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A Garamvölgy fontossága 
vármegyénk történetében.

A honfoglaló ősök gyors paripáikon 
mindig kikémlelték előbb a hódítandó 
területet, s ilyenkor felismervén az 
értékes pontokat, azok megszerzésére 
törekedtek elsősorban. így Barsvárme
gye már 902-ben megszállt és a magya
rok által lakott, megerősített terület. 
Nevét Bars várától kapta, mely földvár 
a honfoglalással egyidejű. Anonymus 
szerint Bors vezér építtette, kit Árpád 
a Váradot (a mai Alsóvárad) ostromló 
Huba segítségére küldött. Bars várának 
környéke az ősi magyar kultúra egyik 
gócpontjává lett. Áz Árpádok dicső 
nemzetségéből származott királyaink 
gyakran időztek a Garam termékeny 
völgyében, mert hiszen ez nemcsak a 
legrégibb vármegyék egyike, de a ke- ; 
reszténység első főfészkei közül való ; •> 
Szent István a bényi sánczoknál gyűjti 
össze seregét Koppány ellen, itt a ‘ 
Garam vizénél avatták a szent királyt • 
lovaggá Venczellin és Pázmán lovagok. | 
I. Géza királyunk — még vezér korá- ; 
bán — gyakran vadászgatott a mai ' 
tót kspu környékén, s a hely különö- j 
sen megnyerte tetszését, amint erről 
1075-ben a szent-benedeki apátság 
részére kiadott alapitó oklevele tanús
kodik. Ezen alapitó oklevél említi Barsot,

T Á E C Z A.

A csődökről.
Tillier Claude XXV. pamfletja. 

Fordította : dr. Karafiáth Máriusz.

(Folytatás.)

A társadalom minden bűncselekményben 
csak egy dolgot, csak egy jogsérelmet lát. 
D bizony, ha törvényalkotó volnék, azon 
lennék, hogy minden lopásnak kijusson a 
más*  büntetése a lopott tárgy szerint. Nem 
volna többé sem súlyosbító sem enyhítő 
köri; mény ; a paragrafusok halmaza, mellyel 
a törvénykönyv agyon van terhelve, egyszerű 
tarifával pótoltatnék: a mennyi a lopott^ 
összeg, annyi nap börtön. A bíráknak csak 
szorzást kellene végezniük; az esküdtek 
teendői abban összpontosulnának, hogy a 
lopás nagyságát megállapítsák a büntetés 
pedig soha elengedhető nem volna. E sö 
tekintetben ez mintha sértené az igazságot; 
de bármiképen fossza is meg valaki ember
társát a pénzétől, még ba jóbiszsmüleg is 

&z mindenképen tolvaj és nem kell tehát 
egyebet tenni, mint a lopott tárgyak értékét 
Összeszámolni. Hogy azonban a nagy tolva
jok érdemük szerint lakóijának, súlyosbíta
nám a börtönbüntetést és nehogy a kis tol. 
bajokra túl súlyos fenyítés méressék, rövi- 
debbre szabnám azt; de még különféleképen 
szigorítanám is a fogságot: a csaló ott többé 
nem innék pezsgőt a becsapottjai egésssó- 
gére, gyomrát többé nem szagositaná ■■árvái*  

mint megerősített helységet. Bars-on 
tehát már a Xl-ik században virágzott 
a városi élet, ez volt egyúttal a vár
megye központja, erőssége.

Megjegyzendő, hogy a mai Bars- 
vármegyének Újbányától északra eső 
része még az Árpádok alatt nem tar
tozott Barsvármegyéhez. A Garam mind
két partján elterülő síkság alkotta az 
ősi vármegyét, melynek Bars volt a 
természetes központja. A fehő rész csak 
a XlV.-ik században került Barsme- 
gyéhez.

De Bars vára, szerény földvár alak
jában, nem sokáig felelhetett meg hiva
tásának. 1236-ban még Bars várában 
működtek IV. Béla királyunk kikül
döttei, a bomladozó várrendszer meg
erősítése czéljából. De a tatárjárás után 
Bars vára és városa elvesztette jelen
tőségét. Biztosabb helyet kellett keresni 
a vármegyei kultúra védőbástyája szá
mára. így épült fel a közelben a sel- 
meczi hegység legdélibb nyúlványára 
támaszkodva a hatalmas lévai vár.

A nagy királyt, ki az ország máso
dik alapitójának jelzőjével ékesittetik. az 
a gondolat vezette újjászervező munkála
taiban, hogy a fő közlekedési vonalakon, 
hazánk legértékesebb vidékein oly erős 
védmüveket alkosson, amelyekben vé
delmet talál a lakosság, a fejlő kultúra, 
s a melyeken megtörnek a netán újra 
betörő tatárok nyilai. Újjászervező mun
kássága közben gyakran megfordult itt 
a nagy király, egyik levelét 1245-ben 
„Bars közelében“ keltezi.

A tatárok ugyan nem jöttek vissza, 
de a még most is büszke várrom sokat 
regélhetne arról, hogy nem volt ha
zánk történetében háborús idő, mely
ben a harcok fergetege nem érte volna 
Léva várát, s ahány zsákmányra szom
jas ellenség csak dúlta e hazát, az 
mind felkereste a Garam gazdag völgyét, 
s ha lehetett, lappangva kerülte el a 
Garamvidék kulcsát, Léva várát. Csák 
Máté erőszakoskodásaitól kezdve a 
szabadságharc legszebb diadaláig a lévai 
vár sok harcnak részese és tanúja. S
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gomba pástétommal és ugyan ezt a redszert 
kérle hitetlenül alkalmaztatnám a gazdagra 
és szegényre egyaránt.

De, mondjátok, ha az ember ki 500.000 
frankot lopott, tarifád szerint életfogytig 
való börtönt érdemel, akkor majd a 600,000 
frankos tolvajra még súlyosabb büntetést 
nem mérhetsz. — Ha igy volna is, nem ép 
oly nehézkes-e sokban a ti törvénykönyve
tek is? Tegyük fel, hogy valaki két gyil
kosságot követett el; feje csak egy van és 
nem tudjátok kétezer lefejeztetni; de ha 
épen ugyakarjátok akkor valami kegyetlenebb 
halálbüntetést mérhetnétek ki reá. E helyett 
a legtöbb esetben azzal éritek be, hogy 
gályára külditeh. Da én, én nem bocsátom 
el emberemet ilyen olcsón. Ha a rendkívüli 
fogság bizonyos mértékét kiérdemelte és 
valahogy okot szolgáltatna rá, a letartózta
tást botbüntetéssel tarkáznám ; minden 
hónapban megkapná ebből a járandóságát. 
Mily kegyetlenség, kiálttok fel I Természetes, 
hisz ti is azon mélybelátásu emberbarátok 
közül valók vagytok a kik a halál büntetés 
megszüntetése mellett hangoztatták frázisa
ikat. Titeket csak az a rossz indít meg a 
melyet láttok, anélkül, hogy megfigyelnétek, 
nem származik-e belőle valami jó : jajgattok, 
ha a test megmentése czéljából valakinek 
az ujját Vágják el és barbárnak mondjátok 
az orvost, ki késével betegét felhasitja, hogy 
egészségét visszaadja, életét megmentse. 
És ha annak a rosanak, a melyet okozok 
■okkal nagyobb roszt kell megakadályozniat 

ez természetes is. Bebizonyult, hogy 
IV. Béla igen jól megválasztotta Bars
vármegye kulcsának helyét. Nemzetgaz- 
dászati, de harcászati szempontból leg- 
fyntosabb területek azok, a hol a síkság 
hegyvidékkel érintkezik. Ahol egy folyó 
völgye a hegység kincseihez is nyit 
utat. Nem csoda, hogy annyi hadakozás 
folyt e fontos vár birtokáért. Már Csák 
Máté birodalmának Léva képezi déli 
erősségét, 1318-ban lévai várnagyát, 
Gyula comest hü szolgálataiért Kista- 
polcsány birtokában megerősíti. Róbert 
Károly királyunk is ismerte a hely 
fontosságát. 1310-ben Barson adomány
levelet állít ki híveinek, hogy őket 
ezzel is lelkesítse, de hasztalanul, Léva 
várát nem bírta a hatalmas oligarchá
tól elvenni. Csák halála után Róbert 
Károly nejének adományozza a várat, 
a mivel természetesen nagy királyi 
birtok és jövedelem járt.

Ezentúl a megyei főispánok egyút
tal lévai várnagyok voltak, aminthogy 
a Bars várához tartozott birtokok is 
most már Léva várához csatoltattak. 
Erzsébet várnagya s egyúttal barsi 
főispán Becsei Imre volt, aki Zách 
Felicián leányát, Sebét, Koppay ma- 
lonyai birtokos nejét, a király paran
csára a lévai vár előtt lefejeztette,

Nagy Lajos uralkodása alatt Léván 
több ízben nádori közgyűlést tartottak. 
Ezek közül nevezetes az 1381-iki nádori 
közgyűlés, mely Gara Miklós nádor 
elnöklete alatt kimondotta, hogy a vár 
jószágai elidegenithetetlenek, magánosnak 
nem adományozhatók. A vár ugyanis 
királyi volt, amint ezt Nagy Lajosnak 
egy 1367-iki rendelete is kifejezte, az 
emlitett nádori közgyűlés ezen kötött
séget a birtokokra is kimondotta. Úgy 
annak, hogy a vár a királyi várak 
sorában foglalt helyet, mint annak, 
hogy jószágai el nem idegeníthetők, 
az a fontossága, hogy ezen várat 
és környékét országos jelentőségűnek 
ismerték.

Zsigmond király, a kinek nem volt 
alkotmányos érzéke, tultete magát ezen, 

I

nemde nem csak jogosan, de mi több, kö*  . 
telességböl követtem azt el éa nem vagyok-e 
akkor humánusabb mint ti, kik azzal vá
doltok, hogy kegyetlen vagyok ?

De korbács, bilincs és nyaktilló csak 
annyit érnek el mint az, ki egyebet nem 
tud csak büntetni. Azok az elnyomási rend
szabályok nem akadályoznának meg engem 
abban, hogy a csődök ellenében a legszigo
rúbb rendszabályokhoz ne nyúljak. Csak az 
kellene, hogy minden ügylet felügyeletemre 
bizassék és higyjétek el, nem engednék 
kereskedelmet űzni azon tapasztalatlan, kilá
tás nélküli kalmároknak, kiknek berendez
kedésükkor egyebük BÍncs mint irodájuk és 
czégtáblájuk. Valamennyi kereskedőnek ren
des embernek, nyílt modorúnak és egy meg
határozott összeggel rendelkezőnek kellene 
lennie, mely utóbbi üzleteinek lebonyolítá
sához mérten elégséges legyen s mely azon
felül a rósz esztendők veszteségeit kiegyen
líteni képes volna. Hogy ezt elérhessék, 
kényszeriteném őket, hogy üzleti könyveik 
másodlatát minden esztendőben a kereske
delmi kamara hivatalában bemutassák, mire 
az ad hoc kijelölt hatóságok megbizatnának 
azok hitelesítésével. A mint valamely spe
kuláns az óvadék összegét megcsorbitaná, 
üzletének kiterjedése azonnal korlátozandó 
volna, ha pedig mindenét elvesztené, neve 
irgalom nélkül a kereskedők fekete táblá
jára kifüggesztetnék.

Ezen főkönyvekbe b a jelzálog köny
vekbe mindenki beletekinthetne. A részié-
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8 Lévát Sárai Lászlónak, a Lévaiak 
ősének adományozta. László fia Lévai 
Péter nagy érdemeket szerzett, midőn 
1434-ben az újból Barsmegyébe törő 
győzelemittas huszitákat visszaverte. 
Ezért az*án  Barsmegye főispánságán 
kivül az erdélyi vajda méltóságát is 
elnyerte. Az előző gyakori huszita be
törések következtében a birtokos nemes
ség értéktárgyait és okleveleit a lévai 
várban helyezte letétbe. Albert halála 
után a Lévaiak, mint a vár és várme
gye hatalmas urai, I. Ulászló, később 
a Hunyadiak pártján voltak. Az ellen
fél szövetségében Giskra hadai 1440- 
ben meg is jelentek Bars városnál, azt 
fel is dúlták, Lévának azonban nem 
tudtak ártani. Az erős kezű Mátyás 
idejében leáldozott az oligarchák napja, 
a Lévaiak is ekkor vesztik el nagy 
hatalmukat, s részben el is szegényed
nénk. 1526 nyarán már Dóczi Ferencz 
a vármegye főispánja, a ki a vármegye 
nemességét a mohácsi csatatérre vezette. 
Barsvármegye is bő véráldozatot hozott 
a haza oltárán, odaveszett Dóczi főis
pán, és hat fitestvére, továbbá két 
Lévai fiú, négy Simonyi, két Kálnai 
stb. A mohácsi szerencsétlen csatával 
nemzeti történelmünk fényes része sírba 
szállt.

A szerencsétlen magyar nemzet két 
pu»ztitó ellenség közé került, s csodába 
illő tusakodásokat kellett küzdenie, 
hogy puszta életét megmenthesse. Ezen 
élet-halálra menő küzdelmekből busásan 
kivette részét Léva vára és a Garam 
vidéke.

Cim — stb. kórság.
Nemrég azt olvastuk a lapokban, hjgy 

egy pár magyar mágnást hercegi rangra 
fognak emelni. Ehhez nincs hozzászólásunk, 
ép oly kevéssé, mint a hogy az istállópók 
sobse bánja, hogy a tinóból ökör lesz. Csak 
azért említem e hiit, mert figyelmünket egy 
kórságra irányítja, mely hazánk nagy társa
dalmában az utolsó harmincöt év alatt na
gyon elterjedt és az emberi nem méltósá
gába vetett hitet megingatta.

Alig múlt el száz éve annak, hogy a

i
eket, jól értsd ! nem lehetne azokból meg
tudni; mert felesleges, hogy az eszközök, 
melyekkel valamely szorgalmas iparos a 
gyarapodását megalapitotta versenytársainak 
elárultassanak ; de mindenkinek szabad volna 
az eredmény felől kérdezősködni. így hát, 
ha valame'y kereskedő kölcsön ügyében 
tárgyalna veled, öt perez alatt megtudnád 
pénzügyi helyzetét és ehhez alka'mizkodnál. 
E két rendszabály közül egy is majdnem 
lehetetlenné tenné a csődöt és ezen felül 
azt az előnyt is nyújtanák, hogy a kölcsön- 
adónak egyközül szolgálnának tőkéik biztos 
elhelyezésére, hogy megszüntetnék az uzso
rát és leszállítanák a kamatot.

Bitonyos egyének azt fogják mondani, 
hogy j'y törvény az egész kereskede'met 
lehetetlenné tenné. Ez azonban tényleg 
nem áll a tiszteséges s a törvényesség hatá
rán belül üsött kereskedelemre; de van-e 
egyáltalaban szükségünk más minőre ? Vaj
jón ki kell*e  űzni kereskedelmünkből a csa
lást és szédelgést, avagy fenntartani ? Ez a 
kérdés. Nos, van-e ki a fenntartás mellett 
merne szavazni ? Én a közönség részére 
abban iátok nagy előnyt, hogy a magánosok 
vagyoni állapota nem volna titok és nem 
látom át mért volna ez hátrányukra, annál 
kevésbé, ha azok nem foglalkoznak a bakái 
utógondolatáva).

De, mondjátok ismét, én ezzel sok keres
kedőt megfosztanék a hitelétől; ha ügyük 
roszra fordul sekinek sem lesz kedve köl- 
csöat adni s nem lesznek képesek egy sze-



nagy francia forradalom alapjában felforgatta 
a „régi rendszert*  a hogy az egyenlőség 
diadalt ült a származás a a mondva csinált 
„tekintély" hagyományos kiváltságai fölött. 
Ártatlannak és vétkesnek vére összevegyült 
a világ város kövezetén s az általa termé
kenyített talajban felvirágzott a demokrácia. 
De Danton és Desmonlins Camille és szám
talan más hazafi és „ember*  vére el sem 
párolgott még, midőn Európa harcterein 
újra halálhörgés hallatszott.

Azután pedig — Ferenc császár meg
szűnt remegni, az orosz cár mosolyogva 
dörzsölte tenyerét, a jó Frigyes Vilmos újra 
beleült ősei trónusába és Európa többi, 
tucatszám szerinti apróbb s nagyobb fejedel- 
mecskéi újra kezdték népeiket boldogítani — 
Isten kegyelméből.

A demokrácia gyökerét azonban nem 
bírták elmetsaeni. 1848-ban újra folyt a 
polgárvér, újra inogtak a koronák s recseg
tek a trónusok.

Ekkor történt az a maga nemében a 
történelem annaleseiben páratlan álló világ
csudája : a magyar nemesség önként mondott 
le kiváltságairól, lerontotta a korlátokat, me
lyek a nem nemest tőié addig távol tartot
ták. Paraszt, polgárember és nemes mint 
egy- ugyanazon haza közös gyermekei öseze- 
ölelelkeztek. Sokan még a nevük nemesi 
„y“-ját is felcserélték a polgári „i“ betűvel, 
hogy ezzel is bizonyítsák demokrata érzel
mük őszinteségét: akkor lett Jókay Mórból 
és Vadnay Károlyból Jókai és Vadnai.

Az elnyomatás szomorú korszakának 
száraz bitófái nem akadályozhatták meg, 
hogy a demokrácia élöfája sudárba ne men
jen, sőt e gyászos évek csak kedvező hatás
sal voltak a megerősödésére. A remzet 
érezte, hogy csak úgy kerülheti el a vég
pusztulást, ha tömörülten áll ellen az arra 
irányuló törekvéseknek. Kaszinók és más 
egyesületek létesültek, melyek a müveit 
embert, polgári és nemes származásút egya- 
rányt, hajlékukba fogadták. Hát vármegyére 
szóló bálok hozták össze a gentryt a polgár
emberrel, kik ott együtt beszélték meg a 
haza sorsát és mig annak nem jutott eszébe 
származásával hivalkodni, ennek esze ágá
ban sem volt a nemességet keresni.

És ime, ki hitte volna akkor, hogy az 
„alkotmányos*  korszak életbe léptetése után 
rövid időre, alig hét nyolc évtizeddel a 
marseillaise első elhangzása után hazánkban 
a régi kórság — de most fekélyes kinövé
sekkel — ismét ki fog ujulni!

Alig kerekedett felül a lucus a non 
lucendo szabadelvű párt és máris megkez
dődtek a nemesítések, bárósitások, grófosi- 
tások. Az emberek hizelgö csábtól felizgatva, 
hiúságuktól ösztökélve, áruba bocsátották 
meggyőződésüket, önérzetüket és törték 
magukat egy kis címerért, egy hétágu koro
náért; egy szép hangzású, kis predikátum 
boldogságuk netovábbjává lett; szivük gyor
sabban dobogott, ha azt egy piros, vagy 
fekete-3árga selyemrongyocskával takarhat
ták ; a kik pedig nem érték fel pénzzel, 
azok megelégedtek egy kis tanácsossággal ; 
megteremtették a srép hangzású királyi 
tanácsosi címet, majd — mikor az már nagyon 
is kopottá vált, mert migkopta minden tan
felügyelő, ha annyit értett is a tanügyhöz 
mint a csizmadia a harangöntéshez — kezd
ték osztogatni nem hivatalnokoknak is a 
magasabb fokú ministeri és még újabban az 
osztrák mintájú udvari tanácsosságot.

Mintha csak szándékosan akarták volna 
a magyar társadalomban önzetlen, nemes 
áldozatkészséggel létesített egyenlőséget meg
zavarni, megsemmisíteni: tág teret nyitot
tak, bő alkalmat nyújtottak, biztató példával 
szolgáltak a kitüntetés minden fajtájáért való 
versenyzésnek.

roncsét len spekuláczió után ismét zöld ágra 
vergődni. De hisz ép’ ez az amit én akarok. 
Mi köze a társadalomnak ahhoz, hogy össze
szeded-e magadat ? Ép úgy megtalál az téged 
alant, a hol most vagy, mint a magasban a 
hol tegnap voltál. Az csak azzal törődik, 
hogy nem mentek-e tönkre családok a te 
hasznod biztosításával. Aztán miért panasz
kodtok, hogy megakadályoznak annak köl- 
csönvevésében, amit visszaadni képtelenek 
vagytok ? Nem látod e be, hogy az ép olyan, 
mintha a tolvaj panaszkodnék, hogy meg
megakadályozzák egy jó fogásban ? Kinek 
van inkább szüksége arra, hogy a törvények 
őt protekcziójukkal védjék, a szélhámosnak-e, 
vagy a becsületes embernek ? És különben 
ti vagytok-e az egyedüliek, kiket megaka
dályoznak, hogy csaljanak ? Nem ellenörzik-e 
a gabonakereskedők kilogrammjait és liter
jeit, s nem hitelesitik-e a röfösnek méterjét ? 
Nem kötelessége-e a társadalomnak tagjait 
a veszedelmek ellen immunussá tenni, me
lyeknek ki vannak téve ? Nem tilos-e a 
hidra lépni, melynek biztossága kétes ? nem 
lógatnak-e le keresztet oly tetőről, melyről 
a cserép lehull? nem gyujtanak-e mécsest az 
árok szélén, mely az utón támadt ? És ma
gatok, ha látjátok, hogy valamely hunczut 
zsebkendőmet igyekssik elcsenni, nem figyel- 
meztetnétek-3 engem ? Miért nem akarjátok 
tehát, hogy másoknak oly ssolgálatot tegyek,

Azt mondhatná a kimúlt pártnak vala
mely, még mindég rajoDgó híve, hogy a 
kormány bölcsesége ezzel a közjó érdekében 
való buzgó munkálkodásra akarta a honfiakat 
serkenteni; as a tudat, hogy az érdem elis
merésre talál, buzditólag hat, a csüggedés 
ellen megóv.

Ösmerlek szép maszk 1 az érdem elis
merése mindenesetre szép dolog és jól esik. 
De az elismerésnek hajhászása, a kőteles- 
zégnek csak elismerés fejében való teljesí
tése az emberi nem méltóságával össze nem 
fér: mert az egyedüli elismerést, melynek 
elérésére önérzetes férfiúnak törekednie kel), 
csak a lelkiismeret nyugalmában, azon tiszta 
tudatban találhatjuk, hogy kötelességünket 
legjobb erőnk és tudásunk szerint teljesítet
tük ; nincs áldás azon a munkán, melyre 
bennünket csak sivár önzésünk vagy hiúságunk 
késztet; az ügyért való rajongás pedig, mely 
egyedül képes alkotni, nem keresi a külvilág 
elismerését.

Az pedig, hogy a társadalom oly buzgó 
napszámosait is érte valamely kitüntetés, 
akik azt nem keresték, nem óhajtották, de 
nem is reményiették, nem szól ellenem. Váj
jon hányán vannak, kiknek az elismerő 
kitüntetés úgy hullott a gomblyukukba mint 
a makk a tölgyfa árnyékában ülőnek ölébe ? 
hányán vannak, akik kezüket szivükre téve 
bátran vallhatják, hogy, midőn hivatásukban 
meggyőződésük szerint, híven jártak el, ezt 
soha sem tették remélhető kitüntetésekre 
való utógondolattal ?

A kitüntetések nagy része bizony pénzbe, 
sok pénzbe, gyakran egész vagyonba kerül, 
melynek kamataiból nehány szerény igényű 
család szépen megélhetne.

Merem állítani, bogy ama sok alapít
ványnak számottevő része, melyet humánus 
és kulturális intézmények céljaira tettek, 
csak a kitüntetés reményének, sőt mondhat
nám azon törekvésnek köszönhette létesülé- 
sét, hogy majd rekompenzáció képen öt vagy 
hét ágú koronát hoz a házhoz. H sz látjuk, 
hogy gyakran oly fe’tünö gyorsan követi a 
nagylelkű alapítványt egy kis nemesítés, 
bárósitás, mint menydörgés a villámot mely 
közelünkben valahol lecsapott. Ily esetekben, 
kérdi ama rajongó párttag, nem cselekedett-e 
okosan a kormány, m:dőn egy hiú ember 

' gyöngéjének hízelegve közvetve előmozdí
totta a közjót ?

Igaza van, párthü uram, a minister ur 
okosan cselekedett; mit is tehetne egyebet 
az opportunismus és utilitárismus aranykorá
ban ? de vájjon erkölcsös dolog-e az emberes 
gyöngéit kizsákmányolni, a társadalom erköl
csét ily példákkal megmételyezni, a finis 
sanctificat médium elvét megvalósítani ; es 
más kérdés, erről azonban önnel nem lehet 

' vitatkozni, mert ehhez önnek, uram, nincs 
érzéke.

De vannak oly nemesítések, bárósitások id, 
melyek a legszemérmetleuebbül, brevi manu 
megvásároltattak. Bankárok, nagy iparosok, 
álta>ában nagy tőkékkel rendelkező egyének, 

> kik — mint hajdanában városunk egyik 
birája — millióik mellé m-g egy kis „be
csületet" is akartak szerezni, egy-egy követ- 
választas után, zsebkendőjükre himeztethet- 
ték a koronás monogrammut.

Az a bizonyos pártkassza sokat mesél
hetett volna, vig és szomorú vagy víg-szo
morú dolgot egyaránt; mert megesett bizony 
az is, hogy a mindent ígérő hatalmas minis
ter ur dicsőségének rövid kimultával a 
sóvárogva várt báróság is csirájában el
fonnyadt.

A rendjel szédelgésekről nem is szólok. 
Azok mint a kolera, vagy a kolumbácsi 
légy időszakonként fel-fel merültek s akkor 
bizonyos „tekintélyes*  egyének, kik kifeszitett 
mellel fitogtatták mindaddig az arany láncon 

a melyet ti magatok is tennétek nekem ? 
hogy ne mondjam az illetőnek, a mikor 
látom, hogy nektek már semmitek sincsen : 
„ne adja a pénzét ennek az embernek, mert 
az többé vissza nem adja azt önnek ?“ Annyi 
bizonyos, hogy sok iparlovag kénytelen volna 
a kereskedelmet abba hagyni; és ez talán
olyan nagy baj volna ? Szükölködünk-e ke
reskedőkben ? Ha a polgárőrség Neversen 
felosztanék nem képeznének-e maguk a ga
bonakereskedők ha, mint máskor összeálla> 
nának, igen szép századot ? Az általam 
előterjesztett rendszabályoknak lehetnek 
hátrányai, melyeket gyenge szememmel nem 
vagyok képes ész-e venni; de azt mondani, 
hogy azok az egész kereskedelmet tönkre 
teszik, az annyit jelent mint, bogy az egész 
kereskedeldelem csak szélhámossággal tart
hatja fönn magát. Ha ez igy volna, akkor 
az aranyozott homlokzatú tárházait mind 
le kellene bontani, lerántani mind ama pom
pás czégtáblákat, melyek utczáinkat diszitik, 
a fodrász vasának átadni ami elegáns bolti 
segédeink oly szépen kikent ábrazatát és a 
Marquésas szigetekre deportálni pajzán bolti 
kisasszonyainkat; miután egy „nemzet Bókkal 
könnyebben nélkülözi a kereskedelmet, mint 
e becsületességet; kiki a posztóját és sely
mét a szomszéd népektől is beszerezheti, de 
erényt nem lehet azoktól vásárolni,

(Vége.)

lógó miniatűr rendjelecskét, egy időre vissza 
tették azt tokjába, mert — hisz illik, bogy 
az ember néha el is pudeálja magát.

(Folyt, kov.)

Különfélék.
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— Koronázási jubileum Tegnap ünne
pelték országszerte Ferencz József királyunk 
megkoronáztatásának 40 éves évfordulóját. 
Négy évtized nagy idő; kevés uralkodót 
mutathat föl a történelem, ki ennyi ideig 
zavartalanul uralkodott; még csekély hivatali 
szolgálatban is érdem, ha valaki negyven 
évig becsülett-il működött. Az agg uralko
dóra Európa s a Nagyvilág tisztelettel tekint, 
csak mi nem ünnepelhetünk úgy, oly lelke
sen, amint ez ily ritka alkalomhoz illenék, 
mert hiszen a hosszú négy évtized a'att 
semmit sem haladtunk előre, csak erkölcs
ben, hitben, bizalomban — hátra. Szívből 
óhajtjuk, hogy Ö Felsége még sokáig visel
hesse a magyar szent koronát, s hogy ezen 
koronának legragyogóbb ékköve legyen 
magyar népének felvirágozása.

— Vármegyénk törvényhatósági bizott
ságának folyó hó 13-ikára kitűzött közgyű
lésében választás által betöltendő lesz egy 
1. osztályú s egy — esetleg, mennyiben az 
I. osztályú szolgabirói állásra már tényleg 
alkalmazásban levő Il.-od osztályú szoiga- 
biró választatnék meg — két Il.-od osztályú 
szolgabirói állás ; úgy az árvaszéki jegyzői 
állás. Tudomásunk szerint az I. osztályú 
szolgabirói állásra pályáznak: Benkovics 
Guidó, Gáldy Kálmán és Latesz Kálmán II-od 
osztályú szolgabirák, a II-od osztályú szolga
birói állásra: Boleman János, Rajcy Rezső, 
Técsey E ail közig, gyakornokok és ifjú 
Csekey Vilmos trencséni törvényszéki jog
gyakornok. Aa aljegyzői állásra pályázók 
neveit nem ismerjük. Talán Lüley Kázmér 
aljegyző ée Kotiers Emil újbányái volt pol
gármester. A vármegye párt ez időközi válasz
tásokra vonatkozólag azon álláspontra he
lyezkedett, hogy csupán Benkovics Guidó
II-od  osztályú szoigabirót tb. főszolgabírót 
ajánlja pártolólag a törvényhatóság körül 
szerzett érdemeiért a párttagok figyelmébe, 
a többi pályázók egyike mellett sem foglal 
állást, de állást foglal minden oly pályázók 
ellen, kiket az ellenállás időszakában műkö
dött S :ázae-bizottság annak idején akár 
azért, mert a törvénytelen kormány rendel
kezéseinek magokat alávetették, akár azért, 
hogy attól előléptetést fogadtak el, kifogásolt.

— Érettségi vizsgálatok. A k. r. 
főgimnáziumban holnap, azaz junius hó 10 én 
kezdődnek a szóbeli érettségi vizsgálatok, 
melyeken dr. Pirchala Imre, pozsony-tanke- 
rületi főigazgató fog elnökölni.

— Gyászhir. Gácsér Endre, helybeli 
kegyesrendi tanárt súlyos csapás érte, ameny- 
nyiben atyját, Gácsér József köztiszteletben 
álló szegedi polgárt, a kérlelhetlen halál f. 
hó 4-én kiradadta az élők sorából. Igaz, 
hogy a halál az öreg urra, kit öt év előtt 
szélhüdés ért, csak megváltás volt; de azért 
hozzátártozóit mégis mély fájdalommal töl
tötte el. Enyhítse a derék tanár bánatát 
barátainak és ismerőseinek őszinte részvéte. 
— A gyászoló család a szomorú esetet 
a következőképen tudatta : özvegy Gácsér 
Józsefné, szül. Lassú Terézia, úgy a 
maga, mint az alulírottak és a nagyszámú 
iokonság nevébeu, szomorú szívvel jelenti, 
hogy a szerető férj, gondos apa, jó após, 
nagyapa és rokon Gácsér József folyó 
hó 4 én délelőtt 10 órakor öt évi súlyos 
szenvedés s a halotti szentségek ájtatos 
fölvétele után, életének 75-ik és boldog 
házasságának 52-ik évében csendesen elhunyt. 
A boldogult hült tetemei folyó hó 6-án 
délután 4 órakor fognak a Kecskeméti-utca 
11 szám alatt levő gyászházban beszentel
tetni s a belvárosi temetőben örök nyuga
lomra helyeztetni. Lelki üdvéért az engesz
telő szent-miseáldozatot az egek Urának 
folyó hó 6-án délelőtt 10 órakor mutatjuk 
be a minorita rend felsővárosi templomában. 
Az örök világosság fényeekedjék neki I 
Szeged, 1907. junius hó 5, Bezdán Józsefné 
szül. Gácsér Terézia, Dudás Józsefné szül. 
Gácsér Mária, özv. Mészáros Józsefné szül. 
Gácsér Etel, Gácsér József, Gácsér Endre 
gyermekei. Bezdán József, Dudás József vöi. 
Ifjú Gácsér Józsefné született Schwarc Mária 
menye. Dudás József, Dudás István, Dudás 
Mariska, Dudás Ödön, Dudás Lonka, Dudás 
Endre, Dudás Béla, Dudás Irénke, Dudás 
Károlyka, Mészáros Etelka, Mészáros Mariska, 
Gácsér Mariska unokái.

— Rajzkiállitás. Tegnap, azaz junius 
8-tól kezdve láthatók a tanítónő vendékek 
természet utáni való rajzai, festményei az 
intézet két termében. Az uj rendszerű r*jz-  
tanitás eredményei diadalmasan mutatkoznak 
ezen kiállításban. Mig azelőtt a lelketlen 
minta-másolás nagyon sok időt vett igénybe, 
s az eredmény mégis csak értéktelen máso
lás volt, melyből csak alig lehetett eljutni a 
festési kísérletekhez, most a tanulók rövid 
idő alatt könnyen megtanulják a vázolást 
és festést, örömmel dolgoznak, tetszetős, sőt 
gyakran értékes dolgokat produkálnak. A 
kiállítás még ma egész nap látható, amint 
azt a Nyitrai és Társa kirakatában levő 
ügyes plakát is hirdeti.

— Évnegyedes megyei közgyűlés. 
Btrsvármegye törvényhatósági bizottsága f. 
évi junius hó 13-áu délelőtt 10 órakor 
Aranyosmaróton évnegyedes közgyűlést tart. 
A közgyűlés tárgysorozatában eddig 75 pont 
szerepel, esek között egy újonnan szervezett 
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I.-sö osztályú, valamint két Il.-od osztá'yu 
szolgabirói állás, továbbá az árvaazéki jegy, 
zöi állásnak választás utján leendő betöltése. 
Ezenkívül egy csomó leirat, átirat és kérelem, 
meg a szokásos közigazgatási ügyek.

— Emléktábla-leleplezés. Selmec
bányán ma, junius hó 9-én d. u. 4 órakor 
szép hazafias ünnepélyt tart a város közön- 
ságe. Ma leplezik le az Erdősí-emléktáblát, 
Erdősi Imrének, a selmeci piarista tanárnak’ 
utóbD branyiszkói hősnek emléktábláját. \ 
leleplezés igen szép, tartalmas műsor kere
tében történik ; többek közt a főiskolai 
ifjúság hazafias fogadalmat tesz az emlék
tábla előtt. Az ünnepélyre a rendező bízott- 
ság lelkes hangú meghívókat küldött szét, 
amelynek szövegéből, s az ünnepély műso
rából biztatóan sugárzik ki a gondolat, hogy 
ott a nemzetiségi vidéken, Selmecbányán » 
magyar nemzeti eszmének erős alapja van 
s hogy azt ottan péidás módon ápolják i8. 
— Az ünnepély után este a Városi Viga
dóban társas összejövetel leszen.

— Hivatalos órák a lévai adóhivatalban 
f. hó 1-től augusztus 31-ig köznapokon reg. 
geli 7 órától déli 1 óráig, vasár- és ünnep, 
napokon d. e. 9—12-ig.

— Érdekes eset. A napokban H«i 
Jakab földbérlő, akinek Láván divatáru 
üzlete volt a Bakó féle házban, Amerikából 
150 koronát kapott valami Csalóka nevű 
bakabányai születésű embertő* 1. A kisérő 
levélben elmondja az illető, hogy bocsásson 
meg neki a címzett, akkor bizony a pénzre 
szüksége volt, mert ki akart vándorolni 
most azonban köszönettel küldi vissza az 
ö<szeget. A dolognak az a magyarázata, hogy 
IVéil évekkel ezelőtt Léván elvesztette tár
cáját, melyben 150 korona volt, a becsüle
tessé vált megtaláló most küldte vissza a 
pénzt tulajdonosának kellemes meglepetésül.

— Házi toraaverseny. Az Atiamj 
tanítóképzőben f. hó 13-án, csütörtökön d 
u. 4 órakor házi tornaverseny lesz az inté
zet udvarán. A verseny műsora : felvonulás 
együttes szabadgyakorlatok, mintacsapat 
tornázása szereken, játékverseny (két nagy 
labdával), végül az egyéni versenyek magas
áé hosszú ugrás, rúdugrás, suiydobás, tref.s 
verseny és a dijak kiosztása.

— Lóval iparkamarai uj tagok. 
A besztercebányai kereskedeimi- es iparsa- 
mara alkerületében, Láván, május hó 28-án 
ejtettek meg a tagválasztások. A kereskedői 
csoportból megválasztattak ; Faragó Samu 
IVeisz B^nö és Braun Gyula rendes külta
goknak, az iparosok csoportjából : Hlavács 
József, Fizély L jós és Presztolánszky Béla 
rendes tagoknak, Holzmann Bódog és Kostyek 
póttagoknak 1908. január hó 1-ső napjától 
kezdődő megbízatással.

— Ünnepi kirándulás. Tegnap, junius 
hó 8-án, a koronázás jubileumi ünnepének 
napján az állami tanítóképző ünnepi kirán
dulást tettSzent-Benedekbe. Akiránduláson 
résztvett a tanári testület és az I III. osz
tályok növendékei. A 8 órai vonattal utaztak 
el, Szent Benedekben kiszállván, felmentek 
az ősi apátsági templomba, melyben dr. 
Haiczl Kálmán plébános ünnepi szentmisét 
tartott, mely alatt a tanulók egy része a 
kóruson régi magyar egyházi énekeket éne- 
kelt Köveskuti igazgató orgonakisérete mellett. 
Az istentisztelet után a templom előtti téren 
rövid ünnepélyt tartottak, megemlékezvén 
a koronázásról, mint a magyar alkotmány 
föbiztositékáróJ. Az ünnepély után dr. Haiczl 
Kálmán alapos szakismerettel, lelkes hangú 
előadás kíséretében mondta el a tanulóknak 
a templom történetét, megmutogatta a bő
kezű Árpádházi királyok nagybecsű aján
dékait, ismertette a templom művészeti 
nevezetessége.t. — Ezután a kiránduló tár
saság Iványi Andor vendéglőjében jó magya
ros ebédet kapott, a délután is, kedvezőtlen 
idő dacára, elég kellemesen folyt le b 
ugyancsak a vendég őben megvacsorázván, 
az esti 10 órai vonattal érkeztek haza.

Évzáróvizsga. Zsarnócán junius 
hó 1-én tartottál meg az évzáróvizsgat 
Feldmager Ágost kér. tanfelügyelő elnöklete 
alatta számos vendég jelenléteben. Zsarnóca 
ezen felvidéki kis község tót ajkú lakói ma 
már nyelvben magyarok, — mert a róm. 
kath. elemi iskolája e téren oly fokozatos 
eredményt ért el a magyarosodas terén ta
nulóival, hogy a tanulók, ha tót nyelven is 
intézték hozzájuk kérdéseket, magyarul vála- 
szo.tak. — A vizsga vegeztevel a ke?, tan
felügyelő meleg szavakban köszönte meg 
Lábay Gyula és Havas Béla ügybuzgó ered
ményes munkálkodását.

~ Zászló-szentelés. Barsvármegye 
kisalföldjén, a termőkepességgel gazdagon 
megáldott Garammenten, a kies fekvésű 
Zsnliz községben a kisgazdákból alakult 
Gazdakör junius hó 2 án tartotta meg nagy 
ünnepély keretében a kör zászlajának fel
szentelését. Az ünnepély nagyszámú 
előkelő közönség részvétele mellett Fchőpfhn 
Róbert uradalmi gazdatiszt vezetésével lelkes 
hangulatban folyt le, s emlékezetessé marad 
mindazok előtt, akik azon részt vettek. — 
Délután 3 órakor mozsár durrogás jelié as 
ünnegely megkezdését, majd a Gazdakör 
dalárdája énekelte Tóth Lajos zeelizi kántor*  
tanító vezetésével a Himnusst. — Ennek 
elhangzásával a szentelési szertartás vette 
kezdetét, melyet l áss Ödön zselizi plébános 
és Csekey Dávid alsóváradi ev. ref. lelkész 
végeztek, a kik költői szárnyaláeu beszé
deikben a kisgazdákat tömörülésre, hasafias 
munkálkodásra buzdították. Zászló anya*  



tiíítet Ctudenhove Breunner Ernesstin grófnő 
__ váenöknöi tisztet pedig Kherndl JAnosné 
villalták. — A szentelt aAsBlób*  szeget ver- 
tek : gr^ Coudinhove Cunóné, özvegy gróf 
preunner Ágostonná, gróf Herberstein Her- 
bertné, gróf Szécheny Sándor, gróf Couden- 
hoce Cunó, Kherndl Jánosné, Kherndl János, 
foss Ödön, Csekey Dávid, ifjú Madarász 
Jóisef orssgy. képviselő képviseletében 
Szedlacsek János, Barsvármegye közönsége 
képviseletében ifjú Ordódy Vilmos szolgabiró, 
Barsmegyei Gazdasági Egyesület képvisele
tében Ordódy Lajos és Levatich László, Gaz
dakör képviseletében ifjú Fábik András és 
SchüpfH*  Róbert. Ünnepi beszédet mondott 
a Gazdakör nevében Szedlacsek János, szavalt 
Csenki Bálint gazdaköri tag, a Gazdasági 
Egyesület nevében Ordódy Lajos tartott a 
kisgazdák részére buzditó beszédet, a mely
ben a kisgazdákat a fölszentelt zászlóhoz, 
naint a magyar hazafiasság szinboiumához 
való ragaszkodásra buzdította. — Magas 
beszédében a kisgazdákat tömörülésre hivta 
föl s felhozott példákkal bizonyította azt, 
bogy • gazdaközönség ezidő szerint mennyire 
elszigetelten, egyedül áll a kereskedő és ipa
ros oaztálylyal szemben, mely szervezetten 
védi saját érdekeit, — Beszédének kimagasló 
része volt ama figyelmeztetés, melylyel a 
etociális tanok hirdetőinek hazaellenes, az 
állami rend fölforgatását, a nemzeti vagyon 
tönkre tételét célzó törekvéseit ismertette. 
— Az ünnepély a Gazdakör dalárdájának 
hazafias énekével, mozsár durrogással ért 
vége*,  s ezt követte a Gazdakör táncestélye, 
mely úgy erkölcsi, valamint anyagi szem
pontból fényesen sikerültnek mondható. — 
Riszt vettek az ünnepélyen dr. Kmoskó 
Bála, mint a függetlensépi párt elnöke, 
pásztor Elek a garammikulai Gazdakör elnöke, 
aa uradalmi tisztikar, és nagyszámú úri 
közönség.

— Kirándulás Párlsba. A budapesti 
VII. kerületi függetlenségi és 48-as kör 
tagjai julius havában kirándulást rendeznek 
Parisba, melyen a vidéki pártkörök tagjai 
is résztvehetrek. A részvételi ár I-bö osz
tályon 620 korona, a Il-ik osztályon 500 
korona. A külömbség csak a vasúton és 
szálláson érvényesül, az ellátás mindkét osz
tályon egy. Az indulás történik julius hó 
lő-éD, visszaérkezés 26-án. A réeztvenni 
óhajtók forduljanak a Magyar Utazási Vál
lalat r. t.-hoz, (Budapest VI., Eskü-ut 3 sz.) 
mely a kiráudulás technikai rendezésével 
van megbízva.

— A Gotterhalte. Gyönyöiü példát 
mutatott a többnyire régi német polgárokból 
álló Lőcse városa az egész országnak, hogy 
miként kell végezni a Gotterhalte nótával. 
A minap megtartott képviselőtestületi köz
gyűlésen Kalmár Elek fögimnáziumi igazgató 
indítványára a közgyűlés elhatározta, hogy 
megkéri a plébánost, miszerint vallásos kör
meneteknél a katonaság parádés részvételét 
ezentúl mellőzze, mert a katonaság a nekünk 
utálatos Gotterhaltét folyton fülünkbe zúgja. 
A plébános ezen határozat folytán már Űr
napján nem is vette igénybe a katonai pará
dét, Szeged után tehát Lőcséé a dicsőség, 
bogy a Gotterhalténak kiadta az útját.

Tanügy.
Vizsgák rendje.

A lévai róm. kath. elemi fiúiskolában az 
évzáró vizsgálatok, a melyekre a szülök és 
tanügybarátok ez utón is meghivatnak, — 
a következő sorrendben lesznek megtartva ;

Junius hó 14-én déletött az I. és II. 
osztályban.

Junius hó 14 én délután a III. osztályban. 
Junius hó 15-én délelőtt a IV. osztályban. 
Junius hó 15-én délután az V. osztályban. 
Junius hó 25-én Te Deum.
Láva, 1907. junius hó 3-án.

Az Igazgatóság.
Az irgalmas nővérek lévai intézetében az 

évzáró vizsgálatok a következő sorrendben 
tartatnak ;

Junius hó 17-én a polgári leányiskolá
ban hittani vizsga.

18-án  délelőtt az elemi iskola I. A. B. 
Osztályában.

18 án d. u. az elemi isk. II. osztályában.
19-én  d. e. az elemi isk. IV-V. osztályában.
19-én  d. u. az elemi isk. III. osztályában.
20-án  d. e. a polg. isk. I. osztályában.
20- án d. u. a polg. isk. II. osztályában.
21- én d. e. a polg. isk. III. osztályában.
21-én  d. u. a polg. isk. IV. osztályában. 
22 én d. u 4 órakor zenevizsga.
2ő én. Te Deum.
25-én d. u. vizsga az óvodában.
A vizsgálatokra a szülőket és a tanügy 

birátait ez utón is hívja
Léva. 1907. juuius hó 6-án.

az igazgatóság.

Léva város iparos- és kereskedő tanonc
iskoláinak vizsgarendje as 1906-1907. tanév 
végén :

Junius hó 14-én d.u. bórakor a keres- 
kedö tanonciskola I. és III. osztályában.

15-én d. u 5 órakor a kereskedő ta
nonciskola II. osztályában.

18- án d. u. 5 órakor az iparos tanonc
iskola előkészítő és I. osztályában.

19- én d. u. 5 órakor az iparos tanonc
iskola II. és III. osztályában.

A junius 19-iki vizsgáitok befejeztével 
iskolai évzáró ünnepély, melynek keretében 
kiosztatnak a jó magaviseletü és szorgalmas 
tanulóknak a jutalmak, köztük a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi Ministerium 50 
koronás ösztöndíja.

A vizsgálatokra az iskola iránt érdek
lődőket ezennel meghívja

Léva, 1907. junius hó 1-én.
Az iskolai felfigyelő bizottság.

Az évvégi vizsgálatok rendje a helybeli 
főgimnáziumban :

Junius hó 14 én : I—VII. Hittan.
Junius hó 15-én: VII. Magyar, görög, 

latin. VI. Német, magyar, görög. V. Latin, 
görögpótló Írod., magyar. IV. Latin, törté
nelem.

Junius hó 17-én : III. Magyar, latin, 
történelem. II. Magyar, latin, földrajz. I-B.) 
Számtan, rajz, természetrajz. I-A.) Rajz, 
számtan, földrajz.

Junius hó 18-án: VII. Német, görögp. 
Írod., történelem, VI. Történelem, természet
rajz, görögp. rajz. V. Görögp. rajz, számtan, 
természetr.IV. Természetrajz, magyar, német.

Junius hó 19-én : gyónás és áldozás.
Junius hó 20-án : III. Számtan, földrajz. 

II. Természetrajz, számtan, rajz, szépírás. 
I-B.) Magyar, latin, földrajz, szépírás. I-A.) 
Magyar, latin, természetrajz, szépírás.

Junius hó 21-én : VII. Természettan. 
Mennyiségtan, Gpótló rajz. VI. Latin, görögp, 
ird. mennyiségtan. V. Történelem, német, 
görög.

Jun. 22-én. IV. Rajr, számtan. III. Né
met, rajz.

Junius 21-én és 22-én magánvizsgálatok 
Írásbeli és szóbeli része.’

24- én. Rendkívüli tantárgyak.
25- én. Torna vizsgálatok.
Jun. 29-én 9 órakor „Te Daum“ és a 

bizonyítványok kioiztáss.

A színházi hét.
A második színházi hét folyamán ismét 

néhány élvezetes estében volt részünk. Sőt 
egynémely alakítás — mint például Kovácsé 
a vén bakkancsos és Rip van Winkle szere
pében, vagy Lévay és Kispálfy a Kispajtás bán 
— határozottan művészi magaslaton állt.

Mielőtt azonban az előadások méltatá
sába kezdenénk, nem hallgathatunk el egy 
oly körü'ményt, amelynek sajnos következ
ményeit is tapasztalnunk kellett. Bámulatos, 
hogy a mi jó színészeink mily könnyedén, 
a legkisebb lelkiismeretfurdalás nélkül vegyí
tik a saját jó-rossz gondolataikat a darab 
szövegétvei. Már pedig a rögtönzés legyen 
az szellemes vagy nem, helyénvaló avagy 
helytelen — művészi szempontból meg nem 
engedhető. Minden rögtönzés a darab inten- 
tiója, a jelenet hangulata, a jellemek vilá
gossága, szóval a színjátszás harmóniája ro
vására esik. Zavarják egymást a —sokszor 
úgy is igen gyÖDgén betanult — beszédben 
és egy-egy meggondolatlan kiszólással tönkre
teszik az egyébként becsületes művészi 
fáradsággal felépített alkotás*.

A szinrekerült darabok a következők:
Jun. 1-én, szombaton Katalin Béldi és 

Fejér sok diadalt ért operettje. Először 
láttuk viszout a színpadon Halmaynét. Az 
ő kvalitásait nem kell már Léván méltatni : 
régi és jó ismerőse ő a mi közönségünknek. 
Játékának egyszerű nemessége, csengő tiszta 
hangja most is a régi. Halmay Mici a kicsi 
hadnagy szerepében igen jó szerepre talált 
s alakítása nem igen hagyott kívánni valót 
maga után. Ennivalóén bájos volt Szentgyör
gyi : szívesen elhihette akárki, hogy a had 
nagya csak vele élni, vagy halai akar. Kovács 
méltó volt önmagához,

Jun. 2-án, vasárnap délután a S mólén 
Tónit adták gyermekelőadásnak. Este A vén 
bakancsos és fia a Auszdr-ban Kovács alakí
tása művészi nivón állott, bár a legszebb 
jelenete — midőn holtnak hitt fiát viszont
látja — a rendezés tökéletlensége miatt 
ugysBÓlván teljesen elesett. Magasházy hu
szárjából hiányzottak az őszinteség és sze
relem hangjai. Az utóbbi hibába esett part
nere Stentgyörgyi is, aki a kelleténél is 
diszkrétebb volt. Elismerőleg kell megemlé
keznünk Héricsről, kinél a Veres kocsmáros 
személyében átgondolt és kidolgozott alaki- 

kitással állunk szemben. Jók voltak még 
Halmay Mici, Galambos és Kispálfy.

Jun. 3-án zí bolondok háza a szép szám
ban egybegyült közönségnek mondhatni 
állandó derültsége közepett pergett le. Bár 
a rendezés és szereptudás nem volt elsőrendű, 
a darab változatosságos fordulatai, a kiélezett 
helyzetek komikuma nem tévesztette el a 
hatást. A pálmán kettőn osztoznak -.Kispálfy 
és Kovács. Az előbbinek mindig egyszerű 
és mindig jóizü humora volt a vidám han- 
hulat táplálója mindvégig. Segítőtársa volt 
Kovács, aki megmutatta, hogy ha kell, ripacs 
is tud lenni. — Magasházynak nagyobb gon
dot kellene fordítani az öltözékére. Végre 
is a színpad : színpad — még az Oroszlán
ban is.

Jun. 4.-én, kedden Rip van Winkle. 
Kis számú közönség előtt, de a jelenvoltak 
őszinte tetszése mellett játszott és énekelt 
Halmayné és Kovács, kinek klasszikus maszk
jáért külön is adózunk. Da bámulatosan jó 
volt Szentgyörgyi, a ki a kis Katrine szere
pét nála szokatlan élénkséggel játszotta meg.

Jun. 5-én, szerdán a Kis pajtás. Az 
eddigelé műsorra Került darabok között ez 
tette először igazán tüzpróbára a tehetsége
ket. S örömmel konstatáljak, hogy kiállották. 
Bámulatos dolog, de úgy van, hogy a fela
dat nehézségével a talentum ereje is nőtt. 
Meg kell dicsérnünk elsősorban Halmay Micit 
és Lévayt mindkettőnek fő érdeme és erős
sége az őszinte hang és természetes játék. 
Ha Lévay Qgy kissé mélyebb lett volna és 
nem ejtette volna el az utolsó jelenetét, 
igazán nem lett volna kifogásunk. Ügyesen 
és finoman játszott Szentgyörgyi, de nem 
volt eléggé amerikai. Kispálfy keresetlen 
elegantiával, biztos fellépéssel és bámulatos 
kifejező képességgel játszta meg az öreg 
márki rokonszenves alakját. Ismét egy bizo
nyítéka sokoldalúságának. Galambosban hi
ányzott a humor, szeretetreméltóbbnak kellett 
volna lennie.

Jun. 6-án csütörtökön Szulamith. A cím
szerepet Halmayné énekelte sok érzéssel és 
kifejező erővel. Játéka erőteljes. Beszédében 
a régi iskola hive, de amellett nemesen 
egyszerű és mindig kifejező. Galambos Abso- 
lon szerepében nagyon száraz volt. Sok 
élet, erő, szenvedély és szerelemből van 
Absolon egyénisége összegyúrva; s mindeb
ből Galambosnál édeskeveset láttunk. Végre 
is férfinak kell lennie a javából, hiszen két 
asszony lesz belé halálig szererelmes. Jóizü 
alakok voltak Kovács, Hérics és Kispálfy a 
kérők szerepében, nemkülönben Lévay mint 
néger szolga.

Jun. 7-én, pénteken a Gyurkovics leá
nyok került színre kicsi, de lelkes közönség 
előtt. Halmay Mici és Lévay természetes, 
és temparamentumos játékukkal elsősorban 
méltók a dicséretre. Da igen ügyes volt 
Szabó Horsanha és Pálfy Etel és Bartók 
Edith is. Bájosan naiv volt Szentgyörgyi. A 
férfiak közül Kovács és Hérics osztozik még 
a sikerben.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Dr. Rudnyánszky Titusz aranyosmaróti 
főszolgabíró ur 5 kor., Frommer Sándor ur 
Csatáról 10 kor. Ertinger Józsefné lévai 
lakosnő pedig — a nála földbérletből vissza
hagyott foglaló czimén 4 kor. összesen 19 
koronát juttattak Stefánia árvaházunk cél
jaira ; Id. Roxer János ur pedig nagymeny*  
nyiségü fakanalat adott elárusitás végett 
ajándékul árvaházunknak. Midőn a fenti 
adományok kézhezvételét — e lap szíves
ségéből — nyilvánosan is van szerencsénk 
nyugtázni, fogadják a nemeslelkü emberba
rátok kis árváink nevében leghálásabb köszö- 
netttnket.

Léva, 1907 junius hó 7-én
Leidenfrost Tódornó Faragó Sámuel 

nöegyl. elnök • nöegyl. titkár

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrkapitány.

Busa m.-mássánként 18 kor. — fill. 18 
kor. 20 fill. — Kétszeres 15 kor. 80 fill. 16 
kor. 80 fill. — Rozs 13 kor. 20 fill. 14 kor 
60 fill. — Árpa 13 kor. 60 fill. 14 kor. 40 
fill. — Zab 16 kor. 40 fill. 16 kor. 80 fill.
— Kukorica 13 kor. 60 fill. 14 kor. 40 fill.
— Láncán 26 kor. 80 fill. 28 kor. 80 fill. — 
Bab 14 kor 40 fii). 15 kor. 20 fill — Kö
les 9 kor. 20 fill. 9 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten
Vöröshere elsőrendű, eredetileg is aranka

mentes 150—155 — Vöröslóhere elsőrendű 
135—145 — Vöröslóhere esöverte mag 
140—145 — Luczerna elsőrendű világos 
szem 130—140 — Luczerna eső vert barna 
magú 110—120 — Biborhore 28—30 —

Fehérhere 90—110 — Baltaczin 32—33 
— hámozott 76 —80 Muhar 21— 23— 
Bükköny 14—15 —

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi junias hó 2-tól 1907 évi junius hó 9-ig.

Születés.

A szülői Dere A
 1

gy
er

m
ek

 1 
ne

m
e | ▲ gyermek

neve

Jakab Lajos Dokupil Cziczilia leány Erzsébet Anna

Mészáros Mihály Kalapos Anna fiú Árpád

Balog Margit leány halva született

özv. Ural*  Jánosné Kovács M leány Julianna

Szepesy László Miskovics Ilona leány Katalin

Házassáf

Halálozás.

Vőlegény és menyasszony neie Vallása

Idsb. özv, Rácz Jónás özv. Gut- 
rai Jánosné szül. Deák Erzsébet

ev. ref.

Az elünnyt neye Kora A halál oka

özv. Marcsek András 66 éves Idült bélhurut

Szerkesztői üzenetek.
Szobolovszky István Körmöczbánya. A kérdéses 

kéziratot nem kaptuk meg. b

Nyilttér.
Bíró 
budai

Erzsébet -Sósfürdő
Enyhe hashajtó- f^forrása..

Táncziskola megnyitás!
A n. é. közönséget tisztelettel értesitem, 

hogy Jwntus 23-án az Oroszlán szálló termében 

táncztaufolyamot nyitok.
Remélem, hogy úgy mint az elmúlt 

években, úgy ezidén is lelkiismeretes taní
tásommal, a város és környéke közönségének 
elismerését fogom kivivni.

Délutáni deák tanfolyam I
Boston és különórák 1
Feluötteknek esti tanfolyam I

Esetleg Léva közelében levő községben 
külön csoportok tanítását is elfogadom 1

A n, é. közönségnek szives pártfogá
sát kéri

Kreutz Gyula
föv. oki. táucztanitó.

Urak figyelmébe.
Értesitem a nagy érdemű közönsé

get, hogy a nyári idény előhaladottsága 
miatt üzletemben készpénz fizetés 
mellett, a legjutányosabban a divatnak 
megfeleld öltönyök készíttetnek.

Megrendeléseket szívesen fogad
Hlavács József 

férfi szabó Léván.

4 A ki Budapestre jön, ide megy! ;

Ámor kavéház

Í
„ JBelicza.;y)

Budapest, Nagymező-utca 7. sz. 
a Tulajdonos: Kanczler Gyula, 
g Naponta Toll Árpád és Toll Károly 
g tsljes zenekara hangversenyez.

• Minden idegen nőne meg 1 
@o»$oo«QotoocoooooQoooooo—i

weisz SAMU és fia czég még hátralevő áruraktárát
tizennégy napon belül az eddiginél még . . . .
- mélyebben leszállított árakon árusítja el.
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CSASZARFÜRDÖ Budapesten. Nyári és 
— -------- téii gyógyhely, a migyír
irgamasrend tuajdona E aőrangu kénes hév
vizű gyógyfürdő; mode-n berendezésű gőz
fürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák,törők 
kö- és márványfürdök ; höégszénsavas- és 
viamosviz-fürdök. Ivó- és belélegzést kúra. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak.

Prospektust ingyen és bérmentve kiiid
Az igazgatóság

I
I

ÓVÁS!!'
A r?góta kitönöen bevált

GREEHSILL-fele 
szájvizet 

utánozzák I Atne’yen e törv. védjegy 
nincsen, utasítsuk visszn.

Kaph ató : minden

Léván.

Kátai János
kocsifényező és kárpitos

A SZÉPSÉG!
Minden hölgynek kétség'elenül leghőbb vágya, 

hogy mentői szebb legyen 8 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 sikpr, melyet Földes 
Kelemen aradi gyógyszerész Margit-Créme-jével 
leért (különösen Francia- és Németországban) sok 
embert arra birt, bogy ezt a világhírű, ártalmatlan 
és az arc minden tisztátlansága (szép ő, májtolt, 
kiütések stb.) ellen páratlanul és csodálatosan ható 
szert utánozzák. — Természetes, hogy ez senkinek 
sem sikerül, mert a Margit-créme készítésének tit
kát senki más nem ismeri, mint a feltaláló és ké^zi ő 
S épen azért, mert a titkot soha senkire s?m btzta 
hanem minden egyes készítményt maga állít Aő, a 
Margit Créme mindig egyforma, annak kidolgozása 
a leggondosabb, tehát hatása is rögtöni és biztos. — 
Óvakodjunk tehát a cunkat mindenfélével kemgetni 
és használjunk oly szert, melyet ango1, amerikai és 
francia hírneves orvosok is ajánlanak, mint egyedül 
biztos és ártalmatlan szert az arc szépítésére és 
a szépség megőrzésére. — Ez a világhírű sz?pitős?er 
a Földes-félo Margit Créme mely már 4—5 napi 
használat után teljesen átalakítja az arc bőrét, eltün
teti a szep’öket, májfoltokat, kiütéseket, borát 
kát mitesszert, arc és közvörösséget. Az arc 
ideális szép, Üde és ifjú hsz s amellett a Margit- 
C-éme teljesen ártalmatlan.

Egy tégely ára I korona, Margit szappan 70 
fillér és Margit-pouder (fehér, rózsa és créme szín
ben,) I K. 20 fillér. — Ezen szerek mindegyike 
1 ülőn is haszna.h^tó. —A Főlcks-féle Margit.Crénn 
kapható a világ minden n gyobb gyógyszertárában, 
ahol pedig raktáron nem volna. Üssék egyenes n a 
készítőnek igy címezve írni. Földes Kelemen gyógy
szerész, Arad.

Főraktár Léván : Dezsérí Boleman ős 
Medvczky Sándor gyógyszertárakban.
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Elvilla ok kocsifényezést és kocsinyergesmánkát, késetek legújabb

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy Léván
Klapka-utcza 9. szám alatt

$ kocsifényezö, kocsínyerges és kárpitos
írvtllxelyt nyitottam.

M

Védjegy: „Horgony!1w -------KEI 
yj^dl A Liniment. Capsici comp., !b2±2 

a Horgony-Pain-Expelier 
pótléka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, csűznál és meghűlések- 
■MMtlO nél, bedörzsölés képpen használva. .......
Figyelmeztetés.^Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" véd
jegygyei és a Richtorczégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K —.80, 
K1.40 és K2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
Dl Rlcliter oyógyszertára az „Arany orosz Iá uh ez",

Prágában.
Elisabethstrasse 5 neu.

* Mindennapi szétküldés.
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549 szám.
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Midőn magamat t. c. kegyes pártfogáséba ajánlva s mielőbbi becs s megren- 
deléaé velmegtisztalni kegyéskedj-'k.

Frázisokkal bizonyára tudnánk halast kelteni a 
t. hölgyek körében, ilyeneket mellőzve egyene
sen megmondjuk, hogy a Hoppá angol teint 
regulator egymaga pótol minden krémét, szappant 
púdert, mes szerű gyorsasággal szépp, eltüntet 
szeplő*,  májfoltot, bőrvörösséget, initi ssert., pör- 
senést, pattanást, minden aretisztátlanságot. Pu
hítja, ifjitji, üdíti, finomítja és fehéríti az arcot 

és kezeket.
Ez és semmi máé a t

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

Elismerő levelek a legelőke őbb hölgy ■k’ő).

Főraktár; Kai ser Y. és tsa. drogéria.
G-yőr, Baicss-\it 1 sz.

Kapható gyógyszer árakban és drogériában.
I

Nagyságos asszony, 
tudja-e, hogy a maláta-kávé 
lásánál miért kell Önnek a 
reiner« nevet hangsúlyozni ?

Mert különben annak 
az eshetőségnek teszi 
ki magát, hogy kétes 
értékű utánzatot kap, 
mely a * Kathreiner *-t  
kitüntető, minden előnyt 

nélkülöz.

Csakis a
Kathreiner-féle Kneipp- 

maláta kávé
biria, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar
matkávé ízét és zamatját

Méltóztassék azért, Nagyságos 
aszony, jói emlékezetébe vésni, 
hogy a valódi .Kathreiner*  csasis 
zárt eredeti cs 'magokban kap- 
ható >Karhreiner-féle Kneipp- 
maláta kávé*  felirattal 
Kneipp páter arcképével.

vásár- 
> Katii-

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
kcszoxu-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.

ga aeiiöi 
Borászati "VBö 
W Efl esület 

mint rész*,  társssag 
piliczi-biniliil 
elárusító raktára

F olyéteony. 
arany és eziist 

festékek

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

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelőmmé, és 
gyorsan telj csittéinek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

Hivatalos árverési hirdetmény
Alulírott Garamkovácsi község elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy 

Garamkovácsi község községi

♦♦♦♦o vadászati joga *m**g>»  
folyó évi junius hó 13 án d. e. 10 órakor Garamkovácsi községben a 
körjegyzői irodában nyilvános árverésen hat egymásután kővetkező évr.e 
bérbeadatni fog.

Az árverési feltételek községi bírónál bármikor megtekinthetők. 
Gajamkovácsiban 1907 évi május hó 30-án.

Thuránszky Géza Dvorák János
körjegyző. biró.

I

Nyitrai és Társa 
könyv- és papirkereskedése, könyv
nyomdája és e lap kiadóhivatala

1907 julius hó 1-től
ij

Petőfi-utcában a Weisz Samu és fia cég 
. üzlethelyiségében lesz elhelyezve.

elismert legjol

Agricoia vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4
Tcaiázdás-iak,

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

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

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

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

ÍX“ „S V F H C K 2 _A..“

Tormács ős vértetü pusztításra.
Szállltttató talca-rélz tiXziielyete.
Széna ős szalmaprősek nyugvók és ____
„gazdasági gépeket11 legújabb szerkezetben készítenek’és •zíiliTanak"-"*'* ’”*

Ö2F MAYFARTH PH. és Társa
ce. és k. 'óz- szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüveZ

lapl *a Béos, 111 Taborstrasse 71. 1000 munkás.

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős csapágya ka.

kézi-, járgány és gözhajtásra.

JÁRGÁNYOK 1-16 vonoállat befogására. 
__ , Legújabb ga ona tisztító rosták. 
Mgrieurek és kukorica morzso k. szecs
kavágók, daralók répavágók, 
szállíthatók valamint minden más fajt®

^^^Oarany.ezi^t és bronz érBRime!. az összes nagyobb kiállításokon.
Kaphatók: DÁVID úrnál Léván

Arjesryxéls é« saá.na.os elloxneií levél lagysn,

Nyomatott Nyitrai 6 Tina könyvnyomdájában Láván.


