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Az 1848-as idők és a jelen.
Irts: Pózna József.

Ha a niostaoi érdekharcokat, a 
. icsinyes, a csakis önérdeket hajbászó 
dulakodást vizsgáló szemmel nézzük, 
lborul a lelkünk hazánk jövője miatt. 
Hyan jól esik beteg szivünkre gyó

gyító írt találni a múlt idők vyönyö- 
hűségesen szép emlék.iben. Hányszor 
varázsoltuk már magunk elé például 
a 48-as eseményeket? Mindnyájan is
merjük ezeknek minden kis részletét, 
mégis szinte kívánjuk évről-évre hal
lani, szinte jól esik újra és újra lel
künket meglüröszteni azou nagy idők, 
nagy emberek lelkesedésének höm
pölygő árjában.

Mindig úgy szokott lenni, hogy 
minél sivárabb a ma, minél jobban 
érezzük a. jelen nyomasztó terhét, az 
elnyomatás béklyóit, a kijatszatás, a 
hazug jelszavak ürességét, annál éke
sebben beszélnek a régi, n.ohos emlé
kek és megfakult levelek. Felelevenül- 
nek ilyenkor a rígi idők nagy hősei
nek árnyékai, a múlt élni kezd, hogy 
bizalmat keltsen egy derültebb jövő 
iránt. Ezért lebbentsük fel a láiyolt 
néhány gondolatban az 1848-as 
időkről.

Ib48. márc. idusán, a szabadság 
üi népén temérdek kőből templomot 
építettünk a szabadságnak és a függet
lenségnek ; a templom minden egyes 
köve őseink kiváló hazaszeretetének 
ékes, igaz gyöngye. A papság és 
nemesség ekkor megtette azt, amit 
tőle a haza kért; megosztotta jogait 
a magyar haza néhány millió iogta- 
laujával s ezek kötelességét közössé 
tette, mert nem a saját érdekét nézte, 
hanem mindnyájunkét, édes hazánkét.

Különben is fenséges példakép 
ragyogott előttük, a nagy ideálista, 
Széchenyi István gr. áldozatkészsége ; 
hittek a „legnagyobb magyar- meg
győző erejű s Magyarországot boldo- 
f’itani vágyó liberalizmusában. Hitték, 
I ogy még nagy és igen boldog lehet 

magyar s megteremtették az új 
agyarország a apjait. Valamint más 
pék sem küzdöttek talán sóba sem 

' agyobb eréilyel a szabadságért és 
ggetlenségért, mint ezen időkbtn: 
;y valóban nálunk sem történtek 
ha, egy században sem olyaD róha
ss és hatalmas átalakulások a gaz- 

- sági és politikai élet terén, mint a 
gy Széchenyi óriási tevékenysége 
'al előkesziiett 1848-ban,

A magyar nemzet boldoggá, füg- 
tlei né és szabaddá tebetésében mégis 

• legjobban hitt Kossuth Lajos, ez a 
•uigész, ez a heros, ]r: nemzetet ma

gával ragadta, ez őt megértette s rö
vid idő alatt együttesen megterem
tették a teljes szabadságot. Össze is 
forrott Kossuth neve nálunk ezzel az 
eszmével : Szabadság !

„Ez & föld az, uitílyuek mÍLdeu porszeme tán 
Legjobbau m gértett,
Eunek a népnek a szabadságra vágyó
Lelke teremtett téged.
Jobbágy énekelte, az ég megérte te 
Sok keserüségüuk.
És szóit a jó Isten : Nesztek a szabadság I
S téged adott néküuk.*

Minden márc. 15-én azért gyúj
tunk hát lobogó lelkesedésünkből égig 
csapkodó fáklyákat az emlékezés oltá
rán, hogy ez hirdesse, hogy Te voltál 
Kossuth apánk a „uépeket felrázó, 
láncokat széttörő, nemzetet újra te
remtő- vezérünk, ki születtél a XIX. 
századdal és meghaltál a századdal, 
melynek Te voltál a legjobb szavú 
tolmácsa. Nem tud elfelejteni magyar 
népünk soha bujdosó Kossuth, ki va
ló-ággal feláldoztad magadat a magyar 
hazáért, mint <zt a görög és római 
történelemben bátor hazafiakról olvas
suk. Emlékedet a magyar nép áldva 
fogja emlegetni, míg csak magyar 
lesz a szabadságra született Árpád 
népéből!

Örült nemzetünk az 1848 as vív
mányoknak, hogy nem kell többé 
lát cokat hordoznunk, nem kell sut
togva beszeli üuk a bouszerelemről ; 
jogainkat törvények ismerik el és biz
tosítják, többé nincs elnyomva se va
gyonunk, se lelkiismeretűnk ; népünk 
állhatatossága Kossuth leikével kivivta 
a szó, a gondolat szabadságát, a teljes, 
többé el nem vehető függetlenséget. 
Mert bizony, vájjon mely idő volt gaz
dagabb csodákban 1 ?

De ezen teljes függetlenségünket 
valamint akkor mindjárt veszély fe
nyegette, sőt el is vette tőlünk az 
irigy bécsi udvar . úgy a n«gy küz
delmek és szenvedő k árán ismét, de 
csak részben viss, sezerzett 48 as al
kotmányunkat most is nap-nap mellett 
végveszély fenyegeti megbunyászko 
dásunk folytán. Ujyanis a nagy em
bereink meghaltak vagy félreálltak; 
„a hajdani Titánok helyét törpék fog
lalták el; mindenül bomlás és kicsi
nyes harc az érdek, k és eszmék terén 
egyaránt.- Most n den vétket dicső
ítenek, minden perve. sitás (elburjánzott. 
, Roskadozásig indult minden, a jelen
nel való elégt detiemég izgalma s vele 
a jövő bizony talantágának aggodalmai 
zaklatják a lelkeket Megingott minden 
hatalom, elhanyatloit minden tekintély.-

Politikánk sem a függetlenség 
további kiépítésén fáradozik, hanem a 
parlamenti többség azon vaD, hogy 4 

minél gyorsabban teljesítse a bécsi 
parancsszót. A mai kormányrendszert 
látva, aggodalom fogja el a jobb ér
zésű hazafiakat hazánk jövő sorsa 
miatt,

A kormány úgy mutatta be pro- 
grammját, mint egy uj evangéliumot, 
amely hivatva van az országot meg
újítani. És mit lá’unk ? Kapkodás az 
egész cselekvésük. Nem csodáljuk, ha 
a jelenlegi kormánytól még saját párt
hívei is már kezdenek megundorodni ; 
nem csodáljuk, ha a szókimondók a 
leghevesebb szavakkal kelnek ki azok 
ellen, akik ennek a kormánynak a 
múlt választáskor többséget adtak s 
ezzel megbocsáthatatlan bűnt követtek 
el a nemzet ellen. Ezen választásnál 
csakugyan érvényesült ezen közmon
dás : pecuni*  non ölet! Ki is használta 
a kormány Renan ezen mondását : 
„A nép szegény és azt akarjátok, hogy 
erényes legyen !" A nép azonban meg
vesztegetve és elámitva nem gondolja 
meg, hogy ha az intact emberek ki
szorulnak a közügyek vezetéséből s 
helyüket kétes exisztenciák foglalják 
el, az állam csakhamar rendetlenség
nek, anarchiának van kitéve. Ilyen 
viszonyok pedig nemcsak a szabad
ságot és közrendet, hanem magát a 
haza eszméjét is fenyegetik.

De hiába „rothadt kor, rothadt 
sziveket és beteg agyvelőket szül és 
nevel 1“ Hej 1 szomorúan szól a magyar 

j LÓta. hiszen máskép, hogy’ mikép is 
szólna............ 1 De azért ne essünk
kétségbe. Majd fordul az idő s „lesz 
meg ünnep a világon !“

Emlékeztető.

Március lö. ike nemcsak a magyar sza
badságnak, a magyar léleknek az ünnepe, 
hanem egy jelkép is, mely hosszú küzdel
met jelent. Igaz, hogy a magyar szabadság 
csodamódon szünetelt, azonban százados 
zokogásból, mindenfele jóból és szépből. 
E topon szabad lett a lélek, szabad lett a 
gondolat s egységes lön a nemzet. Miként 
a fának az ágán száz meg szár, termő gally 
nyílik, úgy dolgozott akkor a nemzet is 
összefogva. Igen, a bátor szó, a meréaz tett 
meghozta a szabadságot, ami ma mfr nincs. 
Csak az vigaszta hat bennünket, hogy a 
nemzeti eszme az utolsó nagy harcot még 
nem vivta meg, mely bizony még bátra van. 
▲ márciusnak a hagyományai a mi örök
ségünk, rajiunk múlik, hogy növeljük-e 
vagy pazarló módon titkoljuk el a reánk 
hagyott nagy értékekei. Csak is akkor va
gyunk méltók a szabadságra, ba megtartjuk 
őket, míg ha elveszitjük, megérdemeljük 
nyomorult sorsunkat I
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Ne feledjük el, hogy tavass volt a termé
szetben akkor is b tavasa vonult be a telkekbe 
is. Igen, örök tavasa ígérkezett a nemzet
nek s ma is abban a meggyőződésben kell 
lennünk, hogy az aa erős hangulat még ma 
sem enyészett el, mert aa a hitünk, hogy 
aa, az őszinteségnek az őserejü megnyilat- 
kórása volt I

Ünnepeljünk tehát nyitott szemekkel, 
bátor lélekkel s elhatározással, valamint 
azzal a meggyőződéssel, hogy ez aa üonep 
ma nem egy befejezett hadjáratnak diadal
mas ünnepe, hanem csak egy dicső kezde
ményezés, mely ezután is folytonos küldői
met s munkát igényei, ha diadalra akarjuk 
juttatni 1

Ne tagadjuk, ma bizonyos csalódott 
érzéssel vagyunk eltelve azon intézmények 
iránt, amelyekben az eszmék megtestesül
tek s igy ennek az oka az, hogy bizony 
borongó hangulat foghat el bennünket ak
kor, amikor azokra aa időkre, arra a csodás 
világra emlékezünk vissza s amikor terem
teni tudtunk független, szabad hazát. Saj
nos, ma ünnepségünkből csak a szónoklatok, 
a beszédek a miénk; de az érdemleges 
haszon a mi osztrák barátainké.

Egy országnak a függetlenségét két 
téjyező biztosíthatja : a kultúra és a köz
gazdaság. As első függetlenit bennünket, 
szellemileg önállósít nyelvünk, hagyomá
nyaink tekintetében ; a másik pedig, amely 
iránt ma a kormányzatban közömbösség 
uralkodik, az, ha megszerezzük népünk 
vagyonosodásának a feltételeit s ragaszko
dunk ahhoz, amivel bírunk a hamegvédjük 
ast, ami a miénk. Nem ok nélkül mondjuk 
mi ast. Hiszen nemzetünknek van jövője, 
megmutatta azt avval, hogy már egyszer 
újjá tudott születni I Ne keressük tehát a 
felhőket, hanem a fényt, amely a múltból 
reánk árad s ez akkor fog megtörténni, ha 
önzetlenül szeretjük a hazát I

T ARC A.
A szabadság napja.

Sxóp, virágfakasstó büszke Március,
Azért jősz hozzánk, hogy mindjárt tova fuss f 
Nem méltatsz bennünket egy tekintetedre, 
Nem látod a népet, — mely tömegbe gyűl 
S harsogja : Haaádnak rendületlenül, 
8 másnap öli egymást koncért tülekedve,

Ne is nézd e népet, szibaritaváz, 
Házában hízelgő szolgaság tanyáz, 
Verik a korbácscsal, fel se szisszen jajra, 
Nubia párduca csak nyulat nevelt, 
Kezet csókol, hogyha kegyelemre lelt, 
Rdt visszavonás szállt hajdan erős fajra.

De megállj, Március, pillanatra csak,
Áradjon ránk lángod, mely lelküukbe esap, 
Hogy múljék el tőle sok százados álmuuk,

* Térjen karjainkba vissza őserő,
Legyünk újra nemaet, labancot verő, 
Ne kolljen pirulva a Golgotán állnunk.

8 ba látod a népet, a koméuynyakút 
Hogy zsarnok szavába ijedeave fut;
Vil áin-ostoroddal vágj rája keményen, 
Hogy jajgatása hasson egekig, 
Utálja magát meg, mig hízelkedik 
És szökjék arcába a vérpiros szégyen.

Nem volt a nevünkön eddig soha folt, 
A büszke magyarság gyáva sokáé volt, 
Soha sem rémité börtön és bitófa, 
Soha meg nem adta zsarnoknak magát, 
Jé szóért felvette az aranyigát, 
S a szolgaság útját türelmesen rója.

Fényes sugaraddal nyisd fel a szemét, 
Mielőtt ellepné őt is a szemét,
A szabadság kürtjét fújjad riadóra, 
Megdermedt szivében lobbanjon a láng 
Lássa nyomorogni drága, szép hazánk t 
Ét kardot ragadjon, ha kondul aa óra.

Nem szabad megelégedjünk csupán a 
múlt dicső képleteinek a ragyogó feleleve
nítéseivel, hanem szemébe kell nésnünk a 
valónak s vizsgálnunk kel), hogy mi as, 
amely eltakarja elölünk a ragyogó n.pot; 
vissgá’nunk kell, hogy a ködfatyolt mivel 
oszlassuk el ? Mert ma bizony fájó érzéseit 
gondolunk vissza arra a lel kés önbizalomra, 
mely abban as időben a kebleket dagasz
totta s amelyet most szörnyű csalódás vái 
tott föl s a nagy reménységet lerontotta. 
Ne tagadjuk, a márciusi vívmányokból caak 
a puszta forma van még meg Sok a 
gaz, mely a becsű etes meggyőződésnek 
útját állja 1

Igen, annyira vagyunk, hogy e nap 
maholnap már csalódott reményeink, szét- 
foszlott álmaink gyászos emléknapja lesz ; 
mert a ma még tapasztalható ünneplés, a 
lelkesedés még a mustból vett erőnek a 
diadala, szent hagyományaink győzelem
érzete ; mig lelkűnkben a sötét gondo'a- 
toknak az ezrei vannak ám elrejtve 1

És fájdalom, hogy ezek ma már nem 
agyrémek, hanem valóságok, melyek arra 
figyelmeztetnek bennünket, hogy ebbe bele
nyugodnunk nem szabad. Ne ijedjünk meg 
az éjféli kísértetektől, hanem nézzünk a 
szemükbe nyitott szemmel, bátor lélekkel, 
tanulságot vonva le belőlük. A hadjárat 
befejezve még nincs, ennek csak a kezde
tén vagyunk, melyet azonban csak folyto
nos munkává1, küzdelmekkel fejezhetünk 
be diadalmasan.

Küzdelmeink belsők és külsők. A bel
sők a legveszedelmesebbek, mert a bennük 
levő férgek a gyökeret támadják meg. 
Ezek eilen a küzdelmek bizony nem foly
tak eddig elégséges eréllyel, mert mi taga
dás benne, a történelmi fejlemények s a 
gazdasági tényezők befolyása mellett, e te
kintetben a jellemeknek a gyengesége igen 
nagy szerepet játszott. A szabadság áldá

Jövel hát Március, hozd el szép napod, 
És támaszd életre ezt a sok rabot, 
Zsaruokölő tűsed égesse a lelkét, 
Hogy tudja megvetni mind a koncokat, 
Melyeket azoknak zsarnok osztogat, 
A magyar Golgotát akik elfeledték,

Szép virág fa kasztó, büszke Március, 
Arra kér a magyar, bogy tovább ne fuss. 
Ébred már a nemzet, légy te a tanúja, 
Mint töri szét láncát — s veri szét vele 
A bérenchadat, mely támad ellene, 
Szabadság zászlóját mint tűzi ki újra. 

Állj meg itt Március hármas bérc fokán, 
Ne láss többé árnyát népünk homlokán, 
Véget ér a nemzet átkos pártviszálya, 
Lássad, hogy szivében te szent lángod ég 
Drága szép hazánkért meg tud halni még, 
8 miLdeu ellenségét ősi kardja várja.

)(ersék János.

Késő.
Irta I Kántor István.

Gyászba öltözött fiatal nő alakja 
jelenik meg as erdő szélén, kicsi leánykáját 
vezetve. Ott megáll és bánatos szeme aa 
erdő szélén húzódó utat kémleli, majd hoiz- 
szan, merengve néz a messzeségbe. Egész 
alakján a mély banat okozta csüggedte 
látszik, maga a megtestesült fájdalom, amint 
tekintete aa ut szélén álló kökeresztre téved. 
Néha-néha megélénkül és asdö arccal fordul 
a kereszt felé, mintha onnan várna, remelne 
valamit. A természet is méltó keretet ad e 
képnek : aa elmúlás, a természet haldoklása 
veszi öt körül. As erdő söldjét már fakóra 
fonyasstotta a késő ősz. A metsző hideg 
szél egy-egy rohama egész csomó szárán 

sait intézményekkel egyedül óiatositani nem 
lehet, mert ezeknek a nélkülözhetetlen kel
léke a polgári erény ; tehát az erkölcsi 
tényezőket, mint as egészséges társada
lomnak a bátgerinoét kell megvédelmezn 
mindenféle hazug szólamokkal szemben I

Tartsunk ki nyugodt önérzettel alkot
mányos jogainknak a gyakorlásában, a nem 
zeti élet követelményeinek az érdekében I 
Haladjunk előre, vigyük nemsetünket előre 
anélkül, hogy a nemzet eröveszteséget 
szenvedne I Legyen meg bennünk az élő 
lelkiismeret s fegyelmezettség 1

Ne feledkezzünk meg március 15 röl, 
becsületes, igaz nagyjainkról s tanításaikról I

Vizy Ferenc.

Különfélék.
— A törvényszék kérdése Bars 

vármegyében Városunk 20 tagú küldött
ségé a törvényszéknek Aranyoemarótról 
Lévára való áthelyezése ügyében folyó hó 
9.-én tisztelgett Sttkely Ferenc igazságügy
miniszternél és a miniszterelnöknél. A kép
viselőházban az igazságügymini-zterhez a 
küldöttséget Polónyi Gaza, kerületünk or
szággyűlési képviselője vezette, akt ismer
tetvén a küldöttség kére'mé., felemlítette, 
bogy az aranyosmaróti törvényszéken olyan 
természetű átalakitások vannak tervbe véve, 
amelyek esetleg a kérdés elintézésének 
prejudikálnának. Ezért kéri a minisztert, 
nyugtassa meg az érdekelteket, tíódogh 
Lajos polgármester átnyújtva a város me
morandumát, ismertette a küldöttség kérel
mét és msgemlitette, hogy már 1902.-ben 
maga a vármegye is kérelmezte .a törvény
széknek Lavára való áthelyezését. Most 
megragadja a város as alkalmat, hogy — a 
szóbeliség életbeléptetése idején, — amidőn 
gyökeres átalakitások fognak történni az 
igazságszolgáltatás terén — a város nevében 
a kére met beterjessze. — Az igazságügy
miniszter válaszában kijelentette, hogy tu
domása van a kérdésről, hiszen már elődei 
ie foglalkoztak azzal. A kérdés akkor lesz 

falevelet hajt a dércaipte és fagy-sorvass- 
totta gyepes fő dön as ut felé, melyek zi
zegő sóhajjal szóródnak el körülötte.

Naponként ide jön. Vár valakit sor
vasztó vággyal, reménytelenül. Pedig érzi, 
bogy hiába vár éa caak növeli szenvedéseit 
A szive üsi, hajtja ide, hogy igy járja a 
szenvedés kálváriáját. Éa mikor a fájdalom 
a minden könyet elsirt szemeiből még 
egyet ki bir sajtolni, akkor karjára veszi 
gyermekét és elindul a kereszt felé.

A kereszt előtt letérdepelteti maga 
mellé. Nem ő imádkozik. Nem. ö már azt 
hiszi, hogy kérése mégha lgaiásra nem t-Iá. 
de ártatlan gyermsse imája talán feihat sz 
égbe. Ét a kis leány esdöleg emeli psrány 
kezeit as ég felé, miaöaben megható 
buzgósággal rebegi as oly sokszor ismételi 
szavakat :

— Mennyei Atyám, aki a szenvedők
nek vigasztalója vagy, hallgasd meg a ti
kié leányod kérését: ob, hozd visiza a 
oeatáhól as én jó atyámat /

Várja és naponkint igy várja Kérész 
tessy Vilma férjét híven, de reminytelenü1.

* • * *
As országon irtózatos vérvihar dühöng. 

Mint a haragos ég villámait a föld legk 
magaslóbb helyein csapja le, úgy a bossu 
vággyal megtelt ssainoki szív as emberisé, 
legkimagaslóbb, legnemesebb tagjait sújtja 
kérlelhetlenül. Dobtódik véres munkájában 
Tengernyi vér és köny ömlik. És as iszonyú 
szenvedés súlya alatt milliók ajkén nem 
kél jajkiáltás, moly bosauért oztromolja as
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megoldható, ha a polgári perrendtartás életbe 
fog lépni. A memorandumot alaposan át 
fogja tanulmányozni és előre is biztosíthatja 
Léva vároBát, hogy az anyagi kérdést nem 
fogja alárendelni íz igazságszolgáltatás érdé 
cinek. A küldöttség Zelenyák János újbá

nyái képviselő vezetése mellett le kereste a 
miniszter-elnököt, aki a vasutak kiépítését 
elyezte kilátásba, s igy a vármegye távo- 

abbi részeit egybekötve, még inkább cso
móponttá válik Léva. A miniszterelnök 
kijelentéseit nagy megnyugvással fogadta a 
küldöttség.

— Március 15. A nemzeti meguj- 
odésnak, a nagy idők kezdetének dicsősé

ges napját, március 15. ikét az idén is uagy 
elkesedessel fogja megünnepelni városunk 
özönsége, hogy a szivekben a kegyeletes 
mlekezes lángja fényt és meleget árasszon 
uagy idők hőseinek emlékezetére. A vá- 

osi tanács és a rendező bizottság követ- 
.ezöleg állapította meg az ünnepség sor- 

. undjet: 14.-én * l/t4 órakor a polgári le-
uyiskola ünnepélye a zárdában ; 15.-én ;

Reggel 6 órakor moz.árlöveaek üd- 
, özus az évforduló napját. 2. 9 órakor 
ünnepélyes istentiszteletek a temp.omokban. 
5. 9 óra uián az állami tanítóképző ünne
pélye az intézetben, — 10 órakor a fögim- 

zium ünnepélye a városi szálloda nagy
termében. 4. Daiután 3 órakor a polgárság 
ünnepsége a Kossuth Lajos-téren. Az ün
nepi neszedet mondja: dr. A'otiy Ferenc, 
tanítóképző intézeti tanár. 5. Este 61/] óra- 
kor_ faklyasmenel a temetőbe a honvedem- 
leshez, melyre a polgárság revében koszo
rút helyez : Bellán Sándor, vátosi fogalmazó, 
ti, Este 8 órakor tarszBvaCsora a városi 
szálloda élteimében. — Az ünnep fényének 
emeiese céljából a rendező bizottság arra 
sert a varos polgárságát, hogy hazaikat 
lobogókkal díszítsek fel es este világítsák 
ki ablakaikat. — Legyen az ünnep méltó 
a nagy nap emlekehez, de legyen meitó 
varosunk polgárságához la I

— Ismeretterjesztő felolvasás, a 
Kath, Körben ma este, 6 órakor lesz az 
első ismeretterjesztő felolvasás, melynek 
műsora a következő : 1. A leste művészét 
remekeinek bemu utasa vetített kepékkel. 
2. Az ítélet, Krüger Aiadartói; szavalja:

f arkas Olga. 3, Ave Mária ; zongora kísé
ret mellett énekli : Bartos Mrriska. _  Be
lépődíj nincs; de a készkiadások némi fede- 
zesere sztmélyenkint 20 f llér fizetendő. A 
kör a fe.olvasásokra minden érdeklődőt 
szívesen iát.

— A király elutazása. A király 
csaknem egy hónapi budufHBteni taitózko- 
dása utáu tegnap egy hete délután két 
órakor visszautazott Becsbe. E távozása 
előtt kilátásba helyezte, hogy május máso
dik feleben két-három hitre ismét eljön 
Budapestre.

— Nyugdíjazás. Az igazságügymi
niszter Kováéit Bebesttny Lajos aranyosmaróti 
kir. ügyészt, aki két évtizeden felül a leg
nagyobb ügybuzgalommai töltötte be aba- 
Bát, — saját kérelmére nyugdíjazta. (jsiiu- 
tén óhajtjuk, hogy a jól megérdemlőit nyu- 
ga mát soűaig élvezhesse. — Ezen nyugdí
jazás alkalmából a kir ügyészség vezetésével 
Leyrer László sir. ügyész bízatott meg,

— A Lévai Sportegylet számadása 
ny omtatasbau megjelent s a tagok között 
szétoszlatott. Lmjuk a számadásból, hogy 
az egyesület a múlt évben szépen haladt 
eiöre. Az adományok (Takarékpénztár 209 
kor., a varos 50 kor., a Kereskedelmi Bank 
25 kor.) és a nagy számmal belépett uj 
tagok dijai magasra emeltek a bevételt. 
De úgy tudjuk, hogy ezen adományokat 
azon óhajjal adták s az uj tagok azon re
ményben léptek be az egyesületbe, hogy 
a telepén epütetet fog emelni és a szóra- 
kozókuak hajlékot fog nyújtani. Úgy látjuk, 
hogy e célt az egyesület mar meg is való
síthatja, az azzal járó terheket könnyen 
megbirja.

— A , Babatündei"'. Az izraelita 
nöegyiet a vaiosi szál.oda nagytermében e 
ho 4.-én tartotta meg esle.yet, melyen a 
„Babatündér"-aak bemutatása olyan rend
kívüli szép sikert aratott, amiiyeut csakis a 
nagyvárosi színpadok kepeseu produaalui s 
ezert a jelenvolt nagyszámú közönség elis
merése is páratlan s ritka eikesedessel uyi 
latkozott inig a darabnál- fényes előadása 
fölött. Dr. Baloy Saudo sé, aki nemcsak 
a címszerepet játszotta vaiódi művészettel, 
hanem az eiöbabák betanításával hetekig 
tartó buzgolkodása áltál a legszebb ered

ményt érte el, — méltó társa volt az elő
adás rei dezöjenek Fenyvesi Károlynak,akinek 
renialitása, e téren való szervező képessége 
hozta létre ezen előadást ; ö szerezte be 
egyúttal az ahhoz ssükségts jelmezeket, 
amivel nagy hálára kötelezte maga iránt 
úgy az egyesületet, mint a város közönségét. 
Az estély sikerebeu kivé ó érdeme volt 
lischer Nellikónek is, aki a tancegyveleg 
introdukcióját remekül játszotta el es Ru- 
binstein „ J.íc/ií<rtanz“-jának művészi inter
pretálásával is tok tapsot aratott. — Az 
estelynek szép erkölcsi és anyagi sikere 
után az az általános óbaj merült fel, hogy 
az előadást ismételjek meg s ezáltal nyújt
sanak alkalmat arra, hogy azok is gyönyör
ködjenek benne, akik az első előadáson részt 
nem vehettek.

— Ismeretterjesztő előadások. A 
Kereskedő Ifjak Eyyecületének helyiségében 
tna délután Kriek Jenő A kereskedelemről és 
világ loryaloinról, — Falár Zoltán pedig: 
A kereskedő feladatairól folytatják ma egy 
hete megkezdett e öadasaikat. — Az Iparos 
Olvasókörben szintén ma délután Dr. Fövi 
Ferencz : A társadalmi alakulásról fog tar
tani e.öadást.

— Lelkész-beiktatások. A baj kai 
ref. egyház újonnan megválasztott lelkészét 
8. tízabó Zzigmondot es a garamvezekenyi 
ref. gyülekezet uj lelkészét ífj. Juhász Jó
zsef volt honivarsáuyi segedlelkeszt mahoz 
egy beire, március 19.-én fogja hivatalukba 
az egyházmegye küldöttségé hivatalosan 
beiktatni.

— Uj plébános. József kir. herceg 
__ mint értesülünk — a kistapo csanyi 
plébániára plébánosnak Klaesánstky József 
arauyosmarOti káplánt prezentálta.

— Katonai nevelés. A Kató. Legény- 
egyesüietueu megalakult lovesztanioiyamhoz 
a honvédelmi miniszter e uapokoan megadta 
az engedeiyt. Az ifjúság testi nevelese es 
ügyesitese irául melegen érdeklődő Berkó 
István lionvedtohaduagy az egyesület elnö
kével egyetértve a kiképzés tervezetet az 
egyesület nazi szabályzatával kapcsolatosan 
mar el is készítetten. Az oktatást egyelőre 
vaktölténye-kei vasaruaponkint délután 2—4 
óráig fogjak megtartani. Esen tanfolyamok
ban csakis az egyesület tagjai vehetnek résat.

eget. Halotti csend ül az országon, eialelt a 
nemzet a tajda.om miatt. Úgy .átez<k, itt a 
vég, itt a nemzet-baial. Akiket pedig a 
haial e nagy órajsban megkímélt, azoknak 
sorsa tálán még borzasztóbb: a börtön, a 
rabbilincs, vagy a bujdosó hontalanság te
lezi leikük szenvedéseit.

A vnag legbalrabb, leglelkesebb kato
nája, a magyar honved, letette fegyverét 
észak ieleimes óriasa előtt, E meglendítő 
viiágeseméuynei ott volt Keresztessy hon- 
Vtokapnány is. Most már több napja ö is 
bijaosik, kerüli az ember.akia helyeket. 
Mert nagy az ö bűne : az egykori császári 
tiszt elhagyta azt a zászlót, meiy aiatt a 
re-badsagoi letiporni készülő zsoldos had 
küzdött hazája ellen. Es elhagyta azt is, 
ami telkének eddig legdiagabo kincse volt:
i áldozta boldogságát, családi fészkét a 
1>. za oliáiát, mert kunszere me nagyobb 
> -:;t mindennel.

Mit legyen ö most ? Merre vegye útját 
- hői katona, ki a csaták öldöklő heveben 

-dig ott küzdött az e.söa között, ahol 
'Sgkonnyebben ossztják a halált. Nem bírja 
m.gat e.halározm. Ifjú szerelmes szive ott, 
i- Kárpátok tövében fekvő kis falucska fele 
vonja, ahol a drága hitves es egyetlen 
■ tmeke várjak epedve. Oda pedig nem 
■■ iiet, mert a halalom verebei olt bizton 
'síitáinak. Vagy vígét vessen ennek a 

látott életnek a e szégyenteljes áliapot- 
ll(ii megszabadulva, fajó szive dobbanását 
'fősre elnémítsa? Hiszen as ü.oözott vad 
is aenheiyet talal vackában ég biztonságban 
trzi ott magát, a*  ő számára a csaták hő.

* vegromiásban.
r asztó, életadó tavasz, 
j öm tölti be az egész 
id egy darabján, egy 

y bőségesen öntözött 
esi nemzet kínjában, 
uui mer, hangtalan, 
.ja. És e néma fajda
lé nemzetek szivét, 
.és általános, csak a 
..mer irgalmat a Jeti
iül a rabul ejtett és 
o, megkötözve hever 
ul, melyet megtiporni, 
«r boszulatlanul. Hej, 
as oroszlán köteleit 

éjének halálos elszánt 
pusziílast vegezne

. astéljában síri csend, 
lülve hangtalanul jár

óján az, mintha kihalt 
Vnma már nem jár ki 
szik kórágyán fehéren.

sének számara, aki vére huilatásával jogot 
szerzett e megszentelt földhöz, nincs egy 
zug széles e hazaban, ahol nyugodtan es 
biztonságban hajthatná le fáradt tejét. Vagy 
kövesse ö is hős társa példáját és iparkod
jék e s.raiomvölgy hol messze-messze ide
genbe bujdosni es a hontalanságban tovább 
viselni az elet nehez igáját ? Ki tudja, mi 
van a sors könyveben hazája jövőjéről 
megírva ? Hiszen fiatal és erős karjara 
meg szűkiége is le. . a hazának, igen-igen, 
ezt vállszíj*.  Nei e ni kell, a haza miatt 
kell élni. Csak csaladját tudna értesíteni,
hogy él, nem vesző1 

Megjött a lügy 
Eleven nyüzsgés, e. 
t ermetzeiet, ccmk 
vörrel ea könnye 
helyen bohajt e^y 
Azaz meg sóhsji 
temetői csend bői 
lom meghatja az 
a részvét, a roku 
győző gögjeben in 
port neihíei irau 
aebOiböl véraó un 
lábai előtt tehető 
megrugdalni lehet 
ha volna valaki, 
szétvágná, a vég . 
algával be irtóia’ 
ellenségei között I 

Keresztessy
Mély fájdalmában <• 
kel benne mindinki, 
volna. Ketetitiisj 
várni férjét, ott fei

érzéketlenül. A bizonytalanság okozta lelki 
szenvedés megtörte vegkep. Teste még él, 
de a lelke mintha mar elköltözött volna e 
gyarló földről. Úgy látszik semmi, de semmi 
nem köti öt e földi élethez, meg az anya
szeretet sem képes öt itt tartani. Pedig e 
szenvedő lélek még vár, egyre reménykedik 
egy rövidke hír után, melyet hoz valaki a 
szeretett férj felöl. Ki hozza meg neki e 
hirt a bujdosó hontalan felöl ? A balálra 
ítélt és már élve koporsóba zárt nemzet 
a külvilágról értesülést nem vehet.

Egy enyhe tavaszi délután a nagy beteg 
Keresztessy Vuüiaban is mintha ébredezne 
az eletvagy, a nyitott ablakhoz kívánkozik. 
Oda helyezik ágyát. Némán néz ki a kas
tély előtt elterülő, máskor oly rendezett, 
de most elhanyagolt keltbe. Kis leánykája 
jáiszik ott boldog gyermeki gondtalansaggai. 
A kerítés mellett egy eröieijes ifjú drótos
tól halad lassan és a kastély környékét 
kémleli. Majd hirtelen megáll és suttogva 
odaszól a gyermeknek. A leányka a kerí
téshez fut és átvesz tőle valamit, azzai ro
han a kastélyba. A beteg mindezt látja és 
megért mindent. Bágyadt szemei most ra
gyognak, arcát gyöngén befesti as örömpir 
és minden erejét megfeszítve, íeiülni próbál, 
de eiőtlenül hanyatlik vissaa. A kis leány 
lelkendezve ér a szobába és örömrepesve 
kiáltja : „Mama, itt az apa levelei11 A be
teg kezébe teszi azt. Az nézi , , . nézi . . , 
a mosolygó arcot lassan a halotti sápadtság 
boritja be és a nyitott szemek megüve
gesednek.
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_  Kinevezés. A fő'dmivelésügyi m:- 
nisiter Rohonyi Artúr ssskolcsai áll.torvost, 
illtmi Állatorvoséi nevezte ki Zomborba.

_  a nemzet felszabadításénak 
évfordu'ójár*  Bándy Eodre egy imádságot 
irt s alt ki is nyomatta. A gyönyörű imád
ság, melynek minden sorát a legmelegebb 
hazafias ériéi lengi át, Nyitrai és Társa 
r. t. könyvkereskedésében is kapható. Ara 
20 fillér.

— Gyászhlr. Részvéttel vettük a 
szomorú hirt, hogy Gyurit Samuné, szül. 
Jamrischka Matild életének 61-, bo dog 
házasságának 41.'évében 1. hó 8.-án, rövid 
szeuvedós után, Újbányán övéinek nagy 
fájdalmára jobb létre szenderült. A meg 
boldogult jólelkü úrasszony halá l, akiben 
Ctibulka Rezső anyósát gyászolja, — nem
csak U|bányán, hanem a város környékén 
is mély részvétet keltett ismerősei körébeu.

— Iparostanoncrk munkaklélli- 
tása. IparostanonciskoláK fe ügyelő bizott
sága a múlt tanévben elhatározta, hogy az 
iparostanonciskoláknak 25 évei fenná'lást 
alkalmából a tanoncok és esetleg a segé
dek munkáiból is kiállítást rendez, amely 
kiállítás azonban — közbejött akadályok 
miatt — országszerte a folyó tanév végére 
halasitatott. Most az ip rostanonciskola fel
ügyelő bizottsága és a tantestület nevében 
az igazgatóság meleghangú felhívást intézett 
városunk összes, tanoncokat tartó iparosai
hoz, hogy a tervbevett munhakiál i'ást jó
akaratukba1, áldozatkészségükkel támogassák 
és tanoncaikat a kiállításban való résztvé- 
telre buaditva, arra nézik alkalmat és mó
dot nyújtsanak. A Kiállítás céljaira a bizott
ság eddig 515 koronát gyűjtött, amely ösi- 
szegből részben a szegényebb Borsu tanon 
cocát a szükséges anyag beszerzéseben 
támogatja, részben pedig a kiállítandó és 
a biráló bizottság által kiválóknak talált 
munkákat jutalomdijban fogja részesíteni. 
__ Hisszük, bogy derék iparosaink » kiá1- 
litás sikere érdekében mindent el fognak 
követni, hogy az városunk ipara fejlődésé
nek valóban méltó kifejezője legyen.

— Hazafias ünnepély. Az aranvos- 
maróti hivatalnokok társasköre e hó 18.-án 
a Döitl-féle színkör helyiségében műked
velői előadással éa tánccal egybekötött 
hazafias ünnepélyt rendez, amelyen az ün
nepi beszéd után a műkedvelők előadják 
Benke Istvánnak Mindnyájunknak el kell 
menni I című 3 fe.vonssos népszínművét 
1848-ból. Az előadást A szabadság e.Ökp 
fejezi be. — Helyárak ; 1. heiy 2 K. 50 t. 
11. hely 2 K. Ál óheiy 1 K. — Kezdete 
esti 8 órakor.

— A Sport Egylet folyó hó 18. án 
délután 8 órakor évi közgyűlést tart a ka
szinó láraalgó-termeben. A közgyűlést meg
előzőleg 5 órakor valaeztmanyi ülés le»z. 
Úgy erre, mint a közgyűlésre, ez utón is 
felhívja a tagok figyelmet.

— Szociális esték. A Katb. Legény- 
egyesülev a közönségnek kiváló nagy éidek- 
iödése meleit e ho 5.-en k.-zdte meg köjti 
szociális előadásait. Az első estenek fény
pontját Ratsovszky Kaimén főgimn, tanár 
tartalmas Oeaaede kepeate, aki a modern 
irányzatokkal szemben aa embernek a val
lásosságból eredő kötelességeit hangsúlyozta; 
a lelkes szónokot az összes jelenlevők elve- I 
seltel hallgatták. A mai e.öadas d. u. 4 
órakor veszi kesde et a kő étkező u>ü or
ral : 1. I-mere'terjesz <i elő d»-, tar j ■ :
Ratsovszky Ktiman. 2. Öreg honvéd, Ba a 
Miklós diaiOgja ; szer-plöa : Csuvura Luio 
első dékán és Vo/tek János e emi iskolai 
tanuló. 3. Staba'isáyharcunknak ismertetése ; 
előadja : Farkas József taniiooöveuúé-c. 4. 
Riadó, Cíucsor Gergelytől ; saav Ija : Bella 
János eityieli tsg. Nepdv ok ; enekit : 
Medveczky I onka. — Belepti dij nincs.

— Tandíj-kórpótlas. A fo.yó tan
évtől kesuve tudvaievöleg az összes nép- 
iskoBkban beszüntettél a tandíjat, amelyért 
a törvény érte.mében az állam minden 
iskolát megfelelő kórpótlásban részesít. Mint 
értesülünk, a r. katb. elemi fiúiskolának 
1473 korona évi tandij-kórpótláa leit meg
állapítva.

— Uj mezőgazdasági pénzintézet. 
A magyar peuaintozelek központi bitetuaua- 
jéoek igazgatósága albatárosta, bogy a vi

déki pénzintézetek pzrcellázási ügyleteinek j 
és különösen a hazai mezőgazdaság érde
keinek előmozditása céljából pénzintézetet | 
létesit. Az uj nénsintézet alaptőkéje nat 
millió korona. Az alapítás, amelyben a fő
városi és vidéki intézetek vesznek részi, 
már biztosítva van, mert jelentékenyen 
túljegyezték aa alaptöket. A’, uj mezőgaz
dasági pénzintézet kitűzött célja fontos 
közgazdasági érdek és azok az erők, ame
lyek életre hívták az uj intézetet, aláa - 
masak arra, hogy a mezőgazdaság érdekeit 
valóban elő is mozdítsák.

— Névmagyarosítás A belügymi
niszter megengedte, bogy Pavul János zsar- 
nóczai illetőségű ngyanotti lasos sajat, va
lamint Mária, András, Margit, Jaros és 
Aranka gyermekei ess ádt nevüket Patakira, 
változtassák.

— Kitüntetett tánctanitó. Kreutz 
Gyula 'áuctaii ót, aki L van is szokott 
tanfo yamot tartani, ritka kitüntetés érte. 
A farsang idején ueyaniB — mint a lánc- 
tanítók Országos Közlönye írja — boldogult 
József kir. herceg özvegye, Kioldd kir. 
hercegnő meghívására, leányát, Brzsébet kir. 
hercegnőt a bécsi és budapesti udvari bá
loknál siükségeB táncokra Kreutz Gyula 
készítette elő és tanította meg. — Megem
lítésre méltó ez a körülmény már azon 
oknál fogva is, mert ez az első eset, hogy 
királyunk családjának egy tagját magy-r 
tánctanitó oktatta.

— Villamos színház. AtWer Ziigmond, 
aki érdekes s a legu)-t>o te.vételekkel gaz
dagított viliamos színházával évenkint kel
lemes szórakozást szokott nyújtani varosunk 
közönseg'nek, a városi sza.loda nagyter
mében tegnap este kezdte meg e.öadasait, 
melyek nspouáint este 8 óra u*an  vannak. 
Helyarak ; páholy 4 5 kcr., zartsaek 1 kor., 
I. hely 80 fill., II. hely 50 fiit., III. heiy 
30 fillér.

Fehér művész estély a városi vi
gadó kávebázábau tegnap tartott müvesz- 
osielyt ma is megismétlik Varjas Antal a 
budapesti Royal Urfeum országos hírű mü 
vesse es uüveszifarssi. Igazi nagy műélve
zetben részesítik Léva sztLpárto ó közön
séget, a műsort tekintettel arra, hogy V.ijas 
Aoial is közreműködik, ö.zinien ajánljuk. 
Az előadás 9 órakor kezdődik.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet

Mindazok, kik feiejihetetien drága fér
jem e.huLyia alka ruavai szives ressvsiükáei 
lájdalnaatt tnyhnsm szívese, vo.tas, lo- 
gadják ezúton ha ás köszöuetemet.

özv. Agardy Jánosné.

Köszönetnyilvánítás.
A lévai íir. nöegylet ekÖAtége nem 

mulaszthatja ei ez utón io Fenyvesi Karó y 
titkár urnák halas böszö^eiui aife|e.n*  aiou 
taradhaiatun buzba<omert es kivarto oda
adásért melyet a muia‘Híg rendcscse kö*  
ríii kifejteni bzivci voit.

Léva, 1911. marciut 8. áü.
0r. Frommer Ignatzné We sz Mérné 

a atuök. elnök.

Nyilvános köszönet.
A lévai i?r. n< egy let ha ás köszönést 

nyilvánít mindazoknak, kik a f. hó 4.-en 
rendezett ffB .batíinder4* fenyőt d errheu 
közvetve éa közvetlenül hozz, járulói vo tak 
kegyesek,

N»gy*á^os  Bathy Lábaló prépost urnák, 
hogy az Irgalmas nővérek intézetét látogató 
növendékeknek megengedte, hogy ezen 
előadásban reszt vegyenek.

Az izr. tanitófeB Ületnek, hory az elemi 
iskolát látogató gyermekeknek szintén en
gedélyt adtak ezen előadásban részt Vehetni.

Dr. Balogh Sáudorné úrnőnek, hogy 
ezen előadásban közreműködött, a táncok 
betanítása tőiül *nii)it  fáradozott, b'Zkíó- 
kodott és az eg*  sz e öadast nem remélt

1 fényei (ikerre emelni kegyeskedett.

A Bsülöknek, bozy gyermekeiknek meg. 
engedték esen előadásban közreműködni és 
végül mindazoknak, kik esen előadásban 
résztvettek.

A lévai izr. nöegylet nevében :
Fenyvesi Károly Weisz Mérné

titkár. eluök.

Hivatalos közlemény.
1613./ 1911. szám.

Hirdetmény.

Az Árok-utcza végén MiiBÍk Józ.efué 
tu'ajdonát képező 24 összeirad számú ha< 
Bvmavrdságában Léva r. t. városnak egy 
115 □ öi kiterjed ;sü, házépítőire alkalmas 
teike van. Ezen telek eladására vonatkozó
lag sz ajánlatoknak nyilvános árverés utján 
leendő beszerzését rendeltem el s az árve
rés megtartására határidőül 1911. évi 
március hó 19-ik napjának d. e. 10 óráját 
a városház tanacsterm be kitűztem.

Az árverési teltele ek az iktatohivata - 
ban megtekinthe ők.

Léván, 1911. éti március hó 8. áa.
ZBócLoe'lx IL&jcs 

polgár mester.

Az snyakenyvi hivatal bejegyzései
1911. évi márc. hó 5-től 1911. évi márcz, ho 12-ig.

Születés.

A szülői neve
Jd
0) » 

->!§

® ö
&

A gyermek 
neve

Horuyacsek Béla Maksa Anna fiú László
VerfS Lajos Juhász Róza leány Etel
B.ummenfeid Ármin Neuman V. fiú Pál

Házassá?,

Vőlegény es menyasszony neve v.iu..

Régi János Cbrenko Rózália. r. katb.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Ifj. Kotazz JÁLO8 2 bó Ismer- tlen
Árendás Sándor 7 n^p V.*8áÜI.  gyeng.
íij. Czudor Ferenos 8 nap Tüdő gyu.ladás

Nyilttér.
Ismeretlennek!

Lehetetlen ilyen ügyben névtelex ül 
tárgyalni, legyen teljes bizalommal I

Váraljai.

M OLL- F ÉLE
LSE I DLITZ-PORas
Enyhe, oldó bá^iszer n incazoknak, kik ♦ n-eszte*  
XFVetrokban és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gydirvszertárakban kérjük 0^" 
k» szitmen) ti..

MOLL- F £ LÉZ3
OS- BORSZ£S'Zr

oeaórzsöies,
elismert, regi jóhiruevü náziszer 
szaggatás ért hülésbol származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kor. 2. 

Kapható minden QVOgvszertárban 
és drogériában.

Föszétküldést hely M( LL A. gyógyszerész
Ca. lif. idv. szalHtó, Becs, I. Tuacbbuen 9-
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Uj, minden comforttal ellátott
úri ház = 

a város legszebb utczájában, 1 J' 
fürdőszobával, vízvezetékkel, és U J 
parkettpadlóval, müpaiafedéssel' UlU.LI.Ui

Szintúgy kis új háza réten 
áll: 3 szoba és mellékhelyiségekből 
- — eladó. =====

Felvilágosítással szolgál
CZIBULKA REZSŐ 
müépitészi iroda Kálnai-út 27. sz. a. mely 
minden szakmába vágó munkával, u m.: 
tervezéssel, kivitellel és vállalkozással 
legolcsóbb tarifa mellett foglalkozik. 

CsászárítLrdő. es teli gyógyhely, a 
magyar irgalmasr. nd tulajdona. E .öraugu 
kénes hévvizü gyógyfürdő ; m d m beren
dezésű flözfií *dÖ,  kery-lmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, kü h<>, yek es 
„r.k részére. Török-, kő és márvány für- 
dök : hőlég-, szénsavas- es viliamosvizfür- 
dők. A türdök kitűnő ere<lmén> yel has nal- 
tatnsk fö'eg csuzos bántalmaknal és ideg
bajok ellen ivó kúra >>s kg .»■ e>vek burutos 
eséietbeu » testi psrgáboknál 200 kényelmes 
lakószoba. Szolid kezeién, jutányos árak. 
G>ógy és zenedíj niLCt. Proipektust ingjon 
és beimentve kü'd

Az igazgatóság

Eladó ház. B iassa-utca 8 szám
4 szobából és mel ék- 

helyiségekböl álló ház szabadkézből e'adó.

Fix fizetés es magas íuta ék mel
lett alkalmazunk vidéki

ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladáiához. Havonkrnt e.érheiö jövede em 
300— 600 korona. Hrcht Bánt ház Rész
vénytársaság, Budapest Ferenciek-tere 6.

Eladó ház és széllé. .Líő‘.“ 
hmb-utcza 2. számú emeletes berbáz, vala
mint a Kereeztbegyen a volt Gaal-fele szöllö 
hsjlfkával együtt szabadkézből eladó. Az 
ügyletre nézve értekezhetni Farkas Orbán, 
bir i> oda ti. zt tel.

Német
ethbeireI. Cm „Veigittmeiimicbi44 jellegével 
PcBtereetante L» va.

SZÖLLÖ TELEPÍTŐK FIGYELMÉBE.
Szívta 1 ud< m> t-FTt íd<m a t. közi neegreir, 
bepy utUm I. íencű gyökeres fásszőDő 
Oltványok áapbabfc a köveUeaö b»jOhban, 
u. m, ezerjó, mezetfeber, csaazla és olasz- 
rislirg fajtisBtáo. I. oszt, ára 100 drb. 16 
koTOD®, I. oszt, ára 1000 drb. 150 korona. 
ö5% noe?éredeseért jót á lók. Kivá'ó tiszte, 
lette Gyurcsek András Kiskoszmaly

Eladó ház. —-
Hcr.ved-utca 17 szím, 4-lobiból és mellek
be ■ Bégekből álló báz tzsbadkésből eladó 
B'- ebb felvilégoíitásial szolgál Iványi 
András.

Tűzifa
teljes vaggon rakományokban 

k apható 
polypásztó 

állomáson levő raktáramból 
*«Ueiicelheiö VO1FKER 8. czeg- 

r<el Budapest, VI., Drava utcza 6.

László-u'ca 18. számú 
házban egy tágas istálló, 

12 darab szarvaemirhára, vaey 12 ló részére 
kényelmes hely és tágas, 1911. évi május 
hó 1 tó'l bérbeadó, hozzátartozó két nagy 
koesisz’n, vadonat újépület, is Heg augusz
tus ho ltöl lakással is kiadó. Ugyanott 
eladó egy két fedeles bittó. Megtudható 
László-utca 18-adik szám alatt.

Eladó ház.
Kossuth-Lajos utcában a Szila- 
veczky féle ház 30.000 koronáért 
eladó. 10.000 koronával megsze 
rezhetö Bővebbet Szilaveczky 
Flórián Újpest usz utca 91 szám.

Fuvarlevél '?
áruhiányok es határidő két m ért jutá
nyos folt, telek mell, tt elvái j Kauftnaun 
Samu 'örv. bej. szá litá , - fuvarlevél 
ie ülviz^áió írod. j. Budapest Nagyfu 
varos átca 3,a. Tel lo l-7 3 M. ■. pOá. 
tatak. chearirg sírnia 27093. Fényén refe- 
leucifek. Kerületi képviselők Kereste'nek.

Elarló li£Í7 L*a4!ó-utca ie
AJldUU UUZ. 6,á,ü. üzlet hely- 
aegnek ja igen megfelelő. B<»Vt bó tudósítást 
Ad Repiczky Jáuos Bém utca 6 az. alatt.

Uzleteladás.
ev ó»a íenná ló vegyea-aru üzlet, dohány és 
posta-értékjegyek árusitáeeal, előrehaladt kor 
miatt 1911. évi július 11Ó 1-től eladó. 
Lakás a házban. Jelentkezési határidő már
cius 25. Bővebbet özv. Schchovics An
talénál Körmöobányáu

"P1 a Á X Külön eges csemege és bor- 
JaéAwtlve fajjal kiüliete't — jó termésben 
levő Forgács tvle Fzö lő, egészben vagy 
két részre osztva, egy 4 szobás és egy 2 
szobi., konyha, éléskamra, zárt folyosó, prés
ház, jó pince és kü öu gyümölcsös udvarból 
ál ó lakással.

Stubnyafürdön
a fürdőpark közvetlen közelében

2 uj villa szennai bérbeadó 
Élőn) ben részeiül olyan vállalkozó, 
aki a villákat a fürdőidény alatt für
dővendégek részére bebutorozva kezeli. 
A villák esetleg azonnal el is adók. 
Bővebb ftlvilágositás: ad áltulajdonos ; 
dr. Holló József ipolysági ügyvéd

== Kölcsönkönyvtár = 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 

NY1TRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN. 

Előfizetés bármely nap kezdhető.

A legújabb rendszerű motorcséplökészletek, 
továbbá a legjobb benzin-, nyersolaj- és 
szivógázmotorok, valamim teljes 

berendezések legolcsóbban

Trebitsch Gyula
malom-

I 
I 
I
I 
I
I

motor 
telepén

Budapest, VI., Eötvös-u, 42. kaphatók

Teljes jótállás I Könnyű reszletflzetes
------------ Árjegyzék inpyen -------------

II 
ii:
II

Ezen jóhirü cég motorai könnyű kezelésük 
éti nagy erőkifejtésük folytán az egész or
szágban nagy elterjedésnek és kjdveitségnek 

örvendenek.

KALMAK és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

Városi raktár és iroda : (e)\|/g) ■■ Gyár; SE
V. Lipót Körút 22. VI. Üteg utca 19

Világhírül Eredeti! „Benz"

Szlvógázmotor telep. — A jelenkor legolcsóbb üzeme 
rBenz“ nyersolaj motor.

Elismert legjobb gvártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos :zéplőkészleteit, melyok 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. Költség 
vetés és árjegyzék ingyen és bénnentve.
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Védjegy: „Horgonyt*  *Wji

A Liniment Capsici comp., 
a HorgoDy-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonylat 
köszvenynel. osúznál és meghűléseknél, 

figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el. 
mely a Horgony" védj. gygyel és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és 
K 2. - és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest
0[ Richter o/óg/szertin u „Arii/ oroszlánhoz",

Prágában, FJisabethstrasse 5 nen.

Drezdai Motorgyár részv.-társ. 
Németország egyik legrégibb 

legnagyobb motorgyára
és

CAMPOLIN 
az ezidöszerint legjobbnak 
elismert vízhatlan b ö r k e n o c k

Minden bíirn"na’ir(' “■ “■ : ciP° 
szijfak, lószerszámok stb. ki>ünfi 
eredménnyel h»« iiá’ható.

A bőrt puhává, simul ékonnyá 
és teljesen vízhatlanná, testi.

Haszr ágaiban Dugjon lakarékot*.  
mert egyszeri bekéréssel a bőm mii 
3 hétre is teljesen vízhatlanná lesz. 
Probadoboz: 60 fi 1. Elsőrangú referenziák : 

beküldése után árjegyzék kívánatra 
bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN —
vízhatlan kenöcsgyár Oroszka.

(Bars w.)

2 nagyobb ——=
— Wertheim szekrény

szabad kézből eladó. Bővebbe.
□ lapunk kiadóhivatalában, e

* ■ ■ ■ rr r# ■ | rr ■ ■A jovo szolloje!
Mindenki beismerte már, 

hogy áDelawáre szöllö 
csakugyan felülmúlhatatlan 
bortermő, erős, édes bort 
ad nem rothad, korán érő 
sem oltani, sem permetezni 
nem szükséges. A leírását 
annak, hogyan kell a 
gyökereztetést elősegítem, 
minden vevőnek a szállít 
mánynyal elküldöm, ezen 
eljárás mellett m nd meg

fakad. S ma vessző százanként 6 korona, ezer 
darab 50 koronáért elsőo^tály, másodosztály 30 
koronáért kivá'ó tiszta fajban 10%, előleggel 
m°grende hetö. Készlet még 2G ezer. Jedlicska 
István 8zőllötelep-tulajdono8 ZENTA

Szállít s akkörökben elismert legjobb gyártmányú

Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum
motorokat és locomobilakat 
valamint szivógázniotorolrat 

meglepő újdonság!
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.

Vezé"képviselet :

Gellért Ignác és Társa
Budapest. Terét körút 41. Telető*  12 91.
Legmesesbbmenő jótállás. Kedvező fizetési feltételek

rekedtség, katarut és elnyalkoda,- 
görcs- es hörghurut eilen ne vó«*-  
is roijon mást, mint a ftnomiiü

Caramellet 
a „Három í'enyő“-vel 

dr’ . orvosok és magáno- 
qQQQ Sok éi szarmszó bi onyit- 

vány igarolja » biztos 
eredrvcnyt. Csomagokban 20 es 40 
fill. Dobozban 60 fillér. Kaphuö: 
Burda Karoly, dr Flittner I nö 
Göllner Béla Kyogyss rt. rábait Besz
tercebányán, Jeszenszky Ervin 
pvóxvsaei sráb»n Trsztenan Weiss 
Conrad Gusztáv tyógy.xeitárában 
Gyervan Knapp Ignác gyógy,.er 

tárában Levan.

CLIMAX
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

te

B
&
B
&& _&&

Bachricb. és

Legjobb es lég. 
olcsóbb hajtó
erő mezőgazda 

sági és Ipari 
célokra
Nincs 

robbanási 
veszély I 
se pénzügyi 
ellenőrzés. 
Elsőrangú 
refenczlak

Társa

Szőlő-vessző 
szőlő - oltvány 

Gvöngvös-vísontai hegyi bor 
a legjobb minőségben, legolcsóbban eladó.

Gyökeres szölöoltvány, gyökeres szőlő. essző 
sima siölőoltvány. sima stölövesszö.

A legjobb csemege és borfajokban 
és gyökeres es s'ma Ripána Portals. 

Szöiöoltványtelsp Részy.-Társ. 
Gyöngyös 77 szám 

Árjegyzék lagyea!

fi

I

Magyarországi mintaraktá- és Iroda:
Budapest. V, Szabadsagtér 17.

(Tőzsde-palota.)
Budapest. Wien, Hamburg 
MOTORGYÁR

Wien XIX 6, Heiligenstádtlerstrasse 83

röLur
GÜMMl 

K különlegesség. njk A tudomány tnai 
(íllána szerint A 

. bebizonyított r1 
f legjobb létező 
L Gummi Af? 

ovs^r.

Az 
,0LLA- 

több mini 
200 orvo 
által lég- 
megbithe. 

tóbbnak va 
ajánlva 

Kapható 
ország min 
den gyógy 
szertáráé- 
t < /oW> i - 
gériákba*

AZ OLLA-I 
3tnAorvo8oAl 
által meg I 

vizsgáira és 
legjobbnak 
minősítve

van
Két évi jót I 

állás. I
Ára 

tucatonként]
Ö.-J

8.—, és
10. áoronai
Követelje azonban, hogy a szállítója Önnek c-a.- 
OLLA»t adjon és ne engedjen magának csekély- 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót*  feldicsc? 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és ere 

propaganda reklámot ingyen küld az
rOLLA“ finnunigyar Wien. B'437 Fraterstrasse.
Kapható Léván : KNAPP 1. drogériáját* •

Kőth bank
Mígyercrsztg leghkintelyesebb, 

legsrolidabb es legrégibb 
BANKHÁZA.

BUDAPEST.

VI. Váci körút 45. Bankpalota 
Interurbén telephon 92—25.

Péntüryekbeu dijtalsEul tyuj’uik bár
kinek unksrerű felvilágositábt. 

Levélbeli megkeresettül n indexkor váhss- 
bélyeg melléklendő.

1OO trillió kerena készpénzt folyósittatunk Barit vármegye területén!
: Folyó8ittatunk : -

lírksitísts jeM10[kólcMttki 
Jelzalogkölcsöröket H-od és ill-ad > elyi belábUsear*  í—lö évre ö'/,«/, évi kanul mell.lt. 
Személy és tárcavaltohitel iF«.xc®cfc és iceiestsdiiK részéi*.

Értékpapírokra, Miki p(niiDiéut(k és sulitok résnénjíire
M*gy«r  Beuk mtidulon tenf.lt. lelett ’1 Ö.td. n.. k l itttok*.  » budip.eti et. külföldi áru é. érteki6r»déken I.
t.mtreleeen te t ni.lt »u 'e jteniit l mitdetkon fenni, i, erdntmyel, ,n<,y„.... k«t tepont*  díjtalanul közöljük.
lífllVfTtá Ilink l"ntl> »•»•»•’«•«• Bei ítélését áll*,  nyújtott j-lmtlopos-, törlo.»t»*eo-,  oaea.lyt és váltökölci.int. Mindem, .d DVUlCliaiUltá l,,l. én kiifí d> éilikjepiit 1 api tülolyi mon vtwüuk és elednek.
l.ksrekb.let.ket elfogedut.k kt mailek ungalla] odet. ttenut. Péurügyi „eakba vágó minden reálé ügylelet a legu.gj ■■■■ b 

Bel é. költ, idi ptizrati.or'oknnl li'ő e ö. yö. rwseköttetnetnkné) fogv. legkulánsabb.s bonyolítunk I..

Bővebb íelvilég06itá8t ad : B 0 T H BANK Igazgatósig a, Budapesten

mell.lt
tenf.lt
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A Budapesti Asztalos Ipartestület A 
~ védnöksége alatt álló zv

)BÚTORCSARNOK 0
o
1

1

)
í megtekintésére, raktárunk,"mely a legnagyobb az Q 

országban, a legegyszerűbbtől a legfinomabb k' : ~
- telő, művészek által tervezett és t 
| felülvizsgált bútorokból áll, teljes
.. zéseket művészeti tervek szerint készítünk, 

minden darab jótállás mellett adatik el.

és hitelszövetkezet
az Orez. Közp. Hitelszövetkezet tagja

12 éve fennáll, felhívja a n. é. butorvásárló kö
zönség figye'mét, hogy VIII. József körút 28. 
sz. (Bérkc ősi-utca sarok), valamint IV. ke 
rület, ferenoiek. tere 1. szám Királyi bérpa 
lota) újonnan átalakított helyiségeiben rendezett 

lakásberendezési kiállítás
legfinomabb kivi- A 
Bzakbizottsg által V 

i lakásberende- Q 
_________ 0 

b<OOOOOOIOIOOOOOO«9

Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára LÉ VÁ N. — Telefon siám; 33. 

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFHEBB és SCHBANTZ féle gős- 
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
uagyságban, valamint minden * szakba vágó 

— gepsk és géprészek. —

0
8
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KERN TESTVÉREK
= fűszer—, 
Alapittatott 1881.

Ajánljuk mindennemű fűszer- és 
osemegeáruinkat naponta friss fel
vágottakat és prágai sonkát.

Állandó nagy raktárunkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
teák, és angol

rumokból.
Teasütemények likőrök, cognacok, 
pezsgők, cukorkák és déli gyümöl
csök legjobb minőségben.

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoszorúk 
és koporsók gyári áron.

gyarmatáru- és vaBnagykoreBkedese
+LÉVA. Telefon szám 14--+

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 

alumínium és valódi nickel főzőedé
nyekből, modern háztartási és kony
hafelszerelési cikkekből.

Takarektiizhelyek, folyton égő 
kályhák, fa- és széntartók, kályha
ellenzők, szesz- és szénvasalók, gyors 
forralók, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, konyhamérlegek stb., lágja- 
tányosabb árakon.

Tisztelettel értesíteni a in. t. vevő
közönséget, hogy Léván, a Calvin 
palotában (Kossuth Lajos-tér) a 
mai kor igényeinek megfelelő, modern 

női-, úri-, divat és rövidáru üzletet
■- nyitó t t a. m. =====

Baktáron fogom tartani a legújabb divatkelméket, selyem. batiszt, zephir és dela- 
ir.eket Schroll-féle chiffonokat és rumburgi vásznakat. Női szabőkellékeket, divatos ruha- | 
díszeket és csipkéket. Nyakkendő, ing. gallér, kézelő, ernyő és botokat. Harisnya ős kez- 
'■ytlket. Kézellőgombokat és piperecikkeket.

Sok évi működésem a fővárosban, valamint a külföldön szerzett tapasztalataim révén abba a kedvező 
helyzetbe jutottam hogy a m. t. vevőközönség legkényesebb igényeit is kielégíthetem.

A m. t. vevéközörség szíves támogatásáért esedezem és előre is biztosíthatom, hogy a legfigyelmesebb 
kiszolgálásban fogom részesíteni, szolid, jutányos árak mellett.

Kiváló tisztelettel Szilárd József.
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Árverési hirdetmény.
(2S.orcsxx3.st. házra).

Óbars közég elő'járósága, ezennel kö/hirré teszi, 
miként község mint erk. test, tulajdonát képező 3 lakó 
szoba, 1 bolt, 1 nagy ivó szoba, konyha, kamra és meg
felelő melléképületekből álló s italmérési engedéllyel 
egybekötött korcsma épületre, folyó évi március hó 
21 én d e. 9 órakor a körjegyzői irodábau tartandó 
nyilvános árverésen 1912. évi január hó 1 tői 1917, évi 
december hó 31-ig terjedő 6 évre, haszonbérbe adatni fog.

Kikiáltási ár 1871 korona, bánatpénz 200 korona 
Írásbeli zárt ajánlatok, kellőleg felszerelve, szintén elfo
gadtatnak. >

Az árverési feltételek, az óbarid körjegyzői irodában, 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Óbsrs, 1911. évi március hó 5 én.
Paull Ferenc Salaváry János

jegyző. bíró.

J

KACHELMANN és TÁRSAI
sör- és malátagyár
= V1HNYE. =

Tivlritczlm: /D»DQMI?PVI? tntererbás tslsfss:
Sörgyár Viimyepeszerény \.DAKoffl£iUlEi) vtlmyepeaiartay T. ■

Ajánljuk kitűnő minőségű

„aczélsör"

l

Az olajmüvek r. t. Kohn Adolf 
és társa Budapest, V. Báthory-uica 5. 
erö'akarmáuy cikkeinek szélt sebb körük
ben való ismertetése céljából Ipoly
ságon vezérképviseletet létesített, 
amelynek vezetője Winter Fülöp ur 
Ipolyságon.

Tisztelettel kéri a cég az érdeklődő 
gazdaközönséget fordulón nevezett úrhoz, 
ki a cég erőtakarmányainak azaz repce- 
és lenmagpogácsának. valamint a 
repce- és lenmagpogácsalisztnek mi 
ként való felhaszná ására nézve bő
vebb felvilágosítást ad és esetleges kí
sérletezések céljából a szükséges mennyi
séget a t. gazdaközönség rendelkezésére 
is bocsátja.

Fe> ti cégnek főoélja, hogy azon 
kis gazds, kinek nincs módjában 
erótalraimányokból teljes kocsira 
köményt vásárolni. ezen elárusitási 
helyeken kisebb mennyiséget is 
vásárolhasson.

A jelenlegi kedvezőtlen viszonyok 
következtében, amikor köröm- és száj
betegség folytán a marhaállomány el van 
gyengi.ve, feltétlenül szükséges, bogy a 
kisgazda erőtakarmányoknak nagyobb 
mérvben való felhasználása által a marha
állományt gyorsabban és sikeresebben 
talpra állíthassa, miért is raktár létesí
tése elsősorban a kis gazda érdekeit 
szo'gálja.

név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 bl. hordókban 
és 05 és 0.7 1. palsczkokban.

Léván ée vidékén egyedüli elárusító

WEIL JAKAB
Léva K ártonfy-utcza 9 szám.

FArtoljuk: b. megyaí Ipart !

*

•»
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Brünn-Rönigsfeldi gépgyár motorosztálya !
a Monarchia legelőkelőbb gyára! Egyedárusitó: AEEIES EMIL Budapest, V. Váoxi út 14.

Teljes 

cséplőgarniturák és 
malomberendezések

Elismert tmy, bogy cséplőgarniiuráitk 
a leggazdaságosabban és legmegbiz- 

hatóbban működnek.

Benzin 
Nyersolaj 
Szivógáx 
Diesel Motor Gyorsatfutó „IDEÁL"

EERETEŰRÉSZEE 
fűrésztelepek, asztalos műhelyek 

teljes berendezése

Szivógátn ototjaink, valamint Diesel- 
rttdaztiű nym olajmotorjeii k üzem 
költsége órán kint , ,,,,,
ts lóerőnként ‘

Eddig 50 0C0 lóeiő eremben!

Teljes tHB.'Dissictelíiiet, fözíijek, iMidul es inti tűzeti kfresieznft

Ahcsony és magas nyomású
SZIVATTYÚK 

gőz , t'aumissió-, villany vsgy mo- 
torüzemre l át mely vízi l átási és 

ipari célra.

h
a

Wbtíwttt, ínjifil m MUitoplKsi “t* 1 I

Nyomatott Nyitni és Társa r. t. gyorsaajtóján Léván.


