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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:
Egy évre ... 10 kor. — fill.
Háti hóra ... 5 kor. — fill.
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők.
Egye* számok 20 fillérért kaphatók

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS

hirdetések
Négyhasébos petit-sor egyszeri közléséért 14 flll. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér ttl flllér-
Hivakalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. CO fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyílttérijén:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^^szeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez ■ (Zö'dkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
► vasárnap reggel. -t

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
7099/1906 szám.

Hirdetmény!
Lév* r. ♦. város kópvÍBe'őtesiü'etének 

6714/906 számú határozat* foly’áu közhírré 
teszem, hogy a Khernd’ Mária, özv Bottka 
Lászlóné tlkvi tulajdonát képező a lé«a> 300 
sz. tjkvb'n 2323 br-z. »ia t fog.alt 13 kar. 
holdnyi szántóid deek ö-celo ra leendő ki- 
ssjá'r’ása s megvétele tárgyában az 1886 
évi XXII. t.-c. 110. §-ának megfelelő intéz
kedése vegett 1906 évi decembez hó 17-ik 
napján dé utáni 4 órájakor rendkívül köz
gyűlést tart, amidőn ez»-n (2-it határidő ) 
kihirdetem es kö hírré teszem a képvise ő- 
testü.et összes tagjait arra e helyen is tisz
telettel meghívom,

Léva, 1906. d cember hó 1-ín.
EóőLcg-ix Xja.jcs 

polgármester.

Képviselőtestületünk.
A héten a városi képviselőtestületi 

közgyűlésben ismét több tárgyat le 
kellett venni a napirendről, mert nem 
volt elegendő képviselőtestületi tag 
jelen, hogy érvényes határozat hozható 
lett volna. Es ez nem az első eset. 
Nálunk általános szokás, hogy ingatla
nok vételét s eladását az első két gyű
lés határozatképtelenség okából nem 
szavazhatja meg. A közgyűlési terem 
gyakran kong az ürességtől s csak 
akkor van nagyobb érdeklődés, ha a 
kortesek beharangozzák a várost. Hát 
ez bizony nem normá ig á lapot s na
gyon alkalmas arra, hogy a képviselő 
te .ült. aiutelyet alább szállítsa,

De magukon a tanácskozásokon is 
mit látunk ? Nem higgadtságot, meg
fontolást, tárgyilagos kritikát, hanem 
szenvedélyes kitakadásokat, alaptalan 
meggyanusitásokat, egymás beszédébe 
való 8 a tárgyhoz nemillő kotyogáso
kat, indokolatlan elégületienséget. Tisz
telet a kivételeknek, egymás meggyő
ződését alig tisztelik. Sőt vaunak olyan 
tagok is, kik bár hozzá nem értenek, 
mégis minden tárgyhoz hozzá beszél
nek minden tárgyismeret és képesség
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nélkül és érvényesülésüknek érdekében 
a legdrasztikusabb eszközöket használ
ják fel.

Ezen szomorú tünetnek alapokát 
nem nehéz megtalálni, hogyha társa
dalmi életünk beteg voltának okait 
ismerjük és nem nehéz kitalálni azt állva félszól htjuk a városi képviselőtes- 
sem, hogy a fórum tisztelete miért 
hanyatlik ?

A társadalmi életben, épen úgy, 
miként a szerves organismusban, kell, 
hogy a hatás ellenhatást szüljön. A mi 
társadalmi életünk azonban, ezen akci
óval szemben nem reagál, hanem tűr. 
Tűri, hogy legkomolyabb érdekei hívat
lanok által biráltassanak ; tűri hogy a 
közbizalom által a közönség élére állí
tott személyek kicsufoltassanak ; tűri, 
hogy a fórum tekintélye alá szállíttas
sák, annyira tűri, hogy lassanként 
tudomást sem akar mindezekről szerezni. 
Jele annak az, hogy a képviselőtestület 
gyűléseiről hova-tovább elmaradozik az 
intelligens osztály és negálván az 
általános érdekeknek hivó szavát, áten
gedi a teret azoknak, akik annak el
foglalására értelmi fogyatékosságuk 
miatt nem képesek 1

Olyan tünet ez, amelyet végre is 
nem lehet többé szó nélkül hagyni és 
ha a legfontosabb érdekeink közé tar
tozik a társadalmi békének fentartási 
kötelezettsége, a közbizalom emberei 
iránt kívánatos tisztelet fentartásának 
óhaja, végül a közhely (fórum) megbe
csülésének közkötelessége, — akkor 
okvetlen figyalmeztendők a képviselő
testület tagjai, hogy elvállalt köteles
ségeiket fontolják meg és elhagyott 
helyeiket újból foglalják el !

A tudatos félremagyarázás korszakát 
éljük. Épen ezért kötelességünk 
lenteni, hogy mi nem akarunk 
felszólalásunkkal egyik osztály 
sem harcot kezdeni, nem is célunk, 
a
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képviselőtestület bármelyik tagját 
kisebbítsük. Hanem igen is a közös 
társadalmi érdeknek szolgálata utal 
bennünket arra, hogy az említett szo- 

moru tünetre, mielőtt az krónikussá 
válhatna, rá mutassunk és a tekinté
lyének vesztébe vitt fórum színvonala 
érdekében aggódva figyelmeztető sza
vunkat felemeljük.

Ezek után a jogos bírálat alapján 

tület lateiner, honoratior, kereskedő, 
iparos és földmives tagjait, hogy ha a 
kivételes helyzet, nagy közbizalom 
érdemessé tette őket a fórumra, becsüljék 
meg ezt és látogassák.

A nobile officiumot a szó legneme
sebb értelemben vegyék, ha egyszer 
elvállalták. Valamikor régen bírsággal 
és utóbb kizárással büntették a céhek 
azt a mestert, ki a gyűlésekből való 
elmaradását igazolni nem tudta. Pedig 
azokon nem is voltak oly fontos, sok
szor az egész város jövő fejlődésére 
kiható tárgyak megvitatva. Nálunk a 
legutóbbi gyűléseken is ily fontos 
tárgyak voltak kitűzve s nem voltak 
kellő számban. Kérjük tehát, hogy 
buzgóbban látogassák a gyűléseket a 
képviselő urak,

Azonban ne csak azt tegyék. Érdek
lődjenek a közügyek iránt, vegyenek 
részt az ügyek tárgyalásában, hogy ez 
által a gyűlések nívója emelkedjék, 
komoly bírálatukkal vegyék elejét a 
fékteleukedéseknek és vállvetve igye- 
zenek azon, hogy a fórum tekintélye 
fenutartassék 1
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a hustáplálék és husdrágaság.
Irta ; Dr. Hasenfeld Artúr, egyetemi m. tanár.

A hús a sierb határ elzárása miatt 
Lazánkban, hihetetlen módon megdrágult, 
olyannyira, hogy kü'önféle gyűléseken a 
husinségrö! megindító beszédet mondanak és 
a hatóságok, illetve a kormány beavatko
zását sürgetik, a husdrágaság mielőbb való 
elhárítására.

Hát valóban oly nagy baj származik 
abból, ha a megdrágult húst jó részt, vagy 
aaár egészen nélkülöznünk keli ?

Én ez alkalommal tisztán és kizárólag 

az orvos szempontjából akarok a kérdéshez 
hozzászólani, politikai és nemzetgazdasági 
szempontokat egészen mellőzve.

Tagadhatatlan, hogy az államok húsfo
gyasztása a kultúra haladásával és a nem
zet vagyonosodásával párhuzamosan emelke
dik. A sok húst evő gazdag népek a kultúra 
áldásait minden téren élvezik : bőségesen 
táplálkoznak, közegészségügyük fejlett, 
lakásviszonyaik rendezettek, városaik csator
názottak, ivóvizük egészséges, ruházatukkal 
az időjáráshoz alkalmazkodnak stb. Szóval 
a húsevő kulturember életét látszólag sokkal 
kedvezőbb körülmények között tölti el, mint 
a műveltség alacsonyabb fokán álló pásztor, 
vagy nomád életet élő. A kulturembernek 
tehát ezek szerint hosszabb életűnek kellene 
lennie, mint az élet viszontagságainak inkább 
kitett, a civilizáció alacsony fokán álló ős
embereknek. És ime, éppen az ellenkezőt 
tapasztaljuk.

A müve t nyugaton élő emberek nem
csak rövidebb életűek, mint a bibliai korbani

I élők voltak, hanem még a kelet népeinél is 
hamarább halnak el. Czivilizált országokban 

j a száz éves ember már valósággal csoda 
számba megy, mig például Törökországban, 
vagy Bulgáriában a száz éves, vagy még 

' idősebb ember éppen nem ritka. Én a buda
pesti szegényházban hat év a att midössze 
három százévest találtam ; mind asszony volt.

A bolgár vagy török pásztor hosszú 
1 életét megfelelő egészséges táplálkozásának 
i köszönheti. Talán nevetségesnek látszik, de 
' mégis úgy van, hogy helyesebben, tehat 
! jobban táplálkozik, mint a konyhaművészet 

remekeit
Az

arra van 
eledellel
(szemfogak) bonc tana is utal és csak 
kultúra 
evővé, A balkáni félszigetnek oly gyakran 
matuzsálemi kort elérő lakói még ma is 
főként növényi eledellel és az örizeiükre 
bízott állatok tejével, vagy az abból készült 
sajtokkal táplálkoznak. így táplálkoztak az 
ókorban a zsidók is, akik a biblia, följegy
zések szerint rendszerint igen nagy kort

élvező amerikai milliárdos.
ember egész emésztési rendszere 
berendezve, hogy főként növényi 

táplálkozzék, a mire a fogazat
a

haladásává* 1, vált túlnyomóan hus-
i

TARCZA
Itthon vannak a bujdosók.

Itthon vaunak a bujdcaók, 
Itthon vannak,

Gyógyult keblén pihennek A 
Magyar honnak.

Föl iöhajog a régi seb
Néba azért,

A szabadság vértanúja,
A szenvedő, a piueuö 

Rákócziért.

Ha fölsajog, elmúlik a 
Fájása is,

Magyarok közt nem lesz gyáva, 
Nem letz hamis.

Éltét, vérét nem Ígéri 
Senki másnak*

Érte munkál, érte szenved ;
Karját, eszét oda adja

A hazának.

i

Jó bujdosók, nyújtson békét 
£ föld néktek.

Ne tenyésszen fölöttetek 
Houfivétek.

A hazáját bőn szeresse 
Kicsiny és nagy,

H<*gy virradjon szebb jövendő,
Kit a balsors még most is tép, 

A magyarnak.

Tóth István.

i

Búcsúhangok.
Nemsokára itt hagysz engem* 
Búbánatban, gyötrelemben 
S mint a levél, ősz végével* 
Hervadok szivem cehével • * »

Itt maradok messze tőled,
Hírt sem bálivá tán felőled, 
Száruyazegetteu mint a madár. 
Melyre más táj hiába vár.

Itt maradok ’ár vágyban, 
Könnyfulasz'ő búsulásban .* 
Téged újra isssavárva 
ölelésre, csókolásra . . *

Most érzem . . .
Most érzem csak, mikor int a búcsú, 
Mennyire szeretlek tégedet, 
És mem yire faj nekem elsírni 
Titokban a búc-.ú k'Jnnyeket.

Most tudom csak, mit tesz az szeretni, 
Igazáu szeretni valakit,
Mikor sóhajt, sóhaj után küldve, 
A magány bús fátyolt rám borit.

Most sejtem csak, mit beszélhet egy csók, 
Ráforrva az ajkra kevesen ;
Most tudom csak mit vesztek el benned, 
Mit Vesztek el benned kedvesem,

Viszontlátás.
Mikor búasúd felém intett, 
Eltávozál messze tőlem, 
Megtört hittel, reménytelen' 
Sóvárogtam, epekedtem . .
Bús sóhajom kisért mindig
Röpke szellő alakjában
Érted sirtam a magányban." 
Hozzád vágytam, hozzád vágytam.

Most pedig a vissontlátás 
Oyőngyörteli pillanatja 
Sivár lelkem' vonzón, hívón, 
Szenvedély'yel megragadja . .
Szálló sóhaj, lepergő könny,
Tört hit: eltiiut mindaháro v, 
De én azért molt is, most is 
Hozzád vágyom, hozzád vágyom I 1 I 

Szilárd Vilmos.
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— Elbeszélés az olasz népéletből. 
Imre.

i
i

magában.

Fordította : Mirtonffy
(Folytatás.)

— Utoljára lasz ! Csak Isten hozzádot 
akarok neki mondani 1 szólt

A mint az öreg ko’duanő kis idő múlva 
ismét megjelent, jelekkel adta tudtára szán
dékát, s Gílsemina dobogó szívvel adott át 
neki egy levélkét. Ez nem tartalmazott 
egyebet e szavaknál :

—- Ma fjjel a kert vegén a kerítésnél I 
Titkos aggodalommal és nyugtalanság

gal várta a fiatal leáuy az éj beálltát.
Az a gondolat, hogy kedvesét látni 

fogja, o'y kéjes érzéssel töité el az egész, 
hogy mitől se félt a világon. Úgy látszott, 
hogy minden sikerülni fog.

Este a fivérek eltávoztak hazulról és 
Gelsomina akadálytalanul a kert végéhez 
mehetett.

Még éjfel messze volt, de Domenico 
égő vágygyal várakozott * kerítés mellett. 
Át akart mászni, de Gelsominanem engedte.

— Maradj ott a hol vagy I káré. Tudod, 
hogy bátyáimtól való félelmem széttépi 
szivemet.

— Mikor fog ez elviselhetetlen állapot 
veget érni? kérdá Bartolo fájdalmasan.

— Ma ! viszonzá a szép leány határo
zott hangoa. Ma elválunk kedvesem 1 F.vé
reim halált esküdtek a fejedre ha téged elnem- 
hagylak. Inkább lemondok rólad, sem hogy 
halálodat okoznám I Ma búcsút mondok 
neked mind örökre.

I

Bartolo elhalmozta szenvedélyes kéréssel, 
és forróau könyörgött neki, da Gelsomina 
hajthatatlan maradt.

— Neked élned Kell, s boldognak kell 
lenned 1 mondá szomorúan. Da az én sze
relmem szerencsétlenséget hoz reád. Elért 
feledj el kedvesem !

Még egyezer kinyujtá kezét a rácson 
át, s Bartolo forró csókokkal boritá el, aztán 
rebegé a leány :

— Élj boldogul örökké I
És anélkül, hogy Domenico könyörgé

sére vagy hívására ügyelt, volna, vissza sietett 
a házba.

A mint szobájába ért, ereje elhagyta. 
Forró könyek közt, félig ájultan rogyott le 
Krisztus képe előtt.

Hirtelen rémülten ugrott fel.
A csendes éjben lövés dördült el, aztán 

félig elfojtott fájdalmas kiá'tás hangzott, s 
utánna minden elnémult.

Vad, halálos félelemtől elragadtatva, ro
hant le Gelsomina az utoára. Nem kellett 
messzire mennie. Ablaka előtt a kövezeten 
feküdt kedvese, halott halványan, kezét 
mellén tátongó sebre téve, s nehezen lihe
gett, az élet távozni látszoit belőle.

Rémült sikoltással roikadt kedvesére 
Gelsomina. a hold előbukkant a felhők mö
gül, és megvilágító a borzalmas jelenetet.

Domenico összeszedte minden erejét és 
átkarolta a leányt. Bódog mosoly vonult 
végig halott halvány vonásain,

— Éj boldogul kedvesem 1 lehelé. Mily
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' boldog vagyok, itt a kebleden meghalni.



értek el. Húst a régi zsidók csak ünnep
nap ettek.

A legtöbb vallástól megparancsolt ismé
telt részleges böjtnapok főként hus-tilalomból 
állanak, tehát higiénikus alapjuk van és a 
modern tudomány teljesen igazolja őket. 
Miért kell tehát éppen a kultúra áldásait az 
amúgy is rövidre szabott élet éveivel meg
fizetnünk ?

A kulturember részben azért hal el idő 
előtt, mert helytelenül táplálkozik : egyrészt ’ 
sokkal többet eszik, mint a mennyi tápiá- ; 
lékra szervezetének szüksége van, másrészt ’ 
a táplálékok összeállítása nem megfelelő. 
Ez ételekkel állandóan a bomlás utján kár
tékonnyá váló anyagokat is veszünk be 
szervezetünkbe, a melyek mig egyrészt a 
vesékre nagyobb munkát háritanak, másrészt 
a szövetekre és az érrendszerre egyenesen 
mérgező hatásúak lehetnek, de a melyeket 
a vér bizonyos fokig ártatlanná tud tenni.

A szervezet alkatelemeinek, sejtjeinek 
elientálló-képessége ez okból idő előtt meg
gyöngül és kifejlődhetnek azok a betegségek, 
a köszvény, cukorba], a szívizom megbete
gedés, az erek korai elmeszesedése, a vesék 
elváltozása stb., a melyek azután a hosszú 
életet lehetetlenné teszik.

A táplálékul szolgáié ételek között 
főként a húsfélék azok, a melyek, ha állan
dóan bőségesen élvezzük, különösen szeszes 
itallal kombinálva, a szervezetet a bélben 
képződő bomlási te mények, autoxinok utján 
megmérgezni képesek. A szervezet ezen 
önmérgezésének jelentőségére a modern or
vostudományi búvárkodás terelte a figyelmet. 
Bőséges hustápiálkozás mellett ugyanis a 
rothadási processzus az emésztési szervek
ben nagyon élénk és bizonyos mérgek, 
ptomainok nagy mennyiségben kerülnek a 
szervezetbe, a melyek azután a korai öreg
ségre jellegzetes betegségek kifejlődését 
elősegítik. Dehogy mondanám azt, hogy húst 
egyáltalán ne együnk. Mérsékelt husevés 
mellett szervezetünket bizonyára alig éri 
kár, mert a természet bölcsen gondoskodott 
annak védelméről. Itt van például a vér, a 
mely, a mint már említettem, a szerveze
tünkbe jutott ily mérgező anyagokat bizonyos 
mértekig ariaimatianua enni tudja. A szigo
rúan keresztülvitt vagetáriánizmus szóval 
nem volna eleggé megokolható, annál ke- 
vésbbé, mert a szervezet fehérnyeszükség- 
letének részben való födözésére az állatvi
lágból vett táplálék tényleg a legmegfelelőbb.

Mindenesetre fölösleges azonban napjá
ban kétszer vagy pláne többször is húst 
enni, a mit a mai h usdrágaság 'mellett azt 

Feje lehanyatlott a kemény kövezetre 
és kilehelte nemes életét.

Miközben Gelsomina velőtrázóan sikol- 
tott kedvese hullája mellett, ez alatt a 
szomszéd hazak lakói előjöttek,

— Mi történt itt ? ki gyilkolta meg 
Domemcot ? hangzott össze-vissza. Énkor 
fölemelkedett magasan Gelsomina karcsú 
alakja. A vér eltűnt arcából.

Domenico Bartolo ártatlanul kiontott 
vére bosszúért kiált ! kiáltá vadul. Itt holt
testénél esküszöm, hogy a gyilkosok fivére
im Pietro és Francesco 1

A nép roppant izgatott lett. Mindenki 
ismerte a Tratta fivérek edenségeskedesét 
Domenico Bartolo ellen.

Gelsomina szavainak mindnyájan hitelt 
adtak. A rendőrség a házba ment, de a 
fivérek nem voltak oda haza. Rövid idő 
múlva megérkeztek, látszólag nyugodtan őb 
mitse sejtve, s dacára minden tiltakozásuk
nak és ártatlanságukra való hivatkozásnak, 
azonnal elfogták őket.

Három nap múlva Domenico Bartolot 
eltemették, s az ártatlanul meggyilkoltat 
nagy néptömeg kisérte a temetőbe.

A mint a tömeg eloszlott és a sírra a 
friss hant domborult, ekkor egy karcsú, 
halotthalvány leány lépett elő, mély gyászban.

Tompa kétségbe eséssel veté magát 
Gelsomina a frissen hantolt sírra és könnytől 
ázott szemeit a nedves földre rejté.

— Isten veled kedvesem I zokogá gör
csösen. En értem haltál meg, ezért megbosz- 
szullak, jaj nektek gyilkosok ! Bosszú ! Ez 
lesz utolsó tettem a világon !

Mikor néhány hét múlva a Tratta fivé
rek ellen a gyilkossági per megindult, majdnem 
egész Nápoly megjelent, hogy hallja és lássa, 
hogy a nővér mi rosszat vall testvérei ellen.

Francesco és Pietro állhatatosan tagad
ták tettüket. Néhányan azt állították, hogy 
* testvérek egyikét a gyilkosság ideje alatt

hiszem, szivesen hall mindenki. Helyesen cse
lekszünk és csak egészségünknek használunk 
vele, ha az eBti husevést egészen mellőzzük, 
este hús helyett : tojást, sajtot, tejet, vagy 
az aránylag sok fehérnyetartalmu főzelékfé
léket együk, sőt abból sem származik a baj, 
ha a hét egy-két napjában »emmi húst 
sem eszünk.

A jövő nemzedéket már ez elvek szerint 
kell nevelnünk; a gyermekeket nem szabad 
a bőséges husevéshez szoktatni, vagy mi 
több, kényszeríteni, a hogy a mi szülőink 
tették, kik orvosaiktól azt tanulták, hogy 
izom és erő csak húsból lesz. A gyermek 
tápszerei között a tejféléknek, főzeléknek és 
a gyümölcsnek kell a legfőbb szerepet ját
szania.

Ne féljünk attól, hogy a mérsékelt hus- 
evés, vagy akár a hústól való teljes tartóz
kodás, az izomzat fejlődését megakadályozza, 
illetve a nagyobb izommunka elvégzését 
lehetetlenné teszi. A japánok fényesen kiál
lították a háború faradalmait, jóllehet túl
nyomóan növényi eledellel, 
táplálkoznak. Hazánkban a 

főleg rizszsel 
mezei munkás

aratás idején ugyancsak óriási munkát végez, 
holott táplálékában a bús elenyésző szere
pet játszik. Igen érdekesek azok a kísérle
tek is, a melyek azt bizonyítják, hogy testi 
fáradalommal szemben nagyobb a kitartásunk, 
ha sok szénhidrátot, pl. cukrot fogyasztunk 
el. A német hadseregben ebben az irányban 
igen alapos kísérletek történtek, a mely ékből 
az az érdekes tény derült ki, hogy azok a 
csapatok, a melyek a nagy gyaloglás előtt 
sok cukrot kaptak, a fáradalmakkal szemben 
sokkal kitartóbbak voltak.

A növényeledelek szervezetünk föntar- 
tására szükséged tápláló anyagok valameny- 
nyiét : a fehérjét, a szénhidrátokat és zsíro
kat tartalmazzák. Ha azonban kizárólag 
növényi eledellel élnénk, igen sokat kellene 
ennünk : oly nagy mennyiséget, a minőt 
emésztő szerveink csak nehezen birnának 
földolgozni. Szóval az ember mégis inkább 
a vegyes kosztra van utalva és egyrészt a 
fehérjék, másrészt a zsír pótlására, az állat
világból származó ételekre is rászorul. 
Ezeknek azonban egyáltalán nem kell szük- 
ségsépen húsféléknek lenniük. A sajttal, 
tejjel, túróval és tojással a húst kitünően 
lehet pótolni. 11a a hús megdrágult, ezek hál 
együnk többet és ne irigyeljük a kiváltságos 
osztályt, a gazdagokat, a kiket bizonyára a 
husdrágaság sem fog visszariasztani az egész
ségre amúgy is ártalmas túlságosan bőséges 
húsevőstül.

a „szőlöfürthöz" címzett vendéglőben látták, 
de a két fivér annyira hasonlított egymás
hoz, hogy Benki se tudta, melyik volt a 
kettő közül.

Végre Gelsomina jelent meg mint tanú. 
Halott halványan, titokzatos fénylő szemek
kel, lépett a bírói emelvény felé.

— Isten a tanúm I mondá tompán, hogy 
a tiszta valót mondom. Azt nem láttam, hogy 
fivéreim Domenico Bartolot meggyilkolták, 
de számtalanszor hallottam, a mint fejére 
halált esküdtek. Francesao és Pietro, Bartolo 
gyilkosai.

Ha csak egyik is ölte meg, azért mind- 
ketteu részesek a gyilkosságban, mert szán
dékuk közös volt.

Ekkor Francesco lépett elő villogó 
szemekkel,

— Ny omorult — orditá vadul — merészeled, 
van lelked fivéreidet a bakó kezébe szol
gáltatni ?

— Nem arra tanitottak-e engem, hogy 
bosszút kell állani ? — mondja Gelsomina oly 
hangon, melytől megrezzentek. Nos tehát 
én bosszút állok kedvesemért.

Miután annak lehetősége ki volt zárva, 
hogy Bartolo öngyilkos lett volna, a két 
Tiiitta fivért, tizenkét évi fegyházra elítélték. 
A mint az elítélteket elvezették, még egy
szer nővérükhöz fordultak.

— Átok reád, testvérgyilkos 1 ordítot
tak vadul.

Gelsomina eszméletlenül rogyott össze.
Ugyanaz nap este egy halvány dúlt 

arcú nö kopogtatott a karmelitanök kolos
torának kapuján, és bebocsáttatást kért.

Rövid idő múlva Gelsomina dús, fekete 
hajfürtéit ollóval lonyirták, és apáca öltönyt 
vett fel, s sürü fátyol 1 oritá arcát.

Éjjel-nappal a Mindenható Isten képe 
előtt térdel a szegény nő, és kedvese lelki 
üdvéért imádkozik, s bűnös bátyjai megté
réséért könyörög.

Vége.

A hatóságok és a közélelmezési intéző 
körök pedig megfelelő intézkedésekkel oda 
h ssanak, hogy az említett ételekhez a nép 
jó minőségben és olcsón hozzájuthasson.

Különfélék.
_  Városi közgyűlés. Léva r. t, város 

képviselőtestülete november hó 26-ik napján, 
rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a képvi
selőtestület tagjai — dacára a fontos és 
érdekes tárgysorozatnak — nem nagyszám
mal vettek részt. A gyűlést megnyitván a 
polgármester bejelentette, hogy a Levatich 
cialad ujahb 1000 koronás jótékony alapít
ványt tett a lévai szegények részére. A 
közgyűlés a nemeslelkü adományozóknak 
hálás köszönetét nyilvánította s elrendelte, 
hogy úgy erről, mint az előbbi 30C0 Koronás 
alapítványról alapitó oklevél készíttessék. 
Majd bejelentette, hogy a vámut folyta
tólagosan keramit burkolattal teljesen kiépít
tetett, a munkálat felülvizsgáltatott és átvé
tetett. Mire elrendelte a közgyűlés, hogy a 
7526.96 Dől beépített uj területért járó 
104668 korona 50 fillérből a még fizetetleu 
23543 korona 50 fillér kifizettessék. A biz
tosíték az 1912 október 12 ig terjedő jótál
lási idő alatt visszatartandó. Egyúttal elha
tározta a közgyűlés, hogy feliratot intéz a 
Kereskedő mi miniszterhez az iránt, hogy a 
magyar államvasutak az építési költséghez 
hozzájáruljanak. Ezután következett volna 
az állami tanitő képezde helyéül a minisz
térium által kijelölt Kohári-utcai Gazdasági 
egyleti kert átengedése a Bízik János, Zsle- 
bek Jozefin és leányai 8 özv. Jozefcsek 
Károlyné és gyermekei területeinek megvé
tele s a kincstár részére leendő átengedése 
ügyében érdemleges határozat hozatal, de 
mivel elegendő számú képviselő nem vö t 
jelen, a határozat hozatal december 28 ára 
kitűzött közgyűlésre halaeztatott el. Tudo
másul vette a polgármester jelentését, hogy 
az uradalom a fogadó 1/2 vételáráért 5®/o 
kamat mellett félévig elvár. E rendelte, hogy 
a fogadó felépítésének tervére pályázat Íras
sák o’y képen, hogy az első legjobb terv 
1000, a II. 600 es a III. 400 kor. dijbaa 
részesül s a közgyűlés azután a tervek be
érkezte utáa fog az építés felett dönteni. 
Tudomásul vette ezután a közgyűlés, hogy 
a Léva-Nyitra közt építendő vasút pót köz- 
igazgazgaiási bejárása november hó 16-án 
me^ejtetett. Majd a közgyűlés ifjú Kupper 
Ferenc illetőségi ügyében határozott aakent, 
hogy annak lévai illetőségét megtagadta. 
Elfogadta ezután az 1907 évi községi köz
munka összeírást, tudomásul vette a Közok
tatásügyi miniszter leiratát a fógymnásium 
kibövitese ügyében. Szentes város képvise
lőtestületének átiratát a hazai ipar támoga
tása érdekében elfogadta s elrendelte, hogy 
a jövőben a városnál szükséges szállítások 
csak hazai iparcikkekből legyenek. Végül 
tudomásul vette, hogy Barsvármegye alispánja 
a polgármester ellen a darabant föispáunal 
való szolgálat: Írásbeli érintkezés miattinditott 
fegyelmi ügyében a polgármestert rosszalásra 
Ítélte s hogy ezen Ítéletet a polgármester 
megfellebbezte. Ezzel a gyűlés véget ért.

— Gimnáziumi hírek. A pozsonyi 
tankerület kir. főigazgatója, Pirchala Imre, 
november hó 22-től 26 ig hivatalos látoga
tást végzett a helybeli kegyesrendi főgim
náziumban. — A látogatást befejező gyűlé
sen teljes megelégedésének adott kifejezést. 
_  E hírünkkel kapcsolatban jelentjük, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter Édes 
Jenő világi tanárt a munkácsi áliami főgim
náziumhoz nevezte ki, helyet a kegyes-tani- 
tórend főnöksége Veizer István világi tanarral 
töltötte be, ki állását novembember hó 30 án 
el is foglalta.

— Gyászrovat. Egy derek, szorgalmas 
iévai fiatal ember halt meg élte tavaszán : 
Jánosy László, gimn. tornatanár. Alevsiáil. 
tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet, 
majd a nemzeti tornaegyletben a toruatanari 
képesítést szerezte meg, s mint ilyen a ró
zsahegyi gimnáziumban kezdte működését. 
Nagyon lelkes, buzgó művelője volt a test
edzésnek, s talán hivatásának rajongó sze
retető vitte korai sírba; tüdő bajba esett, s 
egy éve már nem is működhetett, hazajött 
meghalni. A rokonszenves, közkedveltségben 
álló fiatal ember haláláról igy szól a gyász
jelentés : Alulírottak fájdalomtól megtört 
szívvel tudatják, forrón szeretett hü fiú, 
kedves testvér és jó rokonnak Jánosy László 
rózsahegyi gymnasiumi tornatanár urnák 
áldásos és tevékeny életének 28-ik évében, 
folyó évi november hó 26-án délelőtt *'t12 
órakor a halotti szentségek ájtatos felvéte
lével, hosszú szenvedése után Léván történt 
gyászos elhunytét. A megboldogult földi 
maradványai a róm. kath. egyház szertartá
sai szerint folyó hó 28-án deiután 3 órakor 
fognak a gyászháznál beszenteltetni és a lévai 
sirkertben örök nyugalomra tétetni. Az en
gesztelő szent mise folyó hó 29 én reggel 
*/t8 órakor a lévai róm. kath. tempómban 
fog a Mindenhatónak bemutattatni. Liva, 
1906. november hó 26-án. A’das és béke 
legyen porai felett 1 Jánosy Antal és neje 
sz. Laky Anna mint szülők. Jánosy István, 
Jánosy Margit, Jánosy Imre testvérek. Ja- 
nosy Istvánná sz. Aadruska Gizella mint 
sógornő és ennek gyermekei; Ilonka és Böske.

— A sorozás eredménye. A lévai 
járást illetőleg november ho 26, 27 és 28-án 
tartatott meg a fösorozás az 1885, 1884 és 
1883-beli állítás-kötelesekre. Állítandó voit

összesen 699 egyén ; besoroztatok 217 és 
pedig a kivetet ujonc-jutalók alapján a had
sereg részére 126, a honvédség részere 40, 
fölös számú besorozottak a kivetett jutalénoj 
felül : 51- — A lévai illetőségűéi sorozása 
november hó 30 án történt a következő 
eredménnyel : 128 hadköteles közül beso
roztatott 39, visszahelyeztetek 34, törültetek 
18, kórházba küldetett 2, távoliétól igazolta 
21, nem igazolta 8, meghalt 6.

— Államsegély az árvahaznak A 
m. kir. belügyminiszter a lévai Stefama-s. 
vaház céljaira 2000 korona államsegélyt 
utalványozott és kilátásba helyezte, ho^y I 
ezen államsegély ezentúl évenként, mmt 
állandó segély fog kiutaiványoztatni.

— 40 éves jubileum A ee mecbá 
nyai kathoukus hívek szép üunepsegre 
készülnek. A közszeretetben álló Podhrayyuy 
Pál prépost-plébánosnak 40 éves p.pi jubi
leumát készülnek megünnepelni. A juunans, 
mielőtt Selmecbányára került volna, napunk 
Barsban működött mint gr.-szöilösi p etianos.

_  Kinevezés. A pénzügyminisztérium 
vezetésével megbízott mimsztereiuök lienko-' 
tiics János aranyosmaróti II. oszt, adóhivatali 
pénztárnokot I. oszt, adóhivatali peuztár- 
nokká, Pintig József aranyosmaróti II. oszt, 
alóhivatali ellenőrt I. oszt, adóhivatali elle
nőrré nevezte ki.

— Halálozások. Szitnyai József kir. 
tanácsos, a Ferenc-József reud lovagja, 
Ssl.uecbánya varos polgármestere novemoer 
hó 26-án 62 éves koráoan hirtelen elhunyt. 
A halotti szentségekkel dr. Haiczl Kaiman 
garam-szent beaedeki piebanos latta el. 1 - 
metése 29 én délután 3 órakor ment vegue 
inpozáus részvét mellet. — Toifel József,a 
nyitrai jóhirü Arany Szarvas szalioda tulaj
donosa november hó 24-én, hosszú szenve
dés utaü tevékeny életének 60-ik éveben 
elhunyt.

— Novemberi veröfény. Akik évről- 
évre meg szoktak figyelni az időjárást, azok 
sokáig fogjak emlegetni az idei szép őszi 
napokat, a bámu atosan enyhe időjárást. M g 
az idei szeptember nagyon kedvezőtlen, 
szeles, hűvös, esős volt, addig cktóber, de 
kü.önösen a november ugyancsak kitett ma
gáért ; ez utóbbi teli hóuapoan egy-kétezer 
valóségos nyári veröfényoen gyönyö. kődhet- 
tttnk. Az a kérdés, milyen lesz ezek után a 
tél, fehér lesz-e a karacsouy, meddig fog 
tartani a tel. S-.ép, kedemes az enyhe idő, 
de már karácsonykor csak azt varjuk, hogy 
szép fehér hó legyeD, a fagy is hadd adja 
ki a mérgét, hogy azután márciusban újra 
örü hessüuk a természet ébredesenek ez 
sütkérezhessünk a kellemes tavaszi nap
sugáron.

— A Fárkány-Nánáról Lévára in
duló személy vonatnak ciatlakozasba hozatala 
a Zsolna felől érkező gyorsvonattal. A Par- 
kány-Nánáról jelenleg este 8 óra 10 perckor 
Lévára induló személy vonat ez évi december 
hó 15-től kezdve Párkány-Nanáról 20 perc
cel későbben, vagyis este 8 óra 30 perckor 
indittatik és Lévára éjjel 11 óra 7 perckor 
érkezik. E módosítás folytán az említett 
személy vonat Párkány Nanán csatlakozást 
nyer a Zsolna felől érkező gyorsvonathoz, 
illetve az utóbbi vonat közvetítésévé az esti 
gyorsvonathoz Becs felöl is.

— Eskadtszéki esetek. Alighogy az 
aranyosma.óti esküdtszék hosszú ülésezés 
után bevégezte a doigic, máris annyi dolog 
szaporoiott fel, hogy akár újra kezdhetnék’ 
Napirenden vannak afejoaverések, késelése-t. 
November hó 29-en éjjeli köreimázás közben 
Tolmácson egy 70 eves öreg embernek, 
Jelenka Istvánnak fejét verték szét baltával' 
de ő m«ga al.g vett az esetről tudomást' 
mert tök részeg voit. Különben az orvo- 
akit ejjel hozattak ki a sebesülthöz, alig 
ta.áit józan embert az egész fa'uoan. Ügy 
latszik a sorozásnak tartották at noldomas“-a 
Az volna jó, ha az esküdtszék a pálinkáivá? 
ellen hozna valami elmarasztaló verdikté

— 1907. A jövő év kalendáriumán-, 
főbb pont) u a következők ; At uj év ked. 
napra esik, a&ikuek tehát szent Antal a 
patronusuk, azokra szerencsét hoz. A farsang 
január 6 an kezdődik és már február 12 én 
véget ér. Husvét március 31-én és április 
1-en, pünkösd május 19. 20 áa lesz. A has
veti, pünkösdi és karácsonyi ünnepeken 
kívül kettős ünnepek : február 2. 3. március 
24. 25. és junius 29. 30.

— Pályázat községi orvosi állásra 
Nándory Pai honti foszoigaoiró a megürese
dett bakabányai községi orvosi állásra pá 
lyázatot hirdet. A pályázni kívánók, szabalj- 
szerűen felszerelt kérvényükét hozzá dec. b - 
15-ig adjak be. Javadalom ; Tórzatizetes 
1600 korona. Lakbér 200 korona. 34 ni. 
tűzifa házhoz szállítva. Betegtegéiyzö pénz
tártól 200 korona. Himlőoltásért 30 korona. 
Látogatási dijak : nappal 80 fillér, ejja 1 
korona 20 fillér és haiotckémiésért eseten
ként 80 tiuer. Miut vagóoiztos, szarvasmarba 
után 80 fiuer, sertésért 40 fillér, borjúért 30 
fillér, juhart 10 fi.ler díjazásban részesül.

— A tanítók fizetésjavitása Or
szágszerte megmozdultak a lauitók, most 
már nem kérnék, de követelnek, követelik 
anyagi helyzetük regen megérdemel? javítá
sát. A napokban a barsmegyei ev. ref. tanítói 
kar is e tárgyban gyulesezett Léván. Kü ö- 
nősnek tüuia fai, hogy a magyar tanítóság 
az előző kormauyok idejében nem mozdult 
meg oly ereiyiyei mint most; pl. a Tisza-fele 
fizetésrendezes alkalmával hallgattak, most 
pedig, midőn a kormány óz különösen » 



kultaszminisster ellő gondjának tekinti a 
tanítók fisetésjavitáaát, sőt állását köti hozzá 
erős hangon nyilatkoznak és szociális szer
vezetekké tömörülnek. Debuisaet pridem ! 
Elég az hozzá, hogy a tanítók anyagi hely
zete rövideseu örvendetes módon meg fog 
javulni ; Apponyinak sikerült elfogadtatnia 
a minisztertanácsban tervezetét, mely azerint 
minden állami és nem állami tanítónak évi 
1400 korona fizetési minimumot juttat, még 
pedig 1907. február hó elsejétől kezdve. Ere
detileg a miniszter 200ö koronás minimumra 
gondolt, ami évi 13 millió koronába került 
volna, de ez idő azerint ily nagy összegnek 
a kialakítása lehetetlen.

— Örömhír a hadköteleseknek. A 
honvédelmi m niszter etíy leiratot küldött, 
mely reudelete az álliiásköteiesek körében 
nagy örömet fog kelteni. A leirat azerint 
azoK az 1884. évi születésűek, kik az idén 
eöazör jönnek pólaorozásra, a legközelebbi 
alkalommal a III. osztályba lépnek, azok az 
1883. évi születésű hadkötelesek, a kik az 
idén pótsorozásra álltak elő, többé nem 
k elesea sorozásra megjelenni,

— Javító érettségi vizsgálatok. A 
pozsonyi tankerüieihez tartozó gimnáziumok 
rrszere a pótló éa javító érettségi vizsgála
tok folyó évi december hóban fognak a 
pozsonyi kir. kath. főgimnáziumban megtar
tatni. Az írásbeliek dacember 12, 13 és 14 én, 
a szóbeliek 15-én lesznek.

— Esztergom bortermése. Az esz
tergomi Bzöiosg.zdas tinit az íd-n igen rossz 
8zjreijük voit ; tava y 19771 hektoliter bort 
szűrtek, míg az idén csaa 9156 hektolitert, 
vagyis 10615 hektoliterrel kevesebbet, m nt 
a múlt evnec, aranyban kifejezve féannyit 
sem, mint az előző esztendőben. Ezt . nagy 
CbjkkeDest a tojó evben umsteke előfor
dult jégverés es szokatlan nagy zivatar 
okozta.

- A parkány-nánai karambol. 
November hó 17-en nagy vouatösszeü kozés 
volt a parkéi y-i án-i adomádon, l,o az Ér
sekújvárról jövő 243. számú tehervonatnak 
neki m int a 2 14. számú to a.ó tehervonat. 
Nyoic va-uti eucsi. töri, pozdorja-rá a ka
rambol. A megindított vizsgálat kiderítette, 
hogy a s.erencsrftierséget a tolató tehervo
nat személyzete idézte elő, mert dacára 
annak, hogy tudnia kellett azt, hogy az 
érsekujvári tehervonat az ötödik vágányon 
fog beérkezni, mégis ezen vágányra tolatott 
s így elksrüihetetlenné tette a karombolt. 
A szerencsétlenség részleteiről a következő
ket irhaijuk : Szombat délelőtt negyed tiz 
Órakor nehány percnyi késéssel robogott be 
oda a 243. számú tehervonat. A pálya sza
badnak volt jelezve, de miután a tehervonat
nak menetrend szerint az állomáson meg 
kedett volna állni, már az állomás előtt 
fekezett a gépész a erre jelt adott a vonat
kísérőknek is. Azonban mikor a köbölkuti 
országutat átvezető hid alól az állomás terü
letere ért, hirtelen szemben találta az ötö
dik sínpáron a feléje jövő 264. sz. tehervo- 
natot, mely áruval volt megrakva éa más 
kocsikat azedett m igához. As érsekujvári 
vonat gépesze ellengőzt adott, a tolató vonat 
gépészé szinten és a fűtökkel együtt felis
merve a veszedelmes helyzetet, leugrottak s 
így életüket megmentettek. Nem menekül
hetett azonban, mert nem ia sej ette a vé
szedé met az érsekujvári vonat vezetője 
Ladángi Mihály és a vonat végéhez közeli 
kocsin levő Polgár G iza nevű vasúti lakatos. 
Az el.engöz hiaba való volt, a két vonat 
összecsapódott éa abban a pillanatban való
ságos forgácscsá roppantak a kocsik farészei, 
Ladányinak kezeit éa mellkasát nyomta össze 
a kocaironcs, a szerencsétlen Polgárnak 
pedig egy fakor.ó fúródott a gyomrába. 
Érdekes és az összeütközés rettenetes erejéről 
ad képét az, hogy az egyik lokomotív eleje 
tejesen öaszeropp«nr es 8 kocái basinave- 
hetetlen romma lett, 15 pedig töőbé-kevésb- 
bé öszetöredezett. Az érsekujvári vonat 
jobbara szénnél volt megrakva, de közben 
voit egy üres állatszáliitó-kocsi. Ez az ősz* 
azeiitközés következtében a magasba emel
kedett és a mögötte jövő harmadik szenes
kocsi tetejére Bzaladc. A tolató voaat gépe 
az ersekujván vonat gépét kiemelte a vá
gányból is. Ezen pillanatban történhetett, 
hogy egy kb. 3 meter hosszú aindarab fel
szakadt es a mozdonyt követő szerkocdt 
— mintha papiros lett volna, — keresztül 
bökte. At irtózatos erős vasalkotmányba a 
amdarab alul befuródott és az oldaiau jöt' 
ki. Az érsekujvári vonat több vas szenes 
kocsija, mint megaunyi papiros-skatulya, 
ös-ze>apult. Az állomásra vaió bejárást a 
zzerencsétlenseg nem zár,a el és igy a fövő- 
na semmi forgalom-zavart nem szenvedeti, 
A sét sérült vasutas — mint rrceah üuk, már 
túl van a vés élyen, de árért jó időre mun- 
kasépteienne vau. A M- A. V. kára 
mintegy 50,000 oroua.

— Vásári tolvaj. Langer Adolf bu
dapesti Isi- os á.iitOisg -■ eresa«dő segéd, 
fő rendült Budapestről a folyó évi nov, hő 
28-an tartott országos kirakó vásárra s irt 
a piac téreD, hol legnépesebb volt, ifj. Bálint 
János báthi lakos znebeböl egy zacskót, 
melyben pénztárcája vob, kiemelt. N*gy 
meglepetésére ügyessége cserben hagyta, 
mert Bálint János essrevette, torkon ragadta 
• a meg aezeben tartott zacskót a pénzt r- 
cával együtt elvette öt pedig Tolnai Ltván 
rendőrnek adta át. Bár tetten eratett, a lo
pást tagadta, de minden tagadása ellenére a 
rendőrség által * lévai kir. járásbírósághoz 
^kuertatett.

I Kabát tolvaj. Simkó András lévai
lakos cipész segéd a folyó évi november hó 
26-án bement ebéd idején a Budai féle 
korcsma helyiségbe, hol egy asztalnál helyet 
oglalt. bábián Gésa lévai lakos cipész segéd 

egy más asztalhoz telepedett le, téli kabát
ját a Simkó András asztala melletti fogasra 
akasztotta. Mig Fábián ebédelt, az alatt 
Simkó a korcsmából távozott, magára öltvén 
rabán téli kabátját a azzal egyenesen a 
zá ogbá^ba ment és elzálogosította. S mint 
ki dolgát jól vé ezte, újból vissza ment a 
korcsmába a ott bort rendelt. Fábián Géza 
távozni akart, de kábáját nem találta. Gya
núja Simkóra ered s kérdőre vonta. Ez nagy 
flegmával válaszott ; néa nem láttam.* Midőn 
azonban a rendőrségre kísértetett, beismerte, 
hogy tévedésből vitte el a károsult kabátját. 
Minthogy neki ott téli kabátja nem volt, 
tehát eme védekezését sem lehetett elfogad
ni, hanem megbüntetése végett a lévai kir. 
járásbíróságnak átadatott.

Vásár Léván ez évi november hó 
26-án tartott országos baromvásárra fe'haj- 
tatoit szarvasmarha ; 1892 darab, ló : 2023 
darab, juh : 200 darab, sertés : 279 darab, 
kecske ’ 11 darab, összesen : 4405 darab.
Ezekből eladatott szarvasmarha : 776 darab, 
ló ; 155 darab, juh : 56 darab, sertés : 177 
darab, kecske : 4 darab, összesen 1267 drb.

Közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő úr!

Kegyeskedjek beiyet adni becses lap
jában halas köszönetemnek a F. M. K. E. 
lévai választmányának azon hazafias jótéte
ményéért, hogy kerületem tót községeiben 
működő tanítók között, a magyar nyelv 
tamtái-ában elért eredményhez képest 940 
koronát kiosztatni rendelt.

A páratlan áidozataészségü választmány 
határoz-ta szerint, buzdi.ó szavaim kísére
tében, a következőképen lettek jutalmazva 
a tanítók, illetve tanítónők ; Szeibe] Már a, 
H aványi Janó-, Bshula Mária, S-mrák Mi- 
riska, B'-hu'a István, Pelczer István és Z t- 
char Ignác 80-80 koronát ; P vonáa István, 
Hu jak János, Waiter Anna, Garöffi Henrik 
es Lehoczky Martoa 60 60 koronát ; Nyitray 
János 40 koronát, es H zvtfsi O tilia és Bre- 
zánszky Irma 20 20 koronát, kap’ak.

Adjon Isten magyar hazánknak sok ily 
nemes lelkű választmányt és áldozatkész 
hazafit I

Garamujfalu, 1906. november 29.
Hazafias üdvözlettel 

Báthy Gyula 
esperes és tanfelügyelő.

Irodalom és művészet.
Mllit és jelen. Ezen cim alatt egy Ízlé

sesen kiállított kötetben költemények fog
laltatnak, szerzőjük a lévai áll. tanítóképző 
igazgatója : Köveskuti Jenő. A kötet a szer-* 
zőnek érzésvilágát tükrözteti vissza, híven, 
őszintén. C.fraság nincs benne, nem ékesíti 
fel érzéseit, nem hamisítja meg át nem é"- 
zett szóvirágokkal, ajánlása is ily őszintén 
egyszerű : „feleségemnek ajánlom e könyvet." 
Ei a verskötetnek egyik kiváló értéke. De 
nemcsak az érzések ös-inte kifejezése, a 

. költemények tartalma is értékes. Két részre 
oszthatnék : az elsőben szerelme történetét 
énekli meg ; e részben a természet szépsé
geit is c-ak szivén ái látja meg, amit lát, azt 
mind belevonja érzései körébe. A má-odik 
részben a meglett félti ember nyugodt szem
léletével, de költői ihlettel lá<ja meg min
denben a szépet. E rész igea változatos, de 

■ minden tárgy, mind-n jelenet vagy az em- 
' beriség vágyait, szenvedélyeit szókltatj a meg 
! benne, vagy p dig, éa főként a hazaszeretet 
j bzent érzetét költi fel, ez az uralkodó érzet 
í benne. Az Adrián, a Kárpátokban, a Ma

rosnál, szóval amerre jár e hazában, minde
nütt felélednek előtte hazánk hősei, megújul
nak nemzetünk szenvedései. Hazafias költemé
nyei köat vannak kiváló értékűek, melyek 
legszebb e nemű ódáink mellett is megállják 
helyüket, mint pb a Maros, A Kárpátok közt, 
a Honárulók cimüek. Kézben a szeretet val
lásának magasztos érzéséi fakadnak föl szi- 

' veben s ez mind együtt fölséges harmóniába 
olvad össze. Nagy a fogékonysága a termé
szet szépségei iránt ; a felföldet szereti, a 
fenyőfát, mely nála a függetlenség szeraéiye- 

, siiöje. A tálában kitűnő sajátsága, hogy 
‘ minden megelevenedik előtte. A kötetnek 

menő befejező akkordja a Jön Rákóczi című 
pompás ódái költemény. — Az értéséé tar- 

. ta omboz iiiö a kü ső ; változatos, solt s or 
i művészi összetételű ritmusaiban simán, egyet- 
í len hiba nélkül folynak a versek, melyeknek 
S különösen zenei tökéletessége szembetűnő, 
i A ciiiios kötet finom papíron a Pallas kia- 
; dásaban jelent meg ; kapható Nyitrai és 
; Társánál Léván, 3 koronáért.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrkapitány.

Busa m.-mázsánként 13 kor. 20 fill. 13 
kor. 60 fi'l. — Kétszeres 12 kor. 40 fill. 12 
kor. 80 fill. — R>zs 11 kor. 60 fi i 11 kor. 
80 fid. — A-p* 1‘2 kor. 40 fi’l. 13 kor. 20 
fill   Zab 13 kor 40 fill. 13 kor. 80 fili
— Kukorica 9 kor. 20 fi'l. 10 kor. 20 fill.
— Lencse 27 kor. —- fili. 29 kor. — fill. — 
Bab 16 kor. 40 fill. 17 kor. — fül. — Kö
les 9 kor. — fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lóhere 106—124 kor. — Lucerna 115 - 
132 kor. —Mustármag 88—40 kor. — Mu
har ——— kor, Biborhermag 30—32 kor,

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi novembr hó 25-tól december hó 2-ig.

Születés.

A szólít ere § a A gyermek

neve

Steru József Schlerager R. leány Irén

Korunszki Lajos Hly Anna hu Lajos

Jakubik János Jan^a Mária leány Erzsébet

iázasság.

Völeneny es menyisszony neve Vallása

Pekárik András PoUák Anna

Orgouáa Antal Andás Wolf.Janka

Sohmidt Mátyás Kovács Ör céhet

róm. kath. 

róm. kath. 

égőst. U. ev. r. k.

Halálozás._______________ j

Az elhunyt neyt Kora A halál oka

Bartek József 47 éves evvériiség

Jánosy László 27 éves töd Ivész

Sallai József 17 éves hasi hagy máz

Nyilttér.
Az előnyösen ismert

Karácsonyi vásár 
Blu menthál Jónás 
női- és úri divat kereskedésében mai 
napon kezdetét veszi.

Hazai gyártmányú cikkek nagy 
választékban.

Fenti cég a t. vevőközönség szives 
érdeklődését kéri.

i

KOSSUTH FERENC levele:
„Csuzos bántaimaknál az 

„Indaszesz" bedörzsölő se 
jó hatásúnak mutatkozott. 
Kérem legyen szives nekem 
három üvoggol küldeni."

Kossuth Ferenc.
Számos előkelőségek és 

orvosok igazolják, hogy a 
törvényesen védett

székelyhavasi
INDASZESZ 

gyógyfű sósborszesz 
legjobb szernek bizonyulta 
test es izmok edzésére. Üdít 
és frissít. Megóvja a testet 
a hideg káros befolyásától. 
Másságéhoz (gyúr ók e n ö k u r a) 
felette ajánlatos. Leghatáso- 

tájában felülmúlhatatlan 
gyógyszer. Egy üveg székely
havasi .Indaszesz" fölér 10
üveg közönségesBÓsborszeia-
s z e 1.

A törvényesen védett 
székeiyhavasi Indaszesz 
kapható minden gyógyszer
tárban, valamint Kern Test
vérek, Knapp Ignác, 8 11- 
b inger Zslgmond. Singer! 
Izidor, FickEde lévaicé-1 
g e k n é 1. |

Eladó kocsi.
Egy kitűnő karban levő feketére 

lakkirozott alig használt félfedeles kocsi. 
Majdnem uj-kocsi bőrrel van párnázva, 
kerékkötővel ellátva. Egy pontosan járó 
kitűnő kocsióra is van rajta. Ára 500 
korona- Megtekinthető Kis-Tőrén.

ELADÓ
szállodai "berendesés I
Léván, az „Oroszlán^ fogadó 

összes berendezése és felszere- 
relése egyenként vagy össze
sen szabad kézből eladó, 
u. m. szobabútorok, korcsmái és ven
déglői felszerelés, hordók, lovak, om
nibusz, üveg és porcellannemüek evő
eszközök, villany berendezés egyszóval 
az óvek óta bérben bírt „Oroszlán“ 
szálloda összes felszerelési ingó
ságait kiárusító in.

Léva, 1906. november hó 24.

Váry Lajos

Eladó
Egy szatócs üzlet, betegség miatt, ital
mérés és dohány áruda van hozzá. — 
Bővebbet Klapka-utca 24. sz.

Eladó ház.
László-utca 18 számú ház szabad

kézből eladó. — Bővebb értesítést ad 
Szabó Dániel (Rákóci-utca 17 szám.)

Gyöngyvirág-
jobb, teljesen ártalmatlan szer.
1 tégely ara I korona. — Szappan 80 fill.

BOLEMAN gyógyszertárban Lévan.

Henneberg-selyem 
csak közvetlenül 1 — Fekete fehér ét» színes méterje 
60 krtól 11 forint 35 krig. blúzokra és ruhára Bér- 
meutve és mar elvámolva házhoz szállítva, Gazdag 

mintaválaszték postafordultával.

r— „
QTMCPP Varrógépek
öli\vjLLl\ különféle czélokra.

nemcsupán ipari cé okra, henem
a családban előforduló összes 
varrómunkákra egyedül 
általunk szerezhetők be.

I

Vigyázni 
kell, hogy a 
vétel csakis 
a mi üzlete
inkben esz
közöltessék.

J ‘ Valameny-

fiók> 
ink erről a 
védjegyről 

ismerhe tők II 
fsl. =

Singer Co varrógép r. t.
I*EVA Kazinczi u. 2.

HÁLA
késztet engem, hogy minden tüdő- é» torokbajban 
szenvedővel szívesen és díjtalanul közöljem, mily 
módon szabadult most már tanító fiam egy egyszerű, 
olcsó és hatásos termék által hosszadalmas szen

vedésétől. $
X. Baumgartl, Gaatwirt In Neudek bel Kar láb ad.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a
BÉTHV féle

pemetefű czukorkánál!
Vásárlásnál azon!) m vigyázzunk és határozottan

EáÉTX-I'S'-fálét teázj-ü.n.15,
mivel sok haszontalan utanzata van.

1 doboz ára 60 fillér.
Csak R É T H Y-felét fogadjunk el!

Eladó ház!
A Dzmjanich-utca b. számú ház sza

badkézből eladó. — Érdeklődőknek 
bővebb felvilágosítással szolgál JDr. 
XLxxxosJkó Béla. TüLgyvécL.
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A Franklin-Társulat kiadása
A

a magyar irodalom főmüvei

lEilen.ozed.ilc sorozata

jelent is már meg a következő kötetekkel:

Deák Ferenc munkáiból. I. kötet. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 
Wlassics Gyula.

Magyar népdalok. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Endrődi Sándor
Mikes Kelemen törökországi levelei Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 

ellátta Erődi Béla.
Petőfi Sándor munkái. I. és H. kötet Kisebb költeménTek. Sajtó alá 

rendezte és bevezetéssel ellátta Badics Ferenc.

Egyesült czeglédi szőlős
gazdák boreladási iársasága 

CZEGL&D.
Egyenlődéi, bepinczózi és árubv bocsaj’ja 

a termelők tizztán kezelt legkitűnőbb 
borait

Nyilvántartja közvetíti e^entu' az 
egyes termelők magán plnczéiben, 
sajátkezűleg gondrzott oor„i» .t is.

Különösen előnyös szövetkezeteknek és 
vendéglősöknek a nálunk való bevásárlás, 
mert egész éven át egyforma és akár
milyen nagy tömegben folyton egy es 
ugyanazon bort kaphatják.

Ezúttal áruba bocsátjuk a legkitűnőbb 
siller szinü „Kadarka11 és zöldesfehér 
„Ezerjó", „Rizling" stb. fajokat is melyek 
több waggon vételénél igen mérsékelt 
árban kaphatók.

LEVÉL vagy SÜRGÖNYCZIM : 
Egyesült szőlősgazdák társasaga CZEGLÉD

♦ r
ifKHÍ A Lhinient Capsici c&iup., Rj 

a Horgouy-Paiii-Expeiler 
pótléka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely márt..- 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szerre 
bizonyult köszvénynél, csúznal és meghűlések 
........ nél, bedörzsölés képpen használva. .... 
Figyelmeztetés. •Silány hamisítványok ír:., 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak oly;, 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" véc- 
jegygyel és a Richter czégjegyzéssel ellátott d 
bozbavan csomagolva. Ara üvegekben K—.80. 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy 
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.

Dt Richter gyógyszertára az „Arany orosz ián hoz 
Prágában.

¥■ T Elis abeth s trasse 5 neu. 
DJ ‘ Mindennapi szétküldés. t \ .

X'. .ij.-p... „Horgony!*
*

I
I
I
I

L-'-.

A már előbb megjelent nyolc sorozatban a következő müvek elentek meg.

Arany János munkái. I. II. III. és IV. kötet
bevezetéssel ellátta Riedi Frigyes.

Rajza József munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 
Balassa Bálint báró és Zrínyi Miklós gróf Sajtó 

zetéssel ellátta Széehy Károly,
Csiky Gergely színmüvei. Sajtó alá rendezte és 

Vadnai Károly.
Csokonai V. Mihály munkái- Sajtó alá rendezte és

Bánóczi József.
Czuczor Gergely költői munkái. Sajtó alá rendezte

Zoltvány Irén.
Eötvös József báró munkáiból I. kötet. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 

ellátta V oinovich Géza.
Garay János munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Ferenczi Zoltán. 
Gyöngyösi István munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta B idics 

Ferencz.
Gvadányi József és Fazekas Mihály. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 

ellátta Négyesy László.
Katona József és Teleki László gróf. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 

ellátta Rákosi Jenő
Kazinczy Ferenc müveiből. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 

Váczy Jáuos.
Kemény Zsigmond oáró munkaiból. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 

ellátta Gyulai Pál.
Kisfaludy Károly munkái I, Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 

Heinrch Gusztáv,
Kisfaludy Sándor munkái I. és II. kötet. Sajtó alá rendezte és beveze

téssel ellátta Heinrich Gusztáv
Kölcsey í ereuc munkai Sajtó aláreadezte és bevezetéssel ellátta Angyal Dávid. 
Kossna Lajos munkáiból Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 

Kossuth Ferenc.
Kurucz költészet Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Erdélyi Pál, 
Madách Imre munkái. Sajtó alárendezte és bevezetéssel ellátta Alexander Bernát. 
Pázmány Péter munkáiból. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 

Fraknói Vilmos.
Reviczky Gyula összes költeményei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 

ellátta Koroda Pál.
Gróf Széchenyi István munkáiból I. kötet. Sajtó alá rendezte és beve- 

zetéssel ellátta Berzeviczy Albert.
Szigligeti Ede színmüvei I. és II. kötet. Sajtó alá rendezte és beveze 

téssel ellátta Bayer József.
Tompa Mihály munkái I. II. III. és IV. kötet. Sajtó alá rendezte és 

bevezetéssel ellátta Lévay József.
Vajda János kisebb költeményei, Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 

Endrődi Sándor.
Vörösmarty Mihály munkái I. II. 111. IV. V. és VI. kötet. Sajtó alá 

rendezte és bevezetéssel ellátta Gyulai Pál.

A Aíagyar Remekírók gyűjteménye tizenegy 5 kötetes sorozatban 
jelenik meg. A teljes 55 kötetes munka ára 220 korona ; az ennek 
kiegészítőjeként megjelent Shakspere összes müvei hat kötetbe kötve 
ára 30 korona, melyet a Magyar Remekírók vevői 20 korona ked 
vezményes áron kapnak.

Sajtó alá rendezte és

Arany .László munkái Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Kozma Andor, 
ellátta Badics Ferenc, 
alá rendezte és beve-

bevezetéssel ellátta

bevezetéssel ellátta

és bevezetéssel ellátta

II

Megrendeléseket elfogad :

NYITRAI és TÁRS A könyvkereskedése LÉVA.

Könyvek, folyóiratok és díszmunkák

Minden háziasszony
kérjen a legujabban érkezett s közvetlen a termelőtől importált első minőségű

New-Cuba-Kávéból
me'ynek aromája kitűnő és természetes testetlen színű ■ l ----1-----—~~~-

Kilója 3 korona 20 fillér BW
4x/2 kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. - •" ------—

Kapható; KERET TESTVETEKNÉL Léván.
J’€/g’y’ZUt: fő'lo o.*, hogy a kávé ue jegyen tűi baruara poraóive, un áita elveszti 

zamatját s kiizadja illő olaját.

-^MAGYAR GÉPEíx
A tisztelt gazda közönség szives tudomására hozom, hogy ■■ 
a sokoldalú érdeklődésnek megfelel va ralrtarrimAn

H
a sokoldalú érdeklődésnek: megfelelve raktáromon tartok 
W GANZ-féle MO TOROKAT 
minden nagyságoan. melyek nalam állandóan üzemben 
lathatók.

Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe a

SCHRANTZKOFFER cs
a

elismert ^elsőrendű.^gépgyár összes gyártmányaikat, kü- V 
........... V 

&
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x Varrógépek és Műhímzés
x valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- te Gisse-féle aj Singer gépek
X igen csinos kiállítassa! 5 evi jótállás mellett minden hozzávalóval 

M Árak részletfizetésre: korona0 ^•m^monoPo|-,j üürkopp én Oasser uj Singsr varrógép 56-tól 76-ig 
. „ J . 72-től 8o-ig

78-tól 88-ig
76-tól 80-ig
86-tól 96-ig
96-tól lOO-i g 

100-tól 120-ig 
130-tóf 150-ig 

120 korona 
xoO korona
44 korona

korona.

lönösen gözcséplökészleteK, járganyos cséplőgépek
VICJLOjxíA Di&IJLL vetögepek
ekék, szecskavágók stb, stb. ° *■

^gf“ ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK

. = Mc, Cormick ~ =
világhírű arató és fűkaszáló gépekből a legjobb gyártmányú 
varrógépek; legelőnyösebb bevásárlási forrása.

KNAPP DÁVID
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.

XX
x

Uj Singer médium iparosgép állváuynyal 
Titauía uj nagy Singer 4-eu iparos varrógép . 
Nagy Howe iparos varrógép .
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép

• . •, n láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff; gép ,

n iparos (Riugscniff) gép .
Valódi Dürkopp - aözpoutorsu — gép családi 
n. *. * .... » n iparos
Uj singer családi varrógép kezihajtasra ,

B9** Mfihímzósi készülék ára 4

Főraktár:
vvn.VLtVtllVA Wg KERN TESTVÉREKNÉL, Léván. 

Nyitrai és Társánál Léván. ^xíxxxx^^^

Nyomatott Nyitrai 4a Tárta könyvnyomdájában Léván.


