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A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Március 15.
(7f.) Az igazság, a melynek fáklyá

ját 1848. március 15-én gyújtotta meg 
egy kicsiny, de lelkes csapat, ma is 
bevilágítja a hármas halom- és a négy 
folyó között elterülő magyar földet. És 
csodálatos, hogy mennél jobban távo- | 
lodunk ettől a naptól, minél nagyobb j 
idő választ el bennünket 1848. már
cius idusától, visszasugárzó fényét, 
eszméinek éltető erejét annál nagyobb, 
annál tündöklőbb fényben látjuk j 
ragyogni.

Ha majd sok sok száz év múlva 
egy újabb ezer éves ünnepét fogja 
ünnepelni ez a magyar haza, azután a 
sok század év után is úgy fog ez a ; 
nap glóriája ragyogni a késő ivadék 
előtt, mint az idők mérhetetlen tenge
réből kiemelkedő világitó torony, a mely 
jó és rossz időben, szerencsében és 
balsorsban mindig egyforma bizton
sággal jelzi a partot minden igaz 
magyarnak.

1848. március 15-ike nem egy 
puszta dátum többé, nem egy egyszerű 
elmúlt történeti esemény, hanem egy 
szent eszme, a melynek megvalósítá
sában gyökerezik ennek a sokat szen
vedett, sokszor eltiport, de soha le nem 
igázott magyar hazának szabadsága. 
Ez az egy rzám megtanít, bennünket 
arra, hogy miként kel) szeretni a hazát, 
miként kell érette vagyonúnkat s éle
tünket áldozni.

1848. március 15-ike határkövet 
képez a régi rendi alkotmányon épült 
és az újjá született Magyarország között. 
E kettő közötti különbséget, mi késő 
utódok már csak a történelem lapjairól 
ismerjük. E napnak emlékét ünnepel
jük ma. Ünneppé avatta e napot a 
magyar, hogy legyen bár egy napja, 
midőn elnémul a gyűlölködés szava s 
az egész nemzet, egy szivvel-lélekkel 
mutat be áldozatot az emlékezés oltárán. 
Ünneppé avatta e napot, hogy a késő 
századok fiai se feledkezzenek meg 
azokról, kik vérük hullatásával meg
szentelték e földet s életüket adták 
azért, hogy ez a haza a szabad magyar 
hazája legyen.

Ez a nap hozta meg milliók óhaját: 
a szabadságot. Ez látta százados szen
vedés után először boldognak a ma
gyart. Ünnepeljünk ! Feledjük el a 
mindennapi élet küzdelmét, szálljunk 
vissza a múltba, szenteljük e napot a 
»*gy  idők emlékének

• . . Volt egy nemzet, mely ezred
éven át élet-halál harcot vívott ellene
ivel. Ellensége volt mindenki, segítő 
kezet senki sem nyújtott feléje. Sebe 

inek vérzését kárörömmel nézték még 
azok is, kiket védelmezett, kikről elhá
rított. ezer veszedelmet. Vérző kezére 
rabláncokat tettek s gúnyolódva szidal
mazták, kik valaha rettegték félelmetes 
haragját. A rab tűrt szótlanul, szivében 
az elnyomott keservek iszonyú fájdal
mával. Lassan teltek napjai .. . Egyre 
várta , . . várta, mikor nyílik meg 
börtönének ajtaja ? mikor hullnak le 
kezéről bilincsei ? . . .

. . . Messze napnyugatról nagy 
fényesség támadt . . . Jött egy fényes 
angyal, kiről a rab annyit álmodott : 
a szabadság ! Kitárult a börtön ajtó, 
lehulltak láncai s a rab szabad lett ! 
. . . Szabad lett a magyar !

De nem sokáig élvezte a szabadság 
boldogulásának örömét. Újra láncot 
akartak verni kezére. Választania kellett 
a szolgai megadás és a hősi ellentállás 
között. Jöjjön inkább a halál, a dicső
ség s elmúlás, legyen ez a haza a 
halálra szánt nemzet temetője, áztassa 
vér a földet, pusztuljon el minden, de 
a magyar zs ruok előtt nem hajtja 
meg büszke fejét !

Mint viharban a menydörgés har
sogás*  zúg végig a hazán keresztül : 
Veszélyben a haza! Megmozdul a nem
zet, kiröpül a kaiTl újra hüvelyéből, I 
megszólal a harci kürt r adó szava s 
minden szívben elszántság tüze lobog, 
minden szemben ott ragyog vészesen, 
fenyegető'en a nemes harag villáma !

Síkra szállt a magyar becsületéért !
Leng a háromszinű lobogó, dicsőség 

koszorúja mindegyikén. Lelkes honvéd
sereg nyomul utána, hogy mint a 
fölkorbácsolt tenger hullámcsapása, ; 
összezúzza ellenségeit. Fut a zsoldosok 
gyáva bérenchada, mely rabolni jött 
egy nemzet szabadságát.

Mennyi hős! Mennyi dicsőség! . . . 
És a dicsőségre mennyi gyász ! . . . 
Szomorú napok jöttek a hazára. Fáj
dalmában sajog a honfilélek, ha e szó- I 
morú napok gyászos képein mereng. 
Gyalázatos halálra hurcolták azokat, 
kik zászlóinkat győzelemre vitték, 
kikhez bennünket szeretet és annyi 
dicsőség emléke fűzött. Megvolt kötözve 
a sebesült oroszlán, nagy bátorsággal 
bántalmazhatták azok, kik előtte gyáva 
nyulakként futottak. A hóhéri munka 
hőstette legyen az ő dicsőségük !

Hatvan éve ! Azóta sok minden 
megváltozott, De nem változott meg 
szabadság iránt való szeretetünk s 
kegyeletünk a vértanuk iránt.

Mentsünk erőt múltúnkból a jövő 
küzdelmeire. Ne feledjük el, hogy 
a magyar nemzet dicsőséges múltja a 
haza szeretetnek, a hazáért való önfél- 
áldozásnak oly kincses bányája, melyből I 

az idők végtelenjéig hazaszeretetre 
lelkesedést és önfeláldozásra erőt 
meríthetünk. Jöhetnek súlyos csapások, 
megpróbáltatások erre a nemzetre, 
elcsüggedni, hitünket, bizalmunkat 
elveszíteni nincs okunk. Túléltük egy 
évezred zivatarjait, a küzdelmek mega
célozták lelkünket, bátran nézhetünk 
előre !

A városok pénzügye,
L°gszerencsétlenebb közigazgatási al

kotásunk a város. Az autonóm közigazgatás 
sok állami funkciót végez. Mondhatni : az 
állami furkciók mindegyikének a közigaz
gatás a keze, a mindenese. A vármegyéket 
honorálja az állam gavallérosan. A várme
gyének egyetlen bevételi tétele az állami 
hozzájárulás. De nekiiuk, városoknak nem 
ad az állam semmit.

Pedig, hogy ez a helyzet képtelen, 
tessék csak megfigyelni. Az állami átlót a 
város területén a város hajtja be. .4 város 
kénytelen ebből a célból helyiséget, alkalmazot
takat tartani és fizetni. A katonai nyilvántar
tást városi közegek a város pénzével fizetve 
teljesítik. Hí ezeket az állam teljesítené, az 
erre fordított költség a város zsebében ma
radna, megszabadulna sok feleslegessé váló 
közeg fizetésétől.

Ez csak két, példaképen odadobott 
eset. Ezzel csak arra akartunk rámutatni 
hogy a város épugy teljesíti az állami funk
ciót, mint a vármegye. A különbség csak az, 
hogy a vármegyét fizeti az állam, mig a 
városi polgárok olykor hihetetlen nagyságú 
pótadó alatt nyögnek.

Mindezt nem én találtam ki. Sokat be
széltek már és még többet Írtak erről a 
kérdésről; ankéten ez a fötéma. Egy sereg 
kérvény, memorandum panaszolja ezeket az 
állapotokat, valamelyik belügyminiszteri tit
kár fiókjában a többi papirosnak. ígértek 
is már eleget. A városok rendezését minden 
kormány felvette eddig a programjába. A 
nemzeti is. És marad mégis minden a régi
ben.

Az ígéretek közül legalkalmasabb a be
váltásra az, amit eddig minden belügymi
niszteri bársonyszékből hangoztattak, hogy 
t. i. az állam a teljesített állami funkciókért 
a fogyasztási adók jövedelmét adja át a 
városoknak. Csodálatos dolog, hogy egyetlen 
kormány s egyetlen törvényhozás sem bírta 
eddig belátni, milyen lehetetlen ez a mai 
közigazgatási rendszer, mely a nem nagyon 
gazdag városokat is képtelenné teszi arra, 
hogy a saját fejlesztésükre áldozzanak va
lamit abból, amit po gáraik pótadó címén 
olyan nehezen izzadnak ki.

Nem mi vagyunk az indolensek, hanem 
az állam. A kormánynak keli a zsebébe 
nyúlni, nem nekünk. Vagy ha már nem akar 
lemondani a fogyasztási adókról a kormány, 
ám tessék, vegye a saját funkc óit állami 
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kezelésbe. Mert kevés rósa álja ki sokáig, [ 
hogy minden esztendőben állandóan két bőrt j 
Dyuzzanak le róla.

Vagy vagy. Választani kell. S akár j 
megkapjunk a fogyasztási adók jövedelmét, j 
akár fe'szabadulunk az államnak minden el- | 
lenérték nélkül odadobott sok-aok teher , 
alól, a városnak mindenképeu csak haszna 
lesz balöle. S tessék megérteni, hogy mi 
nem kegyért instánc ázunk, hanem jogot kö
vetelünk !

Akármelyik utat választja az állana, a 
városok áliaudóau íejleazhetök lesznek.

De hát az igóretek korszakát éljük. 
Milyen hamar is elfeledték az utódok azt 
a, p^dig bársonyszékhez fűződő hagyatékot: 
ígérni nehéz, megtartani könnyű.
A városok panasza telje-jen megokolnak ' 
látszik. Van 26 törvényhatósági joggal föl- | 
ruhazo't és 107 rendezett tanácsú városunk, 
melye< a mellett, hogy ellátják a helyi köz- 
igazga*.ái f, a közegészségügy, szegényügy, 
iskolaügy kiadásait fizetik, a gyámügyi, adó- 
kezelési, katonaügyi, köz ekedésügyi költ
ségekről gondoskodnak, a rendőrséget fön- 
tar ják s a szorosan vett állami föladatok 
teljesítéséért az államtól semmi rekompen- 
záclót nem kapnak, holott ez a segítség 
nemcsak különböző kormánynyilatkozatban, 
hanem törvényben is kilátásba helyeztetett, 
(így pl. az 1899. évi VI. törvénycikk 4. 
szakaszában, mely a fogyasztási adóknál 
vesztett jövedelem rekompenzáiásat állapítja 
meg, a következő kijelentést olvassuk : 
„mindadd'g, mig a községek és városok 
pénzügyei törvényhozási utón gyökeresen 
rendeztetni nem fognak.“) Az osztó igazság 
szempontjából azt is tigye>embe Kell venni, i 
hogy míg a vármegyék közigazqatási kiadá
saira 16 millió $00 ezer koronát fizet az állam ; 
s a jegyzők és segédjegyzök fizetésrendezése ' 
révén 4 millió 300 ezer koronával segíti a köz- 1 
ségekat, a városok nem kapnak semmit. Ezt 
a visszásságot annál súlyosabban érzik, mert 
a városok természetes fejlődése, uj intézmé- | 
nyék léten téee, a silányul űzetett alkalma
zottak részéről támasztott igények napról- 
napra újabb áldozatokat követelnek, melyek-

. - - --------- - - _____

TÁRCA.
Kossuth.*)

Irta : Bállá Miklós.
Midőn fölöttünk elborult az égbolt,
Kigyult egy csillag — nem lesz soha mása ! — 
Jós próféták kiolvasták belőle : 
Megszületett a nemzet Messiása 1

8 zarándokolva jártak bölcsőjéhez
— Nem királyok — elárvult nemzetek, 
Testvérrabszolgák, kiket éjbeu élűi 
Kárhoztatott siralmas végzetek . . .

És évről-évre uőtt a glóriája, 
Besugározva a sötét eget. 
De hogy végre a nap is felragyogjon ; 
Elűzte róla hát a felleget !

Az volt a harc 1 a sötétség- s pokollal, 
Ádáz tusa — fenséges diadallal ! 
A győzelmekből elég volt a kezdet : 
8 egyszerre máringetti kezdett deres.

Ám folyt a harc — s a mikor azt izeute,
Hogy elfogyott, dlhvllt a regimentje .’ 
Csatára szállt agg, ifjú — bárha félholt, 
8 kaszát ragadt, akinek kardja nem volt !

Es a rozsdás vas, aratva a rendet,
Mind jobban-jobban tündökölni kezdett !
8 hogy a vértől homályosait a szablya ; 
Beragyogta a szent Szabadság napja !

... De jött Világos s Arad golgotája , . . 
Reánk ssakadt a zsarnokság igája . . .

*) A fővárosi színházak ünnepi prológusa. 

nek fokora'os növekedésével a lakosság 
aüótizetőképessége nem tarthat lépést.

A rendezett tanácsú városok helyzete 
sivár, önkormányzatunk csonka, minden lé
nyegesebb határozatuk a vármegye jóváhagyá
sától van függővé téve s nagy pótadójuk mel
lett még vármegyei célokra is kénytelenek adózni', 
sok dologban a vármegyének épp oly gyám
kodása alatt állanak, mint a kisközségek.

A nagyobb lakossággal és vagyoni képes
séggé1 biró rendezett tanácsú városokkal 
szembon ez az igazságtalanság annál kirivóbb, 
mert a vármegye a legjobb akarat mellett 
sem irányíthatja és nem gondozhatja kellő 
eredménnyel a nagyobb városok boldogu
lását. Ha igaz az, hogy a vármegye igen 
nagy, a község pedig igen kicsiny önkor
mányzati testület, akkor valóban a városok
ban — különösen pedig a nagyobbakban 
— kell fölismernünk az önkormányzatra 
legalkalmasabb tipust s akkor helytelenek 
az 1871. évi XVIII. törvénycikk és az en
nek nyomán készült 1886. évi XXII. tör
vénycikk 1. szakaszai, melyek a rendezett 
tanácsú városokat a községekkel egy kalap 
alá vették. Az erőteljes önkormányzat, cél
tudatos haladás és a kulturális fejlődés lép- 
ten-nyomon akadályokra bukkan, ha a vá
ros kis és nagy dolgai egyaránt a vármegye 
jóváhagyásától függnek. Bármilyen nagyra 
tartjuk is a vármegye érdemeit, melyeket 
a közigazgatásnak nemzeti szellemben való ! 
vezetése és irányítása körűi szerzett (ebben 
és alkotmányvédeimi hivatásában minden 
lehetséges eszközzel erősíteni is kívánjuk 
őket) : a szervezetileg külön életet élő, 
külön célok s föladatok megvalósítására hi
vatott városok szerteágazó érdekeinek, kul
turális, ipari és kereskedelmi törekvéseinek 
sikeres gondozását, a városok terjedelmes 
és komplikált vagy onkezelesenek, magán
gazdasági tevékenységének stb, irányzását 
és ellenőrzését még sem várhatjuk a vár
megyétől.

De bármely alakban valósuljon meg a 
városoknak az állami támogatáshoz fűzött 
várakozása akár a fogyasztási adóbevételek 
egy részét, engedi át az állam, akár pedig

Te száműzve : atyátlan árva lettünk ;
Eb visszanyerve végkép elvesztettünk . . .

Nem foly többé a köunynek o'yau árja, 
Mint Érted sirt ei nemzeted, az árva.
Nem lesz oly gyász, inért nem lesz oiy halott, 
Minőt a sors Benned neküuk adott I . . .

Atyánk ! Ki ott állsz Isteu trónja mellett, 
Őrizz, hogyha már meghódolnunk kellett ! 
A Te uépednek végzete : alázat, 
Bár szive tőle vérzik, forrong, lázad I

Lásd : szoborban sem áll fönn emléked !.. .
De tartósabbat emelt szivébe néped,
Mint a kohóknak éréi ontanának, 
Miut márványföldje egész Karrarának !

Oh, bizz e népben, — mely bár nem a régi.
De ha mégegyszer izenhetné! néki : 
Elmenne mind, mint akkor sikra szállott, 
8 végkép kivívná a szent Szabadságot I

Amerikai élményeim.
(Folytatás.)

Már.nap reggel elmentünk a világ egyik 
legnagyobb vízesését, a Niagarát vagy mint 
az angol mondja Niagara Fallat, megnézni. 
Ez volt utam legszebb pontja.

A vir.es*  a az egyesült államok határán 
van s túl o dala Canada állam, mely már 
az angol királyság a'á tartozik.

Balfalótól villamos vasúttal egy órát 
haladtunk, ugyancsak vágtatva, mesősége- 
ken, községeken át. gyümölcsös és pázsitot 
legelők mellett az Erié tó partján, melynek 

— a mi sokkal valószil übb — a rendőr
séget álLmoaitja és veszi át saját költsé
gére : a segiu s semmiesetre sem lehet oly 
arányú, hogy azzal a városok pénzügyi bol
dogulása a jövőre biztosítva lenne. A ma
gyar állam még sok évtized múlva som lesz 
képes még csak megközelíteni is a nyugati 
nagy a lantok által a varosoknak adott 
óriási hozzájárulásokat. A városoknak tehat 
a maguk erejéből kell elkövetniök mindent, 
hogy a iekosság adófizetési képességét és 
ezzel az adóalapot gyarapítsák : a mit ipar- 
váUalatok, gyárak alapítására nyújtott ked
vezményekkel (községi adómentesség, vára- 
díjmentességek) is elő lehet mozdítani. A 
törzsvagyon okszerű kezelése és kihasználása, 
takarékosság a kiadásokban, szigorú ellenőrzés, 
hogy minden ágazat becsületesen és kellő gondos
sággal kezeltessék : mind olyan tényezők, 
melyekkel a pénzügyi helyzetet javítani le
het. És ha az állam fontosabb érdekből és 
financiális haszonért a postát, távirót, tele
font, vasuta*,  dohánygyártást saját kezelé
sében tartja: akkor a város is nagy mér
tékben javíthatja pénzügyeit, ha egyes üze
meket és iparvállatokat, villámvilágitás, vízve
zeték, téglagyár, fürdő stb. saját kezelésébe vesz; 
e réven nemcsak jelentékeny jövedelmi for
rásokra tesz szert, hanem szociális érdeket is 
szolgál, mert a lakosságot a nyerészkedő vál
lalatok kapzsiságától megóvja.

Természetes azonban, hogy ily intéz
mények sikerrel csak ott honosithatók meg, 
a hol a vezetésre és a hü kezelés ellenőr
zésére kellő szakértelem áll rendelkezésre, 
mert különben a város csöbörből vödörbe 
jut. Arra is keli ügyelni, hogy a vállalatok 
azzal a célzattal, hogy minél nagyobb jöve
delem legyen kimutatható, ne zsákmányol- 
tassanak ki és hogy azokkal rablógazdál
kodás ne űzessék.

U. K

Barsmegyei agghonvédek.
Egy nagy idők tanújától, aki annak 

idején Karddal, mostanában pedig iró.olja. 
áli a magyar szabadságért Küzdők táborában, 
a Következő erdekes levelet kaptu*  : 

mentén, gyönyörű villák s kertek között, 
elértünk a vízeséshez.

Itt, a tó partján egész kis város vau, 
sok hotel és kereskedéssel, amely a víz 
tu*só  partján Canadában megismétlődik.

Az Erié tóból, lópatkó alakban, vagy 
600 metsr szélese’ gben, zubog a viz 45-47 
méter magasból az Ontário tó mélyébe, oly 
hatalmas sugarakban, hogy fehér tajték és 
pára borítja a vizet s magasan száll fel a 
viz permetege, mondhatnám pora, mintha 
forrna a füstölögne a tó mélye. Az egyesült 
államok partján ez a zuhacag rövidebb 
vonalban, megismétlődik.

Mi, megközelíthettük az egész zuhata- 
got, amennyire csak az emberi ész és erő, 
megközelíthetővé tette.

A felső 'ónál, oldalt, és ahol a zuhatag 
megszakad, közelíthető meg. Gyönyörködve 
néztük a ragyogó, világos zöld vizsugarakat, 
fehér tarajjáva', mint zuhan a mélybe.

Azután villamossal át mentünk » vas
hídon, meiy a két partot a zuhatagtól 
lejebb összeköti, a canadai oldalra, ahol a 
l’KRyónyörübb kert terül el: a Viktória park.

A ruha tag minden oldalról, kilátási 
pavihouoKkal van körül véve. Sziklái kö
zött lépcsők s korlátok vezetnek. S minden 
lépten nyomon, emléktárgyak Árucsarnokára 
bukkan az ember.

A magas partról lépcsőn és siklón le-
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T. Szerkesztő Uram !
Örömmel olvastam a lévaiak felbuzdu

lását, hogy március 15-ének 60-ik évfordu
lóját az eddiginél íb nagyobb fénnyel akar
ják megülni. A". ide csatolt csekélységgel a 
lap jövő vasárnapi számához szívesen járu 
,ok, » bizor.v örömmel mennék is Lévára, 
de az évi 96 korona jövedelem nem engedi 
az utazást. — 60 év előtt én Pécsett ta
nultam az I. évi filozófiát, hol 78-an voltunk 
az csr-tályban, és az ott alakult 8-ik zász
lóaljhoz 64-en jelentkeztünk. Tudtommal 
ezek közül c^ak ketten élünk. Az a pécsi 
leányke, ki mellemre lüzte a háromszirü 
kokárdát, még él ; édes anyja Egry Béla 
képviselőnek. A kokárda a Kossuth-muze- 
uml>an van elhelyezve — Itt közlöm név- 
sorát azon 1848/49-iki igazolt és nyugdíj
ban részesülő honvédeknek, kik Baramegye- 
ben laknak. (Huzóc/y Dénes a ezredes, a 
nagysallói csata egyik két magyar éra*  Dü
rereidéi kitüntetett főhősének özvegye, ki 
férjét az egész szabsdRápharc alatt el nem 
hagyta, szül. Lüley Emília lakik Verebélyen, 
húz 714 korona nyugdijat.) — Honvédéi : 
Aranyosy Dénes ujbarsi, Baján Gergely 

Baranecz János kihűlési, 
nagykoHzmalyi, Cservény 
Francz Ignácz kapronc*i,

nsgy vezekényi,
Bártfai István
Rudolf zaikvai, 
Gazdik Mihály fenvőkosziolányi Ivankovic^
János barscsekei. KiLCsok Mihály nagykosz- 
máiyi, Koinzsik Peter nagyherestényi, Kos
suth János barstaszári, Krivácsics Karoly 
verebelyi. Lakris István kistapo;csányi, 
Lüley Kálmán zaitvngyarmati, Mokry Fii'öp 
kisülés), Madarát-z Jónás lévai, N»gy Nép. 
János verebélyi, Párnyik Péter újlóti, Rácz 
István ujb»rsi, Szolcsánszky A bért malonyai, 
Váiy B la aranyosmaróű lakosok. — E 
névsort a Barsmegyében lévő négy adóhi
vatal áital 1906. április havában kiáltott 
kimutatásokból állítottam össze.

A verebélyi adóhivatal területén akkor 
éit, de mar azóta e.bahakat kihagytam. 
Lehetnek a névsorban olyanok, kik a lévai-, 
körmöm- vagy maróti adóhivatalok terű étén 
lakván, azok elhalálozása nem ju'ott 
tudomásomra.

Az itt elsoroltak között Krivácsics Ká- 
ro.y ur a semor — e hó 30-án lesz 92 
éves és Kalicky Kálmán sdótárnok ur a 
vej<*.  A velünk tartó Dom-Miguel ezredben 
volt őrnagy, s urnt ilyen a Széli fele 1901. 
évi julius hó 1-én kiadott 3000 számú ren 
delet 3-ik szakaszának végpontja szerint 
bú& évi 1680 korona nyugdijai. Mint volt 
c-iászári tisát halálra let*  ítélve, — de ke

gyelem utján börtönbe vett<»te*t,  « bünteté- ’ 
sét ott Szlávy a későbbi korona őrrel egy 
zárkában ki is töltötte ü mützben.

A legifjabb Lüley Kálmán, 76 éves, ki 
mint 6-ik latin osztályt végzett állt be a 
26-sk zászlóaijba. Világosnál mint őrmester 
ö állt a zászlótartó mellett, mikor azt 
átad'ák. Világos után 3 évig bujdosott —- 
de árulád folytán elfogták, besorozták és a , 
tiz évet mint tüzér, illetve tüzmes'er 
el is töltötte, resztjeit az 1859-iki olasz 
hadjáratban. — Nagy és díszes kiállítású 
opsil-levelében el vannak torolva azon csaták, 
melyekben mint tűzmester részt vett, ép : 
táp fér gefochten — mint az okmány mondja. 
Ma nyugalmazott járásbiró^ági Írnok és 
mint őrmester húz pár év óta 180 koronát.

Verebélyen, 1908. március hó 10-én.
Nagy Nép. János,

volt 1848/4S. honvéd főhadnagy, 
jelenleg igazolt közvitéz.

Megengedi a nagyon tisztelt cikkíró ur, 
hogy érdekes közleményéhez nehány meg
jegyzi st fűzzünk. A 96 korona évi nyugdíj 
nevetséges csekélység, de annak minden 
fillére arannyá válik, ha meggondoljuk : ki 
és miért kapja ezt. Nálunk nagy összegű 
nyugdíjban csak a darabontok részesülnek. 
— Ami a honvédek névsorát illeti, Bártfai 
István nem nagykoszmályi, de lévai lakos 
volt, utóbb felvétetett a fővárosi Agghon- 
védek Menedékházába; tavaly itt Léván 
ünnepelte március 15-ét nagy lelkesedéssel, 
másnap meghalt a fővárosi menedékházban. 
Madarász Jónás bácsin kivül még 3 agg
honvéd él Léván : Kocmann Marion, Kockán 
Mihály, és Címer Sándor; utóbbiak nincse
nek az adóhivatalnál nyilvántartva, mert 
nyugd jért nem folyamodlak, pedig a sza
bad.-ágharcot. veg'gküzdötték ; Kockán bácsi 
mint hús;ár Lengyeioruzágbói szökött haza 
a nagy napokban. Madarász bácsi még 
mindig hivatalban van ; friss egészségben 
vitézül őrzi és véde'raezi a kereszthegyi 
szőlőket és boros pincéké*.

Különfélék.
— Március idusa Ünnepi hangulat 

tölti bé mt az ora’üg mirdeu tájá*,  ahol 
csak magyarok laknak : március 15-ének 
60 ik évfordulóját Ünnepeljük. A i enazeti 
ünnepet rendező lévai 48-as bizottság ez 
ideu a szokottnál is nagyobb lelkesedéssel 
intézkedett, hogy az üanepély méltó legyen 

a nagy nap emlékéhez és városunk haza
fias polgárságához. A nap minden órája a 
hazafias lelkesedésnek vau szentelve, hogy 
el ne halványuljon, de mtudig lobogó, 
erős fénnyel világítson a vérrel-á'dozattal 
ápolt eszme: a magyar szabadság eszméje. 
Ünnepeljünk hát szivve’-lélekkei, s az 
ünnepségek hatása alatt tegyünk fogadást, 
hogy a mindnyájunkat hevítő nagy eszme 
kivívásáért teljes erőnkkel dolgozni fogunk, 
s azért — ha — kell — áldozatot is te
szünk !

— Március 15 ét a templomokban 
is megünnepelik az összes lévai hi’feleke- 
zetelr. Az ágostai evangélikus- és reformá
tus felekezeteknél délelőtt 10 órakor, 
újabb rendelkezés szerint az izraeliták ima
házában sem reggel 8 órakor, hanem 
szintén délelőtt 10 órakor. — Ugyancsak 
d. e. 10 órakor lesz az ünnepélyes Bzent 
mise a plebánis-tempiomban, mely alkalom
mal a tanitónövendékek négyes karban 
énekelnek a korukon. Szent mise előtt Bátky 
László prépost-plébános tart alkalmi szent 
beszédet.

— A lévai választókerület függet
lenségi pártjának választmánya folyó hé 
11-én d. u. 2 órakor ülést tartott dr. Kmoská 
Béla elnöklete alatt, a mai közgyűlés elő
készítése céljából. A tagok szép számmal 
voltak jelen, különösen a vidék volt elis
merésre méltó módon képviselve. Az elnök 
indítványára a választmányba kiegészítésül 
Presztolánszky B^la, Klain Ödön és Vajda 
Jenő tagok választattuk. A választmány 
elhatározta, hogy a mai közgyűlésen tár
gyalni kívánja a választói jog kiterjesztésé
nek, és a házszabályreviziónak kérdését, 
s ezekre nézve határozati javaslatot nyújt 
be. Határozattá vált, hogy a párt ez idén 
is részt vesz Nagy-Salló ünnepén, április 
19.-én. Ugyancsak elhatározta a választ
mány, hogy a nagy párt keretein felül 
szorga'mazni fogja a vidéki körök és helyi 
választmányok szervezését.

— A lévai irg. nővérek intézetében 
tegnap, d. u. 3 órakor rendeztek hazafias 
ünnepélyt március idusának emlékére. 
Először Kohonyi Caesa és Kern Margit 
játszottak négykezes kuruc nótákat, majd

mentünk a viz tükréhez, hol kis hajóra' I
szálltunk, a Mist maid, vagyis Hableányra, 
mely még mentő csónakkal is el van látva.

Itt kaucsuk köpenyt és csuk«yát adtak 
reánk s feísiettünk a fedélzetre, hol már 
egész csoport turista hemzsege t, hasonló 
öltözetben, egy titokzatos gárdát jelképezve.

A hajó megindult s áthajóztunk az 
amerikai part vízeséséhez.

A hajó oly közel megv á zuhataghoz, 
amennyire veszély nélkül mehet.

Az óriási vizoszlopok előttünk zuhog
nak zöldes tényben, fehéren tajtékozva. A 
viz először permetezni kezd arcunkba, 
azután záporként érezzük, míg végre vágja 
az arcunkat, szemünket s foly le rólunk a 
▼iz. Hajónk táncol, mint a lapda, s mi az 
árboca kötelekbe fogódzunk ; a viz zug, 
hogy szavunkat alig hallani.

Kis hajónk egyet fordul s lassan tovább 
megy és ép igy közelíti meg a nagy zuha
tagos A hajó táncolása, zúgás és zápor, 
hatványozva megismétlődik. A hajó óva
tosan megfordul és vissza visz a kikötőbe, 
ahonnan a siklóval ismét partra szállunk.

Most a villamossal tovább menve, a 
felső tóig, a zuhatag széléig, egy épület 
előtt szádunk le s jegy váltással bemegyünk.

Itt külön-külön öltözőbe vezetnek. A 
ruhákat magasan feitüzik, kaucsuk cipőt, 
köpenyt és csuklyát adnak. Ez utóbbin 

csak kisebb gömbölyű luk van, az arcnak.
Amint kilépek, szemben jön ve em egy 

iiy sötét alak. Alig ösmeiünk egymásra. 
Öcsém volt.

Most egy liftbe szádunk. Szurok sötét 
minden s a fekete f<burkolaton, vi*  szivá
rog le. A villany sápadt fénye kisértetieaen 
vibrál. A lift dübörögve száll a mélybe, 
süiyedése ideges borzongást okos.

Egy zökkenés és lent vagyunk aa ala- 
gutban, amely vagy 300 méter messzeségben, 
hatol be a nagy vízesés alá.

Az emberi ész vivmánya ez, a termé
szet elemei felett. Tanéit fúr a tó alatt, 
hogy a zuhatag szivébe huto'hassor.

A folyo ó korom sötét, fekete, réteges 
kövei nedvesek, alul derzkázva van, mely 
vizes éa sáros ; s a zuhatagnak, mely a 
fejünk felett levő sziklákról omlik, félelmes 
dübörgése hallatszik.

B zonyos távolságban villany körték 
sápadt, derengő világosságot nyújtanak.

Óvatosan haladunk előre. Egy fa bó
déban szolga áll, ki útba igazit. Itt az első 
stáció. Világosság látszik, egy pincze szerű 
nyílás, n kilépünk a nedves ssiklára.

Egy ki*  terasz, melynek egyik oldalán 
kilátunk a sziklákra, amelyau fehér habok 
gördülnek le, míg balról augva omlik a 
zöldes, habos zuhatag*  mélybe. Arcunkba 
hull a vizpermeteg. Mikor szemünk, a 

szüntelen omló hab nézésébe bele kábult, 
vissza lépüuk a sötét nedves szikla üregbe 
s folytatjuk utunkat a zuhatag alatt.

Ismét világosság dereng. Egy második, 
terasz nyílik. Itt már erősebb a zuhatag s 
jobbról, balról vizosslopok ömlenek alá, a 
mélybe • habozva, sisteregve törnek meg, 
a kiálló sziklákon. Szinte porzik a mélység 
alattunk. Mert bár mélyen vagyunk a föld 
alatt, a vizsuhatag még mélyebben rohan 
alá, forrongó, habzó, mély katlant képezve. 
Itt már zápor esik reánk 8 a zuhatag 
közepette állunk. Midőn már jól össze 
áztunk, ismét tovább megyünk a fekete 
nedves kőalagutba s végre elérünk annak 
végső pontjára.

Itt már nem teraszra lépünk ki, hanem 
egy kis köszobába, melyen két nagy ablak 
van vágva. A letámasztott két nagy deszka 
tábla mntatja, hogy olykor szüsséges 
azokat el ia zárni.

Megállánk a nyílások előtt, melyen át 
erősen ver az eső a csűrön viz minden.

Nem látunk mást, csak zuhogó vizför- 
geteget, melyen át sárgás világosság de
reng éa szakadatlanul zug, dübörög és 
tombol.

Mintha vissza parancsolná az embert, 
ki vakmerőén ide merészkedik egész a 
pokol kazánjáig !

Folyt, kör. 
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a növendékek három hangú énekkara 
enekeite a Talpra magyart; Rappeport 
E /a Erdélyi a Hazáról c mii kőkeményt 
szavalta, Ougqcnberger Mária cimbalmon 
játszotta Bihari kesergőjét, Hecht Elza zon
gorán egy magyar ábrándot. Eiu'áu Várady 
Oltár előtt cimü melodrámáját szavalta 
lletzer Dóra, Dodek Lonka zongorakisérete 
mellett. Majd iámét az énekkar lépett fel 
a Rákóci indulóval, mely után, Frecska 
Margit szavalata következett : Ének négy 
kis ezüst sarkantyúról. Még Mészáros Olga 
játszott egy szép magyar ábrándot, mire 
a himnusszal véget ért az ünnepély. A 
nagy számmal egybegyült közönségnek igazi 
élvezetet nyújtott a leánykák gyönyörű 
játéka, Kellemes éneke, szabatos, lelkes 
szavalása ; a műsornak minden egyes pontja 
gondosan átdo gozotr, mondhatni : tökéletes 
volt. Aa intézet igazgatója, Báthy László 
prépost-plébános a kedves ünnepély végén 
szép szavakkal buzdította a bájos gyermeK- 
serrget a haza iráuti szeretetre, a melynek 
különben a szép ünnepély minden részévéi 
szivükből va'ó kifejezést is adtak.

— Gyászrovat. Több lévai úri csa
ládon bornoit gyászba a könyörtelen végzet, 
Kaveqgia Gizella urleánynak élte tavaszon 
történt elhunvtával. Temetésén, mely f. hó 
12-én d. u. 4 órakor történt, impozáns mó
don megnyilatkozott a közönség részvéte. 
Virágokkal, koszorúkkal elbalmozott kopor
sóját tengernyi nép kisérte ki az örök nyu
galom helyére ; a halottas háznál és kint 
a temetőben a tanitónövendekek megható 
gyászdalokkal búcsúztatták. Gyászbaborult 
családja a kő/et^ezö gyászjelentést adta ki: 
Özv. Kaveggia Adolfne síül. Bakó Mária, 
úgy a sajat, valamint gyermekei: Béla, 
Kálmán, Ilonka, s az összes rokonság nevé
ben fájdalomtól megtört szívvel jelenti, 
forrón szeretett, felejthetetlen leánya, illetve 
a legjobb testvér Kaveggia Gizella urleány 
életének 25. évében, hosszas szenvédés és a 
végső szeutségek buzgó felvétele után f. é. 
március hó 10-én reggel 8 órakor visszaadta 
leikét isteni Teremtöjének. A föltámadásra 
váró halott draga földi maradványait, folyó 
évi március hó 12-én délután 4 órakor fog
juk a róm. kath. egyház szertartásai szerint 
a gyászhazbói (Teleki-utca l. szám) pihenő 
helyére kiférni. A boldogult lelkiüdvéért az 
engesztelő szentmise-áldozat folyó március 
hó 13-án reggel 8 órakor fog a plébánia 
templomban a Mindenhatónak bemutattatni. 
Keh Lévan, 1908. március hó 10-én. Lelke 
találjon nyuga inat Jézus legszentebb Szivé
ben. R. I. P.

— Iskolai ünnepélyek Ma délelőtt 
1/2 9 illetve 10 órakor lesz a tanítókép
zőben és a főgimnáziumban a március 15-iki 
ünnepély a következő mii torokkal : a lévai 
áll, tanttójlvpzőóeM reggel */ s9 órakor : 1. him
nusz, énekli az ifj énekkai. 2. alkalmi beszed, 
mondja Berey Miklós IV. é. n. az :fj ön
képzőkör elnöke. 3. március 15. Ábrányi 
E.-tö', taavaija Biró Béla IV. éves. 4. Klap
ka ind i ó, Egressy B.-tői, énekli az ifj. ének
kar. 5. Pét úti szobra, melodráma, szövegét 
irta Szepcssy László, zenéjét Kerner Jenő. 
Szaval]*  Szabó István IV. éves: zongorán kí
séri: Berki Istváu IV7. é. 6. Van-e egy marok 
főid . . . Petőfitől. Szavalja Wendauer Au
tal II. éves. 7. Magyar induló, Kéler Bélá
tól; zenekarra alkalmazta Köveskuti Jenő. 
Előadja az ifj. énekkar. 8. Kossuth-nóta, 
előadja az ifjúsági ének- és zenekar. — A 
lévai kegyesrendi főgimnáziumban d. e. J/8 10 
órakor: 1. H mnusz, énekli a fögimnáziumi 
énekkar. 2. Tóth K. E őre szavalja Pózna 
Miklós I. b. o. t. 3. Zsadányi A. „Bihari 
prímaciális magyarja*  előadják : hegedűn 
Fekete László VII. o t*,  zongorán Huberth 
Istváu VII. o. t. 4. Magyar szabadságdalok, 
enekli Kraft Aladár IV. o. t. zcnekisérettel. 
5. Ünnepi beszéd, mondja Halbwirth Oszkár 
VIII. u. t. az öuk ; pzőkör elnöke. 6. Rubin- 
stein A Magyar Abráud, zongorán e padja 
Hubertli István Vili. o. t. 7, Szabados I A 
Tissa, atavaija Szomolányi Antal VII o t. 
8. Kildy Gy. Kuruc nó ák, énekli a főgim
názium éneKKara. 9. Ábrányi E. Horváth 
„Mi a hs»a?“ melodráma, zongorán előadja 
Konsch Jenő fögimu. tanár, szavalja Hohonyi 
Oszkár VIII. o. t. 10. Szózat, énekli a fő
gimnázium énekkara.

— Barsvárme-ye törvényhatósági 
bizottsága folyó hó 19-én d. e. 10 órakor 
Aranyosmaróton évneyyedes közgyűlést tart. 
A tárgysorozatnak 2 ik pontja az alispáni 
jelentés után az alispáni állás betöltése, 
valamint az ezen választás foiytán esetleg 
üresedésbe jövö egyéb tiszti állásoknak 
ugyancsak választás utján leendő betöltése. 
Ezután » tárgysorozat még 90 pontban köz
igazgatási ügyeket ölel fel, melyek előké
szítése céljából 18.-án d. u. 3 órakor 
ugyancsak Aranyosmaróton az állandó vá
lasztmány ülést tart.

— Áthelyezés. Lengyel Gyula m. air. 
houvédszazados Nyitrára helyeztetett át. 
Lengyel Gyula Léván való tartózkodása 
alatt lekötelező szívélyességével,rokonszenves 
úri modorával s általában szeretetreméltó 
egyéniségével társadalmunk rokonszenvét 
és Bzeretetét méltán megérdemelte ; távo
zását mindenki őszintén fájlalja. Ho/yébe 
— értesülésünk szerint — Deák A pád 
százados helyeztetett at, akit mar jó isme
rős gyanánt üdvözölhetünk Léván.

— Eljegyzés. Vollnliofer Pál, m. kir. 
főerdész, geletneki erdögondnok eljegyezte 
Truszka Antal, garamszentkeroszti tb. fő
szolgabíró bájos leányát Etelkát.

— A Lévai Kath. Körben már az 
előző évben igen jó szokás honosuk meg, 
t. i. a nagy bő jt idején is, miaor a mulatságok 
szünetelne*,  gondoskodik tagjainak jó irányú 
szórakoztatásáról. Vasárnap délutá
nonként ismeretterjesztő előadások tar
tatnak a kör helyiségeiben, s hogy ne csak 
az értelemnek, de a szívnek is jusson, az 
ismeretterjesztő előadás szavalat, ének,-vagy 
zenerészekael van körítve. Folyó hó 8-án 
d. u. */j4  órakor volt az első i'yen előadás ; 
Katona János dr. ismertette az „átkos" 
közösügyet, Magyarországnak Ausztriához 
való viszonyát, ennek történeti előzményeit 
és a jövő esélyeit. A nagyszámú közönség 
a természettől .fogva kissé bosszúra nyúlt I 
előadást mindvégig figyelemmel és érdek
lődéssel hallgatta, annak jegéül, hogy szí
vesen és örömest tanul. A kvóta nyomasztó 
hatását csakhamar eloszlatta Kozma Vilma 
gyönyörű szavalata : Mi a haza ? — Végül j 
liartos Mariska Csuvara Gizella énekeltek egy 
bájos kettős éneket. Úgy a kedves szavaiét, 
mint a két dalos madárkát lelkes tagsokkal 
jutalmazta a közönség. — Ma a nemzeti 
ünnep miatt nem lesz a körben előadás.

— Szanatóriumi estély. A József 
Kir. Herceg Szanatórium Egyesület Körmöc
bányái bizottsága folyó évi márc us hó 3-án i 
igen szép sikerű tánccal egybekötött | 
„Cabaret-estély“-t rendezett. — Az estély 
dr. Tlialy László orsz. képviselő alkalmi 
felolvasásával vette kezdetét, melyben 
szegéoysorsu tüdövetzes embertársainkat 
a társadalom partfogásába ajánlotta. — Az 
általáuos figyelemmel kísért magas színvo
nalú felolvasás mély viszhaugra talált a 
közönségben s méltán hozzájárul az egye- | 
sülét népszerűségének emelésebez. — Majd 
szűnni nem akaró taps-vihsr között léptek 
fal Dezső József és neje Ligeti Juliska a 
nemzeti színház ki való művészei a , Kolos
torból" c. dialógban. A közönség igen szép 
csokorral — melyet Palkovics Emii vár. [ 
poigarmest,r nyújtott at — fejezte ki a 
művésznő iránt meleg rokonszenvét es 
háláját. — Ezután Palkovics Anna zongora 
száma következett, melyben ja-ékának mű
vészies technikájával a közönség zajos 
te ázásét nyerte meg. Majd Palkovics Mika 
„Férjhez menjek" című monoiogot adta elő. 
Kedves, megnyerő megjelenésével és kelle
mes, ügyes előadásával végié euüi elragadja 
a közönséget. — Ezutáu következett Wild- 
mann Erzsiké és Cleinent Aladár által előa
dott duett, melynek zongora kíséretét dr. 
Wüdmann Adolfné látta el kiváló művé- | 
szettel. — Feledhetetlen bájos jelenetet 
szolgáltatott az elragadóan szép ének; a 
szűnni nem akaró tapsvihar kétszer ’ is ■ 

kényszeritétte az éneklőket a színpadra. — 
Végül „Megjött a papa" c. vígjáték került 
színre a Dezső müvészpár. továbbá Urmössy 
Erzsiké és Jeszenszky Jótsef műkedvelők 
közreműködésével. Méltó elismerés illeti a 
műkedvelőket, ak'k jelesen beilleszkedtek 
a müvészpár ragyogó játékába. Az úgy 
erkölcsileg, mint anyagilag is szépen sike
rült estely rendezéséért méltó elismerés ii éti 
dr. Matisz Dezsőné elnöknöt és Palkovics 
Emil elnököt, akik fárádhatatlan buzgalom
mal és lelkesedéssel készítették elő a szép 
estélyt. — Az előadás után reggelig tartó 
tánc következett.

— A Lévai ö. Tűzoltó Egylet f. 
évi március 25 én d. u. 2 órakor tartja a 
városház termében évi rendes közgyűlését, 
melyre az egylet tagjait, — valamint az 
érdeklődő közönséget — ez utón is meg
hívja az elnökség. A tárgysorozat lapunk 
jövö számában lesz közzétéve.

— Táncestély. A lévai izr. ifjúság, 
folyó hó 21-en, a Nemzeti kávéházban, a 
Lévai Izraelita Nöegylet és Filléregylet 
javára, cabaret-val egybekötött táncestélyt 
rendez.

— Az idei sorozás eredménye. Léva 
r. t, város részéről a fo-yó év március 
10-én megejtett fösorozás eredménye : Az 
I-sö korosztályban telhivatott 84 állitasl'ö- 
teles; a Il ik korosztá yban 36 ; a Ill-ik 
korosztályban 22 ; összesen 142. Ezek közül 
ajánlás és fenntartással besoroztatott 23 ; 
egy évi önkéntes 1; csa'ád fenntartó 2; 
kevésbbé alkalmas 2; mint 1- és 3 éves 
önkéntes hadseregben szolgál 7 ; Otszsen 
35. — Visszahelyeztetett 48 ; fegyverképte
len 16 ; mindenkorra alkalmatlan 1; tévés 
felvétel folytán az állítási lajstromból töröl
tetett 1 ; megfigyelés végett, katonai kór
házba küldetett 1; Díszesen 67. Fő 
sorozásból távol maradt az I-sö korosztályból 
23 ; II-ikból 10 ; Ill-ikból pedig 7 : Összesen 
40.

— Birák öröme. A tegnapelőtt! hiva
talos lap meghozta az 1908. évi VI. t. ez. 
alapján történt bírósági előléptetéseket. 
Ezekből bennünket érdekelnek : Valkovics 
Istváu, dr. Szabó Gyula, dr. Zsámbokréti 
Tivadar és Króner Géza ar. maróti, dr. 
Tejtalussy Bála nyitrai és Xagy Audráa 
rózsahegyi törvényszéki birák a Vll-ik 
rangosztá yba ; Leyrer László ar. maroti, dr. 
Szakmáry Pál rózsahegyi alügyéBzek, Pátkay 
Gyula újbányái, dr. Godin Károly verebélyi, 
dr. Katona Sáudor gaigóci, Rácz Armiu, 
ar.-maróti, Dereano Vilmos gödöllői, dr. 
Heinrish Győző lévai, Gyenes Sándor nagyka
nizsai aibirák a VIII. fizetési osztályba ügyé
szekké ilieteve járasbirakká neveztettek ki.

— A bátvidéki takarékpénztár, 
melynek megalapításában a lévai takarek- 
pénztá-nak volt oroszlán része, most adta 
ki számadásait az első üzletévröl, melyekből 
azt latjuk, hogy egészséges gondolat volt 
ennek a pénzintézetnek felállítása, mert oly 
szükségletet pótol, a melynek hiányát már 
régóta éreztek ennek a túlvilággal rosiz ösz- 
szeköttetésben álló vidéknek lakói. S dacára 
annaz, mint az igazgatói jelentés is kiemeli, 
hogy az intézet megalapítása után bizonyos 
megrettenés vett erőt a pénzpiacon min
denfelé s ezen általános érzet megbénította 
a magyar pénzpiacot is, — hozzájárult ehhez 
még a kiegyezési tárgyalások bizonytalansága 
is. úgyhogy a nagyobb hazai banaok még 
mielőtt az amerikai krízis kitört volna, má
ris a legnagybb tartózkodást fejtették ki a 
pénzpiaca szűke gleteivel szemben s igy a 
hitelt a legszűkebbre szorították s a nyuj ott 
pénzt is drágán adták, mégis a bati taka
rékpénztár a lévai segítségével fokozatosan 
megerösbödött úgy, hogy jövője most már 
tejesen biztosítva van s fejlődése a legszebb 
reményekkel kecsegtet. Az első üz.eti év 
mérlege is 4.947 K. 48 fillér nyereséggé 1 
zárul s Íny a részvenye-ek már az első év
ben is 5°/0 osztalékot kapnak.

— Népies gazdasági előadások. 
Az országban a ^gazdasági egyletek között 
legintenzívebben működik a kitünően szer
vezett Nyitramegye. Gazdasági Egyesület. 
A legfontosabb, országos érdekű gazdasági 
mozgalmak iunét indulnak ki. Különösen 
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széleskörű akciót vezet a vármegyei kis
gazdák gazdálkodásának belterjesebbé té- 
te'ére és a mezőgazdasági ismeretek terjesz
tése céljából. A tél folyamán 93 községben 
77 előadó közreműködésével 372 előadást 
rendezett, ezeken kivül 8 előadást tartottak 
a nyitrai honvéd gyalogezred legénysége 
számára. A7, egyesület működése mindene
setre követendő például szolgál.

— A lévai ifjúsági egyesület, mely 
az állami tanítóképző vezetése alatt áll, 
tegnap este 7 órakor tartotta az intézet 
zenetermében márciusi ünnepélyé?. — Dóka 
Károly egyesületi elnök ügyes megnyitó 
beszéde után Gáli János énekelte Berki 
István tanitónövendék zongorak»sérete 
mellett a Tavasz elmúlt kezdetű szép Kossuth*  
dalt. Ezután Gál Gyula eiszavalta a Sza- ; 
badság napja című költeményt, mire dr. 
Katona János tanár március 15-ér.ek jelen
tősegét ismertette. Még a Vén cigány me- 
melodrámát adta elő Tóth Bála, Grabec 
tanitónövendék zongorakisérete mellett, 
azután a képezdei zenekar a magyar indu
lót játszotta, m re a himnusszal veget ért 
a szép ünnepély. Köveskuti Jenő igazgató 
lelkes szavakkal buzdította az ifjakat, 
hogy tettekkel is oly szépén fejezzék ki a 
haza — és szabadság iránti szere elüket, 
am nt annak lelkes ünnepélyükkel kifeje
zést adtak.

— A lévai kereszthegyek hegy
községe folyó hó 8-án tartotta a városháza 
nagytermében évi közgyűlését Thurócy Já
nos hegybíró elnöklete alatt. A hegyközség 
évi bevétele 706 K. 60 fill . kiadás 525 K. 
60 fill., tiszta maradvány 181 K. 21 fill.

— Hatósági husvágás Tegnap a 
városi hatóság ismét kimereiett egy darab 
kövér marhat. A bút kilogrammja 112 ille
tőleg 104 fillérbe került. Ez alkalommal 
még kitüuőbb minőségű hús Került eladásra ; 
kapott is rajta a közönség : délre eíkelt az 
egész. Jövő heten szombaton egy fiatal marha 
húsát fogják kimérni.

— Rákóczi és március 15 ike A 
kettő együvé kerül ebben az évben. Rákó
czi lovas8zobra fő állításának hazafias célja 
és a vértelenül kiküzdött magyar szabadság 
hajnala, március 15-ike nevezetes napfordu ó 
ebben az évben. Ezen napon lesz a m. kir. ' 
lottóigazgatóság hivata.os helyiségében 
megtartva Rákóczi lovasszobra sorsjatekáuak 
húzása. Ezen a napon jut „a Fortuna sze
kerén okosan ülöknek“ (a hogy Faludy 
Ferenc énekli) összesen kilencvenezer korona 
értékű nyeremény. Ét» ezen a napon mutatja 
meg a hazafias közönség, hogy történelmi 
nagyjai iránt van szivében kegyelet. Mert 
Andrássy Gyulf gróf védnökségével alakult 
szoborbizottság ekkor tudja meg, hogy a 
hazafias áldozatkészséget nem hiaba szólí
totta. Kívánjuk, hogy a bizottság ezt je
lenthesse. A sorsjegyek árát március 15-éig 
a postára kell tenni. Egy sorsjegy ára 1 
korona.

— A Honvéd-emlék villanyfényben. 
A villamos telep igazgatója az ünnep fényé
nek emelése céljából vállalkozott a nehéz 
feladatra, hogy a temetői honvéd-emléket 
az esti fáklyásmenet alkalmával villamos ' 
ténnyel lássa ei. Eddig a rendezők ugyszól- ; 
ván sikertelenül fáradoztak az emlék 
kivilágítása körül, mert a szél rendesen 
meghiúsította a mécsei felgyujtásár. Most 
tehát a honvéd-emlék hozzá méltó tényben 
fog ragyogni.

— Kék reverenda. A besztercebá
nyai kispapok eddig — *»  többiektől élté- . 
röleg — fekete reverendát viseltek. A 
püspök rendelkezése folytán ezentúl a jövő 
iskolaévtől kezdve a besztercebányai kis
papok is kék reverendát kapnak.

— Márciusi időjárás. Az idén 
március szerepet cserélt áprilissal. A we eor 
jól jövendölte, hogy az idei márciusban 
nagyon sok a csomópont, vagyis változó,

szeszélyes időjárás lesz. Ez már eddig is I 
bebizonyult. Kellemes meleg időre, hirtelen 
lehűlés következik, közben pedig oly gyak
ran és váratlanul jön az eső, akár csak 
nyárban. Pedig az elkésett őszi vetéseknek 
jó meleg idő kellene, nem pedig eső, mert 
cs padék voit már böveü. Különösen a kö
tött talajom szenvednek a túlságos csapadék 
áltál. Vidékünkön is sok helyen áll a viz 
a földeken, és soká lesz, míg ilyen árterület 
munka alá kerülhet.

— Jótékonycólu színi előadás, a 
hont f egy verneki raagau elemi iskola folyó 
hó 17.-én az iskola javara színi előadással 
egybekötött púrim estélyt rendez, mely után 
láncvigalom Következik. A mozgalom élén 
az isko.a lelkes tanítója Vértes Jakab buz- 
gólkodik, aki az előadás előtt felolvasást 
tart a gyermek nyilvános szerepléséről.

— Vadászati statisztika. /V germá
nok már az ősidőkben nagy vadászok voltak 
— itt nem a hét svábra kell gondolni — 
s ezt a nemes sportot mindezideig ők űzik 
ha nem is a legnagyobb szenvedéllyel, de 
mindenesetre a legrendszeresebben, szóval : 
griindlich. A vadászat minden csinyja- 
binyjáuak elméletét, szabályait, ők találták 
ki. D cséretükre legyen mondva, okosan 
vadásznak, különösen nagy súlyt helyeznek 
a vadóvás-és vad tenyészrésre. Van is vad
juk bőven. Ez a következő statisztikából I 
tűnik ki : A német birodalomban évente 25 | 
millió kilogramm súlyú vad kerül terítékre, 
amelynek értéke 25 millió márka, azaz a 
mi pénzünkön a napi árfolyam szerin' 29, 
750.000 korona. A vadáezok száma 600 000, 
hkik közül legtöbb szórakozásképeu űzi e 
nemes sportot. Az elejtett vad Németor- 
szagoan évenként átlag : 22.500 szarvas, 
13.500 dámvad, 500.000 tengeri malac, 4 ; 
millió fogoly, 15,000 fürj, 150,000 fáczán, 
40.000 vadkacsa, 80.000 sza’onka, stb. Ér
dekes ezzel összevetni a hazánkban egy 
évben elejtett vad mennyisegér. 1906-ban 
terítékre került: medve 273, ennek fele 
Erdélyre esik ; szarvas 10.799, nagyobbrészt 
a Dunámul lövetett; dámvad 3709; zerge 
268 ; őz 29.167; vaddisznó 8213; nyúl 
1.460.181 ; fogoly 1.236 045; tűrj 22 000; 
fácán 200.072 ; szalonka 45.999 . vadruca 
94.673 ; szárcsa 29.432 ; mocsári szalonka 
18.000; róka 52.234(1); menyét 45.210; 
görény 18.641; nyest 5000, vadmacska 
5000 ; vidra 1000 ; farkas 658. Ha tekin
tetbe vesszük, hogy utóbb a vizszabályozá- 
sok által a vizivad egy kis töredékre 
szállott alá, továbbá azt, hogy ezen statisz 
tika csak a rendszereién vezetett és ápolt 
területek eredményeit tűnteti fal, míg a 
sok apró terü.ettuiajdonos es különösen a 
vidorzÓK. löeredménye a fenti számokban 
nem szerepei, ador kitűnik, hogy Magyar
ország a vadak eldoradója. De kitűniK az 
is, hogy nálunk nem gondozzak annyira a 
területeket, amit a ragadozóknak rendkívül 
nagy száma bizonyít.

Hivatalos lözlemeny.
i.

1465/1808 szám
Hirdetmény!

Markly József lévai lakosa Teleky-utcai j 
16 számú házban tűzi fatelepet szándékozik 1 
létesíteni.

Felhivatnak mindazon érdekeltek, kik | 
ezen telep ellen kifogást kívánnak tenni, 
hogy kifogásaikat Írásban vagy szóval leg
később folyó évi március hó 20-ának délu
táni 2 óráján mint a telepengedélyezési , 
tárgyalásra kitűzött időben alulírott kikül
döttnél jelentsék be, — mert ellenkező 
esetben, hacsak köztekintetek nem fognak 
gátul szolgálni ezen ipartelepre a telepen
gedély meg fo • adatni.

Léva, 1908. évi március hó 9 én. 
Szilassy Sánd-ox 

főjegyző.
II.

1466/1908 szám.
Hirdetmény !

Schwitzer Gyula és Pollált Emil lévai j 
lakosok a l.dinyi-utcz 9 számú telken ben
zin motor erőre berendezendő famegmun
káló telepet szándékoznak felállítani és | 
üzemben tartam.

Felhivatnak mindazon erdeke.tek, kik 
ezen telep létesítése ellen kifogást kívánnak 
tenni, hogy kifogásaikat írásban vagy «7Óval 
legkésőbb a fo'yó évi március hó 20-ánaK 
délelőtti 9 óráján mint a telepengedélyezési 
tárgyalásra kitűzött időben alulírott Kikül
döttnél jelentsék be, mert ellenkező esetben 
hacsak kőztekintetek (város rendezési szem
pontok) nem fognak gátul szolgálni, ezen 
ipartelepre a telepengedély meg fog adatni.

Léva, 1908 évi, rnárc ua hó 9-éc.
Szilscssy Sándor 

főjegyző.
III. 

1073/1908 szám.
Hirdetmény.

A hadsereg és bouvédség lószükségle- 
tének mozgósítása esetébeni fedezéserői 
szóló 1873 : XX. t. c. végrehajtása tárgyá
ban kiadott utasítás értelmében a 'óálio 
mánynak ez évi összeírása elrendeltetvén, — 
fő hivatnak az összes lótulajdonos lévai 
lakosok, hogy a folyó évi március hó 15 töl 
március hó 27-ig terjedő időben a reudör- 
kapitányi iktatóban, vagy személyesen, vagy 
pedig meghatalmazottaik által lovaiknak 
számát és ivarát jelentsék be.

A7on ló tulajdonosok kik bejelentési 
kötelezettségüki ek a fent kitűzött idő alatt 
— eleget nem tesznek — minden bejelen
tetlen ló utáu — 20 korona bírsággal Buj
tatnak és lovaiknak utólagos bejelentésére 
köteleztetnek.

A bejelentés alól a katona igazgatás 
lovai es a tényleg szolgálatban álló kato
natisztek azon saját lovai, melyek szolgá
latuk ellátására szükségesek — a hivatkozott 
utasítás 3. § a szerint fölmentve vaunak.

Léva, 1908. évi március hó 11-én.
Kónya József 

rendőrkapitány.
IV.

493/1908 szám.

Hirdetmény!
Ezennel felhivatnak mindazon adófize

tők, kik az 1907 év végével hátralékban 
maradt, valamint az 1908 év I. negyedére 
esedékessé vált közadók és azok módjára 
beszedendő tartozásaikat (: útadó, illeték, 
hadmentességi dij, városi és megyei póta
dók :) be nem űzették, hogy azt most már 
8 nap alatt annál is inkább űzessék be, 
mert eben esetben ;z 1883. évi XL1V. t. 
c. 52. § a értelmében végrehajtás utján 
fognak behajtatni.

Városi adóhivatal
Léván, 1908. évi máriius hó 13 án. 

zsilc Xua-jos 
adóhiv. főnök.

V.
1114/1908 szám.

Nyilvános köszönet.
A múlt hó folyamán i agy tiszteletű 

Liebermann Jakab főrabbi ur 80 szóval 
nyolcvan koronát űzetett be Léva város 
pénztárába, mint Nagyságos Franki Ede 
nagysárói nagybirtokos urnák a lévai ke
resztény s-egények részére hozza küldött 
adományát, — ezt mai uapon midőn a ki
fejezett célra fo ditiaitam, — egyidejűleg a 
kegyes adakozónak a helybeli szegények és 
a varos hatósága nevében köszönetemet fe
jezem ki.

Léva, 1908. évi, március hó 10-én. 
Bód.og'h. X-isujos 

polgármester.
VI. 

1514/1908 szám.
Hirdetmény !

Miután az ország több vidékén a múlt 
évben is az almafák termését a „vértetü1* 
nevű rovar veszélyezteté és miután annak 
irtása most legkönnyebben eszközölhető, 
ezért a közönséget értesítem, hogy a kővet
kező intézkedések eazközlendők.

1) . Minden birtokos birtoka egész te
rületén, minden mezőőr és hegyőr az őri
zetére bizott egész területen az almafákat 
és almafa csemetédet folytonosan figyelem
mel kísérni és ha azoá törzsének vagy 
ágainak kérgén kisebb-nagyubb a vértetü 
jelenlétét igazoló fehér gyapjas foltokat 
észlelt, — erről az E őljáróságnak azonnal 
jelentést tenni köteles.

2) . A vértetü irtásának módja a városi 
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hatóságnál, úgy a hegybiráknak és kerté
szeknek kiosztott „Útmutatásból*  megtud
ható.

3) . Az irtás Március hó 31-ig fogana
tosítandó.

4) . A mulasztó költségére az irtás ha
tóságilag te'jesittetik, ezen felül pedig a 
mulasztó kihágás miatt 40 korona erejéig 
pénzbüntetés alá esik.

Léva, 1908. évi március hó 12-én.
Eód.og-11 Xjajos 

polgármester.
VII.

1613/1908 szám.
Hirdetmény!

Léva város birtokosai felhivatnak, hogy 
a folyó 1908 évi Március hó végéig a bel
sőségekben, majorokban, szállókban, gyü
mölcsösökben és kertekben levő fákat és 
bokrokat a hernyóktól, hernyó fészektől és 
lepke-tojásoktól tisztítsák meg, — az 
összegyűjtött hernyókat, hernyótészkeket 
és tojásokat pedig égessék el.

Mert aki ezt telj siteni Március 3l-ik 
napjáig e'mu'asztaná, — szón birtokos he
lyett az 1894 évi XII. t. c. 52. §-a értel
mében a Hatóság fogja az irtást a mulasztó 
költségén elvégeztetni, — ezenkívül pedig 
a mulasztó birtokos az 1894 évi XII- t. c. 
95. § anak k. pontja alapján 100 koronáié 
terjedhető pénzbüntetéssel — esetleg 20 
napi elzárással fogja Bujtatni.

Léván. 1908. évi március hó 10 én.
Sódog/lx T-iajos, 

polgármester.
VIII.

965/1903 szám.
Hirdetmény!

Léva r. t. város kepviselötestüiete 1907. 
évi Október 31-én illetve 1908 Január 29-én 
tartott közgyűlésében 5989/1907 illetőleg 
317/1908 szám alatt hozott határozatával a 
marhavásár mai területének kibővítését ha
tározván el, e célból a róna, kath, plébánia 
földbirtokából a szükséges területnek tulaj 
donjoggali megszerzését —vétel vagy kisa
játítás utján tervbe vette, — valamint a 
város területéből 351 négyszögölnyi telek, 
esetleg a svükstges mennyiség cterében 
vagy pénzértekben átengedendő lenne, — 
miért az 1886. évi XXII. t. c 110. §-a ér
telmében azon ügynek érdemleges tárgya
lására s névszerinti szavazás tvjáni érdem
leges határozat meghozatalára 1908. évi 
Máicius hó 31-ik napjának d u. 4 órájára 
közgyűlés összehívását rendelte el. — Ami
dőn szón határozatot ezennel kihirdetem és 
közbirré teszem, azon közgyűlésre a kép
viselőtestület összes tagjait ez utón is tisz
telettel meghívom.

Léva, 1908. évi, március hó 10-én 
Sóctogrlx Xjajus 

polgármester.
vív,

40/1908 E. snám.
Meghívó!

Léva r. t. város képviselőtestülete 
1908. évi Március hó 17-ik napján — 
kedden — d. u. 4 órakor, a városi szék
ház nagytermében rendkívüli közgyűlést 
tart, — melyre a képviselőtestület összes 
tagjait tisztelettel meghívom.

Léva, 1908. évi március hó 14-én.

polgármester.

T á r g y:
Belcsák László és 24 képviselőtestületi 

tag indítványa a „Lévai Örálló" cimü he
lyt lapban megjelent, a „Megyei Párt" el
nökét Holló Sándor képviselőtestületi tagot 
sértő cikkek fölö't határozat hozatal iránt

A természet mindig a legnagyobb 
gyógymüvész, eszközei és utjai csodálatosak, 
így például a csukamáj.olaj is oiy gyógy- 
erőket tartalmaz, minőket emberi lény e ö- 
állitani nem képes. A legjobb ízű és leg
könnyebben emészthető csukamájolajat 
nyújtja a „Scott-féle Emulsióu, mely most 
minden gyógyszertárban kapható.

A t. hölgyek tudják legj óbban mily 
fontos a szép üde arc, mily hatalom és 
kincs az, mily előnyökben részesül egy 
szép nő. Szépnek 'enni azonban igen nagy 
faladat. Nem elegendő, hogy valaki csinos, 
fess, megnyerő külsejű és kedves legyen, 

hanem a legfontosabb, hogy az arcbőre 
tiszta Jegyen. A nők tudják ezt és azért 
igen nagy gondot fordítanak az arcbőr ápo
lására és a szépség emelésére. Nem titok, 
hogy a valódi Földes-féle Margit-créme az 
egyedüli ezépitöszer, mely 5-6-szori használat 
után eltávolít kiütést, pattanást, szeplöket, 
májfoltot és az arcot fehérré, finommá teszi. 
Nagytégely 2 korona, kistégelv 1 korona. 
Kapható miuden gyógyszertárban, de óva
kodni kell az utánzatoktól. Postán küldi a 
késaitö Gntori Földes Kelemen gyógy
szerész Arad.

Közönség köréből.
Köszöuetnyilvánitás!

A VIII. tized elöljárósága hálás köszö
netét mond id. Thurócy János urnák, hogy 
a váralatti Szt. János szobrot saját költsé
gén megujjittatni szives volt.

Bób László Behula József
VIII. tized jegyzője. Vili, tized gazdája

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon ismerősöknek és azon jó 

lelkeknek, kik forrón szeretett drága nővé
rem elhalálozása alka'mából részvétük 
kifejezésével nagy bánatomat enyhíteni szí
vesek voltak, a magam, édes anyám és 
testvéreim neveben ez utón is legmélyebb 
és legbálása'ob köizönetemet fejezem ki.

Kaveggia Kálmán.

Köszönetnyilvánítás.
A „L”vai Takarék és Hitelintézettől 

50 kor. Kotry János ur és nejétől Ameri
kából, 22 kor. 06 fill. Nagykálna község 
részéről, 17 kor. 40 fill. A „Lévai Csizma
dia Ipartársulat" báljövedelméböl, 5 kor. 
22 fill. Gróf Wenkbeim Béla urtói (Gr. Lök.) 
40 kor. Frank) József űrtől, (Nagysáró.) 20 
kor. Dudicli Imre, (Oroszka.) 4 kor. — 
mely utóbbi 3 tétellel az árvaház f. é. feb
ruár 8-iki jubíláris hangverseny jövedelme 
kor. 822. — fiire emelkedett — összesen : 
158 kor 68 tilt, kaptunk Stefánia árvahá
zunk céljaira; mig özv. Kern Albertné 
úrasszony, leánya mennyegzöje alkalmából 
— az esküvő előtti napon — nagy mennyi
ségű ételt, — Kertész Lajoi ur pedig ten
geri halakat adományoztak kis árváinknak.

Amidőn a fenti kegyes adományok 
kézhez vételét — e lap szívességéből — 
nyilvánosán is van szerencsénk igazolni, 
fogadják a nemeslelkü emberbarátok kis 
árváinkkal éreztetett jóságukért, legmélyebb 
köszönetünket.

Léván, 1908. március 10.
Leidenfrost Todorne Faragó Sámuol

nőegyl. tb. elnök nőegyl. titkár.

Köszönetnyilvánítás-
A „Lévai Takarék es Hitelintézet0 

igazgatósága folyó évi március 10 én a 
„Lévai önkéntea tűzoltó egylet44 céljaira 
50 azaz ötven koronát volt szíven küldeni. 
Midőn ezen kegyes adományt ez utón 
nyugtatjuk, fogadja az Igazgatóság egyesü
letünk nevében hálás köszönetünket.

Léva, 1908. március hó 11 én.
Ortmann Fidél Belcsák Béla

e. pénztáros. főparancsnok.
Az „Első magyar Általános B. T. hely

beli föügynökségétől folyó évi február 8-án 
200 aziz kettöszáz koronát kapott a .Lévai 
ö. t. egylet az 1000 forintos segély utolsó 
részlete fejében. Amidőn ezen kegyes ado
mányt e helyütt is nyugtatjuk, fogadja a 
nemeslelkü Társaság egyesületünk nevében 
hálás köszönetünk nyilvánítását.

Léva, 1908. március 11-én.
Ortmann Fidél Belcsák Béla

e. pénztáros. főparancsnok.

Lévai piaciárak.
Kovatvssettl ; Kónya Jóxs.t rendőrkapitány

Búza m.-mázaánként 21 kor. 40 fill. 21 
kor. 80 fill. — Kétszeres 20 kor. 60 fill. 20 
kor. 70 fill. — Rozs 18 kor. 40 fill. 19 ko- 
20 fill. — Árpa 12 kor. 40 fill. 13 kor. 60 
fill. — Zab 15 kor. 60 fill. 16 kor. 60 fill. 
— Kukorica 12 kor. 60 fill. 13 kor, 60 fill.

— Lenese 29 kor. — fill. 29 kor. 60 fill. — 
Bab 12 kor 20 fill. 12 kor. 60 fill — Kö- 
es 9 kor. — fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként - Vörös ló
here természettől aránkamentes 195-205 
Vörös lóhere, kis aránkás 175—185 Vörös 
lóhere, nagy aráukás 170 — 175 Luczerna, 
természettől arankamentes 170—175 Lu 
ezerna, világos szemű arankáé 160—165 
Luczerna, barnás szemű 150—155 Biborhere 
36—60 Baltaczin 38—40 Tavaszi bükköny 
18—19.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 évi márczius 8-től 1908 évi márczius bő lS-éig

Születés.

A szólói neve ▲
 

gy
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ek

 
ne

m
e A gyermek

neve

Skrabák János Opecska Ilona fin Ferencz

Sztari Ferencz Sátek Julianna fiú Béla

Halálozás.

Az elinnyl nete Kora A halai ok*

Kaveggia Gizella

Manyuch Julianna

24 eves

17 hónap

Tüdőgyulladás

Tüdőgyulladás

Nyilttér.
138/1908 végrh. sz.

Árverési hirdetmény !
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezeunel közbirré 

testi, hogy a lévai kir. járásbíróság 1907 évi V. 590/1 
sz. végzésé folytan Dr. Yinter Géza bécsi ügyvéd által 
képviselt Mayfartb Pb stsa czég felperes Sebő Mihály 
és Sebó János istvánov alperesek ellen 442 kor. 
követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán alperesektől lefoglalt es 1048 kor. becsült 
ingóságokra a lévai kir. jbiróság 19<>6 V. 833|7 szánts 
végzésével az árverés e’rendeltetvén, annak a korábbi 
vagy fe iilfog’ialtatók követelése erejéig is, amennyiben 
azok törvényes zálogjogot nyertek volna, Berekalján 
leendő megtartása határidőül 1908 évi márCZÍUS ho 16 
és kövotkezö napján délelőtt 9 órája kitüzétik a 

I mikor a biróilag lefoglalt lovak, szekerek, borjú, gépek 
i s egyébb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfi

zetés mellet*,  sziikság esetén becsáron alul is el 
I foguak adatul.

Felbivamak mindazok, kik az elárverezendő ingó- 
1 ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
! kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a 

foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre*  
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje- 

í lentéseiket az árverés megkezdésig alulirt kiküldöttnél 
irásbau vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztésé', követő naptól számit*  

i tátik.
Léván, 1908. évi február hó 27*ik  napján.

Karácsonyi Fái
kir. bir. végrehajtó.

Eladó tőrök. sd.-,o7. 
egyébb bőrök az 1908 évre eladók, írásbeli 
ajánlatokat a zaelizi felügyelőséghez inté- 
zendök, hol a szerződési feltételek meg- 
tekin'h tök.

Kiadó pókUólet r.“í.‘ "S 
szép környéknél, 2 kemence, üzlethelyiség 
és megfelelő lakások az összes berendezés
sel-, naponta igen szép számban idegen 
sütés, áronnál kiadó, esetleg eladó. Bővebbet 
Ertler Henrik fűszer üzletében Léván.

TTiaflA 1 a 1?A c Koháry utc».77 ■ AXlOAXU Hzámu házban két
szoba, (esetleg három szoba.) konyha, élés
kamra, kerttel együtt május 1-től kiadó.

Bérbeadó síltöház rendezéssel a 
lehető legnagyobb kedvezmények között 
haszonbérbe kiadó. Jó ster kenyér város
negyedben, naponta 150—300 kilo kenyér 
sütés biztosítva. Értekezni lehet Grapka 
Józsefnél Léva Rikóc-utca 2 szám.
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SCOTT-féle Emulsió
rendkívül erősítő hatással van az egész szer
vezetre, ős erÖBÍti a tüdőt. Köhögést és 
meghűlést bármily makacs es hosszadal
mas legyen az, a SCOTT fáid Emulsió

Az Emulsió 
vásárlásánál a 
SCOTT—télé 
módszer véd*

gyorsan megszűntöt. Még a sor- 
vadásos betegsknék is könnyeb- 
bülént szerez a

SCOTT-féle Emlsió 
feltéve, hogy idejekorán hasz
ná jók, m°ly esetben állandó, 
tartós gyógyulást eredményez.

Egy eredeti üveg ara 2 K. 50 f.

Haggenmacher-sör.
A an szerencsénk a n. é. közönség 

szives tudomására hozni, hogy folyó 
1908 évi március hó 1-től a „Haggen- 
macher" kőbányai és budafoki sör
gyárak közkedveltségnek örvendő söre
inek raktarat Léva és vidéke részére 
átvettük.

Rendeléseket pontosan eszközlünk 
és a sört bármikor házhoz szállójuk.

Léva, 1908. év március hó.

Braun József és tía-

Mótorvevők figyelmébe
Herkules mótorvállalat

Evtiapest, “V-. Váczi-ut 30.
Ajánlja úgy cseplesi. mint malom 

üzemre kitünően alkalmas, legegysze
rűbb benzlnlokcmobiljait, melyek V. kér. 
Váci ut 30 szám alatti gyárban barmikor 

üzemben megtekinthetők.
Tel ,es

jótállás 
kifojastalan 
üzemért

Üzemzavarok kizárva.
Bámulatos egyszerű szerkezet! 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás I 1 

13 — 14 éves fiú is kezelheti I 
Árjegyzék ingyen ! Olcsó árak részletfizetésre 1 

I Mö dili, elismeri levél a Magyarországon üzem ben lévő mótorokró

IZa.plxa,tó :

a gyógyszertárakban.

jegyét — a ha
lászt— kérjük 
figyelembe 

venni.

Enyh-*, oldó ház s/«*r mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő é ©tinód egyébb következni*, 
uyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona
Vidéki gyógyszertárakban kérjük UxzZoll
készifméuy it.

f M O LL-FELE I
SÓS - BORSZESZ

bedörzsölés. 
elismert, régi j 'hírnevű bázigrer 
szaggatás és hűtésből származó 

mii.dennen.il b/t gs-gek ellen. 
Eredeti üveg ára lsex, 1.©O 
Kapható nnnden gyógyszertárban 9999 és drogériában 0999

A MOLLS

Hirdetmény.
A baracskai református templom 

építését illetőleg, Baracskán. a refor
mátus iskola épületében 1908. évi 
március ho 29 en délután 3 orakor 
versenytárgyalás tartatik. — A köten
dő szerződés — az egyházra nézve 
— csak a felsőbb hatóság jóváhagyása 
után kötelező.

A terv, az ottani tanitói lakon 
megtekinthető.

Pózba, 1908. március hó 10.
Bihari Kálmán

lelkész.

Föszetküldasi hely MOLL A gyógyszerész 
és kir. udv. szállító, Béc«. I. Tuchla ibeu 9.

Uj festő műhely.
Tisztelettel értesítem Léva város 

és vidéke n. é. közönségét, hogy Léván 
Szepesi-utca 15 szám alatt 

szobafestő és mázoló 
műhelyt nyitottam.

Elvállalok minden e szakmához 
tartozó munkákat, u. m. szobafestést, 
mázolást, cimfestést és

Györgyi Lajos
szij és kocsigyártó ajánlja

6 darab kijavított és 
új féderes kocsijait, 

valamint tulhalmozott lószerszám rak
tárát, — öreg kocsikat megveszek 
vagy kicserélek.

tapétátssáist,
mindezen munkákat a legegyszerűbbtől 
a legszebb kivitelig szakszerűn szolid 
árak mellett pontosan elkészítem.

Magamat szives jóindulatukba >jánl- 
va vagyok kiváló tisztelettel

Rubletzky István
festő mester.

Ugyan.tt egy tanuló is felvétetik.

d ALiniment. Capsici comp., M 
ya Horgony-Pain-Expeiler N 

i KJ pótléka AO
35 egy régjónak bizonyult háziszer, mely már —— 
nJ sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
A bizonyult koszvénynel, osüznál es meghüle 
III seknel, bedörzsölésképpen használva.

Figyel ni ez tét és. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 

!!1 olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony**  
y/ védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel 

ffk tott dobazba van csomagolva. Ara f 
gy K —.80, K 1.40 es K 2.— és úgyszólván min- 
rri den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
<Y Török József gyógyszerésznél, Budapest 
kV öl Richter gyógyszertári íz „Arany oroszláiboz",

Prágában, Elisabethstrasae 5 neu. 
f1 *'  Mindennapi szétküldés. 9

„nui gúny 
zéssel el Iá- V 
üvegekben nj 
ólván min-

Császári ürclö Bpesten. S- 
gyógyhely, a magyar lrgalmas-rend tulajdona. 
E főrangú kénes hévvig gyógyfürdő ; modern 
berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
uszodák-. török-, kő- és márványffürdők ; ho
lég-, szénsavas- és villamos vízfürdők. Ivó-ku.i. 
200 kényelmes lakószoba. S<olie kezelés, 
jutányos árak. Prospektust ingyen és bér- 
na'*nt«»e  hűd az igazgatóság.

legdíszesebb
kivitelben

készíttetnek

Nyitrai és Tsa.
•7

könyvnyomdájában Léván.

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára
— újonnan épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő 
közönséget — vétel kötelezettség nélkül is - mindenkor 
szívesen látom es szakszerű magyarázatokkal készséggel 
szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 
u m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gepek é*  gépi esze

Eladó csemeték.
2 éves erős tölgy csemete 1000 darab

12 korona, kertek, sírok stb. díszítéséhez.

> Thuják ..
50— 60 cm. magasságig drbként 40 üli,
65- 90 „ „ „ 50 „

100-120 „ „ „ 70 „
Csomagolás önköltségi áron. — Szives 

megrendelések alábbi címre kéretnek :
Erdőhivatal Zseliz.

mii.dennen.il
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Uj k ávé árak.
Valódi Brazíliai különlegességek.

Természetes szinti (nem festett.) Korona.
I. Minőségű Brazíliai Cuba minőség 1 kilo . . 3. —
I, „ „ Gyöngy erős és zamatos 1 kilo 3. —
I. „ Óriási nagyszemü Ceylon minőség 1 k, 3. 60 
I. ,, Braziljai Santos kávé 1 kilo ... 2. 60 
Valódi arabjai moccá igen erős 1 kilo , . 3. 70

Fentin kivül van még raktáron valódi észak- és 
nyugatindiai Portorikó, Cuba-, Gyöngy-, Jamaikai-, Cey
lon , Kék Jáva- es Arany Jáva kávé napi áron.

Most érkezett friss Dó i áruk-, szardínia-. Oroszhalak-, 
Caviár-, Csokoládé , Szalon cukorkák-, igen finom tea, 
rum-, Cognac-. bor-, pezsgő-, sajt-, túró »tb. Icaptiató :

Kern Testvéreknél Léván.
| A legolcsóbb és legbiztosabb hernyóirtó szer.

■o
>
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Minden gondos gyümölcs ter
melő megóvja termését, moly-, féreg 
s termőfáit főleg az annyira káros 
hernyóktól ha azokat száraz időben 
tavasszal a Berthán-féle
hernyó írtó szerrel 

permetezi. — A siker biztos. Al
kalmazása a legegyszerűbb. Ára a 
80 üt. vízre való pornak 60 fill.

Barsmegyo részére :
Engel József vegyeskereskedése Léván.

Készíti : Berthán F. N. gyógy
szerész Pozsony-Szentgyörgy.
3 kiállításon a legnagyobb kitüntetési nyert.

A szépség!
Minden hölgynek kétségtelenül leghöbb vágya, hogy mentői 

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

Az a világon egyedülálló siker, melyet Földes Kelemen aradi ; 
gyógyszerész Margit-Créme-jével elért, (különösen Francia- és , 
Németországban) sok embert arra birt, hogy ezt a világhírű. I 
ártalmatlan és az arc minden tisztátlansága (szeplő, 
májfolt, kiütések stb.) ellen páratlanul és csodálatosan ható szert 
utánozzák. — Természetes, hogy ez senkinek sem sikerül, mert a 
Margit-créme készítésének titkát 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 Marglt- 
Créme mindig egyforma, annak kidolgozása a leggondosabb, 
tehát hatása is rögtöni és biztos. — Óvakodjunk tehát arcunkat 
mindenfélével kenegetni és használjunk oly szert, melyet angol, 
amerikai- és francia hírneves orvosok is ajánlanak, mert egyedül 
biztos és ártalmatlan szert az arc szépítésére és a szépség 
megőrzésére. — Ez a világhírű szépitőszer a Földes-féle Margit 
Créme mely már 4-5 napi használat után teljesen átalakítja az 
arc bőrét, eltünteti a a szeplőket. májfoltokat, kiütéseket, 
borátkát, mitessert. arc- és kézvörösséget. Az arc ideális, 
szép, üde és ifjú lesz s amellett a Margit ('.réme teljesen 
ártalmatlan

Egy tégely ára 1 korona, .Margit-szappan 70 fillér és 
Magit pouder (fehér, rózsa és créme színben) 1 korona 20 fillér. 
— Ezen szerek mindegyike külön is használható. — A Földes-féle 
Margit Créme kapható a világ minden nagyobb gyógyszertárában, 
ahol pedig raktáron nem volna, tessék egyenesen a készítőnek 
igy címezve írni : Földes Kelemen gyógyszerész, Arad

Főraktár Léván : D zséri BÓleman és Medveczky 
Sándor gyógyszertárakban.

61 szám, 1908 év.

Hirdetmény.
A garamszentkereszti járási vicinális utibizottság 1907 

évi november hó 22-én kelt 4204 számú intézkedése 
folytán a garamszentkei eszti-lutiliai vicinális közúton 
Lutilla község mellett lévő lutillai hid helyreállítása 
állapíttatott meg.

A fentemlitett munkák kivitelének biztosítása céljából 
az 1908 évi március hó 26 ik napjának délelőtti II*/.  őrá 
jára a lutillai püspöki uradalmi erdőhivatal helyiségében 
tartandó szóbeli és zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi 
munkálat 1908 évi szeptember bó 15-ig való végrehaj
tásának elvállalására vonatkozó zárt Írásbeli ajánlataikat 
a kitűzött nap délelőtti UV2 órájáig a nevezett hivatalhoz 
annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben 
érkezettek figyelembe nem fognak vétetni.

Az ajánlathoz az általános feltételekben előirt, az 
engedélyezett költségösszeg 10°/o-ának megfelelő kerek
számban 600 korona bánatpénz csatolandó.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki 
művelet és részletes feltételek a nevezettt lutillai püspöki 
uradalmi erdőbivatalnál a rendes hivatalos órákban — a 
hétfői napokat kivéve — >'aponkint megtekinthetők.

Lutillán, (u. p. Garamszentkeresztj 1908. márc. 9.
A besztercebányai püspökség 

erdőhivatala.

Szauer Izidor és Mór
fakereskedők és vállalkozók 2L ZÉ3 V -A_

Fióktelep : K I S K A L N A..

Az építési idény közeledtével van szerencsénk aján
lani nagy raktárunkat :

Jegenye-, lucfenyő-, tölgy-, bükk- és egyébb külön
leges deszkákban, — fenyő- és tölgyfagerendák, oszlopok, 
szőlőkarók, mindennemű épület és haszonfában, — 
mindenféle építési anyagokban u. m. újlaki , tatai cement 
és egyéb fajtájú fedélcserép, cementlap, portland és ro
máncement , nádszövet, kátránytermékek .- kátrány, 
carbolineuw, antimerulion fedél- és elszigetelőlemezben.

Elvállalunk mindennemű építkezéseket és terve
zéseket. épületjavitásokat. kömives . ács- és asz
talosmunkákat

Építkezésekkel való megbízás esetén terveket fel 
nem számiiunk.

Lakások szárazzátétele és gombamentesítése a 
legjobb módszer szerint, jótállás mellett ! !

Eternitpalafedések könnyű, olcsóbb mint a bádog
fedés ! tűz és pormentes ! elpusztilhatlan ! vízmentes ! !

Szabadalmazott Idealablak ! Egyedüli gyártás 
Bars- és Hontmegyékre ! Nincs léghuzam ! Az ablak 
előtti tér kihasználható! Könnyű tisztítás és kezelés ! —
Természetben megtekinthető !

Szabadalmazott ajtócsukó és szönyegvédő ! 
Olcsóbb, mint minden más ! Egyszerű! Minden ajtóra 
elhelyezhető !

Jól felszerelt asztalosműhelyünkben a legkénye 
sebb igényeket is kielégítő asztalosmunkát készítünk 
llajzok és árajánlatok ingyen állanak szolgálatra.

Faeladlsi hirdetmény.
A barskaproncai úrbéresek folyó évi március hó 24-én 

délelőtt II Órakor a garamszentkereszti főszolgabirói hivatal
nál tartandó nyílt árverésen eladják a tulajdonukat képező 
erdő esedékes vágásterületén kijelölt 1302 drb. jegenyefa 
1643 * épületi- és 500 űrméter tűzifára becsült fatömegét.

Kikiáltási ár 14150 korona. — Utóajánlatok el nem 
fogadtatnak. — Bánatpénz 1415 korona. — Árverési 
feltételek alulírottnál és a zsarnócakohói m. kir. járási 
erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Barskapronca, 1908. év február hó.
Wenczel Bal, elnök.

Nyomatott Nyitrai és Társa vvorssaitóián I.


