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Vidéken és Léván házhoz küldve: 

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek postautalványnyal küldhetők. 

Kcrrn nzaniok fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. hirdetések

Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér to fillér-

Hivatalom hirdetmények
100 szóig 2 kor. SO fill., azontúl minden szó fi 

fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

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

kedvezményben részesülnek.közművelődési és társadalmi hetilap; egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.
A kéziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
vasárnap reggel. +

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Villamos világításunk.
Ha van valamely külső jel.melyről 

valamely városnak a modern fejlődés 
iránt való szeretetét, polgárainak értel
miségét az idegen előtt dokumentálni 
tudja, úgy az a város világítása és 
kövezete. Nem is oly régen még ha
sábokat irtunk a városunkban létező 
egyiptomi sötétségről és utezáink és 
piaczunk sártengereiröl, melybe elme
rült a kocsi kereke. Ez a két neveze
tesség egészen híressé tette az idegen 
előtt, de egyúttal felkeltette Léva 
polgárságának önérzetét arra nézve, 
hogy egészen felemelkedni törekedjék 
a modern kor színvonalára, hogy Léva 
városa már külsejénél fogva is a me
gye első városa legyen. S e részben 
tiszteletre méltó áldozatkészséggel fo
gott törekvéseinek megvalósításához,ke
zet fogva iparkodott a hiányokat meg
szüntetni, a pótolni valókat pótolni, 
nem csoda tehát, ha a polgárságnak 
ezt a nemes áldozatkészségét rövid 
időn belül kívánt siker koronázta.

Több mint egy évtizede aszfalt
járdák vonulnak a házak mentén, az 
állami ut keramit burkolattal láttatott 
el. A piac mérnöki terv szerint kikö- 
veztetett. Eltűnt a sártenger s azóta a 
városi helypénz magassága tehet tanú
ságot, hogy a forgalom megnövekedett.

Most, a műit év utolsó napján a 
villamos világítás vette kezdetét váro
sunkban. Eltűntek a piszkos, bűzös 
petróleum lámpák s helyettük ma a 
magyar Schuckert müvek részvénytár
sulat izzó lámpái világítanak a sötét 
téli éjszakában A város főhelyein pe
dig hatalmas ivlámpák szórják ezüst 
színű sugaraikat szerteszét. Két heti 
működés után abban a helyzetben va
gyunk, hogy most már véleményt 
mondhatunk erről az igazán szép és 
értékes intézményről, mint a mely egy 
csapásra a modern városok sorába 
emelte Léva városát.
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Január hó 15-én megtörtént 
a munkálatok átvétele, a mely 
után azután a villamos müvek végleg 
átadattak rendeltetésüknek. Ez a nap 
nevezetes forduló pontot képez Léva 
város történetében s lehetetlennek tart
juk, hogy egy pillanatra meg ne áll
junk az uj éra küszöbén, s köszönetét 
ne mondjunk Léva város közönségének 
s mindazoknak, kiknek részük van e 
mü létesítésében.

A városok fejlődésének kétségkívül 
egyik alapfeltétele a jó világítás, mint 
a mely szoros összefüggésben van a 
kulturális viszonyokkal. Bizonyára 
örömmel látja most városunk minden 
polgára azt az óriási különbséget,mely 
a mai villamos világítás s az eddigi 
pislogó mécsek között van. Nem csekély 
áldozatba került ugyan Léva város kö
zönségének e mü létesítése, mert vá
rosunk Kevés javakkal van megáldva, 
de hála Istennek, a sikerült munka 
megéri az érette adott anyagi áldoza
tot. Beláthatatlan időre biztosítottuk 
magunknak a közvilágítás rendezését, 
a mi által megmentettük magunkat 
annyi sok főfájást okozó gondtól s 
erőnket és tehetségünket más hasznos 
és szükséges irányban érvényesíthetjük. 
S a midőn köszönetüuket fejezzük ki 
Léva város közönségének, elismeréssel 
adózunk Léva város elöljáróságának, 
mely példás buzgósággal, kitartással 
segített bennünket eme, egyik legszebb 
tervünk megvalósításában.

Ugyancsak elismerésünket fejezzük 
ki a müvet létesítő magyar Schuckert 
müvek részvénytársulatnak, mely a 
városi közönségnek beléje helyezett 
teljes bizalmát egy tökéletes és kor
rektül végzett munka létesítésével ho 
norálta, A világban sok helyen meg
forduló emberektől halljuk, hogy vá
rosunk világítása legjobb a vidéki 
városok között s erős, intenzív fénye 
már működésének első ideje alatt is 
teljesen jól bevált. Az idő ugyan a 

legjobb próba,de alapos a reményünk, 
hogy az idők folyamán is világitó képes
sége nem csak csökkenni, hanem emel- 

í kedni fog.
A város közönsége még egy év

tizeddel ezelőtt is utópiának tartotta a 
villamos világitást, a melynek létesí
tése előtt annyi legyőzhetlennek hitt 
akadály állott. íme, most előttünk a 
legszebb példa, mily csodákat tud mü
veim az egyetértőén működő s szilár
dul kitartó polgárság. Ha a jövőben is 
meg lesz bennünk ez a nemes áldozat
készség és összetartás, hiszszük, hogy 
még azokat a terveinket is meg fog
juk valósítani, melyek még előttünk 
állanak.

A katonai lóvásárok.
A ki elazokta olvasni azokat a jelenté

seket, a melyek a vidéki vásárokról a napi 
lapokban megjelennek, az kétségkívül észre 
vette, hogy a katonai lóvásárok eredményét 
a jelentések mindig stereotip mondással ka- 
rekterizálják : ,A katonai bizottság alig né
hány lovat vásárolt."

S tényleg ilyen is a helyzet, mert a 
katonai lóvásárok a gazdára nézve úgyszól
ván mindig « lehető legsilányabb eredménynyel 
végződnek, úgy, hogy egyes vidékeken a 
gazdák nem is igen hederitnek a katonai 
lóvásárt jelző hirdetményre s nem is viszik 
eladásra szánt állataikat a vásárra, mert 
előre tudják az eredménytelenséget.

Hosszú fáradságba és tömegtelen kérel
mezésbe került annak idején, a mig a ma
gyar gazdák kívánsága teljesült és a kormány 
kieszközölte, hogy a katonai hatóság a had
sereg lószükségletének fedezésére nyilvános 
vásárokat tartson, hogy igy a gazdák köz
vetlenül adhassák el lovaikat a hadseregnek 
e elkerüljék a ^kellemetlen, megbizhatlan és 
mindenek felett Kigen drága közvetitést ! A 
katonai kormányzat megállapított bizonyos 
eljárást, mely szerint az úgynevezett lóso- 
rozó bizottságok (Assent Commission) vásáro
kon veszik a gazdáktól közvetlenül a lovakat.

A gyakorlat folyamáu azonban be bizo

nyult, hogy ez a keservesen kieszközölt s 
nagy czéczóval megadott kedvezmény sem
mivel sem több, mint a többi katonai kon- 
cessiók, melyek tudvalevőleg csak a külszin 
kedvéért léteznek,de alapjukban véve semmi 
értékük nincsen.

Kitűnt ugyanis, hogy a katonai lóvásá- 
sárok intézménye gazért látszik haszontalan
nak s a vásárok azért eredménytelenek,mert 
a katonai hatóságok még a lóvásárok előtt 
fedezik szükségletüket. így tehát a gazda, a 
ki tartogatja és táplálja lovát, hogy a ka
tonai lóvásáron tűrhető árt kapjon érte, is
mét hazaviszi az állatot, mert a bizottság 
csak a forma kedvéért vásárolt két-három 
lovat s azzal befejezi a nagy hűhóval hir
detett vásárt.

Ennek a ferde állapotnak genezise pe
dig az, hogy a katonai hatóságok még min
dig a kereskedőktől vásárolják a lovakat. A 
kereskedők ugyanis még mielőtt a katonai 
lóvásárt hirdetik, ügynökeikkel beutazzák a 
vidéket, összevásárolják a katonaság mére
teire alkalmas lovakat jó olcsó áron s amint 
összehoztak egy tuczat ilyen lovat, folya
modványt adnak be az illető katonai kie
gészítő kerület parancsnokságához, mely ki
küldi a bizottságot. A bizottság pedig, miu
tán többnyire válogatott lovakat vezetnek 
elébe, ezeket megveszi és elszállítja annál 
is inkább, mert ekkor még a vásárok kiírva 
nem lévén, a szükséglet is nagyobb. Ily mó
don aztán arra az időre, a mig a lóvásárt 
kiírják, a szükséglet jobbára fedezve van s 
vásáron a bizottság alig vesz egy-néhány 
lovat.

A hadügyminisztérium jelentéseiben az
tán nagy hangon vannak emlegetve a fen
tebb vázolt módon történő vásárlások, mint 
olyanok, melyeknél a hadsereg közvetlenül a 
tenyésztő gazdától fedezte szükségletét. Va
lóságban pedig ez a tenyésztő gazda nem 
egyébb, mint a közvetítő kereskedő, aki 
azonban a változó viszonyoknak megfelelően 
most uj formában folytatja jól jövedelmező, 
de moraliter és közgazdasági szempontból 
egyaránt kétes értékű mesterségét. A kü
lönbség tehat alapjában véve az, hogy ezelőtt

T A R C Z A..
,,Ö8Í Erények/*

Rég eltűnt, daliás vitézek alakját láttuk 
vaaárnap — f. hó 10-én — este megújulni 
az .Oroszlán" szálloda nagytermében. — A 
,,Lévai Kath. Legényegylet' műkedvelői vol
tak azok, akik élénk varázsolták a török
verő nagy Huny ad y Jánost és vitéz bajno
kait, akiknek emléke soha el nem homáiyo- 
sulható betűkkel van beirva nemzetünk tör
ténetébe. — Az általuk előadott „Ősi Éré- 
nyeku czimü három felvonásos történelmi 
színjátékot Erdősi Károly, az országos köz
ponti kath. legényegyesület másodelnöke, az 
ismert tollú iró irta meg, akinek szerencsés 
választásáról tanúskodik azon tény, hogy 
ezen darabját, ahol csak eddig előadták, a 
közönség kívánságára mindenütt meg kellett 
ismételni. — Történelmi hátterűi azon ese
mények szolgálnak, amelyek örökké emléke
zetesek lesznek a magyaroknak, s amelyek 
1443. év karácsonyától, 14441 év karácso
nyáig terjedő időközben történtek.

Magyarország trónján ekkor I. Ulászló 
király ült, de élt még az az előző királynak, 
Albertnak özvegye, Erzsébet is, kiskorú 
László fiával együtt. — Ösmagyar apáink 
egyik része a kiskorú László pártjára állott 
a az igy kaletkesett két párt több éven át 
átkos belvillongások és polgárháborúkban 
fecsérelte erejét. •— Nem tudtak sehogysem 
megbékülni. — Ekkor állott nagy Hunyadi 
János pártos nemzetünk élére, aki lángoló 
hazasseretettöl hevítve ékes szóllásának egész 

erejét felhasználta arra, hogy egyesítse a 
nemzet erejét s fegyvert ragadtatva egy 
szívvel lélekkel rohanjon a mindjobban fe
nyegető török hatalom leigázására. — A 
török ugyanis ekkor már Kelet-Európa kul
csának, Balkán-félszigetnek nagy részét ha
talmába kerítette s tönkre akarta tenni 
Magyarországot, hogy Nyugot-Európa elfog
lalására szabad útja legyen.

Es a nagy Hunyadi sikerrel vette föl a 
barczott a török hatalom ellen. — Több 
diadalmat csata után 1443. végén az úgy
nevezett bolgár háborúban A’is-nél és Sophi- 
ánál teljesen leigázta a török hadsereget s 
már-már kiszorította volna öt egész Euró
pából, ha ebben a beállt kemény tél és se
regének kicsinysége meg nem akadályozta 
volna . . .

A lelkesedés asonban óriási volt a hős 
Hunyadi iránt, a mit a szerző is szépen ér
vényre juttat s minden harczképes magyar 
vetélykedve sietett a győztes vezér zászlaja 
alá sorakozni. De I. Ulászló 1444. év nya
rán békét kötött a törökkel s ezen béke 
még ugyanazon évben felbomlott, jóllehet a 
király annak megtartását esküvel ígérte. E 
béke megszegésének oka részben az volt, 
hvgy szerencsétlen királyunk már megelö- 
leg a nyugoti hatalmakkal a terjeszkedő 
török üldösésére szerződést irt alá, részben 
pedig, hogy a török a megszegte a béke 
reá nézve hátrányos feltételeit.

A magyar, sereg tehát 1444. november 
havában újra a tőrök ellen vouult s Vár
nánál történt a megütközés. — A barcsi 
szerencse kesdetben a magyaroknak kedve- 1 

zett, de szerencsétlen fordulat állott be nov. 
10-én. 1. Ulászló a győzelemtől megittasulva 
csekélyszámu teetörségével a futásnak eredő 
tőrökre tört s a visszaforduló janicsárok 
kezeibe került, a kik fejét vették s póznára 
tűzve hordozták körül a magyarság megfé
lemlítésére. — A magyarság ekkor óriási 
vereséget szenvedett s legjobbjai maradtak 
a csatasikon. — Ezen szerencsétlen csata 
tanúságaként kelt szárnyra azon mondás : 
„Discite mortales non temerare fidem !“ Ta
nuljátok meg halandók meg nem szegni a 
hitet 1 . . .

Maga Hunyadi megmenekült ugyan, de 
hazatérő útjában a ravasz Drakul havasföldi 
vajda fogságába esett.Drakul, mint Hunyadi 
régi ellensége, szerette volna a nagy hőst 
kiszolgáltatni a töröknek, de megrettenve a 
magyar nemzet erélyes hangú kikérő üze
netétől, szineskedő örömmel teljesítette ké
rését és Hunyadit 1444. év végén hazájába 
bocsátotta.

Ezen történelmi tények keretében mo
zog az „üsi Erényeku tárgya s e mellett 
igyekszik az akkori iparos-életet, a céhek 
virágzási korát bemutatni. — Egyik főhőse, 
Kelemen mester, csizmadia iparos, aki poli
tikai okok közbejátszásával Győrből eltávo
zik s Orsován Hunyadi aláírásával hamisított 
kiváltságlevéllel folytatja mesterségét. Ezzel 
kezdődik a bonyolulat. Hunyadi bizalmas 
embere, György vitéz toborozván a törökök 
ellen vivandó hadseregbe, a táborba viszi 
két segédét, Lászlót és a német számazásu 
Hznzit is, de leánya Erzsiké, nem akar 
László távozásába beleegyezni, mert ugyan

azon karácsony ünnepére ki volt már tűzve 
eljegyzésük s első jegyese elvérzett a török 
elleni csatában. — Az ifjak harczi vágya 
diadalra jutván, részt vesznek a szerencsét
len várnai ütközetben s épen ők nyújtanak 
segélyt Hunyadi megmentésére, akit Mihály 
kalandor, havasföldi vajda megbizottja, Ke
lemen házába terel elfogatása végett. Az 
oláhok Hunyadit Kelemen családjával együtt 
a vajda várába hurczolják, a miről értesül
vén, mint jámbor betlehemesek lopózkodnak 
be hozzá hü magyar vitézei s kézbesítik 
neki a magyar országgyűlés kikérő üzene
tét, amit Vlád mindenképpen szeretett volna 
magától távol tartani. De látva, hogy terve 
meghiúsult, hízelegve beleegyezik még abba 
is, hogy az ö várában jegyezzék el László 
és Hanzi Kelemen mester Erzsiké és Piroska 
leányait.

Ez érdekes meseszövés állandóan le
kötve tartja a nézőközönség figyelmét s a 
váratlan és mégis természetes fordulatok 
pedig nagyon gyönyörködtetik. Másoktól is 
hallott nyilatkozatok szerint a műkedvelők 
kivétel nélkül mindannyian megállták helyü
ket és kifejezésre juttatták a szerző szán
dékait. — Festöies alakításokban jellenitette 
meg Hunyadit Valásik József, aki korhű 
hosszú hajzatával, 'egyenes és nyílt lelküle- 
tével a rég letűnt lovagkorba varázsolt ben
nünket. György vitéz h'i embere, Medvecky 
László, csak először lépett szinpadra, de 
megilletödés nélkül sok buzgósággal töreke
dett kifejezni a vezér meghitt katonájának 
rajongó szeretetét, — Nem könnyű szerep 
jutott Petrás Lajosnak sem, mint Kelemen



a kereskedők vitték lovaikat a sorozóbizott
ság elébe, mig most a Borozóbizottságok (az 
állatorvos és a vásárlóbiztos) mennek oda, a 
honnan a kereskedő az ö felajánlott 10—14 
lovát bejelenti.

4 magyar gazda súlyosan ér?i meg en
nek a helyzetnek terhét, pedig megváltoz
tatására nem kellene semmi egyebb, csak 
egy kis jóakarat a. katonai hatóság részéről. 
Mert ha megakarják látni, meg is látják 
rögtön a lóeladásnál, hogy ki kereskedő és 
ki a tenyésztő és nem léphetne tel amaz 
emennek nevében és szerepében.

A bajon nagy részben, sőt túlnyomó 
részben segítve volna, ha a katonai ható
ság hosszabb idővel előre állapítaná meg a 
lóvásárok időpontját. Hirdessék ki egy félév
vel előbb a vásár napjait,hogy a gazda eiőre 
tudja ezt, s addig rezerválhassa ló-állomá
nyát. Leeczélszeriibb volna a mego'dás, ha 
a do'og általánosittatnéh oly képpen, hosry 
egyszersmindenkorra kimondanák a lóvásár 
napokat. Ha például ugy rendeznék a dol
got, hogy az egész országban mindenütt és 
mindenkor az országos vásárt megelőző héten 
volna a katonai lóvásár, akkor a gazdának 
meg volna a kellő tájékozottsága és nem 
volna kénytelen lovát olcsó áron elpocsé
kolni a kupecznek, vagy valamely utazó ke
reskedőnek azért, mivel még csak nem is 
tudja, mikor lesz a katonai lóvásár.

A földmivelésügyi minisztériumnak a 
minden oldalról felhangzó panaszokból tu
domása van a katonai lóvásárok körül ta
pasztalható rendetlenségről és ha komolyan 
veszi föladatát,kötelességének fogja ismerni, 
hogy az elhanyagolt s véghetetlenül kóros 
ügyön, a fentebb vázolt módon segítsen. A 
főldmivelés számtalan bajai közepette csak 
az állattenyésztés tud némi sovány kárpót
lást nyújtani a gazdának, s ha ezt is elha
nyagoljuk, akkor igazán nem tudjuk, hova 
jutunk.

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülésé-

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 12-én tartotta ülését a főispán el
nöklése mellett. A közigazgatási ágak múlt 
havi állapotáról az alispán bejelentette, hogy 
a vármegyei tiszti főügyésznek, valamint az 
aranyosmaróthi és oszlányi járás főbiráinak 
hivatalait megvizsgálta. A csendőrség eBe- 
ményes jelentése szerint a múlt hóról be 
lett jelentve 2 hatóság elleni erőszak, 1 
szemérem elleni bűntett, 7 az ember élete 
ellen elkövetett bűntett és vétség, 8 testi 
sértés, 39 lopás, 3 rablás, 3 orgazdaság, 1 
más vagyonának rongálása, 8 bűneset, 36 
különféle kihágás.

A m. kir. pénzügyigazgató bejelentette, 
hogy múlt évi deczember hónapban befolyt 
egyenes adóban 164011 kor. 15 fillér, 1902.

mester minden felvonásban szerepelt, de 
— dicséretére legyen mondva — ö legyőzte 
a kezdő színész megilletödését és a valóság
nak megfelelően játszotta a megtévedt és 
gyermekei becsületéért aggódó öreg atya 
tépelődéseit. Leányai közül Lackó Annuska 
kisasszonynyal már nem először találkoztunk, 
aki Erzsiké szerepeben ez úttal is remekelt. 
Litauvszky Juczika kisasszonyt először láttuk 
ugyan a nyilvánosság előtt, de igazi színész 
tehetségnek találtuk, a ki Piroska szerepé
ben mindjárt legelső megjelenésével meg
nyerte tetszésünket.

Elismeréssel kell szólanunk Novotny 
Gyuláról is, aki László, öregebb segéd sze
repében iparkodott érvényesülni. Osztrovszky 
János a tehetségesebb színészek közül való 
s Handzi szerepébeu különösen ügyes volt 
akkor, mikor véresen, hajadonfővel és fárad
tan tért vissza a szerencsétlen várnai ütkö- 
■etből.Hajnal József a legnehezebb szerepre 
vállalkozott Vörös Mihály kalandor megsze
mélyesítésével, aki telve van fondorlattal és 
csalárdsággal, hogy kihasználja mások szó
róit helyzetét és a zavarosban halászhasson, 
de ő ügyesen szőtte cselvetéseit. Horváth 
Gyula oly tökéletes utánzatban mutatta be 
Vlád Drakul havas alföldi oláh vajdát s 
annak ravaszságait, hogy valóságos gyűlöle
tet keltett bennünk álnok tettetéseivel. 
Ügyesek voltak Csenger Ferencz és Oberth 
József is kisebb jelentőségű mellékes szere
peikben. De nem volna tudósításunk teljes, 
ha meg nem emlitnök azt is, hogy a darab 
megszakithatlan fonalának vezetésébenLenyyeZ 
Béla, mint súgó buzgólkodott. A korhű 
parókák és ügyes maszkirozások előállítása 
pedig az egyesület egyik pártoló tagjának, 
Lehoczky Vilmos fodrásznak arravalóiágát 
hirdetik.

A jól sikerült színjáték végeztével,amit 

deczember hónapban 156901 kor. 35 fillér. 
Az elmúlt hóban több 7109 korona 79 fil
lérrel. Az 1903. január 1-től november hó 
végéig befolyt 1,165.213 korona 86 fillér. 
Az 1902. év haszonszakában 1,490.271 ko
rona 75 fillér. 1903.évben kevesebb 325057 
korona 89 fillér. Hadmentességi díjban be
folyt 1903. deczember hóban 6715 korona 
10 fillér, 1902. deczemberben hóban 12165 
korona 34 fillér, 1903 deczemberben keve
sebb 5450 kor. 24 fillérrel. Az 1903 január 
1-től november hó végéig befolyt 16821 ko
rona 12 fillér. 1902. év haszonszakában 
34165 korona 73 fillér. 1903. évben keve
sebb 17344 korona 61 fillérrel. Bélyeg és 
jogilleték, dohány és dijjövedékban befolyt 
1903. deczemberben 89406 korona 03 fillér.
1902. deczemberben 92234 korona 26 fillér.
1903. deczemberben kevesebb 2828 korona 
23 fi'lérrel. 1903. j inukr — no/emberben be
folyt 992165 korona 44 fillér, 1902. év ha- 
szonszakaban 922865 korona 67 fillér. 1903. 
évben több 6930u aor. 37 fillér.

A vármegyei tiszti főorvos jelentette, 
hogy a közegeszs gi állapot az égése vár
megye erű étén Kedvezőbb volt, mint a 
megelőző hónapban. Trach mtl>an szenve
dők az eeéaz vármegye területén 1187 tra
chomán, 439 gyanús egyén Íratott ö>sze.E ex 
közül meggyógyult deczember hó vegéig 
378 trachomas és 293 gyanún.Meghalt, vagy 
végleg ehávozotl 108 irachomas es 293 gya
nús, maradt deczember hó végével 701 tra- 
chomás és 127 gyanús egyén.

A kir. tanfelügyülö beje'entette, hogy 
Nevery Ilona kovácsi-i és K'ss A pádué cin- 
kotai állami óvónőket kö csönsen, — Barta 
Ilona kuoosvágáni állami iskolai tanítónőt a 
komióbányatelepi állami iskolához áthelyezte, 
a kunosvágási tanítónői állásba pedig Sala
mon Júlia okleveles tauitónöt helyettesül al
kalmazta a miniszter.

Nagy József, Barsvármegyébe áthelye
zett kir. tanfe ügyelősegi tollnok áthelyezési 
rendeletét a miniszter hatályon kívül he
lyezte és helyébe Simonovics Antal somogy- 
megyei kir. taufdlügyeiőségi lollnokot he
lyezte át, aki azonban még áliásat el nem 
foglalta.

Tanítói fizetés kiegészités czimén eddig 
29867 korona, az engedélyezett 17851 kor. 
korpótlékkal együtt 47718 kor. államsegély 
engedélyeztetett, r.—t.

Le a jégről ?
A városi rendőrkapitányság a minap 

megkereste az iskolák igazgatóságait, hogy 
a maguk körében intézkedve, tiltsák meg 
az ifjúságnak a vár alatti réteken a korcso
lyázást. A kérelem indokolva volt, hogy a 
jégmenti lakosok panaszkodtak az átjárók 
rongálásai miatt, hogy meg'bizhatlan dolog
kerülök pénzbelileg zsarolják a szegény kor
csolyázó népséget s végre, hogy ugyanezen 
alakok trágár erkö'cstelen szavaikkal az if- 
suság lelkületét mételyezik.

Semmi kifogásunk sincs az ellen, hogy 
a rendőrség, mint megóvó intézkedéseket 
tevő és kívánó hatalom, az ifjúság erkölcsi 
nevelésére is kiterjeszti jóakaratu figyelmét. 
Minden téreu látunk haladást. Rendőrségi 
intézményünk sem vonhatja ki magát azon 

többek kívánságának engedve, ma — jao. 
17-én este — meg fognak ismételni, táncra 
perdült az ifjúság és fesztelen jókedvvel 
mulatott a késő hajnalig. Igazán sajnálhat
ják azok a kisasszonyok, akik otthon ma*  
radtak, mert az bizonyos, hogy az a táncos 
nélkül szűkölködő sok fiatal alaposan meg
forgatta volna őket is és nem kellett sen
kinek petrezseymet árulni, a jelenlevők 
kézröl-kézre kerülte1'.

A hölgyek névsorát a következőkben 
közöljük. Leányok : Bay Emília, Demény 
Mariska, Gráner Jozefa, Kupcsok Hermina, 
Ka'apos Annuska, Knapik Annuska, Kohn 
Janka, Livatich Aranka, Lovas Emília, Lo
vas Juliska, Litauvszky Juczika, Laczkó 
Annuska, Nikiser Etelka, Nyiredy Ilonka, 
Nyiredy Mariska, Ruzsícska Margit, Stefkó 
Juliska, Szabó Erzsiké, Szabó Mariska. Tur- 
pinszky Erzsiké, Treszka Terézia, Újhelyi 
Etelka, Zemák Mariska (Valkócz).

Asszonyok ; Amstetter Imréné,Androvics 
Gyuláné (Valkóc), B*rio<  L.josné, Cs-rnák 
Izidorné, Faragó Samuné, Iványi Andrásné, 
Dr. Kergék Jánosné, Kabina Ervinné, Kru- 
sinszky Theofilné, Knapik M k'ósné, Kúp
osok Jánosné, Kalapos Jánosné, Kohn Mi- 
hályué, Levatich Gusztávné, Medzihradzky 
Jánosné, Medveczky Józsefné, özv, M rács na 
Jánosné, Nyiredy Gézáné, Nikiser Lajosné, 
St.efko Jakabné,Turpinszky Istvánná,Treszka 
Ferenczué, Ruzsícska Károlyné, Újhelyi 
Mihályné, Weszely Ferenczné.

Léva, 1904. jan. 12. Ömlengő.

Tudósítónk eme közleményét azzal egé
szítjük ki, hogy az igazán élvezetes estélyt 
Sípos Antal, egyesületi elnöknek köszönhet
jük, ki fáradságot nem ismerve tanította a 
szereplőket, rendezte az előadást s a ki már 
több ízben adta tanujelét ifjúságunk iránt 
meleg szeretőiének, Sierk, 

újabb felad ttok teljesítése alól, a melyek az 
intézkedési horizont tágulásával e téren a 
haladást jelzik. Mi csak örülhetünk, ha raj
tunk és a szülőkön kívül más hivatott té
nyezők is érdeklődnek az ifjúság nevelése 
iránt, ha a közerkölcsök javítása, vagy a 
jóerkölcsök megóvása és ápolása érdekében 
kifejtett közhasznú munkában mentői többen 
összemüködnek.

Azonban kérdjük, vájjon a jégről való 
letiltással kapcsolatban, sőt már ez előtt, 
gondoskodott-e a rendőrség egy más alkal
mas ingyenes pályáról, a hol a szegényebb 
f jta ifjúság ezt a hasznos testmozgást vé
gezheti ? Nem hiszszük. Avagy talán kilátás 
van rá, hogy ha az ingyenes jégről a sze
gényeket lekergetik, azok az uradalmi ha
lastón levő zárt pályára fognak beiratkozni 
egy titkos emberbarát megnyitott erszényé
nek segítségével ? Ezt sem hisz-zük. Mert a 
pklya bérlőjének az intelligens publikummal 
szemben köteiezettsegei is vannak, melyek 
között nem utolsó, hogy oda azokat az ele
meket be oe bocsássa, a megyek az arány
lag kis pályán a tulzsufo tságot okoznák, 
másrészt oda löbb oknál fogva voítakepen 
nem is valók.

Nemcsak a gazdagnak keli levegő, moz- 
gá í egészség, a szegéuynek is joga van ezek
hez. E ég baj, hogy alkalmas játs óterek, 
tásitott térségek hiányában a szegényebb 
uéposztály nyáron át zárt levegőjű u ca»oi 
kénytelen saruit koptatni, ha a napi nehíz 
teendők u'án, esténkint egy kis szabad le
vegőre akar szert tenni. Télén pedig mikor 
fiaik, leányaik a szabad friss levegőt kint a 
szabadban testedzés közben ingyen élvezhe
tik, emiierbarati szempontból nem méltányos 
eljárás azt tőlük megvouui.

Nemcsak diá ot járnak az ingyenes 
jégre. T-. álunk ott mindenféle egyebb mind
két nemből va ó if|U népét. Ha a diákokat 
az igazgatót arról le is tiltják, mi lesz a 
több,ve: ? Azokat, talán korbácscsal fogja a 
rendőrség onnan elkergetni ? Mekkora hala- 
ladast jelentene ez, de visszafele 1

Megengedjük, hogv kerítéstongálás,vagy 
ehhez hasonló kihágások már előfordultak, 
de ez ellen is lehet tenni. B zonyos, hogy a 
jég mentén lesz olyan háziúr, aki a telkén 
való átjárást s igy a jéghez való jutást meg
batározott időben megenged*  ; és ha egy 
ideiglenesen kitett táblán, amint ezt parkok
ban szokták, az á'járótat figyelmeztetik, 
hogy rakouczátlankodás esetén az átjárást 
betiltják, átok a maguk érdekében is óva
tosak lesznek. Es ha mindannak daczára az 
átjárón hiba esik, a szegények érdekében 
nyitott útvonalon előfordult csekély kár el
tüntetésére c<ak lesz valahol egy kis alkal
mas fedezet.

Hála a Perec évenkint megismétlődő 
jóindulatának, korcto yapályára alkalmas jé- 
günk van. És ha korcsolyázóink nem len
nének, mesterségesen, csalogatással kellene 
ilyeneket nevelni, c-iná'ni,netn pedig a meg
levő ártatlan gárdát szétugrasztani,

A testedző, izom és csonterősítő, szó
rakozása nyújtó társasjátékok nálunk amúgy 
sem divatos, általánosan gyakorolt mellék
foglalkozások ; a Jköltségmentes, vagy csak 
csekély peuzbe kerülő sosfcle sport üzése 
ismeretlen, vagy lenézett szórakozás1

Fel tehát, vissza a jégre 1 Hadd erő
södjék, ügyesedjék a kis népség. Ha a nap- 
lopók, veszélyes exisztenciák garázdálkodá
sai terüket a védtelenek közé, a jégpályára 
te ték át, tessék azokat onnét eítávo utam. 
A kö.’.biz'onság, közmorál és egészség érde
kében kérjük az igeu tisztelt rendőrkapi
tányságot, hogy az ingyenes jégpályát nem
csak, hogy ne szüntesse be, de ellenkezőleg, 
cs.náijoii rajta rendet. Könnyebbség kedvé
ért a d^le ötti köre>olyásást talán el lehetne 
tiltani, hiszen a gyerekek ekkor úgyis az 
iskolákban vannak, de délután álljon az 
Dyitva minden szegény korcsolyázó számára. 
Legyen ott egy kirendelt rendőr, aki,moud- 
juk ötig, vagy f Ihatig szó gálatot vagezve, 
már pu zta jelenléte által is sok kinövésnek 
elejét veheti. Hí csak a csirkefogói szök
nek meg onnét, a közrend érdekeben majd
nem ez is elegendő. De arra is kell adui 
valamit, hogy noha a két nembe i ifjúság 
szülei felügyelet nélkül korcsolyazik az in
gyen pályán, a társaság tauj ú bizonyos mér
tekben egymást is e lenörzik, egymásra is 
ügyelnek.

Notórius svihákok nélkül, rendőri felü
gyelet mellett, különösebb léhaságok, vagy 
erölcsi botlások elő nem fordulhatnak.

Az ingyen jegpá-yát tehat nézetünk 
szerint nem megszüntetni, de a szegények 
érdekében megjavítani kel).

Kurucz Ernő.

Különfélék.

IB.,m«iy K^oly |
°ya| püspök 

e hó 16-ai da.emu 11 uraaur vármegyénk
ben, Garamszentkereszten szivszélhüdés kö
vetkeztében hirtelen elhunyt. Az elhunyt 
egyházfejedelem váratlan halála vármegyénk
ben mély és igaz részvétet keltett. Btrsvár- 
megye egész felső része a beszterozebányai 
püspökséghez tartozik s azok a községek, a 
melyek az ő megyéjéhez tartoztak, a vesz
teség fokozott érzetével fordulnak a nemes 
lelkű főpap szomorú ravatala felé,mert nincs 
közöttük csak egy is, a ki az ő atyai jószi
vének gondoskodását,minden szépért hevülö 
lelkének nemes áldozatkészségét nem érezte 
volna. Különösen érdeklődött vármegyénk 

iránt, a melyet rendkívül szeretett,ugy hogy 
majdnem minden szabad idejét a regényes 
fekvésű ^aramszentkereszti kastélyában töl
tötte. Minden izében magyaros főpap volt, 
ki nyájas leereszkedéssel fogadott minden
kit, a ki ügyes bajos dolgában hozzá for- 
du t. Migyéjebeli papok s szegény tanitók 
sorsát igazán szivén viselte s nagyszerű ado
mányokkal iparkodott helyzetükön javítani. 
R mély Károly 1825. febr. 4-én született 
Esztergomban. Gimnáziumi tanú mányait az 
érseki városban végezte, innen Nagy-Szom
batba ment bölcsésznek, később Becsben 
tanult a teológiai fakultáson, ahol hittudori 
oklevelet nyert. 1848. junius 21-én szentel
ték fel áldozárrá h előbb pataki káplán lett, 
majd 1849-ben Budán, a Krisztinavárosban 
lett segédlelkész s mint ilyen részt vett 
Budavár ostrománál. 1850-ben Bécsben a 
P azmaneumban tanfelügyelővé neveztetett 
ki, majd az esztergomi papnevelő-intézet 
hittudományi tanfolyamához az egyháztörté
net és az egyházjog tanárává. 1861-ben 
újra Bécsbe került, mint a Pazmaneum ali
gazgatója, majd annak igazgatójává s egy
úttal IX. Pius pápai kamarássá nevezte ki. 
1867-oen pozsonyi kauonoaká lett, 1868-ban 
pedig a boldogult R u d o 1 f trónörököshöz s 
Gizella és Kotild foherczegnőkhöz a magyar 
nyelv s irodalom tanárául hivatott meg. 
1870-ben lekérj va'óságos apáttá neveztetett 
ki, 1876 bán pedig a Lipót-rend lovegke- 
reszrjével tüntette ki a Felség. 1889-ben 
Pozsony szab. kir. város plebáuoaave vá
lasz otía mag, 1892-ben XIII, L->o házi pra- 
eiatusai köze sorozta, 1893. május 23-án 
pedig basztercebá lya1 püspökké nevezta.ett 
ki. 1898-ban a Faré*  ez Józsefreud nagyke
resztese lett. A budapesti kir. rnagy. tudo
mány-egyetem és a bácsi cs. es kir. egye
tem hittudományi karanak tagja. Irodalmi 
muukássaganak nevezetesebb eredményei a 
kővetkezők: a nH storia Co légii Pazmani- 
ani*  czimü mü, a mely a bécsi egyetem 
ötszázados ünnepe atka mából készült, to
vábbá a „Capitulum i. co'leg. ecc1. Posoni- 
ensis*  czimü és az ennek védeimere kiadott 
adalék ; azonfelül töob apróba dolgozatot is 
irt. Az Istenéhez megtért egyházfő holttes
tét Garamszentkereszten tegnap szentelték 
be 1 a melynél Barsvármegye törvényható
sági oizettaágának tagjai is nagy számmal 
jelentek m-g meg. B.rsvármegye ravatalára 
díszes koszorút helyezett.

— A nőegylet estélye. A „Lévai 
Nőegyletu az általa f<ntartoit „Stefáma-ár- 
vaház“ javára 1904. február hó 1-én Léva 
város székhazának dísztermében és földszinti 
helyiségeiben L inger Hugódé úrasszony, 
Báathy Margit urleány, Dr. Gobbi Károly 
Dr. Húoer A íred. Dr. Kramaszta Imre, 
Drozdik Jenő, ifj. Schneider József és dr. 

i II ,ts Béla budapesti zenekedvelők közremü- 
I ködösével társas vacsorával és tánczczal 
I egybekötött philharmonikus-estélyt rendez. 
, A rendkívül fényesnek ígérkező ehte mulat

ság az idei farsangnak koronája leend.Maga 
a fáradhatlan rendező bizottság, melynek 
élén Lengyel Gyyula m, kir.honvédszázados 
r. b. elnök. Br. Nyáry Antal cs. és k. ka
marás, Rázgha Béla, Dr. Rudnyánszky Ti- 

, túsz, Dr. Gyapay Ede, Dr. Lakner Zoltán, 
• ifj. Ordódy Vil os r.b. társelnökök állanak, 

az estély érdekében a legszélesebb körű in
tézkedéseket tették meg. A zeneszámok 
alatt az ajtók zárva lesznek. Kezdete este 
fél 9 órakor. Belépő-díj : személyjegy 4 ko
rona. Családjegy 10 korona. Fetü fizetése
ket az embarszereiet nevében hálás sziwel 
fogad a nőegylet. A részletes műsort az es
tély alkalmával osztják ki. Jegyek előre 
válthatók Nyit ai és Társa cégnél. A kik 
tévedésből meghívót nem kaptak volna s 
azon vidéki vendégek,kik szállást óhajtanak, 
szíveskedjetek az egyesület titkárához. F a- 
ragó Samu úrhoz fordulni.

— A lévai kir. járásbíróság műit 
évi ügyforgalma a következő adatokat tüu- 
teti fel. Érkezett 98 e nöki ügy, 1071 pol
gári pár, 14 egyeztetési, 710 fizetési meg- 
hagyási kérvény, 41 fizstési megkeresés,357 
örökö ödesi ügy, 2 ölöké.ödési bizonyivaoy, 
13 anyakönyvi kiigazítás, 811 végrehajtás, 89 
poig megkeresés, 356 polgári vegyes, 898 
vétségi és kihágást ügy, 23 bünvizsgaiat, 
104 bűntett megkeresed, 118 bünieő ve
gyes és 3775 te ekkönyvi ügy, összesen 
tehat 8382 ügy. Ebből folyamatoan maradi 
80 polgári per, 55 vétségi és kihágást ügy, 
103 örökösödési és 2 polg megkeresse, 18 
polgári vegye*.  5 vizsgálóbírói, 5 nümeiő 
megkeresés, 49 telekkönyvi és 206 olyan 
végr, ügy, melyben a végrehajtási eljárás 
függőben van tartva a felek részéről, össze
sen tehát 523 ügy. — Pogány Virgij 
kir. járásbiró elintézett ezen ügyekből 31 
polgári pert, 14 egyezségi ügyet, 491 fize
tési meghagyást, 25 fiz. megh. megkeresést, 
13 nnydkönyvi kiigazítási ügyet, 3 polgári 
megkeresést, 1 polgári vegyes ügye., 60 
vétségi és kihágást ügyet, 16 oüuvizsgá atot 
82 büntető megkeresést, 101 vegyes bün
tető ügyet, és 2908 telekkönyvi ügyet és 
96 elnöki ügyet. Dr. Szabó Gyula kir, 
tbiró elintézett 644 polgári pert, 326 örö
kösödési ügyet, 2 örökösödési bizonyítványt, 
110 végrehajtást, 1 polg. megkeresést. 346 
polgári vegyest, 43 vétségi és kihágást ügyet 
4 bűn vizsgálatot, 16 büntető megkeresést, 
16 büntető vegyes ügyet. Dr. Elek Mór 
albiró elintézett 481 polgári pert. 38 polg. 
megkeresést, 48 vétségi és kihágási ügyet, 
1 büovizsgálatot, 3 bűnt, megkeresést, 1 
vegyes büntető ügyet, ét 818 tlkvi és 2 el» 



nöki ügyet. D e r e an o Vilmos kir. albiró 
elintézett 219 fizetési meghagyást, 16 fizeti 
megkeresést, 717 végrehajtást, 69 polgár, 
megkeresést, 1 vegyes pole- ügyet, 766 vét- 
ségi és kihágási ügyet. Végítéletet hozott 
Pogány Virgil kir. járásbiró polg. és bűnt, 
ügyben 47. dr. Szabó Gyula 129, dr. Elek 
Mór 92, Dereano Vilmos 289. Kezelési hát
ralék ; 39,foganatosítandó llkvi ügydarab és 
144 másolási hátralék.

— Géza napja. A lévai pénzügyigaz
gató Györffy Géza nevenapját tagnap 
ülte meg az igazgatóság tisztikara. Délelőtt 
a tisztikar nevében Kenézy Csatár h. 
pénzügyigazgató üdvözölte az ünnepeltet. 
Győrtfy pénzügyigazgató meghatva köszönte 
meg a meglepő tisztelgést, mely atán a nagy 
vendéglőben villás reggelire hivia meg az 
egész tisztikart, mely a legkedélyesebben 
iolyt le. Később tisztikar nagyrésze lakásán 
is üdvözölte tisztelt főnökét és kedves nejét.

— Letört virág.T u s c h o a y László, 
a lévai tanítóképző intézet IV. éves növen
déke, mint értesülünk, e hó 15-én élete 19. 
évében rövid szenvedée után elhunyt. A 
szép reményekre jogosító ifjút csöndes, jó 
magaviseletéért s szorgalmáért tanárai igen 
szerették. Halála gyászba boritolta özvegy 
édes anyját és testvéreit. Földi maradvá
nyait tegnap helyezték örök nyugalomra 
tanárai s szerető társainak részvéte mellett. 
S.rjanál tanu ó társai nevében Kuli Kál
mán IV. éves növendék, ifjúsági elnök meg
ható beszédben búcsúzott el korán elhunyt 
pályatársuktól. Nyugodjék békében.

— Esküvő Eőn Bi r tha József, 
lévai ev. lelkész, 1904, év január hó 12-én 
tartja esküvőjét Körben, bicskei ás császári 
Komoróczy Sándor földbirtokos kedves 
leányával, Margitkával.

— A ,Kath. Kör**  febr. 2-án tartandó 
farsangi estelyere vonatkozólag nagyban 
folynak az előkészületek és e npokban már 
szetküidetnek a meghívók is, melynek szö
vege a következő: A lévai Kath. Kör.1901. 
évi február hó 2-án az „Oroszlán**  szálloda 
összes termeiben háztörlesztésének javára 
dalok, felolvasás, szavalat, zongora és szín
játékkal egybekötöt zártkörű farsangi estélyt 
rendez, a melyre czímedet és kedves csa
ladját tisztelettel meghívja a viga'mi bizott
ság. Belépő-díj : személyjegy 1 korona GO 
fillér. Családjegy 3 korona. Kezdete este 
fél 8 órakor. Jegyek előre válthatók Nyitrai 
eB Tarsa, Borcsanyi és Csornák, Nagy Jó
zsef üzleteikben, az egyesület helyiségeiben 
és este a pénztárnál. FJüifizetéseket a jó- 
tékonyczél érdekében köszönettel hirlapilag 
nyugtázunk. Műsor: 1. Népdalegyveleg. Ve
gyes karra irta Richter Ferencz. Duschek 
Ernő zenetanár vezetésével zenekiséret mel
lett énekli a mükedve.őa vegyes kara. 2. 
Felolvasás. Tartja; Csajka Ernő tanár. 3. 
„Rákóczy Ferencz Rodostón**.  .Melodráma, 
Dr. Várady Antal költeményére, Zenéjét 
szorzó Ábrányi K. Előadja : Kucsera Andor. 
Zongorán kiseri Amstetter Imréné. 4. Mü- 
dalok. Énekli: Kabina £.rvinné, zongorán 
kiséri Duschek Ernő. 5. „A falusi asszony“ 
Jelenet. Irta : Ömlengő. Előadják : Bajacsek 
Mariska k. , (Dr. Pálffyné) és Nagy Mariska 
k- a. (Kószone). 6. Cserebogár. Magyar áb
ránd.Szerzé Mihályi Ignácz. Zongorán játsza 
Amstetter Imréné. 7. „Bob Herczeg belé
pője**,  Irta: Huszka J. Vegyes karra alkal
mazta Richter Ferencz. Duschek Ernő zena- 
tanár vezetésével zenekiséret mellett énekli 
a műkedvelők vegyes kara. A vegyeskar 
hölgytagjai: Andruska Bertuska, Bartos An
nuska es Juliska, Bartos Mariska, Bay Em- 
mike, Cblebovits Ilonka, Fanderbk Juliska 
és Irmuska, Francziszcy Maritka, Heyer 
Giziké, Horváth Ilonka, Jánosy Margitka, 
Jany Margitka,Kalapos Annuska és Erzsiké 
Kalapos Mariska, KliLCaok Mariska, Knapik 
Annuska, Kosko Mariska, Korpás Mariska, 
és Ilonka, Novotny Paula, Ny üli Erzsiké és 
Mariska, Nyiredy Ilonka, Oadrejkovits Ma
riska, Oszuska Annuska és Ilonka, Pigler 
Katicza, Spisák Annuska, Svarba Giziké, 
Tulasay Mariska, Uhlárik Mariska,

— Gy&Szhlr.M u r á n y i János Aradra 
kinevezett fogimnáziumi tanár, ki Léván is 
működött,J u h á a z László volt városi pénz
tárnok veje, mint részvéttel értesülünk, alig 
28 éves korában Lőcsén e hó 10-én elhalt. 
Halálát szerető hitvese, Juhász Margit úr
asszony, a kivel alig pár évet a legnagyobb 
bolpogeágban töltött s kiterjedt rokonság 
gyászolja. A korán elhunyt ifjú tanár holt
testét e bó 12-én helyezték örök nyugalomra 
a rokonság s a lőcsei tanárikar megható 
módon nyilvánuló részvéte mellett. Nyugod
jék békében.

— Kereskedő ifjalnk tánczmulatsá- 
gát, melyet e hó 24-en fognak megtartani, 
egy ritka szép műsor fogja megelőzni. A 
rendezőségnek sikerült Bánó Irént, a Ki- 
raiysziuház primadonnáját és Beregi 
Dezső budapesti színészt a közreműködésre 
megnyerni; e két művész repertoirja eend 
az esteiy fénypontja. Közönségünk bizonyára 
nem fogja elmulasztani az alkalmat, hogy 
kereskedő ifjúságunk iránt érzett szinpatiá- 
ját tömeges megjelenésével is bebizonyitsa.

— Eljegyzés. Fekete Imre Ipoly
sági kir. aljarasbiró eljegyezte özv. Gyurisa 
Korélné szül. Takács Irént Trercsénben.

- „Barsmegyei Népnevelők Egye
sülete*  a következő pályatételt tűzte ki : 
„Nevel-e ma a népiskola ?*  Első dij : 80 
korona, második díj ; 40 korona. Pályázati 
határidő 1904. évi április hó Q. Csak a 
Parim, Nepn. Egyesületének rendes tagjai 

pályázhatnak. Pályamunkák zárt jeligés le- ( 
veikével együtt V é eh István egyesületi 
elnökhöz küldendők. Vámos-Ladány. Bars- 
megye.

— Miniszteri elismerés. Az igazság
ügyi min iszter dr. Keriék János 
a lévai kir. járás bíróság mellé ren
delt ügyészi megbízottnak múlt évi buzgó 
tevékenységéért elismerét nyilvánította s 
részére száz korona jutalmat utalványozott.

— Szinelőadás. A helybeli legény 
egylet műkedvelői közkívánatra ma — va
sárnap — este az „Oroszlán**  szálloda nagy
termében megismétlik az „Ősi Erények**  
czimü történeti színmüvet, a mely pontban 
nyolez órakor kezdődik. — Felhívjuk az 
érdeklődök figyelmét ;

— Névmagyarosítások a legény- 
egyletben Követésre méltó hazafias moz' 
gaiom indult meg a lévai „Kath. Legény
egyletében. Közismert állapot, hogy külö
nösen sok idegen hangzású nevű iparos ifjú 
találkozik az egyesületekben,akik telve haza
fias érzelmekkel,csak azért nem vállalkoznak 
idegen hangzású nevük kicserélésére, mert 
járatlanok a folyamodványok megszerkesz
tésében és nem könynyen nélkü özik azon 
csekély összeget sem, amit ilyen ügyekből 
kifolyólag bélyegekre kellene kifizetni. Ezen 
indoaok megszivlelésével e helybeli legény- 
egylet elnöksége elhatározta, hogy legköze
lebb tömegesen és díjtalanul fogja mindazon 
tagjainak nevét megmagyarositani, akik ezt 
óhajtják és — ha még kiskorúak — a szü
lői beleegyezést megszerezik.

— Tiszteletbeli tagság. A lévai izr. 
,1’oel Cedek“ betegsegéiyzö a f. év január 
10-én tartott közgyűlésen Kiéin Sándor 
helybeli jóhirü órás és ékszerészt,azegyesület 
körül szerzett érdemeiért egyhangúig örö
kös tiszteletbeli tagjává választotta.

— A Szepesi utczát a kálnai utcával 
egy aránylag Keskeny hid köti össze, me- ! 
lyen át keli lebonyolódni azon óriási forga
lomnak, mely a vasúttól és az állami ut ' 
irányából Léva városán keresztül megy. De 
erre kell járni a közönségnek és az iskolás 
gyermekeknek is. Nagy csoda, hogv eddig 
a nagy torlódásban oddig szerencsétlenség 
nem történt. Egy kálnai utczai polgár pa
naszolja nekünk, hogy iskolába járó gyer
mekeik állandó veszélyben forognak a kes
keny hídon jövő-menő kocsik miatt, a me
lyek elől a hídon kitérni abszolúte lehetetlen. 
Gyalogjáróról kell gondoskodnia a városnak 
és pedig minél előbb, mert immár annyira 
türhetlen az állapot, hogy heti vásárok ide- ■ 
jón perzzekig kell várni a gyalogos ember- ] 
nek, mig a kocsik között nagy ügygyel-baj- 
jal átjuthat. Részünkről is a legmelegebben 
ajánljuk a kérelem teljesítését, annál is in- 
aább, mert bármely szerencsétlenség idején 
a város még anyagi kártérítéssel is tartoz
nék, miután ez a műtárgy a keramitut kié
pítése óta városi kezelésbe ment át.

— Hintsük a járdákat Tudtunkkal 
a köztisztasági szabályrendelet a járdák be- 
hintéséről is intézkedik, de erre külön is 
szokta figyelmeztetni a háztulajdonosokat. A 
gyakorlatban azonban itt ott látjuk a jár
dák felhintését, pedig most is oly síkosak a 
járdák, hogy a közlekedés valóságos veszély- 
lyei jár, Az egyes háztulajdonosok felhintik 
ugyan, de jó részük mit sem törődve vele, 
különösen a város épületei előtt nincs erre 
gond. Járjon elöl a város jó példával,azután 
a szabály rendeletet hajtsa végre.

— Ez évi időjárásunk. Sírius „buda
pesti természeti időjós**  már összeállította 
az 1904-ik évre a maga idöjóslatait. Jánuár 
első felére nedves hideget,szeles, ködös időt, 
havazást jósol, a másik felében helyenként 
havazást prognosztizál. Február közepéig 
hideg viharos szelek lesznek, később kevés 
eső várható. Márczius 15-ikéig hideg, szeles 
havazás, 15—30-ikáig enyhe, gyönyörű na
pok lesznek. Április első és utolsó hete vi
haros, hűvös,a közepe enyhe lesz,belyenkint 
esővel. Májukban kevés eső a hónap kezde
tén, később sok eső, zivatar, viharos szél 
lesz, sok helyen jégcsapadékkal. Juniushó 
első fele száraz, másik fele zivataros, esős. 
Néhány napon jégeső is várható, Julius ha
vában kevés eső, sok zivatar, égiháboru lesz 
széllel és jéggel. Augusztus első fele száraz, 
a másik fele esős, vivatarokkal, széllel és 
esős lecsapódással tarkítva. Szeptemberben 
kevés lesz az eső és sok a derűs nap. Lesz
nek azonban zivatatarok is, sőt földrengést 
is kilátásba helyez. Oatóber hóban hűvös, 
esős, ködös éjjelek várhatók lecsapódásokkal. 
November első fele száraz, hideg és szeles 
lesz, második fele esős, ködös és csapadé
kosnak Ígérkezik. A hó utolsó napjaiban éj
jeli fagy, hideg és nagy havazás várható. 
Deczember havát az időjós hidegnek szeles
nek, ködösnek, esősnek jelzi és nagy hava
zásokra készít elő bennünket.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet és nyugtázás.

Salzberger I. János bajkai fö'dbirtokos 
ur a Stefánia A'-vaház javára 16 korona 
készpénzt, — Brsck Mór ur Gr.-szöllősröl 
pedig egy kocsi fát volt szives adományozni.

A midőn fentiek kézhez vételét — e 
lap Bzivességéből — nyilvánosan is van sze
rencsénk igazolni, fogadják a nemesszivü 
emberbarátok jótéteményükért leghálásabb 
köszönetünket,

Léva, 1904. január 12.

Levaticli Gusztáváé Faraié Sámuel
nőegyl. alelnöke. nöegyl. titkára.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904 évi január hó 10-től 1904. január hó 17-’g

Születés.

A szülök neve £ ö 
aj ®

A gyermek 

neve

Fábián János, Simovies Mária leány Mária,Margit

If. Váczy Jónás, Fornay liózi leány Etel

Molnár Julianna fin Árpid

Reisz Vilmos, Scbwarcz FA ni leány Olga

Kollava Lajos, Gombkötő Ida fiú Gyula

Nagy József, Horváth Anna leány Mária,Margit

Duschek Ernő, Mandelik Mária fiú Sándor,Lajos
Károly

Nagy József, Makacs Julianna leány Margit, Anna

Nagy Orbán, Svarcz Mária fiú Gyula

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neye Vallása

Palásty Miklós, Stanga Katalin rém. kath.

Molnár László, Kiss Anna róm. katk.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Szlusni István 78 Szélhüdás

Szöllősi István 53 Hiteset

özv. Bankházi Jó/séf né 
Czirok Borbála 
Tuschnai László

66 Végelgyengülés

19 1 iidögüinörkór

Adler Salamon 48 Mellhártya lob

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 14 kor. 20 fill. 
14 kor. 60 fill. Kétszeres 12 kor. 40 fill. 
1 2 kor. 60 fill. —- Rozs 12 kor. 20611.12 kor. 
60 ii'l — Arpall kor.60tiil. 12 kor. 30 tiH 
Zab 10 kor. 50 fill. 11 kor. — fill. — Kuko 
ricza 10 kor. — fill kor. 11 20 fill. Bab 
12kor. 40611. 14ior. 80 fill. — Lencse 16 kor. 
—fill. 18 kor. — fill. — Köles 7 kor. 80 fill. 
8 kor.40űll.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag — — —korona Luazernamag 
54 60 korona, Impregnált Répa mag 
— —kor. Répamag — — kor Muharmag 
7 7’/4 kor Baltaczim — — — kor.
Bükköny 6’/4 7 */,  kor. Vöröshere 62 68 kor. 
Fehérhere----- Komoczini fűmag — —
Thimothems — — kor.

Nyilttér.
1003. 8. 104/5 n.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 202 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a lévai kir. járásbíró
ságnak 1903. évi V. 104 számú végzése kö
vetkeztében Dr. Vinter Géza ügyvéd által 
képviselt l’h. Mayfarth javára Szenesi Já
nos ÓS Lukács ellen 127 korona s járu
lékai erejéig 1903. évi február 25-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 1280 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.: gazdasági felszerelés stb. 
nyilvános árverésen eiadatuak.

Mely árverésnek a lévai kii, járásbíró
ság 1903. évi V. 104/5 számú végzése foly
tan fenti tőkekövetelés s jár.erejéig Garam- 
Ksszíben leendő eszközlésére 1904. évi 
január hó 22 ik napjának délutáni 2 
Órája határidőül kitüzutiK es ahhoz a ven
ni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 

az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a ér
telmében készpénzfizetés mellett,a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség eseténbecsáron alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le és feiülfoglaltatták s azokra 
kielégítési joóot nyertek volna, ezen árverés 
az 1891. évi LX. t.-cz. 120. §a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 190.4 évi jau. hó 1. n.
Koth István 

kir. bírósági végrehajtó h.

Árverési hirdetmény kivonat.

A lévai kir. jbiróság, mint telekkönyvi 
hatóság küzhirré teszi, hogy a lévai taka
rékpénztár végrehajtatónak Dr. Haas Zsig- 
mond ügyved áltál Képviselt, ismeretlen tar- 
tózKodasu Jedlicska József és neje sz. 
Ghymessy Mária végrehajtást szenvedőd 
ellem 3860 korona tőkekövetelés utáni ka
matok iránti végrehajtási ügyében a lévai 
kir. járásbíróság területén lévő a lévai 2406 
az. tjkvben A + 1 aorsz. a foglalt beltelek 
es azon épült hazra az árverést 1696 koro
nában ezennel megállapított kikiáltási árban 

elrendelte, és ho^y a fennebb megjelölt in
ingatlan az 1904. évi január hó 30-ik 
napján délelőtti 9 orakor ezen kir. 
jbiróság tkvi iktató helyiségében meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10% át vagyis 369 
korona 60 fillért készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. törvéuyczikk 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igaz- 
ságügyministeri rendelet 8. § ában kije
lölt óvadéknépes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t,-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván, 1903. évi november hó 
11 napján.

A lévai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

Dr. Elek 
kir. aljbiró.

BUTOROZOT T SZOBA
1 vagy kettő egymásba nyíló, esetleg rög
tön kiadó.

Czim a kiadóhivatalban.

Zongora hangolás ~~ —- 
és javítás.

Tisztelettel értesítem Léva és vidéke 
nagyérdemű közönségét, hogy az állami ta
nítóképző intézet zongoráinak javítása és 
hangolás czéljából — az intézet igazgatósá
gának meghívására— hosszabb ideig Léván 
ieszek s ez alkalommal készséggel vállalko
zom magán házakban is 

zongorák kijavítása és 
= meghangolására. =

Szives megkeresések lakásomra (Deák- 
Ferencz-utcza 4. sz.) intézeudök.

Kegyes pártfogást kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel

Tüttő Ferencz
magy. kir. szab. oki. hangszerkészítő 

Budapesten, 
Murányi-uicza 37.

Hen-nebe rg-sely e m 
csak közvetlenül ! — Fekete teher és színes méterje 
GO krtól 11 forint 35 krig. blúzokra és ruhára Bér
mentve és már elvámolva házhoz szállítva. Gazdag 

mintaválaszték postafordultává'.
HENNEBERG selyem gyár. Zürich.

Van szerencsém a n. é. helybeli és vi
déki közönség b. tudomására hozni, hogy 
.LévAn =-------------------------—
-—- Láng közp. kávéházzal szemben 

(Klaiu Ödön fele hazbai.) 
egy a mai kor igényeinek megfelelő

Férfi és gyermekruha 
= és női felöltök =
üzletet

f. évi február ho elejen "9S
—-------megnyitom.

Dús választék minden elgondolható mi
nőségű és alakú Kész
férfi és gyermekruhákban

továbbá óriási nagy választék

a> legújabb női 
felöltőkben "WUi 

férfi felöltők, Ulster, Havelok. Jaquec. 
Ferencz József öltönyökben 

folyton újdonság gyermek 
sa»----- - ruhákban,

üzletemben minden egyes darabon a lég ju
tányosabb

sza.t>ott étx*
megjeiőiese Kizárja az esetleges túlfizetést 
és Kellemetlen alkudozást.

A n. é. közönség becses pártfogását 
kérve

vagyok teljes tisztelettel 

Feiner Gyula 
központé férfiruna araház 

es női felöltők raktára.

Zongora és --------
------ felfödelü kocsi

eladó. Hm ? Megmondja a Kiadóhivatal.

♦ Pénzt, sok pénzt, ♦
havunKiut 1000 Kurouaig Keresnec 

’ miudeuki tisztességesen minden sz*K- 
ismeret nélkül. *

Küldje be címét E. 402. jelige alatt a J 
T következő címre: nnonczeu-Abteiluag de; ■ 
f „Merkúr** Mankóim, Meerteidst. f
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8?Névjegyek, Meghívók,
Eljegyzési kártyák

legjobb és legszebb kivitelben készittetnek

NYITRAI és TÁRSA
könyvnyomdájában, Léván.

Egyúttal ajánljuk legújabb eszközökkel berendezett

könyvkötészetünket.
Bars- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első cs- kir. osztr.-magyar-, nemet tranczia-, olasz- es orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából.
Ezen szabadalm. 

erez koporsók Eu
rópában majd 

minden egészség- 
ügyi hatóságok 

által nemcsak a 
hullák szállításá
hoz, leginkább

légmentességük miatt, mi által az légártalmas szesz (hullaméreg) kigö 
ZÖlgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sir 
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü 
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 írtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok Stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
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Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszora-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára.

-A. g-Sd.Slj.61 , 
Borászati "TUS

Egyesület 
mint résiif. társasig 

p al acz k-bor ai na k 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és e/.üst 

festékek

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt-, festék-, kefekötö áruk-, gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám: asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelő*  
és ráspolyok, lószőr-,afrik Afripuo és tengeri fü, épület- és bu. 
tor vasalások, finom kávé, czukor, tea, rum, likőrök, cognac 
fehér és vörös bor, valódi Meidinger-féle és öntött vas 
kályhákkal felszerelt raktárukat.

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek, uj képes áljegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.
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Most jelent meg az 1904*  évre szóló
BARSI naptár *

Barsvármegye általános címtárával. Ára 80 fillér, bérmentes küldéssel X
80 fillér, a kis Barsi naptár 30 fillér, Garamvölgyi Protestáns X
naptár barsmegyei egyházi protestá s cimtárral 60 fillér. Kapható: X

Nyitrai és Társa g
könykereskedésében Léván. W
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Ajánlja nagy választékú óra, ékszer, arany és ezüstáru raktárát 
melyben mindenkor a legújabb divatu áruk bámulatos olcsó áron kaphatók 
Arany női óra 
Arany férfi óra 
Ezüst óra 
Niki óra 
Ingaóra 
Arany gyűrű (14 kárát) 
Arany függő (14 kárát)

0
s
0
0
0
0
0

Világhírű
és legjobbnak elismert
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Alkalmi ajándékoknak való különféle tárgyakból nagy választék. 
Legfinombb chronometrlkus pontosságú órakülönlegességek mindenkor 

raktáron vannak.
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kézi-harmonikák
réz- és aczélhangokkal kaphatók:

Joh N. Trimmel
WIEN

V1I/3, Kaiserstrasse N. 74. 
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.

K u k o r i c z a-m o r z s o I ó k
kéz- és eröhajtásra, egyszerű és kettős szerkezettel, szelelövel és szeleid nélkül.

Gabona-rosták. 
Konkolyozók (trlörök). 
Széna- és szalmás aj tök. 
Répa- és burgonyavágok. Takarmány fül'esztök. 

A legjobb VETOGÉPEK „Agricolau (tolókerék sxerk.-el) 
mitidenuemü vélemény számára, vá'tókerekek 
nélkül dombon avagy síkon alkalmazható, a leg
újabb rendszer szerint és jótállás mellett gyárta
nak és tzállitanak :

MAYFARTH PH. és Társa 
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és ekegyárak 

BECS II 1 Taboratraae 71.

Megrendelhető 2S.xia.pp IDá.'vicL úr által Léva,
Részlete*  árjegyzék ingyen és bériientve. Képviselők és viszont eláruelthk kerestetnek.

Kávé

I

New-Cuba kávé . . 
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . .
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . . 
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb . 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . . 
őrlőt kávé ....

1 klg. frt. kr. 
. . . 1.60

2.20
2.20
2.10
2 —
2.-
2.20
2.20
2.20
1.60
1.30
2.40
1.20 I
1.- I

1.60
2.—
• •

2.—

i
Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván. |

A Rlchter-féle 

Linlment. Caps. mp. 
Horgony - Pain - EzpeUer 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bíz ható bedörzsölésftl alkalmaztatni 
köazvénynél, eláznál és mtgbülhekall. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
sa bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Htrjnf" védjegygyei 
és a„Ricktlf" ezégj egy zéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 401. és 2 k. 
árban a legtöbb gvógvszertárbaa 
kanható. Főraktár: Török—— 
József gyógyszerésznél 
Budapesten. I ■
hltmrF.ii.it társi, 

csáa*  m kir. udvari szállítók.
___FVudol»fadf.___

Nyomatott Nyitrai é> Társa könyvnyomdájában Léván.

hltmrF.ii.it

