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A jámbor Bécs városa, ^csiszárok 
kegyeltje Metternich kora óta nem lá
tott barikádokat. Becsben pedig most 
íorradalmi állapot volt barikádokkal, 
halottakkal, sebesültekkel A hangza
tos címeket kereső újságok szerint a 
g y o m o r  forradalma ütött volna 
ns Becsben. Lehet az állításban na
gyon sok igazság, azonban még sem 
teljes igazság. Aki ismeri a tömegek 
lélektanát, tüntetések történetét, na
gyon jól tudja az*, hogy az ilyen for
radalmi jelentekhez igen kevés köze 
\ an az elvnek, n ég kevesebb köze a 
orradnfmi hüt1gu?atöf szító elkesere

désnek. Minden nagyvárosban tere a 
ugyanis egy csomó salak, amely a 
közigazgatási és közrendészeti intéz
kedések szelepe által lezárva állan
dóan forrong, süstörög, mig ezt:'n al
kalmas időben kitör s akkor termé
szetesen rombol

Iyen alkalmas idő nem régiben 
következett be. A magyar kormány 
vétója megakadályozta az argentinjai 
hús behozatalát. Erről az argentínai 
húsról tudja már minden gondolkodó 
ember, hogy nem nyereség a közélel- 
mezésre, határozottan káros a köz
gazdaságra, drága is, rossz is, egye
düli hasznuk belőle csakis a milliomos 
liajóstársaságoknak van, akiknek 
a husszállitás fényes üzlet, úgy,
I ogy az üzletből bátran lehet juttatni 
azoknak a hangadóknak, akik az éret
len nyers (*mbertömegeket vezetik s 
akik jelszavára megmozdul a csőcse

lék. A bécsi forradalmi állapotokban 
több része volt tehát a hajóstársasá- 
goknak, mint a gyomornak. Egy ki
csit talán ez a forradalmi hangulat 
jól esett az osztrák hatalmi köröknek 
is, akik azt hiszik, hogy a bécsi vá
rosháza bevert ablakainak a csöröm
pölésére Magyarország rögtön kapitu
lálni fog, sőt külön hajókat küld ki, 
hogy a jámbor bécsi n pet friss ar
gentínai rostélyosokkal ellehessen lát
ni. Nekünk egyszóval nagyon gyanús 
a bécsi forradalom, épen azért nem 
is szabad azt olyan túlságosan komo
lyan venni. Ha a bécsi nép lázong, 
üssék agyon a husuzsorásokat. üsse
nek agyon mindenkit, aki oka a köz- 
élelmezés drágulásijuk, de hagyjanak 
békét nekünk, és fia gyjanak békét a 
magyar gazdának s ne kívánják hogy 
a magyar kormány ez ügyben elfog
lalt álláspontját gyáván feladja. Mert 
ezze! a forradalommal csupán azt cé
lozták. hogy az argentinjai husbeho- 
zatalt a magyar ke rmány siessen meg
adni az osztrákoknak.

Ha nem is tulajdonítunk valami 
nagy jelentőséget a b:csi forro-gás 
mik, a magyar mezőgazdaság érdekei 
ellen Bécsböl rendszeresen folyó tá
madások végre mégis gondolkozóba 
ejthetnek és védekezésre sarkalhatnak. 
Valóban szinte megmagyarázhatl.nn 
az a követKezetlenség, hogy Ausztria 
a drágaságért a magyar gazdákat 
okolja. Hiszen a drágaság csaknem 
egyforma erővel dúl világszerte. Mi
ért akarják a bécsiek azt, hogy az ő 
drágaságuk patikaszerének árat a 
magyar gazdák vegyék elő a zsebük
ből? Hiszen a drágaságot mi Ma-



o Léva i H ír lap 38 szám-.

védekezésnek, amit a magyar gazdák 
kezdtek az osztrák kapzsiság ellen, 
csak úgy lesz eredménye, ha az or
szág minden lakója összetart.

A F. M. K. E. Léván.
Szép kulturünnepe volt városunknak e hó 

IT-én, amikor a Felvidéki Magyar Közmű
velődési Egyesület tartotta itt XXIX. évi 
közgyűlését. Ezen a gyűlésen a felvidéki 
magyar társadalomnak úgyszólván minden 
vezető embere megjelent A vendégek zöme 
a gyűlés előtt vaió este érkezett meg az 
elnökséggel Párkánynána felöl, ahova Farayő 
Samu, az egyesület lévai járási választmá
nyának pénztárosa elébük utazott. A ven
dégeket az állomáson a város közönségé
nek nevében Bódoyh Lajos polgármester 
illusztris lévai társaság élén rövid üdvözlő 
beszéddel fogadta, amire Uyiirky Geyza. a 
FMKE. ügyvezető aleinöke válaszolt, s azután 
hosszú kocsisorban vonultak be a fellobo
gózott városba melynek utczái telve voltak 
ünnepi ruhába öltözött néppel. A vendége
ket az elszállásolási bizottság tagjai kisér
ték lakásaikra, szállodákban «'s magánhá
zakban lettek a gyűlésre érkező tagok el- 
száliásolva. Az este folyamán érkezett 
l évára Jmű főherceg is. aki adjutánsa kí
séretében automobilon Bécsbe # igyekezett 
s Léván akaria az éjszakát tölteni, de mivel 
a Városi Szállóban m ír nem volt kiadható 
szoi a. a fenség tovább mázolt s Nyitrán 
töl ötté az éjszakát.

16-án este a városháza nagytermében a 
választmány tartotta meg gyűlését, hogy 
clőkéíZitse a másnapi nagygyűlésnek tárgyait. * 
Tőinek a választmányi gyűlési]-k végeztével 
pedig ismerkedési estély volt a Városi szín
ház teremben, ahol mintegy 170-en vettek 
részt

Vendégeink száma jóval meghaladta azon
ban a háromszázat. A többek között itt 
volt: Mailáth István alispán, a vallás és

közoktatási miniszter képviselője, Lavottta 
József miniszteri tanácsos, a földmivelés- 
ügyi miniszter képviselője, Kovács József 
aranyosniaróti penzügyigazgató, a pénzügy
miniszter megbízásából. Továbbá gróf 
Wilczek Frigyes honti főispán, Beniczky 
Kálmán, Zmeskál György alispánok, Czobor 
László, Rakovszky Iván, Kostyál Miklós, 
Sulyovszky Gusztáv és Rurinyánszky Gyula 
országgyűlési képviselők. A testvéregyesü
letek közül a Dunántúli Közművelődési 
Egyesületet dr. Fodor Oszkár főtitkár, az 
Orsz. Magyar Iskolaegyesületeket Szundy 
Károly igazgató képviselték.

A gyűlés vasárnap délelőtt 11 órakor 
vette kezdetét a városháza nagytermében. 
A közgyűlést pedig ünnepi istentiszteletek 
előzték meg a különböző felekezetek tem
plomaiban. A városházának nagyterme, 
kistermi, karzata teljesen megtelt az egy
begyűltekkel s még igy is számosán reked
tek künn a folyosókon. Az elnöki széket dr. 
Gyürky Geyza foglalta el, az előadó Clair 
Vilmos főtitkár volt. Az elnök mellett bal
ról Báthy László, jobbról pedig Mailáth 
István foglalt helyet.

Dr. Gyürky Geyza ügyvezető alelnök üd
vözölte a vallás és közoktatásügyi, pénz
ügyi és földmivelésügyi miniszterek képvi
selőit és köszönetét fejezte ki Léva váro
sának szives vendégszeretetéért, mely vá
rosnak és Bars vármegyének közönsége 

i sokszor adta már tanujelét hazafiságának. 
i Örömmel állapítja meg, hogy az egyesület 
• pénzügyi viszonyai kedvezők és vagyona 
j meghaladja a félmilliót Az évkönyv a tanu- 
! sága, hogy az egyesület az elnuilt évben is 
i lelkiismeretesen dolgozott, nem hivalkodva, 

de csöndben, szorgalommal, összes intéz
ményeit nem csak fentartotta, de azokat 
gyarapította és anyagi erőihez képest úgy 
a magyar nyelv, mint a közművelődés ter
jesztése és a hazafias szellem felébresztése 
és ápolása utján iparkodott kötelességeit 
és feladatait teljesíteni. A felvidéki nemzeti
ségi kérdés nem a stréberek vesszőparipája, 
— mondja a s ónok, — hanem olyan va

lósággal létező veszély, amely ellen véde
kezni a társadalomnak és az államnak együt
tes kötelessége. A társadalomnak ezt az 
önvédelmi tevékenységét teljesiti a FMKE. 
és ennek a tevékenységnek a hatását és 
eredményét csak a iossz akarat vonhatja két
ségbe. Végre kéri a közgyűlést, hogy az 
egyesillet elnöki székébe olyan férfiút ül
tessen, akinek személyében meglesz a.biz
tosíték arra nézve, hogy nemcsak fentartsa 
azt, amit az egyesület eddig alkotott, de 
megtalálja a módját az egyesület anyagi 
erejének megerősítésére és az uj erőforrá
sokat a magyar közmővelődés minél hatá
sosabb terjesztésére fogja felhasznál. .

A közgyűlés erre a lemondott elr. Lnek, 
gróf Dessewfu Emilnek négy évi bu : ó mű
ködéséért jegyzőkönyvi köszönetét s z vazott 
és helyébe az egyesület elnökéül egy: angu- 
lag és nagy lelkesedéssel nagykéri Crans 
Istvánt, Nyitravármegye főispánját válasz
totta meg.

Bódogh Lajos polgármester meleghangú 
szavakban üdvözölte a közgyűlést Léva 
városában s hangoztatta, hogy ahol 210 év 
előtt és 49-ben is harci fegyverekkel vivtak 
csatát a magyarok, ugyan e helyeken most 
a kultúra fegyvereivel harcolnak a magyar
ság érdebében. A szép üdvözlésre Gyürky 
Geyza válaszolt. Közben pedig az uj elnö
köt Báthy László prépost-plébános, 
a lévai választmány önökének vezetésével 
küldöttség értesítette megválasztásáról és 
mikor azzal a teremben megjelent, lelkesiFt 
éljenzés és taps fogadta, amely csak akkor 
csöndesült el, amikor elfoglalta elnöki szé
két és elmondta nagyszabású programmját, 
amelyet a jelenvoítak nagy figyelemmel 
hallgattak meg.

Craus István meleg szavakkal köszönetét 
mondott a közgyűlésnek megválasztásáért, 
majd hosszabb beszédben vázolta az egye
sület hivatását és legközelebbi teendőit. A 
felvidéken — mondotta — különösen a 
morva völgyében a nemzetiségi agitáció 

! most erősebb és vakmerőbb, mint valaha. 
Egyik határszéli szabad kir. városban, mely

T Á R C Z A
Este a Heqyen.

Irta: LÉVAI MIHÁLY
Szépen, sorban, egymás mellett álltak a 

fák, sötéten zöldek), szálegyenes, karcsú, 
alul kövérebb, felül hegyesedéi, tűlevelű 
fenyvek. Szépen, sorban, egymás mellett, 
mintha mérnök mérte volna, jelölte volna 
ki mindegyiknek a hely t Katonák állanak 
igy a díszszemlén, mikor a század előtt 
cilovagol a generális. így álltak a fenyvek 
egymás mellett felfelé a hegyoldalon. Alul 
még magasak voltak, égnek törők s a ko- 
roná uk elnézett a soraik között felfelé re
csegő hegyi vonat teteje fölött. Aztán mi
nél magasabbra ért a vonat, annál alacso
nyabbak lettek a fenyők. Már nem néztek 
cl .i kocsi teteje fölött, csak az ablakokon 
nézegettek be, amint vágánydarabra zök
kenve, siklott el a kötélpályán lomhán föl
felé kúszó vonat. Később ezek is elmarad
tak, szerteszórva, mint a kond i a legelőn, 
itt is egy. amott is egy. bújtak elő a szik- 
Fik ezrei közül apró, törpe /öld fenyvecs- 
kék, amiknek nagy volt a Kj.\ nem látszott 
;i lörzse. Apró kicsiny fenyvek s még fel
jebb, ott, ahol már a sziklák közölt, a kö
vek alján, mint az erek, vékony fehér hó
vonalak futottak fölfelé, mindig soványab

bak 1 Mek mindig kevesebb lett a tüjük, a 
zöldi. . , több leit a fájuk. Aztán már csak 
sziki i d i sziklára, mindig több lett a hó 
s elmarad.ak a fenyvek egészen.

Azt már nem látták, amikor odabenn a 
kocsiban a legfelső, első ülésen, a fi tál, 
nászutas asszony, ki előrelátóan, gondosan 
magával hozta a cobolyprémes kabátját — 
s már az egész utón úgy ült az ura mel
lett, hogy a karj a a karját érte, hogy a fér
fi testéből minél többet érezzen a teste, a 
szerelmet kívánó, az első tudások izgalmá
ban sővárgó, izgatottan reszkető teste mel
leit — azt már nem látták a fenyvek, mi
kor odahajolt az ura vállára, hogz a fé
nyes szőke haja odaomlott a férfi fekete 
koponyájára és kinézett a havas tetők felé. 
Az első szerelmek boldogságától, az első 
nászok gyönyöreitől nedves, elborult sze
me nagy fekete golyóiban, mint egy dom
ború tükörben, api óban, akár egy mozgó
fénykép, suhant el a vidék, a havas ormok, 
a szürke szikírk képe. Ahogy odaborult, 
— nem törődve azzal, hogy nem illik, 
hogy látják mások, az első boldogságokat 
már rég elfeledett, vagy még ki sem ta
pasztalt mosolygó idegenek, akikkel tele 
volt a kocsi, — kifelé nézve, mereven bá
mulva, inkább lehelte, mint mondia, talán 
maga sem tudta, hogy mondta, csak ki
csúszott a remegő, az izgalmaktól száraz 
ajkán:

— Be szép, Utenem, be szép!

Az ura pedig, aki eddig a vidéket néz
te, nem felelt semmit, nem vette le a sze- 

f inét egy pillanata sem az Ortler odavilát- 
j gitó, fehér tetejére I, csak néma nyugalom- 
j mai lassan, meggondoltan szippantott egye- 
I a szivarjából és csöndesen, gyöngéden, 

szerelmesen, érzelmesen, szorított egyet a 
cobolykabátos asszonyka finom fehér kezén, 
amit már egész délután ott tartott a maga 
hatalmas, erős, napbarnitotta markában. 
Nem felelt semmit, csak megszorította az 
asszonyka kicsi kezét, büszkén, boldogan, 
mint akit szeretnek s aki szeret, a szerel
mében boldog, tudja, büszke rá, hogy bol
dogságot tudott okozni.

Előttük pedig ott volt az egész hegyvi
dék. az alul földdel, erdőkkel, mezőkkel, 
felül hó fehérjével, az égbolt kékjével ha
tározott szürkeség. Ormok és tetők, szik
lák, gömbölyűek és hegyesek, fantasztiku
san rendszertelenül egymásra hajítva, egy
más mögé állítva, mintha játékos isién 
gyermekek hajigálták volna őket bosszús 
kedvükben szerle. Azokon járt a szemük, 
a körülöttük, előttük, mögötiük fekvő nagy, 
nagyszerű természeten, a fenséges, meg
döbbentő szépségeken, amikre nyugat felőlr 
mint egy bucsusóhajtást, cg/ utolsó, lágy, 
aranyos simogatást kiildöti a távoli mesz- 
szeségben a hegyek mögé lebukni készü
lő nap. S ahogy nézték a nagy szépsége^ 
két, érzések szöktek a szivükbe. Vibráló, 
de nagyszerű érzések. Érezték az egymás
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bőven részesült mindig a magyar állami 
jóiékonyság jótéteményéből amelynek van 
állami főgimnáziuma vannak egyébb fejlett 
intézményei, ahol ma minden polgár jól érti 
és a nagy többség beszéli a magyar nyel
vet s ahol a legújabb ideig békés állapotok 
uralkodtak, most pánszláv renitencia üti fel 
a fejét. Tót nyelvű képviselőtestület5 jegy
zőkönyveket és hivatalos kiadványokat, tót 
adókönyveket követelnek, állandóan zavar
ják a békés polgírok nyugalmát, erősza
koskodnak. megi ontják a város autonómi
áját és egész közéletét. (Fölkiáltások: Sza- 
kolca!) Ausztriában cseh és morva terü
leten összejöveteleket rendeznek a cseh tót 
barátkozás érdekében s egy ilyen összejö
vetelen egy magyarországi képviselő han
goztatta a cseh szellemnek a tótok közt 
való ápolását. Ezekkel a jelenségekkel szem
ben az egyesületnek a legnagyobb ébersé
get és ellenőrzést kell tökéletesíteni, háló
zatukat szorossabbá tenni, minden tisztvi
selő, minden egyesületi tag, minden tanító 
egy egy őrszem legyen, mindegyiknek meg 
legyen az őrállomása, hogy a népéletnek 
minden mozzanatát és nyilvánulását minden 
hullámzását megfigyelhessük, minden bajt 
idejében észrevegyünk, az ellenagitációt 
lépten-nyomon kövessük, íizelmeit feltárjuk 
azoknak útját vágjuk, törvénybeütközőmin- 
den cselekedet kíméletlen megtorlását pro
vokáljuk és az agitátorokat, különösen azo
kat, akik önzésből, haszonlesésből, a nép 
bizalmával visszaélve, annak romlására tö
rekednek, állítsuk a közvélemény itélő- 
széke elé.

Szervezetünknek, megfigyeléseinknek, ta
pasztalatainknak megbízhatóknak kell lenni, 
hogv azoknak a hatóságok és a kormány
hatalom is hasznát vehessék, a kormányha
talom a mi szemeinkkel is lásson és min
den oly kérdésben, amelynek nemzetiségi 
unatkozásai is vannak, a mi megítélésün
ket is számba vegye. Ily vonatkozást! kér
désekkel nekünk állandóan foglalkoznunk 
és azokban álást kell foglalnunk, ha ezzel 
olykor-olykor a napi politika terére jutunk
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is Az egyesület felszólítást kapott a vá
lasztójog kérdésében való véleménynyilvá
nításra. De nekünk enélkül is mérlegelnünk 
kellene az ily agitációk, és konspirációk 
láttára, vajon lehetséges, megengedhető-e, 
hogy a nemzetiségek részéről követelt leg- 
rad kálisabb választójog behozatalával meg
nyittassanak a hatalom forrástó, a törvény- 
hozás templomának utjai olyanok előtt, akik 
magyar törvényhozási munkához és hivatás
hoz ily helyeken a cseh szellem meghono
sításával és ápolásával szerzik a képesítést.

Másik s talán még fontosabb feladatunk, 
hogy tót népünkkel, mely jólelkü, békés 
hajlamú, kedvteléssel, rokonszenvvel, beha
tóan foglalkozunk, jóakaratu kkal felkeres
sük, elhagyatottságaban, tehetetlenségében 
gyámolitói, támaszai legyünk, vele jól bán
junk, neki mindenben igazságot szolgáltas
sunk, minden törekvésünkkel azon legyünk, 
hogy tót népünk magát jól érezze, legyen 
meggyőződve feléje irányuló jóakaratunk 
önzetlenségéről, testvéries érzületünkről, 
hogy csak a velünk való egyesülésben, a 
nemzeti egységben találja meg boldogulá
sának forrásait, hogy egyenjogú tagja a 
nemzettestnek, része a magyar szent ko
ronának, hogy nem kívánjuk faji jellegéből 
kivetkőztetni, nyelvétől megfosztani, emlé
keitől hagyományaitól elidegeniteni. (Élénk 
helyeslés )

Tág tér nyílik ez irányban tevékenysé
günknek, mert tót népünk minden téren rá 
van utalva jóakaratú támogatásra, s ha nem 
védjük, nem óvjuk meg mi, minden kalan
dor ráteheti a kezét Mindezekhez képest 
hűségesen folytatni fogjuk felvállalt felada
taink teljesítését, természetesen valláserköl
csi alapokon, a közművelődés terén fentart- 
juk óvodáinkat, folytatjuk a gyermekneve
lést, a buzgó tanítók jutalmazását, könyv
tárak létesítését, ünnepélyek tartását, a 
nemzeti emlékek és hagyományok kultuszát. 
(Helyeslés) Élénk munkásságot kell a sajtó 
utján is kifejtenünk, ismeretes mindnyájunk 
előtt, mily végtelen károkat és pusztítást 
okoz a nemzetiségi sajtó a maga durvasá

közellétct, az egymásba simuló testeken, 
az összekulcsolt kezeken át érezték az 
egymás lelkét, az egymás vibráló, sóvár- 
gó érzésekkel, egymásra való vágyakozá 
sokkal teli, reszkető, éhes lelkét. Ott a vo
naton, a közömbös, az unott, az utazásba 
belefáradt emberek, az idegenek, a mosoly
gók, az őket, a lelkűket, az érzéseiket, a 
vágyaikat és vágyakozásaikat meg nem 
értő, az összehajolásukat, összesimulásu- 
kat, egymásra való éhségüket megmosoly- 
gó idegenek között. A vonaton, amelyik ha
ladt felfelé csöndesen, zökkentgetve a vá- 
gánydarabokon a nagy szürkeségek, a 
a sziklák országán keresztül a nagy fehér
ségek felé, a havas oromra.

Közben aztán a nagy messzeségben, a 
hegyek mögött, lebukott a nap, eltűnt, 
minihi valaki egy nagy szivacscsal letöröl
te volna a nagy kékség pereméről a fény
lő aranyos csillagot. A nagy sziklák min- 
di r szürkébbek lettek s mögéjük odabuj- 
tak hatalmas feketeségek, nagy sejtelmes 
árnyékok, s még fehérebbek lettek a ha
vas tetők, amint kiváltak, szinte kiugrottak 
a sötét szürkeségekből s rajtuk fehéren, 
mint a hab és ragyogva csüngtek nagy 
darab, rongyos felhők s világitott a föli- 
bök boruló levegő hatalmas óceánja.

Mindig nagyobbak lettek az árnyékok 
és a világoskék levegőégre, mintha ráfu
tott volna az ulánustiszti uniformisok szí
ne, az ultramarín, a szélén pedig, mint

cgv fénylő pont, kiragyogott egy csillag. 
A habfehér felhők meg olyanok lettek, 
mint a vonat füstje, rájuk borult ónszin. 
A kocsiban sötét lett. az emberalakok el
mosódtak, cobolyprénies, nászutas asszony 
aki odaborult a férje vállára, meg az em
ber. ahogy a fejük összeért és alatta el
szélesedtek a testek, olyanok voltak a 
nagy homályban, a rájuk borult sötétben, 
mint egy nagy fekete szikla. A férfi szájá
ban mint egy tiizkerék, úgy világitott a 
szivar, aminek a tüzét közepén eltakarta 
a hamu, csak tüzes küllőket hagyott ke- 
resztülvilágitani és egy égő karikát ott, 
ahol véget ért a hamu s kezdődött a még 
ép. de már a pusztulásnak szánt dohány. 
Még kifelé néztek az ablakon, a fekete 
sziklákra, lilasziníi hóra, sötétszürke felhők
re, ultramarin égre s akkor a férfi, a ho
mályban, a sötétben lassan és bizonytala
nul, mintha tüzes gyufához nyúlna, gyön
géden átfogta az asszony derekát és köze
lebb húzta magához a pihegő, az illatos, 
az éréntés nyomán megrezzenő, kemény, 
fiatal női testet.

Akkor kinyílt a kocsi ajlaji, a hasadékon 
keresztül belevágott a sötétbe egy élesen 
sárga, vakító fénysugár, amibe hunyor- 
gatva néztek a sötétséghez szokott szemek. 
A kalauz lámpája volt, mögötte pedig ott 
állott az ember.
a gyomra táján élesen megvilágította a 
kék köpenyegét a lámpa, fölötte, alatta

gaival és raffinált féktelenségével a nép
érzelmi és erkölcsi világában. Valótlansá
gaival megtéveszti a hiszékeny tót népet. 
Kiforgatja az ó józan gondolkodásából, el
durvulását okozza erkölcseinek és szokása
inak, megingatja benne a bizalmat a tör
vény iránt és a hatóságok tiszteletét. Ennek 
az ellenszere csak a hazafias sajtó lehet, 
amely felvilágosításaival, kioktatásával a 
nép felfogását, gondolkodását, ítélkezését 
ismét a rendes mederbe terelheti. Úgy 
vélem, hogy e célból azt a sajtót is igénybe 
kell vennünk, amelyet tisztán a tót nép ol
vashat és megért, értem a hazafias sajtót, 
mely most is már igen jó szolgálatokat tesz 
minden körben, ahová befolyásunk és ha
táskörünk kiterjed, a hazafias tót sajtót s 
hasoncélokat szolgáló más hazafias irodalmi 

I termékeket pártfogolnunk, támogatnunk és 
terjesztenünk kellene. Nagy gonddal kellene 
foglalkoznunk az anyagi segélyezés, gyá- 
molitás, a tót nép közt a közjóiét emelésé
nek problémáival. Gondosságunk, tevékeny
ségünk körébe be kellene vonnunk anyagi 
eszközeink mérvéhez képest folyamatosan, 
időrend szerint az iparoktatást és ipar
pártolást, az elhelyezést, a patronage intéz
ményeket, a gazdasági szakoktatást, felnőt
tek oktatását.

A szegényebb nép közt nagyobbmérvü 
jótékonyságot kellene gyakorolni. A tót nép 
dacára a gazdasági, kei eseti és munkásvi
szonyok kétségtelen javulásának, sok helyütt 
még mindig nehéz és küzdelmes életet él, 
csodálkoznunk kell gyakran azon, hogy 
miből és hogy telel át. Minden könyörület, 
az irgalmasságnak minden cselekedete há
lás szivekre és elismerésre talál. Fel kell 
keresnünk a szegénység tanyáit és segíteni, 
ahol tudunk. Különítsen a hazafias sajtóhoz 
intézem e tekintetben esdő szavaimat, hogy 
szokott buzgalmával karolja fel ügyünket, 
győzze meg az ország hazafias közönségét 
a szükség állapotáról és világifson he az 
emberi szivekbe, nagy hatalmával, sugges- 
tiv erejével nyissa meg a jó, könyörületes 
sziveket. Nem tudom eléggé hangsúlyozni

csak olyan volt, mint egy nagy, fekete 
árnyék. A hogy belépett az ajtón kiáltott 
egyet:

— Végállomás, Mendelhágó, kirz Ini!
A padokon, a sötétben feketesé: c!; moz 

dúltak meg, egyik-másik inorgott egyet, 
úgy a fogai között, halkan olyat, hog):

— Hála Istennek!
Ott az első, a legfelső ülésben, hirtelen, 

mintha erőszakosan kettészakították volna, 
két darabbá vált az a fekete árnyék, az az 
egymásba kapaszkodott emberpár. Az asz- 
szony gyorsan, sebtében igazított egyet a 
haján, aztán felállt. Utána lassan, lomhán 
felkelt az ura is, aztán kiszálltak.

Odakünn akkor már sötét volt egészen, 
fekete volt az ég, telehintve apró agyo- 
gásokkal, rengeteg csillaggal s mint egy 
fénylő homályosság zuhant keresztül a 
nagy feketeségen a tejut. És fekete volt a 
levegő, és előttük az egész nagy tér, ami
nek az alján ragyogó sárga vonalak, meg 
körülötte világitó, elszórt pontok égtek. Az 
volt a város, az estbe borult, elsötétedő, 
nyugalomra készülő város.

Ahogy ott álltak és lenéztek, bele a 
nagy sötétségbe, a fekete messzeségbe, az 
ember a derékon alul érő cobolyprémes 
kabát alatt átfogva a hozzásimuló, belete
metkező asszony derekát, az asszony fá
zósan megborzongott, aztán odafordult az 
ura felé, mintha azt akarta volna mondani, 
hogy fázik. Amint ránézett az urára, aki-
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Iiogy a földbirtok-viszonyokra és a hitel- 
ügyre is kiváló gondot kell fordítani s erős 
versenyre kelntink az elhatalmasodott nem
zetiségi tőkével és intézetekkel. E téren 
legnagyobb a nemzetiségi kalózkodás. Az 
agitáció a földre nehezedik, a földet hitel
nyújtás által teszi mindjobban spekuláció 
tárgyává. Kihasználja anyagilag a hiszékeny 
tót népet és emellett lenyűgözi akaratát és 
megrontja lelkiiletét. Véd lmot, segítséget 
kell nyújtani a megtévesztett népnek és ez 
iánk nézve nem is jár nagy nehézségekkel 
és fáradalmakkal, hisz a nép egész élete 
előttünk folyik le, sokan közülünk benn 
vannak a pénzintézetek igazgatóságaiban, 
megfigyelhetjük, mikor, mily alakban kör
nyékezi veszély, mikor akarják kirántani a 
földet labai alól. van módunk közbelépni 
megmentésére. Nagyon természetes, hogy 
ezen munkássághoz anyagi errőf .írások és 
eszkózök is feltétlenül szükségesek és e 
lekintetben nem tudok eltitkolni bizonyos 
lehangoltságot. hogy mily csekély anyagi 
erővel rendelkezünk, hogy egy nagy ois ág
részre kiterjedő egyesületünk mindössze 
7000 tagot számlál keblében. Ilyen fokú 
érdeklődés nem e'egcndő a felvállalt nagy 
célok elérésére, nem imponálhat a velünk 
szemben álló nemzetiségeknek, nem keltheti 
bennük azon meggyőződés* hogy ábránd
jaik, törekvéseik hiúk, meddők és céltalanok 
hogy az egész nemzet egyesült erejével 
állanak szemközt. Erőnket tehát növelni és 
‘sokszorosítani kel1, szervezetünket szélesebb 
és talán demokratikusabb alapokra kell 
fektetnünk, a felvidék egész hazafiságát 
bevonnunk, megragadnunk minden segitő- 
kezet, megszerezni minden rokonszer.vet, 
érdeklődést, minden lelkesülést felhasználni 

célra, a felkérést, az agitáció minden 
eszközét. A magyar ügynek országszerte 
való szerencsés fejlődése lényegesen attél 
függ. hogy erős nemzet: Öntudat behatása 
• latt szilárd akarat és elhatározással kezel
jük közállapotaink konszolidálódását, igaz
ság, kétségtelen fölény, politikai érettség 
jellemezzen bennünket minden eljárásunk
ban. hogy intézményeink kifogástalanul 
normálisan funkcionáljanak : kerüljünk el 
mindent, ami bennünket szétválaszt, ellene
iknek nem szabad köztünk a nemzeti célok 
leörül egyenetlenséget, visszavonást látni, 
semmit, ami a magyar .állami tekintély ár-

nek a sötétben nem litta az arcát, aki ott 
állt, mozdulatlanul, tágranyitott szemmel 
nézve bele a sötétbe, eg szerre mást gon
dolt és azt mondta:

— Istenem, be csiid »széo!
Az ember megrezzent mint akit álom

ból ébresztettek, aztán azt mondta:
— Gyönyörű!
És hirtelen átfogta az asszony fejét és 

megcsókolta a száján, hosszan.

Küzdelem.
Fáradt agyamban lomha szárnyon szállnak 
Az önsúlyú gondolatmadarak.
Nehéz, kinos bilincsbe verve szárnyuk, 
.Mint szent eszmékért küzdött gályát ab,
De azért ők mégis tovább repülnek.
S az égbe törnek elretten hetetlcnül,
Ám a bilincs a földr • húzza őket,
S a légi útban sok vándor kidül.
Visszahullnak az emberlakta földre ; 
Némán sötétlik a föld ott alant.
De mig sebzett titánként haldokolnak. 
Köröttük lángra gyűl a néma hant.

F a r k a s  l l t l a .

tahimra lehet, ami a magyar nemzeti ural
mat az ő szemükben diszkreditálhatja és 
kételyt támaszthat nálunk a magyar faj 
szupremátiójának tekintetében. Kultúránk 
előrehaladottsága, a nemzeti nagyság, minden 
irányban va'ó fölényünk, késztesse őket a 
magyar nemzeti állam, a nemzeti egység 
előtti meghódolásra, f Hosszantartó, lelkes 
éljenzés es taps). Igen fontos tényező e 
téren a hadsereg és a katonai szolgálat is. 
A katonai fegyelem és szolgálat igen al
kalmas jogosulatlan vágyak megfékezésére, 
nagyzási hóbortok letörésére, de alkalmas 
egyszersmind a nemzeti nyelvben való to
vábbképzésre, a nemzeti szellem fenntartá
sára s általában folytatására annak, amely
nek alapjait a családban, óvodáinkban és 
iskoláinkban leraktuk. A hadsereg tiszti
karában meg van az erre való készség és 
hajlam. Ismerek idegen származású és ajkú 
tiszteket, akik ambícióval tanulták és sajá
tították el teljesen a magyar nyelvet, a le
génységet magyar szellemben kezelik. Ez 
irányban törvényes intézkedések, intézvényes 
biztosítékok vannak tervbe véve és ezek 
sikeréhez a tisztikar legmesszebbmenő jó
akaratát kell megnyerni, a katonai szolgá
latot népszerűvé, kcdveltté kell tenni, hogy 
megszűnjék az az állapot, hogy a fiú, 
úgyszólván az anyatejjel, szívja magába az 
idegenkedést a katonai szolgálat, a bizal
matlanságot, vezetői, elöljárói iránt. A 
tisztikar előzékenységét kisérje elismerésünk, 
hogy az szeretettel, lelkesedéssel teljesítse 
nevelői hivatását s akkor teljesülni fognak 
a hadsereggel szemben a nemzeti szem
pontból támasztott kívánságaink és érvé
nyesülni fog a nemzeti egység javára a 
hadsereg nevelő hatása (Helyeslés) 

Emlékezetünkbe idézem itt közéletünk 
egyik kitűnőségének azon aranymondását, 
hogy a nemzetiségi kérdés öntudatos, kö
vetkezetes és sikeres kezelésének első fel
tétele, hogy a magyar nemzeti ügy rendel
kezzék a korona igész hatalmával, hogy ne 
legyen rés a nemzet és a király között, 
amelyb legiiább is reménykedéseikkel, illú
zióikkal be ekapaszkodhassanak a magyar 
nemzeti egység ellenségei. A dynasztikus 
érzés, az igaz. őszinte lojalitás és igaz alatt
valói hűség fejlesztése, fokozása legyen 
szintén egyik kiváló feladatunk. (Nagy él
jenzés.)

Ezen érzésekben, igaz hazaszeretetben 
következetes, kitartó hazafias vágyak és 
törekvésekben egyesülve, várhatjuk a ma
gyar kérdés kedvező fejlődését és várhat
juk hazafias eszméink diadalát Intézmé
nyeink, egyesületünk virágzásának napjait. 
(Hosszantartó lelkes éljenzés )

Az. uj elnök programmbeszédét az egye
sület törvényi!atósagi választmányainak tag
jai nevében K o n k o 1 y - T h e g e 
Sán.lor hontszántói földbirtokos a Dunán
túli Közművelődési Egyesület nevében pe
dig dr. Fodor Oszkár főtitkár üdvözölte.

Ezután az. uj elnök indítványára ő felsé
gének a királynak és József főhercegnek a 
FMKE. fővédnökének, távirati üdvözléseket 
küldtek é. Cl.iir főtitkár fölolvasta a gyű
lésnek crke/.ett üdvözlő táviratokat így 
üdvözlet érkezett Széli Kálmántól, Serényi 
Bélaföldm minisztertől, Székely Ferer.c igaz
ságügyi minisztertől és a selmeci választ
mány elnökétől.

A közgyűlés ezután elhatározta, hogy az 
egyesületi óvónők fizetését 80) koronára 
fölemeli, a szabadoktatást a FMKE egész 
területén a vallás- cs közoktatásüg\ i minisz
ter irányelvei alapján szervezi, megbízta az 
elnökséget, hogy az egyesületi óvónők ötöd
éves korpótléka ügyében lehető eg már a 
jövő évben tegyen előterjesztést s a ma

gyar nyelvnek és szellemnek az iskolákban 
és iskolákon kívül társadalmi utón Js  ered
ményes terjesztéséért a 200 koronás Thu- 
róczy Vilmos jutalomdijac B e h u 1 a Mária 
garamkelecsényi róni. katli. iskolai tanító
nőnek adta ki a gyűlés. Bebula Máriát az 
elnök meleg szavakkal üdvözölte, a közön
ség pedig élénk lapssaival tüntette ki a de
rék tanítónőt. A többi jutalmakat a követ
kezőknek adták ki. a 120 koronás buda
pesti nemzeti kaszinói julalomdijat Matuska 
János tanítónak (Liptóujvár), a 80 koronás 
néhai Bende Imre nyitrai püspök jutalom- 
dijat Duday Árpád nyitrai katolikus tanító
nak, a tanitói jutalomalap három 100-100 
koronás jutalmát pedig Zsilinszky Cifrián. 
(Kispróna) Kozák Endre (Nemeskosz'' lány) 
és Paulin Gábor (Ruttka) állami tan t iknak.

A közgyűlés végül jóváhagyta az 1910. 
évi zárószámadásokat, az egyesül, t 1912. 
évi költségvetését 88,000 koronában álla
pította meg, megerősítette az egyesület óvó
szabályzatát, s egyhangúan nagy lelkese
déssel határozta el. hogy a jövő évi 30-ik 
rendes közgyűlését Igló városában fogja 
megtartani. A tanítóképző dalosköre eléne
kelte a himnuszt és ezzel a közgyűlés vé
get ért.

A gyűlés után a közönség társasebédre 
gyűlt össze a Városi színház teremben. A 
társasebéden a beszédek sorozatát Craus 
István nyitotta meg s a királyra mondta 
köszöntőjét, utána Báthy László József fő
hercegre, Mailáth Dtván a Fmkére, Bobok 
Mariska a lévai hazafias hölgyek üdvözle
tét tolmácsolta rendkívül lelkes hangon. 
Beszéltek még Rakovszky Iván. Czobor 
László orsz. gyűl. képviselők, Bódogh pol
gármester, Medveczky Sándor és másoK.

H Í R E K .
— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Duschek Ernő lévai áll. tanító
képző intézeti tanárt, a nyolcadik fizetési 
osztályba kinevezte.

— V árosi közgyűlés Léva város kéviselö- 
testülete e hó 22-én délután rendkívüli 
közgyűlést tart.

Törvénvhatósáni bizottsági közgyűlés
A törvényhatósági bizottság őszi közgyűlé
se e hó 28-án lesz, mely alkalommal a 
többek között tárgyalás alá kerül a várme
gyei háztartási alap jövő évi költségvetése 
és a vármegyei pőtadók költségvetése.

— Halálozás. Barsi Leidenfrost Tódort, a 
lévai uradalomnak volt inspektorát, folyó 
hó 18 án életének 50. és házasságának 
19. évében Pozsonyban, hová csak nem ré
gen vonult Léváról betegsége miatt, meg
váltotta szenvedéseitől a halál. Leidenfrost- 
nak már betegsége is nagy részvétet kel
tett ebben a városban, mert előkelő társa
ságának egyik mélyen tisztelt tagja volt. 
Halálának hírére a lévai városházán kitűz
ték a gyászlobogót, ugyanis a megboldo
gult tagja volt a város képviselőtestületé
nek. Temetése csütörtökön ment végbe 
Pozsonyban. Nyugodjék békében !

— Izraelita ünnepe1'. E hó 23 és 24-én 
van az izraelitáknak Rósch Haschónó ün
nepe, azaz újév, amikor évszámításuk az 
5672-öt éri el. A jövő hó 2-án pedig a 
Jóm Kippúr lesz, vagyis az engesztelés 
napja. E nap a zsidók legnagyobb ünne
pe, melyet eirész nap bőjtölve, imádkozás
sal töltenek el a templomokban.
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— A katonaság mezőgazdasági oktatása.
Magyar Gazdaszövetség igazgatóválaszt- 
nányának határozatából a katonaság mező- 
gazdasági oktatása tárgyában fölterjesztést 
intézett a honvédelmi miniszterhez azzal a 
kéréssel, hogy a hadsereg mezőgazdasági 
oktatásánál követendő vezérelveknek egy
séges megállapítására az érdekelt gazdasá
gi fórumok bevonásával értekezletet hívjon 
egybe. Ennek az enquétenek célszerűségét 
most a miniszter is elismeri abban a leirat
ban, melyben a szövetség fölterjesztésére 
válaszol. Az értekezlet megtartását a kato
nai törvényjavaslatoknak az országgyűlé
sen való letárgyalása után helyezi kilátás
ba. Egyszer s mint azt is közli a honvé
delmi kormány, hogy ahol egyes gazdasá
gi szervezetek (iskolák, egyesületek) a le
génység gazdasági oktatásában közremű
ködni óhajtanak, támogatásukat ajánlják föl 
közvetlenül az illető honvédcsapat parancs
nokságának.

— A forintosok bevonása. Az ezüst egy
forintos érempénzek bevonása már kezdetét 
vette. Eddig 270 millió korona értékű egy
forintost vontak ki a forgalomból. De kí
vánatos volna, hogy ezeket rövidesen pó
tolnák az uj két koronásokkal, mert majd 
hiányát fogjuk érezni a váltópénznek. To- 
váboá itt volna az ideje, hogy nálunk is 
veretnének öt filléreseket, félkoronásokat 
és eféle a gyakorlat követelményei szerint 
összeállított értékű pénznemeket, melyekre 
a kereskedelemben nagy szükség van

— Szerencsétlenség a lekvárfózésnél. 
Most van a lekvárfózés ideje és ilyenkor 
többfelé történnek bajok a főzés közben, 
ha nem a legnagyobb óvatossággal járnak 
el a dologgal. így történt Vámosmikolán is, 
ahol Bálint Jánosnénak két éves leánykája 
beleesett a forró lekvárba s bár anyja azon
nal kikapta belőle, olyan súlyos égési sebe
ket szenvedett, hogy belehalt

— Három gyérnek tűzhalála Verebélyen 
e hó 15-é i a községi pásztoriakban rémes 
szerencsétlenség történt. Füle Antal és 
Drahos ArnFás disznópásztoroknak kis 
gyerekei a pajtában valószínűleg gyufával 
játszottak, mert a pajta kigyuladt mikor 
a tüzet észrevették a három kis gyerek, 
egy négy éves leány, egy öt és egy hat 
éves fiú benn égtek — Áz elmúlt héten 
Alsópélen is volt tűz. 12 ház és számos 
melléképült lett a tűz martaléka.

— Főherceg mint pék. A Felvidék Írja : 
Idillikus jelenet játszódott le f. hó 8-án 
Kistapolcsánybah özv Mészkő Lajosné sü
tödéjében ahol megjelent Kratochwil őrnagy 
kíséretében László kir. herceg, hogy egy 
meglepetés szerzésével fenséges szülei iránti 
szeretetének megható példáját szolgáltassa. A 
sütödében éppen a kenyeret dagasztották s 
mikor szakadásra került a sor, a kir. her
ceg levetette kabátját felttirte ingujját és 
nekilátott a munkának, hogy egy általa ké
szített friss cipóval kedveskedjék fenséges 
szüleinek. A kir. herceg nagy kedvteléssel 
szakajtotta s dolgozta ki a kis cipót, s 
megváita, mig az megkel. maga vitte a ke
mencéhez. majd ezután újból felöltözve a 
jól teljesített munka tudatával barátságo
san elbúcsúzott a pékmübely álmélkodó 
személyzetétől.

— Az u*cai világítás mizériái. Hetekkel 
ezelőtt Léva fölött elvonult vihar alaposan 
megrongálta a villamos világítás vezetékeit. 
Akkor még ellehetett nézni a villamos tár
saságnak, hogy a vihar után napokig sötét
ségben maradtak az utcák, mert a telep 
vezetősége elegendő munkás hijján nem 
volt képes az egyszerre fölgyült munkát

hamarjában elvégezni, noha akkor is az lett 
volna a kötelessége, hogy a kellő munka
erőről gondoskodjék s a várost nem hagyja 
annyi ideig sötétségben, de az már igazán 
tűrhetetlen, hogy még most is vannak ut
cák, ahol a vihar óta nincsen világítás. A 
Barsi utca felőli rész a legnagyobb sötét
ségben van s az ott lakó olvasóink kértek 
föl, hogy ezt az abszurdiális állapotot te
gyük szóvá, mert esténkint már egymást 
lökdösik föl az emberek a sötétben. Ezt a 
panaszt mi még azzal toldjuk meg, hogy 
elég gyakori dolog az is, hogy a Kossuth 
Lajos-téri ivlámpák a tyukokkal térnek nyu
govóra, nem kis boszuságara azoknak, 
akik nem olyan álmosak, mint a Hazai Vil
lamossági R. T. lévai ivlámpái és még tiz 
órakor is szeretnek ébren lenni és az utcán 
tartózkodni. Most pedig ha már az utcai 
világításról van szó, egyúttal azt is fogjuk 
kérni, hogy a Kákába vezető utón a pár 
hét előtt felállított oszlopokra rakják föl 
már a szerelést, mert a szomorú őszi esteli 
sötétségben arra járóknak a boldogult Szalma 
István tragikus kimúlása jut eszükbe, aki 
ezekhez hasonló, bár kurtább, csupasz osz
lopon fejezte be dicstelen, de romantikus 
életét, sötétben pedig e/.ek kellemetlen 
gondolatok !

— A tar.oncoktatás ingyenessététele. A
magyar törvényhozás 1884-ben tette rend
szeressé az iparostanoncok alsóbbfoku 
oktatását. Az ezzel járó terheket a közsé
gekre, helyesebben az adófizető polgár
ságra, tehát nagyobb részében az iparos
ságra hárította a törvény. Az a segély, 
amit az állami költségvetések alapján 
kapnak az imsiskolák, alig mehet számba, 
mert 1S84 óta alig 350,000 koronára rug 
az állami támogatás, szemben a gazdasági 
ismétlő oktatásra szánt 160000 koronával. 
Maga a legutóbbi kormányjelentés is meg
állapítja, hogy a múlt évben 3000 analfa
béta került az innsiskoiákba, ugy, hogy az 
inastar.itás tisztára az elemi népoktatás 
kiegészítésének tekinthető. Ezért és mert 
évente milliókat köbünk gyártelepek léte
sítésére, hibás politika a tanoncoktatás el
hanyagolása, amin csak az egész inastani- 
tás állomásitása és ingyenessététele tudna 
segíteni. Erre igen meggyőző érvekkel mu
tat rá az Ipartestületek Ö szágos Szövet
ségének a kereskedelemügyi miniszterhez 
benyújtott felterjesztése, amely éles szem
beállításban utal arra, hogy ott. ahol 46(3 
községi pótadóból és tándijakból fenntar
tott községi tanonciskolával szemben csak 
25 az állami tanonciskola, nincs és nem 
lehet kellő szaktudással rendelkező iparos- 
generációról gondoskodni.

— A takarekossag tanszéké. Egyik olva
sónk írja: Természetesen ez is amerikai 
ötlet ; a wiscoutini egyelem fakultásainak 
számát szaporították meg a takarékosság 
tanszékével, amint a napilapok Írják. Bi
zony Isten semmi mosolyogni való sem 
volna rajta, ha esetleg már Léván is nyíl
na olyan iskola, amelyben megtanítanák 
a népet, hogv miként lehet ennyi vagy 
annyi fizetésből megélni, ugy, hogy a pén
zünk arra az időre, a melyre kapjuk, ki is 
fussa A drágaság nem hogy csökkenne, 
de még emelkedik, sőt szomorú kilátásaink 
vannak arra, hogy bizonyos cikkeket nem 
is tudunk majd kapni, természetesen aki
nek mire nagv szüksége van, mindent meg
ad érte. Tessék igy takarékoskodni. Még 
pár esztendő elölt a lévai piacon annyi 
volt a tej, hogy uszodát létesíthettek volna 
belőle azon a szép négyzetalaku térségen 
ahol a tejes asszonyok már messziről 
szaladtak a vásárlók elé, kórusban zengve,

tőlem vegyen, lelkem, literjét öt Krajcáré* 
adom! Ma bezzeg nincs tej a lévai piacon, 
mert földolgozza a környékünkön levő fac 
tejszövetkezet, túrónak meg vajnak. De ezt 
sem a mi számunkra, mert az is máshová 
kerül el. Most pedig az egyik tejgazdaság 
is, mely a fél várost ellátta tejjel, beszüntette 
a tejszállítási. A többi tejet is szállítják a 
fővárosba, amint mondják ugy vásárolja 
össze itt egy ottani ember. Hát igy bizony 
nem hazudunk ha azt mondjuk, hogy kö
zeleg az idő, amikor nem csak nehéz pén
zért, de sehogy sem tudunk majd egyet 
mást vásárolni, mert mindent elhordanak 
előlünk Pestre meg hova. hiszen legújab
ban már a gyümölcsöt is pesti kofák vá
sárolják a lévai piacon 

— Anyakönyvi bejegyzések. S zü le tések  : 
Német András Kovács Julianna: halva szü
letett leány; Inger József Geleneki Ilona: 
József; Garai Lajos Majoros Ilona: László; 
Czaudt István Földi Emília: Mária Emilia; 
Krkos Mária : halva szülelett fiú; ifj. Mol
nár Sándor Tóth Eszter: Lajos; Márton 
Ernő Breznai julianna: István; Kozma Jó
zsef Mattiak Irma: Sarolta Margit; H á za s s á </: 
Suppán György Melferber Gizella rkath. 
Halálozás: Weisz Fiilöp 51 éves tüdővész. 
Benkó József 1 hó bélhurut. Krammer Ist
ván 2 hó hörghurut özv. B rncsik Andrásné 
Szil van Lidii 73 éves aggkori gyengeség, 
özv. Kalapos Józsefné Sellinger Borbála 
94 éves aggkori gyengeség.
Terménypiac árak a szerdai hetivásárról

753 ,911 ' ‘"Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz

hírré teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság 
1911 évi 452 1 számú végzése folytán Dr. 
Solti Ármin ügyvéd által képviselt Solti 
és Boskovits cég felperes részére alperes 
ellen 219 kor 76 fiit. követelés s jár. ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt és 2120 kor — fillérre 
becsült ingóságokra a lévai kir. járásbíróság 
1911 V. 452 I számú végzésével az árve
rés elrendeltetvén annak a korábbi vagy 
fölülfoglaltatók köveu. ése erejéig is, anieny- 
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, Léván leendő megtartására határidő
ül 1911 évi szept. hó 28 és következő 
napjának délelőtt 9 órája kitüzetik, amikor 
a biróihg lefoglalt bolti áruk s egyébb 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz - 
fizetés mellett, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató köve
telését megelőző kielégittetéshez joeot tar
tanak, aminnyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, el
sőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján történt kifüggesztését kö
vető naptól számittatik.
Kelt Léván, 1911. évi április hó 17 napján.

Karácsonyi Pál

vendégeinknek boldog ünnepeket kívánunk, Láng és Kun kávés.
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Üzletáthelyezés!
Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására adni, hogy

óra és ékszer
üzletemet az Engel-féle házból a Vá
rosi szálloda épületébe helyeztem át.

Üzletemben raktáron tartom a leg
divatosabb és a legegyszerűbb óra és 
ékszer árukat, úgymint valódi hrilián*  
é k s / e r r k r l .  n in o lr ttrk et  gyürtt-  
ket,  fü lb ev a ló k a t .  arany lánrn- 
knt k a r k ö tő k e t .  nagy raktár 
valódi és china ezüst dísztárgyakban 
és evőeszközökben.

Azonkívül raktáron tartok arany, 
ezüst, aczél és nickel zsebórákat, to
vábbá palinander, mahagóni, diófa és 
fényes polírozott inga órákat harang 
ütéssel. — Omega órák nagy válasz
tékban. Mindennemű óra és ékszer 
javítások saját műhelyemben készülnek 
és jutányosán számíttatnak.

A nagyérdemű közönség további 
pártfogását kérve, mély tisztelettel

STF.IXI-lt SÁMMHt
ó rás  és  <;kszeró*z.

Kézimunka! Előny omda!
Megérkeztek

m ar aiz őszi ujtloiiNÓgok!
A n g o l c o s tü m k e lm é k  b lo u s s z ö v e te k . g y a p -  

ju f la n e l lo k  s z ö v ö t t  é s  f fa n e l lb a r c h e t o k .
L e g ú ja b b  r u h a d is z e k .  ú r i n y a k k e n d ő k , s a p 

k á k . k e z ty iik .  h a r is n y á k ,  s tb . le g o lc s ó b b  b e 
s z e r z é s i f o r r á s a .

S Z I L Á R D  J Ó Z S E F
női- és u rid iv a tá ru h áza

Léva, Calvin-palota.
Sntánjos áraki Figyelmes kiszolgálási
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K oks,B riket, Antracit Railnay K áro ly
•iftkiéglelét ü ié a ie it , NAgyaeil i ( c t l 3 . sz. I emelet

,  M a «M nzkllitás érdekében későbbi
h a t á r i d ő k r e  m á r  m o s t  f ö l a d n i  k é r e m  Teleíon Itt. 75—2ő. 2S-27. Sürgönyeim: lltrult, Budai
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M ezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb ra k tá ra :

E E o n h r r  <;s  K r lm m lz  
^ la y la r d la  P l i .  v h  T k<«. 

^ o r m i r k  f f  •«’ ^
gépeinek vezérképviselete. ^ » n z > fV lr  m o t o r o k  

á l la n d ó a n  s izo m h o n  
Iáit h a tó k  $$ 2$

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű lánooskutak.
Községi és kerti fecskendők.

A i O o ^ n
Mindenfele fém valamint tért öntvények és 
gépalkatrészek, csak Autogén forrasztással 
végt z tetők úgy, hogy a sérült gép üzeme 

csak a legrövidebb ideig szüneteljen. 
M ad a rá sz  J ó n á s  la k a to s  

m e s te rn é l L évan , Zúgó utca 6.

t  m i n i s t  I
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos $ü 
kétségét, fúlfajast. fulzugast. »>s nayyothailást,

m*g idi lt esetekben is.
Egy üveg ára 4 l.oioua. Ügyedül kapható
Salvator-gyógyszertárban Pozsonyban.

Erdélyi-féle
m\ a  i  @ M r

Alsóváradon eladó.
Értekezni lehet

Wilcsek Salamon kereskedé
sében Léván.

Házasulandók figyelmébe!
A legmodernebb lakberendezések, m elyek saját 

műhelyemben készülnek, nagy választékban és szolid  
ilrak melleti kaphatók

S T E U E B  J Ó Z S E F
* >*s.

bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.
Liviin , llitti-ntczn 1. <Hrerthelm cr*féle hóz.

byomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván
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