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f l  N É P  T A V A S Z A .
A mai szent emlékű napon erő

sebben dobbannak meg az érző 
magyar szivek és hevesebben lük
tet ereinkben a vér, mint máskor. 
Hazafias ünnepet ülünk és az em
lékezés, a gondolat szárnyain lel
künk vissza száll a múltba, a hatvan
öt év előtti dicső históriáju időkbe.

A márciusi ifjaknak homlokát 
újabb glóriával övezi körül a nép, 
éppen úgy, mint minden március 
tizenötödikén és szerte széles e ha
zában éljent kiáltanak az emberek 
milliói, szegények és gazdagok, pa
rasztok és urak, a világot megmoz
gató hármas jelszóra: a szabadság, 
egyenlőség és testvériségre; amely 
azon a nagy napon, melynek em
léket ünnepeljük most, diadalmasan 
és vértelenül megszületett Pestnek 
utcáin. Ugyanannak a Pestnek ut
cáin, ahol mostanában szuronyerdő 
két, Manlichereket és gyorstüzelő 
géppuskákat fordítanak az elkese
redett nép felé, ha ennek az egyen
lőségnek elvén, egyenlő jogokat is 
mer követelni.

Csoda-e aztán ha az ország han
gulata a legnagyobb mértékben el
keseredett, amikor a szabadságnak, 
az egyenlőségnek és a testvériség
nek 1848 óta csakis a roncsai ma
radtak fen. Tekintsünk csak körül 
úgy a politikai, mint társadalmi éle
tünkben, vájjon elmondhatjuk-e ma
gunkról, hogy szabad hazának sza
bad polgárai" vagyunk? Vájjon min
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den jóra való meggyőződést nem-e 
elfolyt ma ismét az emberi rossz 
tulajdonságok könyörtelen abszolu
tizmusa. Csoda-e tehát, ha ilyenkor 
a jobb érzésüeknek az a serege a- 
mely a szabadságérzetet csak a tisz
ta ideális mivoltjában tűri meg szi
vében, elkedvetlenedik s arra a 
meggyőződésre jut. hogy bizony a 
magyar szabadság napja letünőben 
van.

Hogy állunk továbbá az egyen
lőség és testvériség két magasztos 
érzésével? A lehető legrosszabbul, 
Beszélhetünk-e arról, hogy a test
vériség napja tiszta fényben ragyog, 
amikor a fejlődni kívánó társadalmi 
rétegektől egész durván megtagad
ják a fejlődé* legszükségesebb esz
közét: a jogot Lehetünk-e vájjon 
egyenlőek ebben a hazában, ha az 
alkotmány sáncaiból ma is kivan
nak rekesztve a nemzet legszélesebb 
és hasznos rétegei?

Hiába jön igy el minden évben 
március tizenötödike, hiába jön min
den télre tavasz hogy szabaddá 
tegye a pihenő természet energiáit, 
az ország mégis csak tavaszra vár. 
Más tavaszra, uj tavaszra, mely ter
mékeny méhében hordja a béklyóba 
vert erők szabadságának biztosíté
kát is: szabadságot terem a jogta
lanoknak az ország és igy saját 
sorsuk intézésére. Az ország várva- 
várja a nép tavaszának eljövetelét, 
melynek ragyogó napja egy uj Ma

gyarországra fogja szórni áldó su
garait. Ez ellen hiába a hatalom 
minden mesterkedése, hiába az ön
kény mely vissza akarja fojtani az 
emberekbe és — a hatvanöt esz
tendő előtt kivívott — szabad 
sajtóba minden szabadabb szót. 
Viharként zug az uj kor szele, most 
is, — mint a költő jellemezte a 
nagy márciusi időket — s még 
akkor is. ha az a költő, aki ezt 
irta, most elleue van : megtör min
dent, ami dacol vele! — A kor szele 
elől, ha az már viharként zug, hiába, 
nem lehet a füleket gyapottal be
dugni és a vihar nem csillapodik 
le ha karddal is vágják és nem ül 
el ha golyót is lőnek bele. Az esz
mén nem fog még a fegyver sem.

Éppen ez okból volna szükség, 
hogy március idusának emléknapját, 
visszaállítsuk ama régi fényébe, amely 
hajdan egyedüli tápláléka volt min
den nemes, minden hazafias, a haza 
érdekeit szem előtttartó munkának. 
Ünnepelje meg tehát minden polgár 
ezt a napot tüntetőén s tegyen bi
zonyságot arról, hogy a március 
tizenötödiki nagy vívmányokat le
rombolni nem engedjük soha.

Március tizenötödike fényes em
lékének soha sem szabad elhalvá
nyulni. Szükségünk van rá, hogy a 
dolgos, kenyér-gondos hétköznapok 
között legyen olyan ünnepnapunk is, 
amikor áldozhatunk a nagyok emlé
kének.
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Szükségünk van rá, hogy a ne
mes példákat az ország elé állítsuk 
különösen a mostani időkben, hiszen 
ezek szintén mélyebb nyomot hagy- 
naK a magyar történelemben. Azért 
menjünk el, keressük föl az ünne
pélyek helyeit, hallgassuk meg a 
szónokokat, amikor a márciusi esz
mékről, a márciusi hősökről beszél
nek hozzánk. Lelkesedjünk hazug
ságukon és a mikor a szabadság, 
egyenlőség és testvériség eszméinek 
említésekor a vérhullámok végig
szaladnak testünkön, büszkeséggel 
és szeretettel gondoljunk azokra, 
akik annyira nemesek voltak, hogy 
nemesi jogai!.ról önként lemondtak 
a nép javára, az ország szebb és 
boldogabb jövőjének reményében, 
amely jövő biztosításának további 
munkája most van folyamatban. De 
már nem kíván olyan lemondást a 
hatalomtól, mint a negyvennyolcas 
jobbágyfölszabaditás volt, nem, mert 
csupán csak jogmegosztást akar, 
melylyel fölépíthető lesz az uj, de
mokratikus Magyarország, az egész 
nemzet ideálja, az örökké dicsőséges 
emlékezetű „magyar március* hő
seinek eszménye.

A haladó kor szelleme tudtára 
adta a magyar népnek, hogy még 
egy ezredév viharaival csak a de
mokratikus alapon fölépiilt ország 
küzdhet meg. a jövő milíeniumot 
csak egy demokratikus Magyar- 
ország érheti meg!

Állattenyésztésünk fejlődése.
Svájc, Középeurópának ez a kicsiny or

szága nem csak arról ismeretes, hogy a 
közszabadságnak ez országban annyi in-

Itézményes biztosítéka van, amennyi sehol 
a világon, hanem arról is, hogy a szabad
ság éltető sugaraitól táplálva ebben az or
szágban hihetetlen nagy lendületre tudott 
jutni a közgazdasági életnek jóformán min- 

! den ága. Arról, hogy Svájcnak milyen vi- 
1 rágzó az ipara és kereskedelme, fölösleges 
I be&zélnünk, hiszen a svájci árucikkek el- 
I jutottak, sőt mi több, közkedveltségnek Ör- j 

vendének a világ minden zugában Az a j 
| dolog azonban, hogy Svájcnak a mezőgaz- j 
! dasága is a virágzásnak oly magas fokán ’ 
| áll, már bennünket is közelebbről érdekel, ! 
! hiszen a magyar mezőgazdaság egy igen ! 
| fontos ága, állattenyésztésünk fellendülésé- | 
| nek a korszaka onnan kezdődik, hogy nagy j 
; mennyiségben kezdtünk behozni állataink j 
j vérfelfrissitése, átnemesitése céljából Svájc- i 
i ból kitűnő tenyészállatokat, amikből Bars- j 

megyébe is szép számmal hoztak. Pedig í 
hát Svájc a mezőgazdaság szempontjából ’ 
sokkal mostohább helyzetben lévő ország, i 
mint Magyarország, ámde gazdáinak cél- ; 
tudatos szorgalma, a rendelkezésükre álló j 
hatalmas anyagi erőforrások olyan eredmé- i 
nyékét idéztek elő az állattenyésztés fejlő- • 

j dósé terén, hogy azt még máig is irigyel- j 
heti minden ország.

i Tartozunk azonban az osztóigazságnak 
! annak a kijelentésével, hogy a magyar ál- 
! lattenyésztésnek a nyugoti tenyészirányra 
; való áttérése, csak ideig-óráig tette szük- 
i séges é a külföldi tenyészállatck nagyobb 
' tömegűén való behozatalát Hoznak ugyan 
! be még ma is bőségesen külföldről tenyész

állatokat, ámde be kell ismernünk azt, hogy 
a beltenyésztés ma már teljesen lépést tud 
tartani a külső országok állattenyésztésé- 

! vei, lépést tud tartani nyugattal, aminek 
i kézzelfogható bizonyítékát láttuk már a 
\ három év előtt rendezett nagyszabású or- 
| szágos tenyészállatvásáron, de mindinkább

Márczius 15-én.
Ir t a i  T Ó T H  IS T V Á N .

Szavalják a kiskunlacházai Kossuth- 
szobornál.

Ne nézzen ez ércre senki fia, a kit 
Bécs itala szédít;

Kinek gyönge lelkét elfogja a vakhit,
S szentségesnek tartja az ármány beszédit.

Takarodjék innen, ki, miként a szolga, 
Magát megalázza;

Hazaáiulásnál nincsen egyéb dolga,
S csak a koncadóknak mosolyát vigyázza.

Kossuth Lajos nevét ajkára se vegye,
Ki osztrákot pártol.

Vagy a ki már bűnt tett, hulljon itten térdre, 
S a legnagyobb átkot vesse el magától.

Ez a nap szent ünnep, ez a kép szent oltár, 
Koszorúval ékes.

Édes magyar népem, ’ ogvha szabad voltál, 
Régi boldogságod ne legyen már véges!?

Lomha tétlenséggel ne nézzed a jognak 
Vétkes eladását.

A nemzeti zászlók hogyha még lobognak, 
Régi dicsőségnek hadd lássuk a mását.

I
j Itt tegyen rá esküt Kiskunságnak népe, 

Hogy nem marad gyáva.
I Nemes kitartással néz a harc elébe,
• Mely az alkotmánynak sáncait kitárja.

i Pénzt ha követelnek s kézbe fegyvert adnak, 
Adják meg a szót is.

I Ne tartsák a polgárt lelki-testi rabnak; 
Helyezzék jogába még az utolsót is.

Keljenek még itten márciusi ifjak,
Erős, bátor népség,

Kik a függetlenség forrásából ittak,
S kiknek lelkeikrc nem sötétül kétség.

Te pedig, nagy Isten, segíts oda minket,
A hová törekszünk.

Lássuk legyőzetve irigy elleninket,
S szabad földbe tégy el majd, ha meg

öregszünk !

Egy kis ház.
Késő őszidőben a virágos kertben,
Fehér rózsák között bucsuzkodtak csendben. 
A nyugodó napnak utolsó sugára 

í Biborkoszorút font mindegyik arcára . . .

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
idei tenyészállatvásárján.

Ezen a két vásáron egy-két kuriózum
képpen bemutatott importált állatot leszá
mítva, túlnyomó nagyrészben belföldi te
nyésztésű szarvasmarha, juh és sertés ke
rült bemutatásra. Aki ismeri a magyar ál
lattenyésztés múltját, csak a 10 — 5  év 
előtti állapotokat is, valóban elcsodálkozik 
azon az óriási eredményen, ami a magyar 
gazdaközönség céltudatos munkájának a 
gyümölcse. El kellett volna vezetni min
denkit, aki bömbölő hangon követeli a 
külföldi vágóállatnak és húsnak a behoza
talát, ezekre a tenyészállatvásarokra. Lehe
tetlen, hogy a magyar állattenyésztés ez 
igazán gyönyörű produktumainak megte
kintésénél úrrá nem lett volna bennük a 
jobb meggyőződés. Lehetetlen, hogy aki 
ezt az egybegyüjtött hatalmas tenyészanya- 
got, annak hústermelésre való nagy kész
ségét látja, tovább is vágyakozzék a Bal
kán államok csenevész állatai után. A 
nemzetközi tejgazdasági kongresszus idején 
rendezett három év előtti tenyészállatvásár 
külföldi szakértő tagjai is elismerték azt, 
hogy a magyar állattenyésztés semmivel 
sincs hátrányban a nyugati államokkal 
szemben.

Éppen ez említett okból mi nem is eme
lünk kifogást az ellen, ha Balkán államok
kal az állatforgalom szempontjából szoro
sabb összeköttetést keresnek, csakhogy 
éppen megfordítva, nem minekünk van rá 
szükségünk, hogy a Balkán államokból élő 
állatokat hozzunk be, hanem ellenkezőleg 
nekünk kell arra törekednünk, hogy a Bal
kán államok tőlünk minél több tenyészál
latot vásároljanak s ezáltal a keleti orszá
gokban cgkezdődjék az állatállomány 
átnemesi' 1 sének az a folyamata, amely biz
tosítja jövőre a növekvő fogyasztás elle
nére is a húsban szegény államoknak hus- 
szükségletét. Magyarországnak tehát a keleti 
államok Svájcává kell fejlődnie és aki ke
reskedelmi érdekek szempontjából hangoz
tatja a balkáni államok és Magyarország

A leány megszólalt csengő édes hangján, 
Szomorú fájdalom temetkezett arcán . . . 
Panaszos kis ajka úgy kesergett úgy kért, 
Szive úgy dobogott egy epedő szóért:

| rNem tudom álom ez, hogy most el kell
[válni ?

Akit epedve fogok visszavárni . . . 
j Nem tudom — ne hagyj el! úgy fáj az el-

[válas
. S ha elmégy tán soha sem lessz viszont

látás !?"

A fiú mosolygott . . . s mig a leányt nézte, 
Kinek könny csillogott bánatos szemébe, 
Úgy suttogta csendben : „Ne fájjon ez né-

[ked . . .
Visszajövök édes, visszajövök érted 1“
És az őszi rózsák, bólingattak rája . . .
A lánynak kigyuladt halovány orcája . . .
S egymáshoz simulva beszélgettek csendben, 
Fehér rózsák között, a virágos kertben . . .

Álmodozó hangon suttogott a leány,
Már nem a fájdalom zokogott a szaván: 
„Ugye visszajösz, ha újra nyit a rózsa,
S akkor enyém leszel, megint enyém újra!? 
És — beszélt a leány édes mosolygással —
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szorosabb összeköttetését, épp ezáltal se
gítené elő legnagyobb mértékben Magyar- 
ország kereskedelmi érdekeit, ha segítene 
megalapozni a keletre való tenyészállat ki
vitelünket. Rövid idő múlva ugyanis elju
tunk odáig, hogy tenyészállat termelésünk 
teljesen fedezni fogja a hazai logyasztást, 
hiszen ma már a kisgazdák is oly * elősze
retettel foglalkoznak ezzel, a tufprodukció 
kikerülése végett tehát okvetlenül szűk-*" 
lesz rá, hogy fölösleges utat találjon olyan 
állattenyésztő vidékekre, amelyek éppen* az 
állattenyésztés silánysága miatt nem tudtak 
a nemzetközi kereskedelemnek valamirevaló 
tényezőjévé lenni.

H 1 RJE K.

— Március 15 Március idusát a szokott 
fénnyel és lelkesedéssel üli meg az idén 
is Léva közönsége. A város tanácsa és 
a iendezőbizottság az alábbi szövegű fal
ragaszokon hivja fel a közönséget az ün
neplésre: Polgártársak ! Tárogató hangja 
régen elsiratta Magyarország mártirhőseit s 
azok emlékét, kik a magyar szabadságért 
vérüket ontották, benőtte a feledés moha; 
de bármennyire távolodunk el is az idő
ben szabadságharczunk zászlóbontásának 
idejétől, nem szabad elfelednünk soha, hogy 
ma is csak annyi joga van a népnek, a- 
mennyit 1848. március 15. napja adott 
ajándékba neki. Szent kötelessége tehát 
minden magyar embernek, hogy a szabad
ság fényes templomában nemzeti ünnepként 
ülje meg ezt a napot és szivében felgyújtsa 
a lelkesedés szent tüzét. A világszabadság 
hármas jeligéje : Szabadság, egyenlőség, 
testvériség rázza fel tespedéséből a meg
fásult lelkeket, hogy át tudják érezni mind

L é v a i H irIa p

azt a nagy, csodás, fenséges eszméket, a [ 
miért meghaltak a kuruez vezérek s életű- i 

í két, vagyonukat áldozták a mártír hősök, j 
Ezen a szent napon gyülekezzünk össze i 
mindnyájan ma is, hogy Ierójjuk a kegye- | 
let adóját a múlt emléke iránt s megújít- • 
suk szent fogadásunkat a márciusi hősök J 
által megkezdett nagy munka további ki- : 
cpitésére. Forr az uj század, nagy lépésekkel • 

| közeledünk egy uj korszak felé, amikor a ’ 
sárkunyhó mélyén is kivirul az áldás s í 
mind magyarok leszünk s mind boldogok. • 
Illő, hogy ébren találjon bennünket az uj í 
megváltás napjának első sugara. Léva vá- \ 
ros közönsége az elődök nyomdokán ha- j 
ladva az idén is h zaíias ünnepséggel } 
bontja ki e napon háromszinű lobogóját i 
és szeretettel hiv minden igaz hazafit, hogy 5 
tanúságot tegyünk arról, hogy mind hivek 
vagyunk sokat szenvedett hazánkhoz ren
dületlenül s a mártír hősök példáján lel- J 

, kesülve életünkkel is készek vagyunk sza- I 
! badságát megvédeni. A rendező bizottság 
! a következőkben tudatja az ünnepség sor- í 

rendjét: 1. Reggel 6  órakor mozsárlövések | 
jelzik, hogy nagy nemzeti ünnep virradóit ; 
a város közönségére. 2 . Reggel 8 órakor ' 
ünnepélyes istentiszteletek az összes tem- ! 
plomokban. 3. Az istentiszteletek után az ! 
elemi iskolák ünnepélye saját helyiségeikben. :
4. 9 órakor az irgalmas nőv. intézetének 1 
ünnepélye saját helyiségében. 5. Ugyan- | 
csak 9 órakor az állami tanítóképző ün- i 
nepélye saját helyiségében. 6 . 10 órakor a : 
főgimnázium ünnepélye a városi szálloda ; 
nagytermében. 7. Délután 3 órakor a vá- ■ 
ros közönségének ünnepélye a Kossuth i 
Lajos-téren, mely alkalommal Frank Antal 
tanitóképezdei tanár ünnepi beszédet mond, ]

Nyuli József főgimn. tanuló szavalja a 
Talpra Magyart, a közönség énekli a Hym-
nuszt. 8. Este 6  órakor gyülekezés a vá
rosháza előtt 6  V* órakor fáklyásmenet a 
temetőbe, a honvédjmlék megkoszorúzása, 
mely alkalommal Hering János ág. ev. se- 
gédle'kész rövid beszéd kíséretében koszo
rút helyez az emlékre, Flórián Traján ké- 
pezdei tanuló szaval, a közönség énekli a 
Szózatot. A fáklyásmenet visszatérőben a 
Mártonfy-, Széchényi-, Deák Ferencz- és 
Teleky-utczái végighalad és a városháza 
előtt szétoszlik. 9. Este 8 órakor társas 
vacsora .* városi szálloda nagytermében. 
Kérjük a város hazafias közönségét töme
ges megjelenésre, lelkes részvételre s a 
magasztos ünnepély méltóságának megőr
zésére, továbbá a fáklyásmenet útján az 
ablakok kivilágítására és a házak fellobogó
zására.

— Házasság Dr. Fürst Bernát, az orosz
kai cukorgyár vegyészmérnöke házasságot 
kötött Haberl Terézzel, Münchenből. Az 
esküvő Léván ment végbe kedden — Bel- 
csák Kálmán honvédhadnagy e hó 16-án 
lép házasságra Medveczky Ettával. — Fe
hér Sándor f. hó 24-én tartja esküvőjét 
Steiner Emmával.

— Teaestély. A lévai Bethlen Katalin 
keresztyén nőegylet márc. 16 án a ref. is
kola nagytermében tombolával egybekötött 
teaestély rendez. A jegy ára, mely a tea
estélyen és a tombolában való részvételre 
jogosít: egy korona. Az estélyen biblia
magyarázatot tart fíirtha  József lelkész. Az 
estélyt ezenkívül tartalmas műsor, daljáték 
stb. teszi vonzzóvá.

— Bezárt iskolák. Verebélyen járványos 
betegség miatt a kath. iskolát és óvodát 
hatósági rendeletre becsukták.

Lesz majd egy kis házunk telve őszvirág-
[gal . . .

Hisz’ csak e kis rózsák hallgatnak most
[minket,

Ezek is őrizzék a mi szerelmünket . . . t 
S leszakítva egyet, a fiúnak adta.
És meghatott; n, könnyekre fakadva,
Azt a fehér rózsát a szivére téve,
Esküdött zokogva örök szerelmére . . .

A fiú messze ment kicsi falujából,
Abból az egyszerű, ártatlan világból. 
Ismeretlen helyre, idegen országba,
Hol a narancs díszük, ahol nyíl a pálma... 
Elragadta titkon egy ragyogó álom:
Festő akart lenni — művész mindenáron... 
Odament tanulni, eltelve reménnyel 
S lángoló leikével fiatalos hévvel . . .

• • Idehaza a lány szinleg megnyugodva 
Járt, hanem a fiút mégis megsiratta 
Titkos éjszakákon . . . s várta egyre várta 
Hogy mikor jön vissza féltett boldogsága ... 
Mindennap elnézett sűrűn a postára,
Hogy nem jött-e levél? ... vigasz bánatára ... 
S mindennap azzal jött vissza, bús-leverve, 
Hogy még máma sem jött sehonnan levele...

. . .  Kis kertjében újra kinyíltak a rózsák, 
Nyiladozva újra illatukat szórtak . . . 
Borongó bús ősz volt. Szivszakadva várta, 
Melyik nap érkezik haza boldogsága . . . 
És az őszi rózsák búsan elhervadtak,
A csillogó álmok lassan elmaradtak . . .
A lány egyre búsabb, egyre haloványabb ... 
Kinos láz emészti, s az eltitkolt bánat . ,. 
Hosszú éjtszakákon fentvirraszt reggelig,
És észre sem veszi az idő hogy telik . . . 
Ilyenkor vele van pálmák országába,
S csak ilyenkor övé eltitkolt arája . . . 
Nappal elül szótlan, titokzatos csendbe ! 
Nem sír, csak az arca lesz sápadtabb egyre... 
S eltelik az idő a második őszig.
Ekkor újra vidám, újra reménykedik . . .
S újra semmi — dehogy ! .. . a második őszre 
Síró harangszóval, zokogó imával 
Elkísérték szépen ki a temetőbe . . .

•
Valahol lent délen elhagyva magában 
Bolyong egy bús fiú. szegényes ruhában ... 
Könnyes kél szemével feltekint az égre 
Áldó Istenétől vigasztalást kérve . . . 
Minden reménysége, minden fényes álma 
Régen porba hullott... nincsen boldogsága 
Mi gyermek korától szivébe volt tartva,

Lerombolta most azt egy pár év viharja ... 
Elzüllött, elromlott, bűnös cimborákkal,
És mostan éhezhet elhagyva magában . . . 
Három éve első, hogy imát mond ajka ...  
S a hatalmas Isten mégis meghallgatja ! 
Három éve első, hogy haza is gondolt .. .

. ... Másnap örömtelten hazafelé indult . . .

Hazajött a fiú. Rátalált a sirra . . . 
Betakarta azt a fehér rózsa szirma . . . 
Nem sirt, nem könnyezett amint állt a sírnál 
Csak mosolygott egyre e pár rövid szónál: 
. . . . Lesz majd egy kis házunk . . s nem 

[tudott vádolni . . . 
Hazajött a fiú, hazajött meghalni . . .

•

A temető felett búsan száll a felhő . . . 
ószi rózsák között felzokog a szellő . . . 
Két sir egymás mellett . . . közös felírással; 
„Lesz majd egy kis házunk telve öszvi-

\rAfTcrz\ # “
Farkas Gábor.
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— Halálozás. Zahorák Sándor, hosszas 
betegeskedés után 45 éves korában meg
halt; hétfőn temették el a közönség nagy 
részvéte mellett. Léván régente virágzó 
timáripar volt, Zahorák is ezt a mestersé
get tanulta ki, de később az akkor még itt 
székelő pénzügyigazgatósághoz került Ír
noknak. Innen azonban ellenzéki volta 
miatt mintegy húsz év előtt, az első Lo- 
vászy-féle választás idejében, elbocsájtot- 
ták. A pénzügytől Levatich Gusztáv ügy
véd irodájába lépett be, ott is dolgozott 
pár hónap előtt bekövetkezett betegségéig. 
Erős függetlenségi érzelmeiről nemcsak Lé
ván, de az egész vidéken ismerték őt.

— Mulatság Újbányán. Az ifjúsági egye- 1 
sülét a kaszinóban március 24-en műked
velői szinielöadással egybekötött táncmu- j 
latságot íendez a? újbányái mozgófénykép 
színház alapja j vára. Szinrekerül A piros 
bugyelláris.

— Mi törent az utcán ? Drapka Pál 
csejkői földmives múlt hó 4 én összeszól- 
lalkozásból kifolyólag az utcán megverte 
Mihály Pál odavaló földmivest. Mihály, sé
rüléseinek következtében egészen március 
6 -ig betegeskedett s akkor meghalt. Drapka 
Pált a csendőrség halált okozó súlyos testi 
sértésért letartóztatta és a járásbíróságnak 
átadta.

— Március 15. a vidéken. Március idusa 
megünnepléséből a vidék is kiveszi a ré
szét, különösen a fejlődő Verebély nagy
község. Verebélyen március tizenötödiket 
a fúvós zenekar fogja hirdetni hajnalban, 
reggel ünnepélyes istentisztelet lesz a kath. 
templomban, amit az iskolák ünnepélyei 
követnek. Délután a kath. kör rendez ha
zafias ünnepélyt, melynek szónoka dr. K o 
vács Gyula ügyvéd lesz. Este fáklyásmenet 
járja be a község utcáit, mit a községháza 
előtti ünnepély előz meg; itt Svarba István 
jegyző lesz a szónok. A kaszinó ünnepé
lyén Nagy Zoltán állomásfönök fog mon- j 
dani beszédet. Másnap este a polgári tár- i 
saskör tartja meg ünnepélyét, melynek szó- | 
noka K raffszky  József esperes, a kör el- ; 
nöke lesz. Aranyosmaróton a hivatalnokok • 
társasköre rendez ünnepélyt a Döltl-féle 
színkörben. Zsarnócán a Magyar kör szól
ította föl a polgárságot a nap megünnep
lésére s este fáklyásmenetet rendez. Ezen
kívül több község szintén ünnepélylyel 
tartja meg a népszabadság hajnalának év
fordulóját.

— Gazdasági jelentes. A vetések a vár
megye minden részében megkezdődtek, a 
kedvező időben jó munkában részesül a 
föld. Az őszi vetések nem eléggé bokro- 
sodtak meg, több gazdaság a bokrosodás 
előmozdítására 30—40 kgr. chilisalétromot 
szeratott ki holdankint, ami a búza fejlő
désére minden bizonnyal jó hatással lesz.
Itt van az ideje a tétek és legelők megfo- 
gasolásának is, ami a fü féléket gyorsabb 
sarjadzásra és bujább fejlődésre serkenti. 
Kukorica alá a kedvezőtlen idő miatt ősz- 
szel nem lehetett a földet megszántani, igy 
sok szántás maradt tavaszra; a munka 
sürgős elvégzésének most van az ideje. A 
szőlőkben a kitakarást és metszést sok he
lyen már megkezdték, bár korainak tartjuk 
az elég hideg időjárás miatt a metszést. 
Arról értesültünk, hogy a földm. miniszter 
a barsmegyei gazd. egyesület rendelkezé
sére bocsájt a szőlőmetszés idejére egy 
vincellért, hogy a metszés megkezdésekor 
a gyakorlati metszést bemutassa úgy a 
szőlőbirtokosoknak, mint a vincelléreknek. 
Általános ugyanis a panasz, hogy az ok
szerű szőlőmetszéssel sokan nincsenek

tisztában. A bemutatás Léván, Kiskoszmá- 
lyon, Óbarson és Garamszőlősön lesz ; az 
egyesület annakidejében majd értesíti a 
közönséget.

— Kétféle vér a cime annak a rendkívül 
érdekes három feivonásos társadalmi drá
mának, mely vasárnap este kerül előadásra 
az egyébként szintén nagyszerű műsornak 
sláger képéül a Lévai apolló mozgószin- 
házban. Hogy az Apolló előadásait miként 
fogadja a közönség, arról az előadások 

I látogatottsága nyújt meggyőző képet. Ez 
l felment minden dicséret alól.
! — Táncmulatság. Az Erzsébet Fiiléregy-
I let f. hő 23-án este fel 9 órakor a városi 

vigadó dísztermében a leányönképzőkör 
| könyvtáralapja ja\ára műkedvelői előadás

sal egybekötött táncestélyt rendez. Belépő
díj személy és erkélyjegy 2 kor. Család
jegy (3 személyre) 5 kor. A t. vendégek 
fölkéretnek, hogy lehetőleg pontos időben 
jelenjenek meg. Felülfizetesek köszönettel 
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. A 
műkedvelői előadás sorrendje. I. Prológ 
dr. Schönfeld Árontól, elmondja Steiner 
Vali. II. A próba, párosjelenet dr. Vrábélyi 
Ármándtól, előadják Kempfner Aranka és 
Takáts Samu. III. Sári néni, vígjáték 1 fel
vonásban. Szereplők : Bodzái Liebermann 
Leó, Bodzainé Springer Margit, Emma 
festőnő Breuer Renée, Irén Írónő Kempfner 
Aranka, Jolán énekesnő Adler Aranka, Nóra 
zongoraművésznő Liebermann Margit, Fe- 
ryke szininövendék Rappeport Elza, Ediza 
tanítónő leányai, Tibor a fiuk Karácsonyi 
Elemér, Sári néni vidéki gazdálkodó özve-
§ye Steiner Debyke, Kati szakácsnő 

transky Renée. IV. a) Alois Kutschera: 
Ich nehme den Trauen mit mir, b) 
Operette-áriák énekli Herczka Erzsiké, zon- 
gorán kiséri Nagy Arthur. Előadás után 
tánc hajnalig.

— A községi és körjegyzői állások állami 
rendezése alkalmából az országos ügyvéd
szövetség memorandummal fordult a kor
mányhoz, abból a célból, hogy a jegyzők 
tiltassanak el az ügyvédi hatáskörbe eső 
magánmunkálatok gyakorlásától, de ennek 
ellenében megfelelő fizetéssel kárpótoltas
sanak. Ezt a memorandumot hozzájárulás 
végett megküldötte a barsmegyei osztály
nak is. A iévai ügyvédi kar Huberth Vil
mos elnöklésével tartott értekezletén egy
hangúlag elfogadta a javaslatot, a maga 
részéről is kifejezést adván annak, hogy 
a jegyzői kar jelenlegi silány javadalma
zása nem áll arányban azzal a nagyfon- 
tosságu, nagyrészt állami funkciók teljesí
tésével, amelyekkel az ujabbi törvények a 
jegyzőket megterhelték.

— Adomány a tanítók házának. A Lovag 
Schoeller-féle lévai uradalom nagytekintetű 
igazgatósága a Barsmegyei Általános Ta
nító egyesület által fenntartóit József Fő
herceg Tanítók házának egyezer koronát 
kegyeskedett adományozni. Lekötelező há
lával fogadjuk ezen nemeslelkü, tekintélyes 
adományt és a fenkölt gondolkodású igaz
gatóságnak az egyesület leghálásabb kö
szönetét tolmácsoljuk. Deák Adolf a barsm. 
ált. tanítóegyesület főpénztárnoka. Végh 
István elnök.

— Az adófizetők figyelmébe. A közadók 
kezeléséről szóló törvény végrehajtása 
tárgyában kiadott utasítás akként intézke
dik, hogy a városnál fizető adósok ha az 
esedékes közadó tartozásaikat le nem fi
zetik, az eddigi gyakorlattól eltérőleg, az 
egyénenkiuti írásbeli megintés helyett egy 
hirdetmény kifüggesztése utján hivandók
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fel a fizetésre. Sokan nem tudnak ez újabb 
intézkedésről s ép ezért figyelmeztetjük az 
adófizető polgárokat, hogy adó intőt ne 
várjanak, mert e helyett a végrehajtó fog 
váratlanul bekopogtatni náluk. 6

— A rendőrség országos rendezése. Az
1912. évi 58. t-c. által a vidéki rendőrsé
gek fejlesztésére kiutalt egy millió korona 
felosztására — amint olvassuk — legközelebb 
rendelet fog megjelenni. A rendelet intéz
kedni fog az egyes városok részére eső 
összegek hováforditására és felosztására 
nézve. E rendeletnek foganatosítása kez
detét jelenti a vidéki rendőrség országos 
rendelésének. Ezt aztán rövidesen követi 
az államosítás. A belügyminisztérium a jövő 
hó közepén szaktanácskozmányt tart a na
gyobb vidéki városok rendőrfőkapitányai
nak jelenlétében, hogy ezekkel megbeszélje 
azokat az elveket, melyek az államosítás
nál mérvadók lesznek

— Léván a sertésvész megszűnt, az alis
pán a zárlat alól föloidotta a várost.

— Tenyóŝ kocák kiosztása. A földm. 
miniszter május havában ötszáz egy év 
és hatvan kgr körüli yorkshir tenyészkocát 
oszt ki Barsmegyében, ötven százalék ár- 
kedvezmény mellett 80 -90 fillérjével kgr- 
ként. A jegyzők Írják össze, hogy kinek 
mennyi keli belőle.

— Az állatvásár. A hétfőn lezajlott lévai 
állatvásárra fölhajtottak 2141 szarvasmar
hát, 3386 lovat és csikót, 219 sertést, 13 
kecskét, 3 szamarat; összesen 4762 drbot. 
Ebből eladtak 1091 drbot és pedig 629 
szarvasmarhát, 280 lovat és csikót, 174 
sertést, 7 kecskét és 1 szamarat.

— Léggömbök felbocsájtása. A magasabb 
légköröknek tudományos kutatása céljából 
az orsz. meteorclogiai intézet önjelző mű
szerekkel ellátott léggömböket bocsájt fel, 
amik bizonyos magasságból leereszkednek 
a földre. Az alispán most fölszóllitja a 
hatóságokat, hogy figyelmeztessék a népet 
arra, hogyha valaki ilyen műszert talál, a 
műszerkosarat és ballonmaradványokat 
nagy gonddal helyezze biztonságba s az 
intézetet M eteor B u d a  cimü táviratban ér
tesítse. Költségét megtérítik s húsz korona 
jutalomban fog részesülni. Ellenben a meg
talált tárgyak visszatartása, megrongálása, 
állami tulajdonról lévén szó, büntetést von 
maga után.

— Egy nyomdász jubileuma, ötven éve 
vezényli már a kultúra ólom katonáit N é
meti Ármin aranyosmaróti nyomdász, a 
B a rs i  E llen őr alapítója. A szedőszekrény 
mellett eltölteni ötven esztendőt, az igazán 
nagy idő, mert ennél a mesterségnél az is 
isteni adomány, ha ötven évet él meg a 
művelője. Jubileuma alkalmából szeretettel 
köszöntjük benne a kultúrának terjesztőjét, 
aki az ólombetűk sorakoztatása mellett 
még tollal is szolgálta a közt.

— Lökötesek. Garamszentgyörgyön csü
törtök virradóra ellopták Molnár Jánosnak 
ezet koronát érő két lovát; ugyanazon 
időben Béres Jánostól is elloptak egy 
hatszáz koronás lovat. A lókötők Kecskés 
Mihálynak kocsiját is elvitték két pár ló
szerszámmal együtt. A kocsi egészen uj 
volt, aznap vették Léván. A csendörség 
nyomozza a lótolvajokat.

— Gazdák az agrár védelemért. A nyit- 
ra-, komárom- és barsmegyei gazdák tr- 
sekujvárott tartott nagygyűlése táviratilag 
üdvözölte Darányi Ignácot, a Magyar Gaz
daszövetség elnökét és az OMGE-t, fel
kérvén őket a mezőgazdák érdekeinek to-
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vábbi hathatós védelmére és a paritásos 
vámvédelemnek csorbithatatlan fenntartá
sára. A barsvármegyei gazdasági egyesület 
képviseletében Krajtsik Jenő titkár vett 
részt a gyűlésen.

— A csendőrség uj egyenruhája. A ma
gyar királyi csendőrség rövid időn belül 
uj egyenruhát kap. A honvédelmi minisz
ter ugyanis elhatározta, hogy főképpen 
gazdasági okokból az egész csendörséget a 
közös hadseregnél és a honvédségnél be
hozott csukaszürke egyenruhával tátja el. 
Tudvalevő, hogy a csendőrség eddigi sö
tétzöld egyenruházata kizáróan nehéz posz
tóból készült. Szolgálat közben, nyáron ez 
a posztó-ruha rendkívül melegnek bizo
nyult. Szolgálat közben a csendőrség min
dig könnyebb anyagból készült ruhát fog 
használni, a mostani sötétzöld egyenruha 
pedig csak szolgálaton kívül és díszben 
lesz használható.

— Anyakönyvi bejegyzések. S zü letések: 
Kurta Józsefné: Aranka, Németh István 
Schmidt Mária: Rudolf Antal, Gráner Ká
roly Király Paulina: Sándor, Sztari Ferencz 
Sátek Julianna: Julianna, Torka Rozália: 
Anna. H alálozás'. Zahorák Sándor 45 éves 
általános gümökór, Csűri Anna 8 éves 
agyhártyagyulladás, özv. Weisz Istvánné 
Kústyek Borbála 78 éves aggkori végkimé- 
rülés.

Búcsúszó.
Kedves vendégeimnek ezúton köszönöm 

meg szives támogatásukat és távozásom 
alkalmával Isten hozzádot mondok.

Lukács László
párkánynánai vasúti vendéglős.

A  Lévai Apolló
mozgószinházban

március hó 16-án este 8 órakor !
bemutatásra kerül a következő

rendkívül érdekes műsor: I
(Iánké körútja komikus. 

Kirándulás Surainbo természetes.

Kétféle Bér
1200 mtr. rendkívül érdekes társadalmi 

dráma 3 felvonásban.
Pathé heti újdonságai, term. 

Nick Vinter
és a nászajándék. Detektív tudományi felv.

Max szájhősködik
kacagtató komikum.

Parcellázásból vissza maradt
80 m. hold jó minőségű tanyai bir

tok épületekkel, vetéssel sürgősen el
sőé. Bővebb felvilágosítást nyújt ügy

nökök kizárásával

Keresztény János
B a la « * a g ‘.varm at

(Nógrád- megye.)

Taoaszi idény remek 
ser-újdonságai.

F e l ö l t ő k ,  Női  ka b á t o k ,
férfi és gyer mekö l t önyök ,  
leány és fiú kabátok és raglánok

K ü r t i  Gusztüv
ruhaáruházába Léva, városház épület.

újonnan nayyobbitotl üzletében
felvágottak naponta friss állapotban 
virslik naponta frissen 
teastttemények legfinomabb miüőaégoen 
teák, angol, orosz, és chinai legf. min. 
bonbonok, dessertek ésk ülönf. cukorkák 
csokoládék Gerbaud és Schmidt-féle 
rnunok. bel- és külföldi 
eognak
pezsgők, honi és francia 
borok, finom palackbor és saját töltésű 

ó bor, melynek literje 1 .1 0  
fűszer és liszt 
friss uradalmi tej 
teavaj naponta friss, 1 kg. 3 20 
szántéi savanyuviz 

mindenkor jutányos áron és a legelőzékenyebb kiszolgálás mellett kaphatók.
Czletem nag>obbitásával — tetemes kiadásokat nem sajnálva — 

a t. ve vők özön sé« igényeinek kielégítésére törekedtem, kérem szives 
pártfogását és üzletem jéindnlatu támogatását.

Kiváló tisztelettel
i l X C E R  IZ ID O R

Léva — Főtér (a városháza épületében.

megérkeztek s  újdonságok
R a lin  cs ip k e  k e lm é k  M tr . K. S . Ő O - t ó l  fe lje b b  

•9 csip k ék  é s  b e té te k  0 . 4 0 - t ó l  
Val* 99és  b e té te k  O . O - 4 - t ó l  99
ligujak gyöngy maliénak és kelélek arany és ezüst ggöngy rojtok nagy 
Dólaszték b ili kosztyűkben és legyezőben oalamint kész női blúzokban

s r r jo c ^ i r jg  i n g e } ,  é s  n y a k k e n d ő k
le g ju tá iiy o sa b b a n  b esz e re z h e tő k

L I N K  B E R N Á T
új onnan m e g n y í l t  őr i  és női di nat  üz l e t é b e n

K á lv in  P a lo ta  
( K o f t t í t l i  L a j o s  t é r )
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Asztalos tanulónál!
egy ügyes fiú  felvétetik 

Agárdy Sándornál 
Léva, Teleky-utca.

Tisztelettel értesíti a n. é. kö
zönséget, hogy a tavaszi- és 
nyári szövetek már megérkez
tek és nagy választékot tart be
lőlük raktáron. Mintagyüjtemé- 
nyével kívánatra házhoz megy.

Ü Í #  s í l i f t
ház a Mángorló utcában (17. sz. 
4 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, 
pince, üvegezett folyosó, mellék
épületben cselédszoba és mosó- 
konyha, parkírozott udvar, gazda
sági udvar, kis zöldséges kert. 
kút az udvaron, május 1-től bér
beadó esetleg eladó. Feltételek 
Tokod j Imre vendéglősnél tudha

tok meg.

naftái

| D ü h ö n g |  
a sertésvész

keresztül-kasul az országban, pusz
títja a megfogyott sertésállományt. 

A közönség panaszkodik, mert ke
vés a disznóhus és drága. I>c még 
rosszabb is lesz a helyzet, ha 
a gazdák nem gondoskodnak 
idejekorán az ólak fertőtlení
téséről, mert csakis alapos fertőt 
lenitéssel lehet a vész további ter
jedését megakadályozni.

Az ólak fertőtlenítése a legegy
szerűbb dolog és olcsón keresztül
vihető.

3  kiló nyers lysoformot
oldjunk fel 10 0  liter lágy vízben és 
ezzel mossuk le az ólak összes fel
szereléseit és öblítsük ki a vályúkat.

A nyers lysoform  az összes 
létező fertőtlenítő szerek között a 
legmegbízhatóbb, tudományosan ki 
van próbálva, igen kiadós, olcsó, 
nem mérgező és ezért bárkinek bát
ran kezébe adható. Igen fontos, 
hogy nincs szaga és igy h-sználat- 
ban kellemesebb, mint a förtelmes 
szagu, betegségre emlékeztető cár
ból, vagy creolin.

A sertések nemcsak jól tűrik a 
nyers lysoformmal való fertőtlenítést, 
hanem határozottan kedvelik, úgy 
hogy számos sertéshizlaló na
ponta a moslékhoz adagol 1° o 
nyers lysoform -oldatot és ilyen 
módon kitűnő eredményeket érnek 
el, mert a belek fertőtlenitése által 
a sertések nem kapják meg a be
tegséget. E rrő l szóló bizonyít
ványt készséggel küldünk be 
az érdeklődőknek.

Necsak a fertőzött, hanem az 
egészséges ólakat is fertőtlenítsük, 
mert csakis igy óvhatók meg ezek 
a vész behurcolásától.

Aki egyszer kísérletet tett a nyers 
lysyformmal, az állandóan fogja 
használni. Ma már az egész világon 
el van terjedve.

A nyers lyseferm  Arai : 2Vs
kgr .-os kanna 6  koron a. 4Vs kgr.-os 
kanna 10  kor ., 10  kgr.-os kanna 20 
koron a , 25 kgr.-os kanna 4 7  korona ,  
ingyen csomagolással, Budapesten 
szállítva.

|T)r. Keleti és Murányi
^vegyészeti gyára Újpesten
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