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Március tizenötödike.
Meghozza minden esztendő tavasz- 

ujulásáva) a szabadság napjának ün
nepét. És valahányszor elérkezik már
cius tizenötödike: felbuzdul a s z í v , 
a régi emlékek, megelevenednek, el
fog minket is a nagy napok sajátsá
gos láza, büszkeség érzése támad a 
szivünkben. Ennek a nemes büszke
ségnek van oka, mert Európa nem
zetei közül a mienk volt az egyetlen, 
amely vér nélkül teremtette meg, ha 
ideig-óráig is, az egyenlőséget és a 
szabadságot.

Minő ádáz vérfürdőt készített a 
francia, midőn a trónt felforgatta, a 
rendi alkotmányt megsemmisítette s 
minő tulságokba tévedt a forradalmi 
eszmék erőszakos megválósitása! 
Önkénytelenül felvetjük a kérdést, 
hogy mi lehetett ennek az oka s mi
ért sikerült nálunk nehány lelkes 
költőnek és Írónak a szabadság di
csőséges proklamálása?

A franciák huszonöt millió jobbá
gya nem volt a szabadságra úgy 
megérve, mint a magyarok negyed
rész annyi milliója. A magyar nem
zet egyik százados jellemvonása, az 
ázsiai hazából magával hozott s min
dig híven ápolt érzés : a szabadság 
szeretete volt. Évszázadokig a nemes
ség kiváltsága és féltékenyen őrzött

kincse volt; vért áldoztak érette, ba
lul értelmezték, szabadosságba és 
féktelenségbe csapott át, de meg volt 
mindig. Még a királyi tekintély nagy
sága sem tudta ezt az érzést kiirtani 
a nemzedék szivéből. Önmagát táp
lálta, erősítette, ki-kilobbant, fegyvert 
adott a nemesek és a jobbágyok ke
zébe a nemzeti fölkelések véres har
caiban s mint a költő zengi:

Szabadság, itten hordozák 
Véres zászlóidat,
S elhunytanak legjobbjaink 
A hosszú harc alatt.

Első tekintetre úgy látszik, mintha 
a nemzeti küzdelmek csak a nemesi 
kiváltságokért folytak volna, de va
lójában az önállóság, tehát az ősi 
szabadság volt az ok. Ez a seb sza
kadozott fel, valahányszor fegyvert 
ragadt a nemzet s merthogy a bécsi 
udvar azt megérteni, felfogni nem 
tudta, a magyar nemzetre az udvar 
idegen tanácsadói rásütötték, hogy 
rebellis, lázadásra hajló természetű.

Nem az volt, mi tudjuk, hanem 
szabadságszerető. A magyar, az á- 
zsiai puszták szabad gyermeke, nem 
változott meg a századok átalakító 
hatása alatt sem. Nyíig volt a békó, 
ezt leakarta rázni. Jobbágy és nemes 
ember között ennek a faji közös ér
zésnek a tekintetében nem volt kü- 
lömbség. Nálunk tehát nem kellett az

íróknak és a tudósoknak teljes száz 
esztendeig előkészíteni a talajt, felvi
lágosítani a népet a szabadság és 
egyenlőség nagy kérdéseiben amint 
ez Franciaországban történt; nálunk 
nem éleződött ki oly szomorúan az 
ellentét a nemes urak és a jobbágyok 
között, mert a szabadság közös élte
tő elemük volt. Sőt nálunk a sza
badság és egyenlőség hirdetői éppen 
azok voltak, akiknek a régi rendi 
alkotmány jogokat adott : Eötvös Jó
zsef báró, Deák Ferenc, Kossuth La
jos. Szalay László nem voltak job
bágy emberek gyermekei. A márciusi 
ifjúság vezetői sem kerültek ki a job
bágyok sorából: Petőfi, Jókai, Irinyi, 
de egytől-egyig lelkes hivei voltak a 
nép szabadságának. A milliók nyo
morúsága, elnyomatása azoknak fájt 
nálunk, akik nem az elnyomottak kö
zé tartoztak.

A szabadságkiirt-riadása ismert 
hang volt, a régi tárogató felujulása, 
amely egykor harcba, most örömün
nepre szólította a nemzetet. Alig volt 
időszak hazánk történetében, mikor 
a nemzet közös akarata oly hatalmas 
összhangban nyilatkozott volna, mint 
a márciusi napokban s a márciusi 
napok lázás hevülését oly hamar kö
vető forradalom harcaiban.

Ezt a kettőt egymástól elválaszta
nunk nem lehet. A história összefüz-
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te egy babérkoszorúba s ezzel ékesíti 
a nemzet homlokát

Amely nemzet így tudott lelkesed- j 
ni a szabadságért, annak igy kellett j 
harcolnia is; ha a pesti ifjúság moz- j 
galma nem lett volna egyéb, mint 
utcai tüntetés; ha a magyar nemzet 
a szabadságot a maga teljes miné- 
müségében nem értette volna meg s 
nem lett volna reá megérve: a sza
badságharc csodáiról ma bizonyára 
nem beszélne senki.

Nemzetünk lényével összeforrt a j 
szabadság ; ott volt bölcsejénél, ott ; 
virrasztóit sok századon át feje fölött: 
sok szenvedésében reményt villantott 
szemébe a kétség óráiban, erőt adott 
neki az enyészet szélén, munkálkod
ni tanította a megváltozott viszonyok 
között, ezért oly drága nekünk a 
szabadság, ezért olyan nagy ünnep 
minden esztendőben március tizen
ötödike. Ezért nem szabad arról 
megfeledkeznünk, hogy a szabadság 
ünnepét közös nemzeti ünnepnek te
kintsük, amelyben a nemzet minden 
tagjának részt kell vennie. Ezen a 
napon váljék egygyé a sok millió ! 
polgár.

Ezen a napon nemcsak a márciusi j 
napok emlékének kell lelkünk sze- i 
mei előtt elvonulnia, hanem a ma- j 
gyár nemzet egész történetének. Mert, j

mint egy fenséges zeneműben végig 
vonul egy föérzés, úgy nemzetünk 
történetén is végig rezdiil a szabad
ság érzése, majd édes epedés, majd 
ostromló szenvedély; benső megha
tottság és szilaj kitörés : benne van 
az ünnepélyek pompájában és a nem
zet viharos örömében és benne van 
a csaták ordításában. A magyar nem
zet kegyelete legmelegebb szeretettel 
és csodálattal azoknak az emlékét 
őrzi, akik a szabadság hősei és vér
tanúi voltak.

A ..B. G. E.“ jubileuma.
—  Felvidéki kiállítás Léván. —

A Barsvármegyei Gazdasági Egyesület 
ötven esztendős lett. Születésének pontos 
ideje azonban nem biztos, mert a közvi
szonyok is igen bizonytalanok voltak ami
kor megszületett, a szomorú emlékű abszo
lutizmus idejében. A B. G. E. — melynek 
első elnöke a híres nevezetes Bottka T i
vadar volt — tulajdonképpen öregebb már 
ötven esztendősnél, mert az a dátum, mely 
szerint az egyesület 1860. november 11 -én 
alakult volna meg, nem az egyesület kez
detének pontos dátuma. Annyi azonban bi
zonyos, hogy a vármegye földbirtokos urai 
gazdasági ügyek tárgyalásának ürügye alatt 
már jóval előbb politikai megbeszéléseket 
tartottak Léván, ami az utódok előtt szép 
színben tünteti föl azoknak hazafiságát. 
Mert nehéz időkben is, amikor az abszo-

lut-hatalom árgus szemei őrködtek a kü
lönböző egyesüléseken és összejöveteleken 
és belé fojtották a szót abba, akiből ki- 
kivánkozott, a barsi magyar urak a hazáért 
mégis készek voltak kitenni magukat a ve
szedelmeknek, s megtörtént az is, hogy 
zsandárszurony kergette szét őket. Mivel a 
gazdasági egyesület összejövetelein titkos 
és különösen tiltott politikai megbeszélések 
folytak, az igazi kezdetnek azért nincsen 
semmi nyoma az egyesület análeseiben 
és igy az az idő homályában veszett el

Mindazonáltal az egyesület 1913. év 
őszén készül megünnepelni fönnállásának 
félszázados évfordulóját, emlékezetes és 
hozzája méltó keretben. Ugyanis az egye
sület igazgató választmánya Dombay Vil
mos nyug. alispán elnöklésével e hó elején 
tartott gyűlésén elhatározta, hogy a jövő 
év őszén mezőgazdasági és ipari kiállítást 
fog rendezni az egyesület székhelyén, Lé
ván, Barsvármegyének kulturális és gazda
sági központján, félszázados jubileumának 
megünneplésére és annak főpátrónusául 
József főherceget kéri föl, aki a fővednök- 
séget mint barsi birtokos, bizonyára szíve
sen váüalja el.A jubileumi ünnepségnek ez a módja 
legjobban megfelel a gazdasági egyesület 
félszázados törekvéseinek, amik abban kul
minálnak : gazdasági kultúrát csinálni eb
ben a vármegyében, olyat, hogy a fejlettebb 
gazdasági kultúrával bíró vármegyékkel 
egy s/invonalra emeltessék, az elmaradt 
vidékek előtt pedig imponáló módon, ta
nulságosan hasson. Do elsősorban termé
szetesen a nép anyagi helyzetének előmoz
dítása volt a cél a gazdasági kultúrának 
emelése által.

Egy király halála.
— A Lévai Hírlap tárcája.

Irta: 6Q0A GÉZA.
Mikor a Dalos Színház rettegett és 

nagytekintétélyü kritikusát egy reggel fel
akasztva találták szobájában, asztalán ösz- 
szehajtott papírlapokat találtak. Barátai azt 
hitték, hogy utolsó rendelkezéseit irta meg 
a szerencsétlen ember, vagy legalább vég
zetes tette felől adott bennük felvilágosítást. 
Nem volt egy szó sem bennük minderről. 
Csak egy történetet hagyott hátra szegény. 
A történet igy szólt:

Valamikor régen volt egy király, aki 
nagyon hatalmas volt és élők, holtak felett 
korlátlanul uralkodott. Csak intenie kellett 
és ezernyi csatlós futott legott hogy kíván
ságai teljesüljenek. Udvarában nagyon sok 
szép és ifjú leány lakott és mert oly hatal
mas király volt, hízelegtek neki az asz- 
szonyok is. A palotája ablakából látni le
hetett a nagy parkot, amelyben sötétzöld 
lomba fák virultak és a kigyózó utakon 
csillogott az aranyos fövény. Hatalmas 
szökőkutak egyre ontották színes sugarai
kat és a hüs habokban nagy és kis arany

halak evickéltek. Esténként, mikor feljött a 
a hold és illatoztak karcsú száron fesledezö 
virágok, a király kitárta palotája ablakát s 
az ablakmélyedésbe lépett, ahol gyönyörű 
mivü cimbalom állott. A cimbalmon ezüst 
hurok, az ezüst hurokban bánatos, epedő 
dalok, a dalokban sóvárgás és szerelem 
volt. A város leányai és asszonyai léleg
zetüket visszafojtva hallgatták az ablakok 
alatt és igy szóltak egymásnak:

— Csitt! A király cimbalmozik!
Mikor a király mégolyán nagyon szépen 

tudott játszani, nagyon fiatal volt, ajka fe
lett kis, finom bajusz, mely még sohasem 
ért asszonyajakhoz. A király anyja, kinek 
fehér volt már a haja, mintha sok vékony 
ezüst cimbalomhurból szőtték volna, csen
desen üldögélt a szobában, csipkés fehér 
zsebkendőt tartott a kezében, a kezét pe- 

j dig a fekete selyemszoknyás ölében nyug- 
| tatta. Este volt már és az öreg királyasz- 

szonynak csak a hófehér keze és kezén 
nagy gyémántos gyűrűje látszott. A fiatal 
király pedig az ablakmélyedésben ült hang
szere mellett és mi közben nagyon bána
tosan játszott rajta és minden vágyódása 
zengett a húrokon, szinte érezte, mint hul

lámzik odalent a gyönyörű asszonyok keble, 
mint fojtják vissza lélegzetüket s látta, 
amint nagy, fekete szemükből sziporkázva 
szál) ki a tűz.

A királyné csendesen ült a nagy karos
székben és mivel nagyon öreg volt már, 
nem érdekelték a dalok Elaludt és szinte 
hallható volt, amint lélegzetet vett. A király 
must abbahagyta a játékot s az erkélyre 
ment, hol a hadsegéd, vén és bozontos 
bajuszu katona, támaszkodott neki a vas
rácsnak.

— Szépen játszott, király ur — mondta. 
A kis király hallgatott.

— Sok s z ív  volt a nótában. Talán sze
relmes felség?

A kis király bánatosan nézett el a park 
fái felett.

— Csacsi vagy öreg.
Egy kis szünet volt, mig végre az öreg 

újra megszólalt.
— Pedig kapna felséged minden ujjara 

százat is.
A kis király óvatosan nézett be az aj

tón. Az öreg királyné azonban csendesen 
aludt és a csipkekendőt még most is a 
kezében tartotta.
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És most a cél, ennek az ötven esztendő
nek ideje alatt kifejtett gazdasági kultúrá
nak bemutatása. A vármegye érdekelt kö
zönségének meglehet a reménye, hogy a 
kiállítás keretéből impozáns módon fog ki
domborodni Barsvármegye, fejlett mező- 
gazdaságával, iparával és vidékének termé
szeti szépségeivel egyetemben.

Mert — és ezt előre kell bocsájtanunk — 
ez a kiállítás nem a vidéki kis városokban 
rendeztetni szokott sablonszerű gazdasági 
kiállításoknak készül lenni puszta másolata, 
hanem egy nagyobb szabású és mélyebb 
jelentőségű dolognak terveztetik és a kiál
lításon való részvételre a B. G. E. a Fel
vidék összes vármegyéit és azoknak gaz
dasági egyesületeit is föl fogja kérni. Ez a 
kiállítás tehát nem csupán csak lokális jel
legű leszen, hanem az egész Felvidék szem
pontjából országos érdekességgel fog bírni.

A kiállításon vármegyénk nagy és szép 
anyaggal mutatkozhatik majd be. Kiváló 
mezőgazdasága, szesz- és sörfőzése, halá
szata, vadászata és háziipara van. Léva 
városa a kisiparnak jelentékeny helye. A 
vihnyei gépgyár az oroszkai cukor- a nagy- 
ugróci hajlított fabútor- és a szandriki 
ezüstárugyárak pedig az ország határain 
tui is dicsőséget szereznek a magyar iparnak. 
De ezeken kívül számos jelentékeny gyá
runk van még. Az ország egyetlen pénz
verő műhelyével szintén a mi vármegyénk 
dicsekedhetik s a pénzverdének a kiállítá
son is érdekes szerep juthat. Nagy törté
nelmi múlttal biró városaink ódon szépsé
geinek másolata keretében pedig az itt-ott 
föltalálható, régi ipari produktumoknak a 
a mai készítményekkel való összehasonlitó 
bemutatása nagyban fokozná a kiállítás

tanulságát és érdekességét. Barsvármegye 
és a Felvidék bányászata, erdészete és für
dőinek kiállítása pedig különösen országos 
jelentőséggel bírna s a felvidéki fürdők 
felé hódítaná a közönséget. A gépkiállítás 
meg egyenesen országosnak terveztetik.

A kiállítás alkalmával szarvasmarha és 
lódijazás és tenyészbika árverés lesz tartva, 
mert a múlt évben Svájcból importált te
nyészállatoktól már szép szár.: mai van'el
adó tenyészbika a megyében. A kiállítás 
természetesen vásárral lenne kapcsolatos, 
illetve a kiállított tárgyak közül az eladha- 
tókat el is adják. Az ilyen nagyszabású ki
állításnak persze hatalmas és megfelelő te
rületre volna szüksége, azért azt a város 
területén kívül, de közel a városhoz, a vár 
alatt elterülő tiz holdas rétre tervezi az 
egyesület.

A kiállítás költségeit ötvenezer koronára 
irányozza dö az egyesület, mely tekintélyes 
összeget a földmivelési és kereskedelemügyi 
kormány, a vármegye törvéuyhatósága, a 
város és a kiállításban érdekelt testületek, 
valamint magánszemélyek önkéntes adomá
nyaiból, továbbá pedig a kiállításra szóló 
belépőjegyek árából és a kiállított tárgyak 
és állatok után fizetendő térdijakb' l véli 
fedezni.

A kiállításnak erkölcsi föltételei minden
esetre biztosítva vannak, mert különben 
egy olyan nagy erkölcsi sulylyal bíró tes
tület vezetősége mint a B. G. E.-é, nem 
hozhatta volna föl az eszmét, ha a kiállítás 
sikerét nem látná bizonyosnak. A szkepti
kusok előtt — mert még ilyenek is vannak 
leginkább a vármegye felsőrészének urai 
között — csak az anyagi kérdés kedvező 
megoldása okozhat egyelőre még kételyt.

Remélhető azonban, hogy a kérdésnek 
menstruózus kivitele sem az anyagiak hiá
nyán, sem pedig a felvidéki vármegyék és 
azok gazdasági egyesületeinek közönyén 
nem fog múlni és a B. G. E. önmagához 
és Barsvármegyéhez teljesen méltó keretben 
fogja megünnepelhetni fönnállásának ötven 
esztendős évfordulóját. De aztán a mindig 
lelkes barsiaknak most sem szabad ám 
közönyösnek lenni 1

H I R_E K.
N á r c i n s  15.

Irta : Oláh Gábor.

E nap hullott le porba 
Világdöntő nagy Caesar koronája,
E nap termett babért 
Uj forradalmi hősök homlokára.
E napnak átka van :
A zsarnokok nagy péntek éjszakája!
S e nap az első sugár 
Rabszolga népek szabad hajnalába. 
Sötét éjfél, midőn
Halálharang zug .láncot csörgetőknek ; 

í S ragyogó szent karácsony, 
j Mikor népek születnek s égbe nőnek

Az idők tengerén 
Fel-fel vetődik óriási hullám, 

j Mely mélység öbliből 
| Gyújtó tüzet röpít magosba vállán.
| E robbanó csillagkövek 

Lángba borítják a menny kupoláját,
| S haragos istenek 
í Megkezdik ott fenn ezredek tusáját.

Hát szeretnek azok engem?
Imádják, király ur. Bolondulnak

mondta az öreg szárnysegéd és intett a 
keztyüs kezével.

Lábujjhegyen ment végig a szobán, vi
gyázott, hogy ne csikorogjon a kilincs és 
nehány perc múlva hallatszott, amint sut
togva beszélt az asszonyokhoz.

Odafönt pedig a nagy szalonban az öreg 
királynő megmozdult a fotelban és ekkor 
kihullott öléből a csipkekendő.

II.
A király 40 éves lett, édes anyját is rég 

eltemette már s az öreg szárnysegédet is 
kivitték a temetőbe. A cimbalom még min
dig ott állt az ablakmélyedésben, de a 
húrjaiban már nem volt semmi vágyakozás.

Sok, sok asszony járt a királyi palotában 
és mindannyian igy szóltak a királyhoz: 

Felség, művészete lett rabbá.
S a kiiály egy darabig elhitte, pedig 

érezte, hogy cimbalma már nem szól úgy, 
mint egykor. Ami láng, vágyódás, forró, 
tüzes szerelem volt dalaiban egykor, az 
mind elszállott belőlük. Az asszonyok vit- 
ték el magukkal. Valamennyi azzal jött, 
h°gy a *zivét hozza, pedig csak a szivét

akarta elvinni a szegény királynak s vala
mennyi a király nótáit dicsérte, pedig ép
pen a dalok lelkét lopkodták tőle.

Szegény királynak már semmi tűz sem 
volt a dalaiban, hangszere csak húrokból 
és fából állott, de lélek nem volt benne. 
Tudta már, hogy csalják, hogy csak gú
nyolják Egy darabig boldog volt ezzel is, 
hizelgett neki ez is, de mikor csendesen 
és nyugodtan gondolkozott a dolog felől, 
belátta, hogy mindig csalták, mindig lop
ták, legszebb dalaiból elvitték a legneme
sebbet a szikrát, s azzal saját érdekük 
tüzét élesztgették

Ekkor történt, hogy a király még egyszer 
boldog akart lenni. A palota előtt sétált. 
Hátratette a kezeit és fütyörészett.

— Még egyszer — gondolta — mégegy- 
szer megpróbáljuk.

A palota előtt a silbak feszesen állt meg 
és szalutált. Odébb egy öreg kertész nyir
bálta a bokrokat. Az öreg levette a kalap
ját és mélyen meghajtotta magát.

— Hát te öreg, mit csinálsz? — kérdezte 
a király

Élek, felség.
— Van-e családod?

— Nincs más, csak egy leányom, hanem 
az felér tiz családdal is. Szép, jó, egy ki
csit szeles, de illik az a leánynak.

A király mosolygott.
— Szép?
— - Nem dicsérem a magam lovát. Ma

gyar ember vagyok. De meg kell vallanom, 
hogy annál szebb leány nincs is ebben az 
országban.

— Hogy hívják?
— Piroskának.
A 40 éves királynak valamit gondolata 

támadt és odahajolt a rózsafák fölé. Le
szakított egy rózsát és igy szólt.

— Vidd haza öreg. Tűzze a keblére.
Az öreg hazavitte a rózsát, a leány 

azonban nem tűzte a keblére, hanem elhají
totta.

— No leány, mondta az öreg, nagy 
baj lesz ebből.

— Nem lesz mondta a leány kacagva. 
Van én nekem, aki rózsát hozzon, nem kell 
a királyé.

Mikor a király meghallotta, hogy a leány 
nem tűzte ki a piros rózsát, nagyon meg
haragudott. Magához hivatta a leányt és 
hatalmát akarta éreztetni vele. Piroska ne
vetett.

— Király ur — mondta — ne is akar-



Lángküllős szekerén 
Hadúr a csillaguton átrobog,
Ármányra zug nyila!
— És rengenek az örök oszlopok.

Szabadság angyala 
Kirebbentvén tündöklő szárnyait:
Lecsap, mint meteor,
S elégeti poklok zárait,
Hol kárhozatra vetve 
Izzadják véröket milliók !
S ülnek vöröslő trónjukon 
A csontraszáradt sápadt véxivók 
Jaj! Jaj! Háromszoros jaj!
Az ember lelkét láncokba verőknek.
Ott égnek izzó trónjukon,
Mig a bilincsekből kardok verődnek.

Esküdjetek!
Zug a föld szellemének átka —
Esküdjetek!
A vérnek lángoló szent bíborára,
Hogy mig emelni tudtok,
Igaz szót és éles vasat:
A nép megkinzott ezer feje 
A leghatalmasabb!
Esküdjetek !
Hogy a rozsdás bálványok szétszakadnak! 
Uj ég, uj csillagok,
Uj istenek születnek
Szent hajnalán e titkos csoda napnak!
— És milliárd karok
Csont ökle az égre mered —
És milliárd ajak
Zúgja az esküt a rémleteset . . .
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jón bántani engem. Nem szeretem én fel
ségedet, nem is csókolhatom hát meg.

— Akkor becsukatlak. Tiz katonával 
vitetlek el, kövön fogsz hálni, víznél, ke
nyérnél nem kapsz egyebet.

A leány sirt egy kicsit. A köténye sar
kával törölgette a szemét, de azért ráütött 
a király kezére, mikor az meg akarta csipni 
az arcát.

— Becsukatlak, becsukatlak — kiáltotta 
a király haragosan és kikiáltott az őrök
nek. Az őrök aztán megkötözték a leány 
kezét. Szegénykének csak annyi ideje volt, 
hogy odaszólt a királynak:

— Nem király az már, kinek erőszakra 
van szüksége.

Szegény felség, fel és alá járt a szobá
jában. Az ablakhoz lépett, aztán cimbal
mát nézte. A szép fehér hurok rozsdásak 
voltak, és egy nagy vastag húr összezsu
gorodva feküdt rá a többire. A király le
tépte a húrt és egy darabig nézegette. Az
tán végignézett a park fái felett, a szökő- 
kutakon, a szép, sima márványoszlopokon 
és nagyot sóhajtott. Odalent csend volt 
A szép asszonyok mind eltűntek már.

— Igaza volt — mondta magában a 
király. Csendesen felakasztotta a cimbalom 
húrját egy szegre s aztán a nyakára illesz
tette.

Létrái H írlap

Az eskü ellen nincs vasajtó,
Az eskü szívbe röppen!
Ki esküszi, annak imádság,
Mi zeng csillagkörökben;
S kik ellen esküszik:
Azoknak égető poklos sebek — 
Melyekre nincsen ir,
Melyektől meg nem óv 
Sem páncél, sem sereg!
Azért ti boldogok,
Esküdjetek!
Petőfi lelke jár 
Fölöttetek!
S a szivnek titkait vizsgálva — 
Jaj annak, aki álnok!
Azt összeégetik
Haragból font rémes villámok.
Halálos álmot alvók :
Szól a kakas! Ébredjetek;
Vagy álmotokba fojt meg e szó 
A szabadságra esküdjetek !

— Eljegyzés. Knapp Géza, lévai gép
kereskedő e hó 14-én eljegyezte Schvitzer 
Magdát, Budapesten.

— Jótékony alapítvány. Néhai Berger 
Adolf és neje hátramaradt családja, az el
hunytak emlékére a lévai izr. hitközségnél 
kétezer koronás alapítványt tett azzal, hogy 
az alapítvány kamatai minden évben az en- 
gesztelés napja előtt (Jóm Kipur) szegény 
zsidók fölsegélyezésére fordittassék.

—  A koronaérték kőtelező használata 
eletbelépett. A pénzügyminiszter a korona
értéknek a kereskedelmi és ipari forgalom
ban való kötelező használatáról a követ
kező rendeletet bocsátotta k i : Az egyes 
pénzforgalmi eszközök szaporításáról szóló 
1912. évi XX. törvénycikk 7 szakasza a 
következőképen rendelkezik. „A magyar 
szent korona országainak egész területén 
a kereskedők és az iparosok a közönség
gel szemben csak a koronaértékben való 
számítást használhatják. Tilos ennélfogva 
más, mint a koronaértékben való számítás 
használata ajánlatokban, számlákban, jegy
zékekben, számadásokban, árjegyzékekben, 
hirdetésekben s a nyilványosságnak szánt 
egyéb közleményekben, továbbá kirakatok
ban, üzlethelyiségekben, kiállításokon, vá
sárokon és hasonló alkalmakkor, Aki a ti
lalom ellen vét, kihágást követ el s az il
letékes kir. járásbíróság által 203 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.** 
Felhívom a törvényhatóságokat, hogy a 
törvény eme rendelkezéseire az érdekeltek 
figyelmét az egyes városok és községek 
utján a szokásos módon közzéteendő hir
detménynyel külön is azonnal felhívják. — 
Léva város polgármestere által kiadott 
hirdetmény lapunk más helyén olvasható.

— Városi közgyűlés. Léva város képvi
selőtestülete f. hó 9-én közgyűlést tartott, 
melyen a polgármester jelentést tett a múlt 
havi pénztárvizsgálatról és az anyakönyv
vezető és helyettese kinevezéséről. A város
háza épületében kiadó, a jelenlegi kávéház

és vendéglői helyiségeket a közgyűlés tiz 
évre évi 4450 koronáért Vámos Mór, por
cellán és üvegkereskedőnek adta bérbe. 
Singer Izidornak pedig — aki az Amstetter 
féle bolthelyiséget bérelte ki — a város
háza udvarában levő lakást adta ki évi 
hatszáz koronáért. Az elnöklő polgármester 
indítványára a közgyűlés ezután Schvarcz 
György képviselőtestületi tag elhunyta fö
lötti részvétének jegyzőkönyvileg kifejezést 
adni elhatározta, s ezzel a közgyűlés véget 
ért.

—  A „LeányönkópzökörM f. hó 17-én 
vasárnap d. u. 5 órakor az izr. hitk nagy 
tanácstermében tartja legközelebbi össze- 
övetelét.

—  Felolvasás a kereskedő ifjaknál A
„lévai kereskedő ifjak társulata" helyiségé
ben f. hó 17-én vasárnap d. u. 4 órakor 
Dr. Grünzweig Samu, felolvasást tart, me
lyen minden érdeklődőt szívesen lát az 
az egyesület.

—  Szeszraktár engedélyezés. A pénzügy- 
miniszter Reitmann Ignác lévai bejegyzett 
cégnek Léván szesz tartására rendelt sza
badmagánraktár felállítására engedélyt adott.

— A re f. egyházkerület közgyűlése Léván. 
A dunántúli református egyházkerület Antal 
Gábor komáromi püspök és Tisza István 
gróf, főgondnok elnöklete alatt május hó
1. és 2. napjain Léván fogja tartani évi 
közgyűlését. A közgyűléssel kapcsolatban 
fogja a püspök felavatni a lévai ref. egy
ház uj iskoláját. Mint értesülünk május 
1-én nagyobbszabásu hangverseny is lesz 
Léván, amelyen több előkelő művész és a 
budapesti Bethlen Gábor-kör fog közre
működni. Egyébként a részletek megálla
pításán most dolgozik egy bizottság, Patay 
Károly esperes elnöklete alatt.

—  Fémiparárupyár Barsmegyében. Vár
megyénkben fémipari tömegárugyár rész
vénytársaság néven egy gyárvállalat van 
alakulóbon, amelynek célja mindazon fém
ipari tömegcikkek termelése és forgalomba 
hozása, amelyek hazánkban egyáltalán nem, 
vagy nem elegendő mennyiségben termel
tetnek. A részvényjegyzések most folynak 
(a jegyzési ivek Aranyosmaróton vannak 
letéve,) és e héten nyer elintézést, hogy a 
gyár Budapesten vagy Barsmegyében állit- 
tatik e fel.

—  Harmadfélmillió kivándoroltak részére.
A belügyminisztériumban kezelt kivándor
lási alap 1911-ben 2,451.976 koronára gya
rapodott. Épp most megjelent hivatalos 
kimutatás szerint ennek az alapnak a va
gyona tehát harmadfélmillióra rúg. Ez az 
összeg főként az úgynevezett fejpénzekből 
kerül ki, mert tudvalevőleg minden magyar- 
országi kivándorlónak tiz koronát kell le
szúrnia, mielőtt hazájának hátat fordíthatna. 
Az ekként befolyó pénzek a kivándoroltak 
különféle segélyezésére szánvák. Miként 
segélyezik őket és hogyan kezelik ezt az 
alapot, azt mély homály boritja. Miért?

11 szám.
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Március idusa Léván.
A t a v a s z n a k  rügyfakasztó melegével min

den e s z t e n d ő b e n  elérkezik a népeket, nem
zeteket éltető szabadságra való emlékezések 
napja is.

Ama híres tavaszi nap, március tizenötö
dike, a magyar sajtó és gondolat szabad
ság kivirágzásának és a magyar nép sza
badságának és egyenlőségének volt örökké
ragyogó napja.

Hatvannégy év mullott el azóta, de ke
gyelettel telt szent érzéssel gondol rá visz- 
sza a magyar most is, amikor a nép újból 
még mindég hasonló jelszó alatt küzd : 
Jogot a népnek!" Ettől hangos az egész 
ország és a pesti utcákon ezrek és ezrek 
ajkán hangzik a szó mint ama negyven- 
nyolcas március tizenötödikén, amikor a 
szabadság, egyeniőség és testvériség ma
gasztos jelszava járta.

Ama márciusnak ncpe elfogadtatta a ti
zenkét pontot, de azóta sem hatotta át 
még az a társadalmat. Érte kell vívni ma 
is, ami már vívmány volt negyvennyo'cban 
is! És erre jó nekünk március tizenötödike 
vissza-visszatérő emléke. Ebből erőt és 
ihletet meríthetünk a további küzdelemre, 
mely a mainál demokratikusabb Magyaror
szág kiépítéséhez vezet, melynek népe sza
badabb, egyenlőbb és testvériesebb érzésű 
leszeni

A mai március 15. ünnepének a szép 
idő igen kedvezett és nagyban emelte a 
város ünnepélyes hangulatát. Az utcákon 
ünnepi ruhába öltözötten járt-kelt a nép 
és a házakon nemzetiszinü lobogók lengtek, 
a városházán pedig a lévaiak visszakerült 
48-as nemzetőri zászlóját lobogtatta a 
szellő.

A hazafias ünnepségek sorozatát az ipa
ros- és kereskedő tanonciskola nyitotta 
meg, ahol már 10-én ünnepelték március 
idusát, tavaiba Endre mondott beszédet a 
nap jelentüségéről a tanulóknak, mig közü
lök többen ügyes szavalatokat adtak elő.

l )-én kora reggel a várhegyről mozsár
on esek jelezték a nemzeti ünnep virradat- 
jat és az ünnep 8 órakor istentiszteletekkel 
v*tte kezdetét, a különböző felekezetek 
templomaiban. A hatóságok a katholikus 
P t ánia templomban tartott szentmisén 
vettek részt.

Az istentiszteletek után a különböző fe- 
e Lzetü elemi iskolák ünnepélyei következ- 
e > melyeken a tanítók mondottak beszé- 
et a gyermekekhez, azok pedig szavaltak. 
;;ra.or az irgalmas nővérek intézetében 

0 ünnepély, melynek szónoka Dáthy 
asz o, az intézet igazgatója volt s ugyan- 
o°an az időben az álIami tanitóképzö in_
Z.e ''Íusági Önképzőköre rendezett nagy- 

m mu közönség jelenlétében a következő 
Műsorral hazafias ünnepélyt:
ráiáK^áí ÓCy kar* Zichy Nemo c. ope-

2^  El6ad,a az in‘- *"ekkar.
L ív .emzeti daI- Petőfitől. Szavalta Srankó 
** lv- éves növendék.

3.) Alkalmi beszédet Dóka S. IV. é. mondott.
4. ) Márc. 15. Szalay K.-tól. Szavalta 

Flórián T. III. é. nőv.
5. ) Riadó. Húbei K.-tól. Előadta az int. 

énnekkar.
6. ) A szabadság napján. Bartók L.-tól 

Szavalta Glatz J. IV. növ.
7. ) Hiranus. Énekelte a közönség.
A tanítóképző ünnepélyét 10 órakor a 

főgimnázium ifjúságának ünnepélye követte# 
mely a városi színház színpadán folyt le. 
A terem teljesen megtelt érdeklődő közön
séggel. Az ünnepélyt Honvéd indulóval 
nyitotta meg a főgimn. ifjúságának jól be
gyakorolt zenekara Vajcsik Vilmos tanár, 
vezetésével. Ünnepi beszédet Takáts Ferenc 
VIII. o. t. mondott. Mondani valóját szé
pen fölépített beszédben, hazafias hévvel 
és jó szónoki képességei adta elő. Ezután 
Wagner Richard Tannhauserét játszották 
el zongorán kifogostalan technikával Mar- 
tinovich Ernő VIII és Hetzer Géza VII. o .t. 
Ezt Kiss Béla Vili. o. t. érzésteljes szava
lata követte; Várady Rákócziját adta elő. 
Mejd az Ima a hazáért című ének követ
kezett a főgimn. énnekkor ügyes előadá
sával, Fertetirh István tanár, dirigálásával 
Ezt pedig Herodek — Kerner, A magyar 
dal c. melodráma költeménye követte, amit 
sok érzéssel Takáts Ferenc szavalt, Mar-  

tinovich és Hetzer szép zongora kíséretével. 
A kar betéteket pedig a színfalak mögött 
az énnekkor hatásosan szolgáltatta. Egy 
alkalmi színdarabot is eljátszottak: A német 
sógor cimüt. Ennek szereplői Kiss Béla, 
Takáts Ferenc. Hetzer Géza, Papp Dezső, 
Fenyvesi Imre és Kenessey Aurél voltak, a 
„nép*4 szintén a diákokból soroztatott be. 
A szépen előadott kis színdarabot, mely
nek keretében Takáts F. a Talpra magyart 
is elszavalta, a közönség igen megtapsolta. 
A színdarab után kuruc nótákat adtak elő 
nagy tetszés mellett, tárogatón Kersék János 
VIII. o. t., zongorán kisérte Weinbergcr 
László VI. hegedűn pedig Túrna Zoltán és 
Yojnarovszky Gyula VII. o. tanulók. A szép 
ünnepély, mely lelkes, hazafias hangulatba 
ringatta a közönséget, az énekkar Járjatok 
be minden földet c. énekével fejeződött be.

A város polgárságának ünnepélye délután 
három órakor volt a Kossuth Lajos-téren, 
ahol régi szokás szeiint főllobogózott 
emelvényt állítottak. Az ünnepély Bartos és 
Sárai zenekarával, a Tavasz elmúlt. .. kez
detű ének eljátszásával kezdődött, utána 
p^dig a főgimnázium ifjúságának énekkara 
Rákóczy kesergőjét adta elő. Majd Bellán 
Sándor lépett a szónoki emel/ényre és be
jelentette, hogy az ünnepély szónokának, 
Dávid László főgimn. tanárnak hirtelen el- 
utazása miatt az ünnepi beszédet Bándy 
Endre, a márc. 15-iki ünnepélyt rendező 
bizottságnak elnöke fogja mondani. A kö
zönség ezt nagy örömmel és éljenzéssel 
tudomásul vette, és erre már meg is jelent 
az emelvényen Bándy Endre jó magyar 
alakja, sujtásos ruhájában és nagy lelke
sedéssel beszélt arról a szabadságról mely 
iránt a szeretetet még Ázsiából hozták be 
őseink és amely 1848. március 15-én meg

is adatott a magyar nemzetnek, de aztán 
elvették tőle és húsz esztendő múltán egy 
másikat kapott, de amely csak nem volt 
olyan, mint az a régi, amelyik után még 
mindég vágyakozik a magyar. Utána Glatz 
János tanitónövendék szavalta el tüzesen a 
Talpra magyart, mire az emberek levették 
kalapjukat és elénekelték a Hymnust és 
aztán szétoszlott a közönség.

A közönség este 6 óra után kezdett gyü
lekezni újból a városháza előtt a fáklyás
menethez mely a nagysallói csatában meg
sebesült és Léván elhalt honvédek sírjához 
vonult a temetőbe. Az impozáns tömeg 
félhétkor indult el a városháza elől, a me
netben a tanítóképző növendékei lampió- 
nokat vittek, élén pedig Repiczky János, 
képviselőtestületi tag a névtelen hősök sír
jára szánt hatalmas koszorúval ment, mely
nek széles nemzetiszinü szalagján ez a 
íölirás volt. A névtelen hősöknek — Léva 
város polgársága.

A temetőbe ez alkalomból villamos vilá
gítást vezettek ki s a honvédemléket iv- 
lámpák világították be. A koszorút Bellin 
Sándor városi fogalmazó klasszikus szép
ségű beszéd kíséretében helyezte el az em
léken, mig a tanítóképző ifjúságának ének
kara alkalmi darabot aktadott elő. Takáts Fe
renc főgimn. VIII. o. t. pedig Dávid László 
lévai főgimn. tanár Március 15. cimü köl
teményét szavalta el nagy tehetséggel. Vé
gül a közönség elénekelte a Szózatot és a 
menet levonult a temetőből, hogy hazafias 
dalokat énekelve bejárja a város kivilágított 
utcáit. A fáklyásmenet 8 órakor oszlott 
szét kiindulása helyén.

Későbben a Vigadó nagytermében a tár
sasvacsora kezdődött, melyen mintegy szá
zan vettek részt. Az első pohárköszöntőt 
Bódoyh Lajos polgármester mondta és a 
szabadság, egyenlőség és testvériségnek 
valódi kifejlődésére ürítette poharát, dr. 
Kmoskó Béla a jogkiterjesztésre, és a két 
lévai 48-as honvédre, kik közül az egyik, 
Czitner Sándor, jelen volt a banketten. 
T o k o d y  István az ünnepély rendezőit és 
szereplőit éltette, amire Bándy Endre, a 
rendező biz. elnöke válaszolt és az ünne
pélyen részt vett hazafias közönségre, kü
lönösen a város tisztviselőire, akik még a 
banketten is jó példával jártak elől, ürítette 
poharát, Kersék János dr. az ország remény
ségét, a hazafias magyar ifjúságot éltette. 
Bándy, Szcmcrédy Lajost köszöntötte az pedig 
dr. Horváth Gyula rendőrkapitányt, aki 
mint uj ember a városban, oly buzgón mű
ködött közre az ünnepély rendezésében, 
későbbi beszédében pedig a tanitói és ta
nári kart éltette, mely hazafias ifjakat ne
vel az országnak. Dr Balog Sándor, a pia
ristákra ürítette poharát, akik a sovinizmust 
nevelik az ifjakba. Beszélt még B ányaiét- 
renc, aki a tanítók nevében köszönte a 
pedagógusokról való megemlékezést. Tóth 
István pedig saját szerzeményű magyar 
nótáival élénkítette az amúgy is vidám 
hangulatot, ami Bartos és Sárai muzsikája 
és a baráti, bizalmas hangú tósztok nyo
mán támadt. ____
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Verebélyen szintén méltóképpen ünnepel
ték meg a szabadság napjának évforduló
ját. A lapunknak beküldött programm sze
rint a nemzeti ünnep a kath. templomban 
megtartott istentisztelettel vette kezdetét, 
amit az iskolák ünnepélyei követtek. D. u. 
a Kath. Kör rendezett hazafias szavalatok
kal, énekekkel és alkalmi színjátékkal ün
nepélyt, amit társasvacsora követett. Hét 
óra után pedig a föllobogózott és kivilágí
tott községet fáklyásmenet járta be, mely- 
lyel kapcsolatban a községháza előtt újból 
szavalatok éz énekek voltak és Svarba Ist
ván, községi jegyző mondott beszédet. Ezt 
a kaszinó társasvacsorája követte, Xayy 
Zoltán állomásfőnök emlékbeszédével. A 
Polgári Társaskör 17-én rendez műsoros 
hazafias ünnepséget, melyen az ünnepi 
beszédet Kraff'szky József esperes, a kör 
elnöke fogja mondani.

Z&arnóctán a Magyar Kör, mint telefo
non jelentik, nyilvános díszközgyűlés kere
tében ünnepelte meg március 15-ét. Az 
ünnepi beszédet Bálik Jakab plébános 
mondotta, utána Prágtr István áll. isk. 
igazgató tanító mondott hazafias beszédet, 
mig Frics József áll. tanító szavalt.

Aranyosmarőton a Barsmegyei Kaszinó a 
márciusi napok emlékére társasvacsorát 
rendezett, az ünnepi pohárköszöniőt dr. 
Kaü Anial törvényszéki elnök mondta. Az 
aranyosmaróti hivatalnokok társasköre pe
dig 16-án ünnepi előadást rendez.

A vármegye számos községének iskolá
jában előzetes tudomásunk szerint szintén 
rendeztek ünnepélyeket, március tizenötödi
kének emlékezetére.

—  Doktoravatás. Heksch Samu, lévai 
ügyvédjelöltet, ma, szombaton avatják 
doktorrá a budapesti tudomány egyetemen.

—  Füszerkereskedok kongresszusa. A besz
tercebányai kér. és iparkamara a követ
kező iratot intézte a helybeli kamarai ta
gokhoz: Értesítjük, hogy a három nagy 
országos jellegű füszerkereskedő egyesület 
az Országos Magyar Kereskedelmi Egye
sülés vezetésével folyó hó 17-én, vasár
nap d u. 3 órakor az A. M. K. E. tanács
termében (V. Rudolf rakpart 9.) a fűszer- 
kereskedőket érdeklő összes ügyek meg
vitatására Országos füszerkereskedöi kon
gresszust rendez. Kérjük ezt az érdekelt 
füszerkereskedő urakkal közölni és őket a 
kongresszuson való részvételre buzdítani.

— „Léva. u. p. Bát —  Hont m “ Ahoz 
már némileg hozzászokhattunk, hogy Léva 
rend. tan. városát a hiányos földrajzi is
meretekkel bíró idegenek a várossal hatá
ros Hontmegyébe szokták áthelyezni, ami
kor Lévára Írnak levelet. Ezen még nincsen 
olyan nagy csodálkozni való mint amennyire 
megütközhetünk azon, ha egy szab. királyi 
város tanácsa nem tudja, hogy mi Léva és 
hol fekszik Léva. Ugyanis Kolozsvár város 
tek. tanácsa e héten egy levelet intézett 
Weisz Benő bankigazgatóhoz, amely .Léva 
u. p. Bát-Hont m.“-be volt címezve. Töb
bet kéne forgatni ott is a földrajzot . . . .

—  Öngyilkosság. Andricz Sándor lévai 
asztalosmester felesége e hó 8-án estefelé 
szobájában fölakasztotta magát az ajtó- 
sarkvasra és meghalt. Az életunt asszony 
végzetes tettének szemtanúja volt két esz
tendős unokája is. Andriczné már régebb 
idő óta betegeskedett, ezért szánhatta ma
gát halálra, s az utóbbi időben még az 
elmezavar jelei is mutatkoztak rajta, való
színű tehát, hogy egy önfeledt pillanatban 
vált meg az élettől.

—  Halálozás. Veres Alajos, a lévai tanító
képző intézet IV. éves növendéke rövid 
szenvedés után meghalt. Temeti se 14-én 
volt Garamkovácsiban, ahol szülei röviddel 
ezelőtt laktak, s ahol nővére jelenleg posta
mester. Temetésén az intézet tanári kara és 
az elhunytnak osztálytársai is részt vettek.

— Egy lelkész bucsuzása. Holuby Adolf, 
a csánki evangélikus egyház agg esperes 
lelkésze vasárnap istentisztelet keretében 
búcsúzott el híveitől, másnap, az indulás 
napján pedig a Csánkhoz tartozó leány
egyházak híveit vezette elébe Rohács Ödön 
tanító, aki a népszerű lelkésznek nyugalomba 
vonulása alkalmából, 52 évi buzgó műkö
déséért a hívek köszönetét tolmácsolta. A 
lelkész ezután megáldotta híveit s lovas
bandériumtól kisérve vonult szülővárosába, 
Bakabányára, hol jól megérdemelt pihené
sének idejét fogja tölteni.

—  Vérszegénység, ótvágytalanság, ideges
i g  gyógyítására és gyenge gyermekek, 
valamint felnőttek, sápkoros fiatal leányok 
erősbitésére a legkitűnőbb készítmény a 
Kriegner-féle .Tokaji China-Vasbor*. Va
lódi 5 puttonos tokaji borból készül, na
gyon kellemes izü, hatása biztos. Kis üveg
3.20 K. nagy üveg 6 K. a gyógytárakban. 
Póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz elő
zetes beküldése után Kriegner Gyógyszer- 
tár, Budapest Kálvin-tér.

— Agyonverte a haragosát. Hrencsár 
Antal szolgalegény szerdán az ujbarsi szől
őhegyen agyonverte Peterke István (mikes) 
odavaló gazdát, akivel már régebben ha
ragban volt. A rémes dolognak összeszólal- 
kozás volt az előzménye, mert Peterke 
megkérte Hrencsár gazdáját, hogy vinne 
neki haza a szekerén egy batyu takarmányt, 
amft az meg is ígért. A szolga, — mert 
Peterkével haragban állt — a batyut nem 
akarta hazavinni és ledobta a szekérről. 
Ebből összeszólalkozás lett, majd verekedni 
kezdtek, miközben a szolga fölkapott egy 
vasvillát és azzal úgy összeverte Peterkét, 
hogy három óra múlva meghalt. Hrencsárt 
a csendőrség letartóztatta, ma szállítják be 
a lévai járásbírósághoz.

—  Elővásárlások. Báró Révay Gyula 
kiskálnai és kisselmeci nagybirtokos eladta 
a stubnyai határ szamócái dűlőjében levő 
16 000 köbméternyi mennyiségű erdejét 
Büchler H. turócszentmártoni fakereskedő
nek; ez utóbbi társulva dr Messinger Mór 
stubnyafürdői ügyvéddel, megvette ugyan
csak Révay Gyulától ennek zsaruvicai 
2023 holdas erdejét talajostól 200.000 ko
ronáért.

A tüdővész pusztítása. Nem lesz ér
dektelen, ha most a tüdővész-szanatóriumi 
jótékony bál előtt sokat beszélő számok
ban bemutatjuk ennek a rettentő betegség
nek pusztításait, melyeket Magyarországban 
vitt végbe. Ugyanis a statisztika szerint 
1892-ben 45.000, 1893-ban 46.000, 1894-ben
48.000, 1895-ben 53.000, 1896-ban 61.000, 
1897-ben 60.000, 1898-ban 68 000,1899-ben
73.000, 1900-ban 72.000, 1901-ben 70.000, 
1902-ben 75.000, 1903-ban 76.000, 1904-ben
77.000, 1905-ben 89.000, 1906-ban 78.000, 
1907-ben 79.000 embei pusztult bele a 
tüdővészbe. Ezek után bizony mindenki 
beláthatja, hogy nagyon tiszteletre és pár
tolásra méltó mozgalom az, melynek jel
szava : „Mentsük meg a tüdőbetegeket !*

— A barsmegyei munkapárt gyűlése. A 
Barsvármegyei Nemzeti Munkapárt a le
mondott kormány ügyében az Országos 
Nemzeti munkapárt határozatának megvita
tására e hó 17-én d. u. 2. órakor Aranyos- 
maróton közgyűlést tart

— Csak Mauthner-féle magvakat vásárol
nak helyesen gondolkodó, számitó gazdák 
és kertészek még akkor is, ha mások ol
csóbbak volnának, mert tapasztalatból tud
ják, hogy ez csakis a magvak rovására és 
a vevők kárára lehetséges.

— Kinevezték a halála után. Egyik fővá
rosi napilap írja s igazán megérdemli, hogy 
itt is lenyomassuk: Három évvel ezelőtt 
halt meg Turóczy Károly, Nyitra város fő
orvosa. Köztiszteletben állott, a mig élt, de 
arról bizonyára nem is álmodott, hogy 
a halála után három évvel is olyan kitün
tetésben lesz része, a melylyel csak az 
élőket szokták megtisztelni. A hivatalos 
lapban olvassuk, hogy Turóczy Károly 
nyitramegyei főorvost az igazságügyi mi
niszter kinevezte a törvényszéki orvosi 
vizsgáló-bizottság tagjává — három évi 
időtartamra. Egy olvasónk figyelmeztetett 
erre a képtelenségre s mi telefonon meg
kérdeztük Nyitra vármegye alispánját, hogy 
miképpen történhetett a furcsa dolog. Az 
alispán azonban maga sem érti az ügyet: 
ő is tudja, hogy Turóczy három éve meg
halt s azt is tudja, hogy a megye részéről, 
a mióta ó az alispán, nem terjesztették föl 
a főorvost erre a kinevezésre. Nem lehet 
másképpen, mint hogy a minisztériumban 
történt valami titokzatos tévedés. Minden
esetre jellemző a kinevezések komolyságára 
nézve, hogy ilyen eset megtörténhetik. 
Ezer és ezer élő ember lesi várja a kine
vezését, a miniszter pedig kinevezi a hol
takat.

— A zálogházi kamat. A kir Curia leg
újabb döntvényében kimondotta, hogy a 
zálogház tulajdonosai előlegesen csak egy 
havi kamatot számíthatnak le és hozhatnak 
levonásba az elzálogosított tárgyak után.

— Választás. Bocsek Nándor újbányái 
lakost városi adóellenőrré választották meg.

— Anyakönyvi bejegyzések. S z ü le te te k :  
Hándler Simon Meisel Szidónia: Hona, 
Mihál István Bakai Eleonóra: Eleonóra; 
Bojsza József Márkly Erzsébet: Margit; 
Erzsébet; Palásti Miklós Stanga Katalin: 
Emma; Velebni Ferencz Szabó Gizella: 
József; Boldis Károly Csuka Rozália Rozá
lia; Halálozás: Andricz Sándorné Haluszka 
Júlia 59 éves, felakasztás (öngyilkosság) 
özv. Boldis Jánosné Aranya Anna 78 éves 
aggkorivégkimerülés, özv. Mészáros Jánosné 
Taliga Erzsébet 65 éves gutaütés. _

Szerkesztésért a kiadó felelős.



11 szám L é v a i H ír la p 7

Terménypiac árak a szerdai hetivásárról.
Búza 21-60 22 -  K 
Árpa 18'— 18.50 K
Rozs 20‘— —*— K 
Zab 20 — K
Bab 3 0 — — K 
Tengeri 18 5o 19.— K 
Az árak métermázsánként értendők.

Hirdetmény.
Az egyes pénzforgalmi eszközök szapo

rításáról szóló 1912 évi XX. t ez. 7. §-a 
200 koronáig terjedhető pénzbüntetés terhe 
alatt kötelezi a kereskedőket és iparoso
kat, hogy a közönséggel szemben csak a 
korona értékben való számítást használják.

Minthogy ezen törvény már életbelépett, 
figyelmeztetem az érdekelt közönséget, 
hogy annak rendelkezéseihez a saját érde
kében alkalmazkodjék,

Léva, 1912 évi márczius hó 12-én.
Bódogh Lajos
polgármester.

Életbiztositó társaság.
Léva és környéke részére magas jutalék 

mellett, előkelő összeköttetésekkel bíró

kdpviNelét keres.
Ajánlatok:

„S. V. életbiztosítás/*
jelige alatt posterestante Beszterczebányára 

küldendők.

E l ő l e g
ez évi g a b o n a te rm é s re  

Uj bérletek  és birtokok
teljes felszerelése 

előnyős feltételek mellett:

Magyar Gazdák Hitelintézete R. T.
g a z d a s á g i  o s z t á l y a

Budapest, V. Kálmán-utcza 15.

300 tkvi. szám.

Póthirdetmény.
A verebélyi kir. jbiróság mint tkvi ható

ság közhírré teszi, miszerint a Lőwy Lipót 
lévai lakos végrehajtónak, Neumann Sala
mon barsbessei lakos égrehajtást szenvedett 
elleni 517 kor. 69 fillér és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a 78/1912. sz; alatt 
kibocsátott árverési hirdetményben a vég
rehajtást szenvedett Neumann Salamonnak 
a barsbessei 121 sz. tjkvben A f  1. sor. 
186. hrvsz. alatt foglalt „Szántóföld Fóthi 
útra dűlő és eperjes" fekvőségbeni Va tu
lajdoni jutalékára 376 koronában, ugyan
annak az u. o. 143 sz. tjkvben A f  1 sor. 
38 krvsz. „Ház 7 sz alatt udvar és kert- 
beni fekvőségbeli Va tulajdoni jutalékára 
600 koronában, végül ugyanannak az u. o. 
125 sz. tjkvben A I. 1—2 sor. 133 és 179 
hrvsz. alatt foglalt „Rét-márc rértbenu és 
„Szántó Kullantó dűlőben" fekvőségbeni 
V# tulajdoni tutalékára 270 korona kikiál
tási árban Barsbesse községházánál 1912. 
évi április hó 2 napjának d. e. 10 órájára 
kitűzött árverés az 188;. LX. t. c. 167 §-a 
alapján Steiner Sándor lévai végrehajtató 
érdekében is 310 kor. tőke követelése jár. 
kielégítése végett megtartatni fog.

Verebélyen, a kir. járásbíróság tkvi ha
tóságnál 1912. évi február hó 8-án. Prónay 
Nándor s k. jbiró.

A kiadmány hiteléül 
olvashatatlan aláírás 

kir. tkvvtö.

papirkereskedő

levélpapír kirakatát.

REKORD
ngersolaj-csépliliészlet

6 lóerőtől kezdőé

Bámulatos olcsó üzem! 

nem áll pénzügyőri ellen

őrzés alatt !

P  C lé | 7 |  / S f t É l 7 F I M i r  a legtökéletesebbek és nagy munkaképesség mellett tisztábban csé- 
> ü L r  L U V lL r  L llll\  pelnek mint bármely más gyártmány Kérje árjegyzékünket

FfeMr IDifclós gépgyár rt. Budapest, Váci-ut 30.
K L E I N  J A K A B ,  L E V A N
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1 íasználjunk I
KABlNA-féle \

V

W E I S Z  S I M O N
NÓRINBERQl- ÉS KÖVID/ÍRU NülQYKERESKEbÉSE

LÉVfl, F E T C í hU TC Zfl. — =

5 'inszapp a ni
M o s á s h o z  a legjobb, legtakarékosabb 
egyszeri ó td ö rz sö lé se  ezzel, felér más 

az i]>] anal v a ló  3-szoros a td ö rz s ö -  

é sse l. -  - -  - -  - -  - -  -

Tisztaságért szavatossági j
WEISZ ÁRMIN

C é g v e z e t ő  s

KOHN NÁTHÁN
Z S A K N Ó C Z A .

M o d ern  lakberendezések  
készítője. •—*  

jV egbizható bevásárlási forrás. 

Livélbcni megkeresésre mintákkai 

eméh csen teszem tiszteletem et.

EUBLETZKY ISTVÁN
szobafestő Léva, Szepessy-utcza.

KÉSZÍT: templom-, szoba-, cimfestést mázolást; továbbá ta

pétázást a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig jutányos

árak mellett.

VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PONTOSAN ESZKÖZÖL!

Dús választékot tart a legújabb mintákban, kívánatra költségvetéssel ozolgál 
Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik

<lcssert»süteméii.rck, leg jobb  kiv. fi nőin torták, trasütemóny 
és Kiin4hiicli>külöulege§.ségek frissen, nag.r választékban

B -  „  1 ^  H  ^ ■ 1. c u k r á s z d á j á b a n  =a rtos rlenrik i> v a .M < i r «o n ir y -n .a
^  készü lnek . B e l  cs k ü lfö ld i  e u k o rk a k ü lö n le g e s s é g e k  gazdag  
111vá lasz tékban . — I*arfait»k£sz8tnieii.veini elsőrendűen

Házhoz szólítandó megrendelések pontos kivitelere nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

i V i x s  h a l »  t c j s z i n i  k a p i i a O é .  — --- -----------
© •

L z l e t m e g f  n y i t á s !

LóVÁN, (Kazinczi uícza 3. sz. házban), ujonnan be
rendezett ruliatelepében szép és elegáns FÉRFI ÉS 
(i YERMEKRUHÁK úgyszintén NŐI FELÖLTŐK

nagy választékban jutányos árban kaphatók.
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Műkölapos jégszekrények . ♦*»•*«<• V ilághírű láneoskutak.
K özségi és kerti fecskendők.

S í c i n e r  S a i s j í l o r
órás és ékszerész.

Léván, Városi szaüoda épületében.

Bss a ra i) é s  Ékszer
E’ S l k í í í í ’ .

Mindennemű arany és ezüst éksze
rekben, valamint arany, ezüst és nic- 

kel órákban.

a Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

Aján lom  valódi ezüst és 
elifna ezüst dísztárgyai* 
maL úgyszintén ezüst 

evőeszközeimet.

Sz<»p v á l a s z t é k
inga órákban.

Van MzorencK^nk Léva é.otvidéke 
sí. é. kozöiiMés^t értesíteni hogya
VIHNYEI  SÖRGYÁR
képviseletét átvettük és úgy hordó vala
mint palaczk söröket állandóan tartunk 

raktáron.
BRAUN JÓZSEF ES FIA

(llonvéd-utcza, W ertheim er-ház).

Házasulandók figyelmébe!
A legm odernebb lakberendezések, m elyek saját  

műhelyemben készülnek, nagy választékban és szolid  
árak  mellett kaphatók

S T K IV E R  JÓ ZSE F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

Léván, B iU i-utcza I. W ertheim er-fé le  ház.
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M ű h e l y  á t h e l y e z é s .
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy eddig Szepessy utca 

t szám alatt levő g é p ja v ító  é s  la k iito s  iniihelyemet

Báthi utcza 2. szám
alá lm! vcztim i át, a volt Knapp Zsigmond-féle m űhelybe, m elyet m eg
vásárol ti* m Műhelyemben mindenféle gazdasági- és varrógépek, ke
rékpárok m érlegek javítását, villanycsengők felszerelését, valamint a 
lakatos sz a k m á b a  vágó munkákat a legpontosabban és jutányos árban 
készítem.

Ivére ii a t. közönség szives pártfogását, maradok kész szolgálattá
i

Mordinyi Lajos,
oki.gépész, vizsgázott mérlegjavitó és lakatosTanuló azcnnal leluétetik!

bsufer Béla szobafestő
béna, Honuéd utcza Z8 szám. 

E l v á l l a l
a „Megváltás" m. kir. szabadalmazott 

poloskairtó szerrel
j ó t á l l á s  m e l l e t t

ma^tínlakiixiok, raúllodák és 
intézetek íisztitását, valamint 
falakból, fa  és kárpitozott bo

torból a poloska irtását.
E szer  m a  m ár az o r s z á g  s z á llo d á s a i  é s  
v e n d é g lő se i  k ö réb en  á lta lá n o sa n  k ö z k e d v e lt  

, szer , m ert n e m c sa k  a p o lo sk á t, h a n e m  a n -  
[ nak  p eté it  ö rö k re  k ip u sztitja .

n .

Városházköz 3 szám alatt, üzlet- 
helyiség azonnal kiadó. Bőveb
bet Hándler Ármin mészároí ál

H olzniaim  Bódog
úri és női divatáruháza L É V Á N ,  városi vigadó épület
Ajánlja az újonnan nagyobbitott áruházában uj bevezetett

Kész nni ruhák, (ongpláh, blusoh is costümeket, női kész lehérntmiek

és kész menyasszonyi kelengyéket
s legolcsóbiól a legfinomabb kinitelben i|in m é r s é k e l t  á r b a n .

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván
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