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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 póstautalványnyal küldhetők. 

Ecyefl Mzúniok *O  fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.

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

Beiyegdij minden egyes heiktatásér tO fillér-

Hivatalos hirdetmények
100 szóig 2 kor. «> fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével szánittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk '* 2 * II.'>zeköttetésben 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.

Hivatalos közlemény.
263/1904. szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. vároa képviselőtestületének 

mai napon 253/1904. sz. a. hozott határo
zata folytán közhírré teszem, hogy Léva 
városban újon építendő „Á!lami tanitóké- 
pezde" épületének és hozzá tartozandó kert
jének elhelyezésére szükséges területek meg
szerzése végett — az 1886 évi XXII. t.c*.  
110 §-a értelmében az 1904 év mái ez ius 
hó 22-ik napjának d. u. 4 órája Léva r. t. 
város székhazának nagytermében képviselő
testületi közgyűlés tűzetett ki, miért arra a 
képviseltestület összes tagjait e helyen is 
tisztelettel meghívom. A tani'óképezde tel
kéül megvétetnek a „Bar.m. gazd. egylet", 
Z'ebek Jozefin és leányai, s Bízik János 
földterületei, valamint néh. J >z efesek Ká
roly örököseinek szántóföldjéből 1103 □ öl 
terü'etrészlet, — esetleg a magánutu ela
dásra nem hajlandó fél ellen az 1881. XLI. 
t ez. érteimébén a kis >játitási- eljárás fog 
elrendeltetni.

Kelt Léván, 1904. évi február hó 19.
BőcLcgh. Xjajos 

polgármester.

Iparosok szövetkezete.
Lapunk hasábjain nem rég fejte

gettük az ipartestületek hasznos és cél
szerű voltát. Most, hogy a kormány az 
ipari felügyelőket a vármegyékkel szo
rosabb összeköttetésbe akarja hozni, 
esetleg azokat a közigazgatási bizott
ságba hozni, helyén valónak tartottuk 
iparosaink figyelmét arra felhívni,hogy 
a kormány is mily nagy súlyt helyez 
az ipar felvirágzására. Azonban bármily 
mértékben legyen is meg a kormány 
jóakarata, az iparosság mindaddig nem 
fog jólétben emelkedni, a mig önmaga 
— testületileg vagy szövetkezetileg — 
nem fog munkálkodni kicsi erőinek 
tömörítésén, a mig ugy fog vegetálni 
a többi társadalmi osztályok között, 
mint egy oldott kéve. Látjuk azt kö
zelebbről városunkban is, hol a polgár

ság zömét az iparos osztály teszi, de 
talán sehol ugy széttagolva nincs az 
iparosság, mint épen Léva városában.

Már pedig egy társadalmi osztály
nak sincs szüksége annyira az össze
tartásra, ha boldogulni akar, mint épen 
az iparosnak, mert egy osztályra sem 
nehezedik annyi külső teher,mint épen 
a két kezére utalt iparosra. Épen azért 
alig magyarázható meg azon körülmény, 
hogy az összes társadalmi osztályok 
között legelszigeteltebb, legmostohább 
sorsú, legszervezetlenebb az iparos osz
tály, a mi különben nem is csoda, mi
velhogy a legkülönbözőbb társadalmi 
osztályok lecsapolásából verődik össze, 
mely oknál fogva száz és százféle irá
nyuló törekvések keresztezik itt egymást.

Az átültetett csemete nem igen tud 
erős gyökeret verni a neki nem igen 
kedvező talajban s nincs kertész, a ki 
a ferde, kifelé irányuló hajtásokat 
helyes iráuyba egyengesse ; esetleg le- 
messe.

Szóval az iparos osztálynak nincs 
meg a kellő szervezete, mely az egész 
osztályt tervszerűen áthálózná.

A tanoncziskolák, ugy a hogy el
végzik feladataikat, mondhatni általá
ban jó sikerrel.

De tovább. Hol maradt az alig 
felszabadult ifjúnak a további nevelése, 
pedig tagadhatatlan, hogy éppen ebben 
az időben volna legnagyobb szüksége, 
a ki útbaigazítással,jó tanácscsal,isme
retekkel ellátná, szakképzettségét,erköl
csét, becsületérzését fejlesztené.

Van ugyan ifjúsági egyletünk is, 
ez azonban minden másra, csak arra 
nem való, hogy a fentebb említett cé
lokat szolgálja; a mulatságok és dári- 
dók rendezését pedig a legjobb akarat
tal sem tehet ilyen czélnaic tekinteni.

Célnak tehát nem, de még eszköz
nek sem.

Persze az önképzés nagyon is tág 
fogalom,

Pedig az iparos ifjúságot szigorú, 
határozott elv szerint keltene nevelni.

Különben pedig szakirányban.Hány 
szép reményű tehetség ellaposodik, el- 
mállik ilyen tág fogalmu önképzés 
folytán ? Máskép állana a dolog, ha 
volna ipartestületünk. Sajnos, a lévai 
iparosok nem hisznek annak előnyében, 
mert egyedül ezen intézmény alakítá
sához fűződik a lévai iparosság jövője.

Van azután egy országos iparegye- 
sületünk is.

Ez amit tesz, az igazán dicséretes 
dolog, műiparunk fejlettsége nagyrész
ben ezen egyesület munkálkodásának 
köszönhető csak az a kár, hogy szálai 
nem nyúlnak te a legalsóbb rétegekbe 
is: igy azután azok seny vednek tovább 
is, a kiknek támogatásra leginkább 
szükségük volna.

Újabban azonban egy olyan in 
tézmény kezd tért hódítani, mely né
zetünk szerint minden téren ugy az 
iparfejlesztés teréu is nélkülözhetetlen 
tényezővé fog válni.

Ezen intézmény a szövetkezet.
Értjük alatta az ipari szövetkeze

tei, ipartestületi jelleggel.
Ezen szövetkezeteknek feladata tag

jainak üzleti, anyagi és erkölcsi érde
keit szolgálni,versenyképességét fokozni, 
minden eszköz, mely ezen czélra vezet, 
rendelkezésére áll. Képes olyan eszkö
zöket bocsátani rendelkezésére,melynek 
alkalmazásával a kisiparos a nagy ipar
ral versenyezni Képes.

Magán, az iparosságon áll tehát, 
hogy megmutassa, hogy ha akar a 
mostani viszonyok helyett egy boldo
gabb, egy jobb jövőt látni, az a szö
vetkezés utján mind elérhető.

Sok helyen már működnek ily szö
vetkezetek, mint pl. Esztergomban s 

mint halljuk, a maga utján lassan, de 
biztosan halad előre. Fejlődése szép 
reményekre jogosít.

Hisz olyan szép az. midőn az egy 
családnak méhei egy közös kaptárba 
hordják élelmöket, eledelöket, vagyo
nukat. a melyben mindnyájan egyfor
mán részesülnek, a mely mindnyájoké, 
a melyre a családnak minden tagja 
egyformán büszkén azt mondhatja: íme. 
ez a mienk!

Az iparosság tehetne ilyen család. 
Egyesülésben van az erő. Az erő 

jelent fegyvert, a fegyver hatalmat, a 
hatalom győzelmet, a győzelem pedig 
hasznot.

Nálunk, hol a lakosságnak oly 
nagy számát képezik az iparosok,mily 
könnyen volna egy ily szövetkezet 
létesíthető. Mily órási sikert érnének el 
rövid idő alatt, egy ily cikk keretében 
eléggé ki sem fejthető. A munka ér
tékesítésére nem keltene esztendőkig 
várakozni. Tömeges szállításokra kato
naság, hivatalok stb. részére könnyű 
szerrel vállalkozhatnék ily szövetkezet,

Újabban, mint halljuk, ismét több 
helyen létesítettek ily ipari szövetke
zeteket.Talán mi is megkísérelhetnénk.

Állandó borvásár Budapesten.

A szőlők rekonstruálása folytán beállott 
fokozott termelés évröl-évre szaporítja a 
borkészleteket, melyek eladásra várnak. A 
termelő pedig magára hagyva, biztos támasz 
hiányában lesi a jószerencsét, mely öt mun
kája jól megérdemelt gyümölcséhez juttatja. 
Pedig ezt a ezéit elérni neui oly könnyű 
feladat. A külföldön csak a legnagyobb erő
feszítéssel tudjuk borainkat elhelyezni, mert 
képviseletünk ott szervezetlen, mig a kon- 
kurrenczia mindenütt megvetette erősön a 
lábát. Ma már túlhaladott álláspont az,hogy 
a jó bornak nem kell ezégér ; kell bizony 
ezégér, mutatós és hangos,bát meg az olyan

TÁBCZA.
Kórház bál.

— 1904. február hó 15. —
daruéval herczeg ez idei utolsó debutje 

ugy látszik, mély nyomorát hagyott a mu- 
latozók lelkében, annyira, hogy ezen jól si
került estélyről több oldalról is kaptunk 
referádákat, melyek közül — érkezésük sor
rendjében — kettőt itt közlünk is. Alkalmat 
adunk olvasóinknak, hogy e két leírásból 
lehetőleg te’jes képet nyerjenek azon „rövid 
éjszakáról.*

I.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr !

Ezúttal eleget tettem riporteri köteles
ségemnek, részt vettem a „doctorok bálján" 
b igy a szatirikus pennáju „Laczi*  barátom 
nézeteire nem lévén szükségem, saját ta
pasztalataim révén számolok be az ott tör
téntekről.

Carnnval herczeg utolsó felvonulását 
tartotta az ez idei fsrsargban, ezen igazán 
fényesnek ígérkezett lévai „Kórház-bálon". 
De hát ez is lezajlott, —- elmúlt, azonban 
mindenki, a ki itt részt vett, csupán azt 
sajnálta, hogy azon éjszaka oly rövid ideig 
tartott, — mert ami az ott honolt kedélyt 
s hangulatot illeti, — olyan volt ezen mu
latság, hogy hozzáfoghatóra s hasonlóra sem 
én, sem pedig a jelenvoltak egyhamar nem 
emlékezünk.

A fényárban úszó helyiségekben ked
vet, kedélyes s bár nem nagy számú, de 
igen válogatott, előkelő közönség már 9 óra 
előtt kezdett gyülekezni s szívesen látták a 
lévaiak is, hogy Simonyi Béla, vármegyénk 
derék alispánja, — mint a bál védnöke — 

az aranyosmaróthi társadalom több agilis 
tagjának kíséretében — a lévai igazi inte!- 
ligentiának közepette — itt e bálon részt 
vett.

A mulatság 91/2 órakor „Hallod-e te 
Katisa, keil-e doctor, patika" helyesen meg
választott, alkalomszerű, régi, de jó „zamatu*  
csárdással vette kezdetét, s már oly hévvel 
kezdődött a táncz, hogy a mulatság jó si
kerét lehetett következtetni, s következte
tésem nem is csalt, mert a- azt követő kör- 
tánezok szűnni nem akaró „újrázások" me'- 
lett az első négyesre 11 óra után került csak a 
sor ugy, hogy anDak kapcsolatos csárdásai 
Vtl-ig tartottak, de húzta is az E emér czi- 
gány a ropogós és pattogós csárdásokat, — 
a kipirult szép asszonyok és lányok oly 
odaadással, rengöen s mámortelten járták, 
hogy a mamák intő szava — már minthogy 
jólenne egy kissé abbahagyni — nem hasz
nált semmit; az első négyest követő körtán- 
ezok, valamint a második négyest és szintén 
az ahhoz tartozó csárdásokat oly kitartással 
tánczolták, hogy a garda des dames-ok és 
a grand seigneurök rémülve futottak a 
rendezőkhöz, órájukat elibök tartva, figyel
meztetéssel, hogy : „az Istenért, hiszen már
2 óra, mikor leszasouper? azt hiszik,hogy 
holnap délig fognak tánczolni ? stb. stb., de 
a nyugtalankodók nem vették észre, hogy 
ezalatt igen ügyesen, minden zaj, feltűnés s 
lárma nélkül az étkező asztalok be lettek 
hordva a táncterembe és megkezdődött a 
némelyektől várva-várt „souper.*

Az a kellemes hangulat, a mely aszün- 
órai pihenő alatt is kiemelkedett, az igazán 
fenséges volt, teljesen családias s a mindeu 
feszültségtől ment vigságot talán kár is volt

megbontani, de hiába, Tepsichore istenasz- 
szony is megkívánta, hogy az általa aláirt 
(tánezrendnek kifüggesztett találós művészi 
rajzokkal ékesített) receptje pontosan betar
tassák, mert „0*  csak tánezban lehetett 
elemében, igy a csalogató magyar rithmusokra 
csakhamar oda-oda hagyogattáka „Bachchus*  
országát s kitűnő zene mellett megkezdő
dött a „halhatatlan" „souper csárdás", amit 
tánezoló — szerelem ittas ifjak — szűnni 
nem akaró újrázások mellett egészen regge
lig szakadatlanul jártak ugy, hogy már a 
szőke s barna angyalok a tánezosok fárad
hatatlanságán csodálkoztak s kitartásukat 
dicsérték, sőt tán indiskretiót is követek el, 
ha elárulom, hogy saját „tulajdon" füleim
mel hallottam dicsérni a rendezőséget azon 
buzgóságáért, hogy oly fess, kedves tánezo- 
sokát is tudtak ösztönözni e bálon való 
részvételre, sokan pedig mondták,: de jó,hogy 
eljöttünk, igazán ily jól még nem mulattunk 
soha sem Léván.

Egy aranyos,bájos asszonyka esküszent
sége alatt erősítette, hogy 6 év óta nem 
tánczolt annyit s nem mulatott oly jó), mint 
akkor este.

Most pedig nem tagadhatom én sem,hogy 
ezen estély sikerének, de különösen a ki
tűnő hangulatnak oroszlán része a rendkívül 
figyelmes rendezőségnek tudható be,azonban 
el kell ismerni azt is, hogy nagy segítség 
volt a „körülmény*  is, hogy a különben igen 
kellemes helyiségek ezúttal nem voltak oly 
nagyon tömve, mint máskor, mert sokkal 
könnyebben lelhette meg mindenki mindazt 
a mit és a kit óhajtott.

I<ne tehát ezzel beszámoltam az ott tör
téntekről s kielégíteni vélem e lap olvasóit, 
valamint azon egyesek kíváncsiságát is a

kik a közügyek iránt érdeklődni szoktak, 
de akadályoztatásuk miatt azon részt nem 
vehettek ; s csak azt bocsássa meg kérem 
igen tiszteit Szerkesztő úr, hogy még most 
sem tudom jelenteni, kik is voltak ott,hogy 
ily jó! mulattak, de hát ugy van az, hogy
ha sokan vannak lehetetlen pontosan leírni 
még a hölgyek névsorát is, — most pedig 
oly jó volt a „muri" hogy magam is csak 
saját tánezosnőmre gondoltam s csak ugy 
utólagosan Írom le azok neveit, a kikre 
élénken és örömmel emlékszem : Holló .Er
zsiké, Kaleczky Emmy (Verebély), Király
falvi Kraft Mártha (Újbánya), Simonyi Ella 
(Kovácsi), Szteblik Mariska, Uhrig Ilonka 
(Ürmény), Dr.Balogh Jenöné,Bándy Endréné. 
Faragó Samuné, Holló Sándorné, özv. Je- 
szenszkyné-Bellan Adrienné, Józsefetek Gé- 
záné. Kabina Ervinné, Kaleczky Kálmánné 
(Verebély), Koczab Frigyesné (Sándorhalma), 
Király falvi Kr.ifi Károlyné (Újbánya), K., 
Braunmüller Klára, Medveczky Sándorné, 
Dr. Novotny lmréné, Palkovics Gyuláné 
(Kovácsi), Dr. Priszner Gyuláné, Sztehlik 
Istvánné, Tuma Palné, Ubrig Ferenczné 
((jrmény), Vigadi Vtrgilné.

Homos.
II.

Helyesebben talán inkább ezt az elne
vezést adhatnánk a múlt hétfői mulatságnak: 
Az asszonyok bálja. Legalább — mint a név
sor is élénken mutatja —megfelelőbb volna 
ez a czim, mert bizony — nagy szomorú
ságára sok házasulandó (vaj’ kik ők s hol 
vagyon hazájuk ? kérdi sok leányos mama) 
fiatal embernek, — igen kis számmal volt 
képviselve a feslő rózsabimbók osztálya. 
Igaz, hogy ha a tnenynyiség nem is volt 
elég, de a minőség 1 Ab 1 . . . Miért is nem



bornak, melynek hírét vétkes módon alapo
san megrontották. És hogy a bajt még baj 
tetőzze — nyakunkon az olasz borözÖD, 
melynek gátat vetni szívós, makacs munkát 
igénye).

A magyar bortermelők minden igaz hí
vét kell, hogy gondolkozóba ejtsék ezek az 
állapotok, melyek orvoslása immár sürgős 
szükségessé váilt. S nem ragadhatott meg 
volna alkalmasabb pillanatot a Magyar Gaz
dák Vásárcsarnok E’iátó Szövetkezete,hogy 
megvalósítsa azt a tervet, miszerint az ille
tékes tényezők hozzájárulásával, megfelelő 
erkölcsi alapon létesítsen egy oly vállalatot, 
mely a bortermelők érdekeinek istápoiása 
mellett helyreállítja a megingott bizalmat és 
a rendelkezésre álló eszközökk l á landó 
biztos piaczot teremt a magyar bor részére, 
nemcsak a helyi piaczokon,hanem az ország 
határain túl is.

A Magyar Gazdák Vásárcsarnek Ellátó 
Szövetkezete 7 év előtt alakult az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület védnöksége 
alatt és fontos közgazdasági feladatánál fogva 
élvezi úgy ennek, mint a m. kir. Kormány
nak á’landó erkölcsi és részben anyagi tá
mogatását. Komoly, küzdelem teljes tevé
kenységre visszatekintve, közel van im a 
szövetkezet ahhoz, hogy valódi hivatásának 
megfelelően az összes gazdasági termékek 
különösen az élelmi czikkek értékesítésénél 
a gazda hasznos segitöje legyen. Közvetítő 
faktor a termelő és a fogyasztó között, A 
szövetkezet, mely mint a Központi Vásár
csarnok hatósági közvetítője is szerepei, bi- 
zományilag eladja az élelmi czikkek minden 
faját. Van husosztálya, roeiy levágott álla
potban értékesít marhát, ser est, borjut, bá
rányt, továbbá füstölt húst, szalonnát, ol
vasztott zsírt slb. Ezen osztály öleli fel a 
vadértékesitést is, mely részben export utján 
bonyoii tátik e. Baromfi élő s leölt állapot
ban évről-évre nagyobb mennyiségben talál 
a szövetkezet u’ján vevőre. A gyümölcsosz- 
tálynak nagy, szele körű klientúrája van 
minden vidéken és pld 1903,évben 1208238 
kg. gyümölcsöt adott el a szövetkezet. A 
vajértékesités kitérj esztésére most folynak a 
munkálatok s e czikkben eddig is szép 
eredmények érettek el. A tojásközpont gyűj
tőhálózata az egész országra kiterjed és nem 
tuiozunk, ha a szövetkezetben látjuk a szo
lid magyar tojáskereskedelem megteremtőjét. 
Messze vezétne, ha eiősorclrolnók mindazon 
czikkeket, melyek évente nagy mennyiség
ben nyernek a Magyar Gazdák Vásárcsar
nok Ellátó Szövetkezete utján elhelyezést.

Az itt vázolt tevékenység keretébe ter
mészetes modor, illeszkedik bele a szövet

márthatom toliamat a hasadó hajnal rózsa
szín fényébe, hogy megtudjam énekelni 
méltóan őket.

Tehát térjünk a dologra. Hát igen, Ele
mér elkezdte stylszerüer, hogy „Hallod-e te 
Katika, kell-e neked patika . . .“ de dehogy 
is kellett patika, hiába praeskribálta volna 
akármelyik doktor is, többet használt min
den meaecinánál Elemér vonója, mely fá- j 
radhatatlanul varázsolta e ö a szebbnél-ezebb 
talp alá valót. Pedig hát dolga volt elég, 
mert nem csak a blazirt kedélyek jégkérgét 
kellett felolvasztania, de a vendégmararztó 
viaszkérget is, meiv tánczosaikat oly szíve
sen fűzte hozzá a parquettehez. Ezt éretve 
szinte lekiismeret furdaiás félelem fogott el, 
hogy nem-e haragszik éjjeli óráink gond- 
üzöje, alsó helyiségek, hogy igy profani- 
záljuk szentelt (bor, sör, pozsgővel szentelt) 
csarnokát azzal, hogy most vig tánczot já
runk benne, a helyett, hogy édes és keserű 
nedűktől habzó serlegeket ürítenénk?! De 
később talán Elemér remek játékától, talán 
szép hölgyeinknek — a hazai villamos csil
lárokat szégyenbe hagyó — csillogó szemük 
sugaraitól, vagy talán a mi olvadó szivünk 
hevétől engedni s olvadni kezdett a gond
talanul pazarolt viasz s mi könnyebb kedéiy- 
lyel s könynyebb czipősarokkai roptuk a 
tánczot.

Úgy végig nézve tánczoló fiatalságunk 
tüzes csapatát, önkéntelen eszembe jutott a 
most oly divatos japán-magyar rokonság so
kat felhozott theoriája. Kell abban mégis 
valami igaznak lenn'. A japán flotta rohant 
oly tűzzel Port-Arthur ostromának, mint a 
mi fiatalságunk járta a csárdást. Győzték a 
japánok ott az orosz flottát, győztük mi itt 
a tánczot. Nem látott az ember itt még reg
gel felé sem fáradtságtól, a sok táncztól el
gyötörtén vánszorgó fiatal embert, oly tűzzel 
tánczolt itt mindenki még reggel öt órakor 
is, hogy a Caempulónál égő orosz hadi hajó

kezet hordóborértékesitő osztálya, mely a folyó 
• év márczius havában kezdi meg működését.

Hogy e téren eddig nagy hiány voit, 
. az tagadhatatlan. A bajt orvoslandó létesi- 
i tette a Bortermelők Országos Szövetsége a 
’ bortőz->dét, melyről döntő bírálatot mondani 
I ezidöszerint korai volna.

Mig a bortözsdén az adás vétel minta 
alapján kell, ho^y 'örténjék, a Magyar Gaz
dák Vásárcsarnok Edátó Szövetkezete egy 
lépéssel tovább ment. Állandó vásárt teremt 
a bor részére oly képen, hogy a vevő az 
átvvendö egész bormennyiséget felleli a szö
vetkezet pinczeraktárában, de másrészt a 
termelő is nyugodt lehet az eladásra beszál
lított bort illetőleg, a mennyiben az szükség 
esetén a szövetkezet által gondos és meg
bízható kezelésben részesül.

A földmi velésügyi m. kir. miniszter ele
iétől fogva érdeklődéssel kisérte a szövet
kezet akczióját, mig a megvalósulás pillana
tában hathatós támogatását sem vonta meg 
a .szövetkezettől, meiy a borértékesítést 
megfelelő állami ellenőrzés mellett fogja 

; eszközölni.
A M * *gyar  Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 

Szövetkezete hordóbor értékesítő-osztályának 
’ szolgála'ait igénybe veheti minden hazai ter- 
> rnelö, az üzletszabályzatban körülírt feltéte

lek mellett.
Minden termelő egyszerre fél v?gy 

egész W»ggon (40 illetve 80—100 hl.) bort 
küldhet be bizományi eladás czéljából a szö
vetkezet. pinczéibe, hol a bor — mint sza
badraktárban — a székesfőváros területére 
kivitelig fogyasztási adómentesen kezeltetik.

A borok a szövetkezet pinczéiben be- 
raktároztatnat, a szükséghez képest kezel
tetnek és a borvidék s a termelő megneve
zése meliett kerülnek e adásra. Gondos s 
megfelö kezelésért a Magyar Gazdák Vásár
csarnok Ellátó Szövetkezete teljes garanciát 
vállal.

Az eladás céljából bekü dött borra a 
fél kivánságára az érték 50 %-a erejéig 
előleg foly ősittatik.

E^dás után a befolyt vételár a díjsza
básban megállapított költségek levonása 
mellett haladéktalanul foly ósi 11 a ti k.

Az értékesítés közelebbi módozatairól 
készséggel szolgál felvilágosítással a Magyar 
Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete (Bu
dapest Központi Vásárcsarnok).

A magyar bortermelők és a magyar 
borkereskedelem érdeke megkívánja, hogy 
ezen uj válalkozás szolgálatait mindkét ér
dekelt fél minél gyakrabban igénybevegye. 
Az eredmény ez esetben nem lehet kétséges-

méltán megirigyelhette volna. Igaz, hogy a 
japán gránátok sem gyújtottak úgy, mint a 
mi szép hölgyeink ragyogó szemei.

Szóval ez egy igazán sikerült szép bál 
volt és azok a sokak, kik jobbuak találták 
az álom'ündér karjaiban álmodni édes tün
dérálmokat Hatyiyu lovagokról, elátkozott 
tündér királyfiakról, mint frikkos „es ist 
erreicht*  bajuszos fiatalemberen karján mérni 
végig a termet, sajnálkozhatnak, hógy nem 
jöttek el s nem segítettek a mi kedves Zoli 
doktorunknak, ki fáradhatatlan buzgalommal 
munkálkodo't a bál sikerén.

Kellemesen ha'o’t az ötletes, aktuális 
tánczrend is. Mondhatom, dr. Tepsichore 
urat ág ugyancsak kitett magáért Bar ismerve

• őt, nem lepett meg, hiszen köztudomású, 
az általa annyira kuitivált szójátékok s ha- 

■ sonló rossz viczczek mellett sok igen sike- 
j rült viczczett követett eh Irigykedtünk is 
Í‘ rá ! (Zo;i doktor distingczója szerint pedig 

az a jó viczcz, amit irigyelnek szemberek). 
Hát ez a tánczrend igazán sikerült jó viezcz 
volt De talán legsikerültebb volt a tüzes 
tánczos, kiben — nem akarom megmondani, 
hogy kit — sokan,egy a táneztói igen óva
kodó kedvelt alakját társadalmunknak is
mertük fel.

No de Sándorék is kitettek magukért. 
Elemér — kiről úgy halljuk, itt szándéko
zik megtelepedni — oly tűzzel játszott s 
úgy eltalálta szivünk vágyát, hogy bizony 
nem kis tényezője volt a mulatság sikeré
nek. Úgy látszik, maga Sándor is fellelke
sedett rajta,mert ezen estén úgy játszott,mint 
hajdan fénykorában, mikor még nem nyars- 
polgáriasan, de bohém tűzzel kezelte a vo
nót. A soupe csárdást egy uj szerzeményű 
csárdásával kezdte, mely nem maradt mö
götte a koritnyiczai emléknek s az Ilma 
csárdásnak.

Adjon az ég sok ilyen sikerült bált ez 
ex lexes esztendőben.

'VUaxQa,

Léva r. t város tisztviselőinek, alkal
mazottjainak és szolgaszemelyzetének 

nyugdíj-szabályzata.
(Tervezet.)

I-sö fejezet.
A nyugdíj alap és kezelése.

!• §-
A nyugdíj szabályzat fedezésére szolgál 

a Léva város képviselötestü'ete által az
1903. évi decz. hó 30-ik napja 3887/1903. 
sz. a. hozott szabályrendeletben körülirt 

' városi illeték jövedelem és a 2. s 5. § ok 
1 értelmében a nyugdij-intézet tagjai által be- 
, fizetett összeg, melyek gyümölcsözés végett 

takarékpénztárban helyezendök el, esetleg 
I más módon ksmatoztatandók.

A nyugdíj intézet tagja minden rendes 
fizetést huzó választ tt, vagy kinevezett vá
rosi tisztviselő és alkalmazott, a dijnokok, 
rendőrök és szolgák ; tisztviselők : a polgár
mester. rendőrkapitány, főjegyző, tanácsno
kok, főügyész, orvos, aljegyző, akapitány, 
számvevő, pénz’árnok, ellenőr, iktaió-kiadó- 
irattárnok, adótiszt, végrehajtó, mértékhite
lesítő, Írnok, állatorvos, — esetleg mérnök, 
községbiró és közgyám : alkalmazottak ; a 
javadalmi ügyvezető, ellenőr és szemlész,— 
a dijnokok, szülésznő és halottkém ; szolga
személyzet ; őrmester, rendőrök, hivatalszol
gák. kézbesítő, a kertész, mezőőrök és vá
góhídi szolga. — valamint a jövőben szer- 

I vezendő állásokra megválasztott, vagy 
kinevezett rendes tisztviselők, alkalmazottak 
és szolgák.

A fent nevezettek 1904. évi január hó 
■ 1 töl, — illetve a később szo'gálatba lépők 

eskütételük napjától kezdve az első évre 
törzstizetéseik 10°/o-át kötelesek a nyugdíj
alapra fe vé elidij cz:mén befizetni, mely 

j tőlük 12 havi egyenlő rész'etben lesz fize- 
< tűseikből a városi pénztár által visszatar

tandó ; ezen 10%-on felül a 2-ik évtől kezdve 
minden nyugdíj intézeti tag törzsfizetéséből 
évenként 2 °/0 fog havi részletekben levo
natni és a nyugdíj-alap pénztárába beszol
gáltatni.

Minden tisztviselő és alkalmazott, aki 
nagyobb fizetésbe lép elő, megnagyobbodott 

, fizetésének 10 0 °-át köteles az első évben 
| 12 havi részletben a nyugdíj alapra befizetni, 

az utána következő évben pedig a megna
gyobbodott fizetésének is 2 0 0-át tovább 
fizetni.

A nyugdij-alap még növelhető az arra 
megszavazandó összegek hozzácsatolásává1, 
alapítványok, adományok és hagyományok
kal,— valamint oda csatolandók a nyugdíj
intézeti tagoktól esetleg befo'yó fegyelmi
éi rend- büntetés pénzek, valamint a városi 
illetékek kezelése keretében befo'yó bírsá
gok is.

3. §■
A nyugdij-alap képzésére és gyarapítá

sára szolgáló összegek és kamataik más célra 
föl nem használhatók.

A városi pénztárnál befizetett százalé
kok és egyébb jövedelmek minden hó vé
gével takarékpénztárba helyezendök.

4. §-
A nyugdíj intézeti-alapot a városi tanács 

í kezeli és a városi képviselőtestület ellen- 
1 őrzi. — Minden év leteltével a következő 
' első negyed év rendes közgyűlése elé — a 
j pénzügyi szakosztály felülvizsgálása után — 
1 az elmúlt évről rendszeres számadási kimu

tatás terjesztendő be.
5. §.

A város közönsége az I-sö §-ban körül
irt illeték-jövede mén túl a nyugdíj és egyébb 
illetmények szükségletének fedezése céljából 
meg nem terhelhető.

Még a nyugd j alap kamatai és jöve
delmei a nyugdijak s egyébb kiadások kié- 
gyen'itésére elégségesek nem lesznek; ad
dig a városi-illeték jövedelem és a múltra 
befizetett járandóság egészben, a folyó évi 
illetmények fe'erészben s a kamatok szintén 
egészben fölhasználhatók.

Máskülönben elvül kimondatik, hogy a 
nyugdijak kifizetésére csak a nyugdíj a ap 
kama'ai és az évi illetmények legfeljehb 50 
% a fordítható s használható tel, — az évi 
százalékok másik 50 °/0-a az alaptőkéhez
csato andó. Ha pedig a nyugdíj alap kama
tai és jövedelmei a nyugdijak és egyébb 
kiadá-ok fedezésére nem elégségesek : a 
nyugdijazo'tak nyugdijaik arányában levo
nást szenvednek.

Azonban ha a nyugdij-alap kamatai és 
a százalékokból! évi jövedelem teljesen fe
dezi az évi nyugdíj és végkielégítési, vala
mint a nevelési és halálozási járulék kiadá
sokat, — akkor az évenkénti városi hozzá 
járulás külön közgyűlési határozattal meg
szüntetendő, — ettől fogva az évi ®/0 befi
zetések egészben fölhaszaálhatók.

6. §•
A tisztviselők, alkalmazottak és szol

gák évenkénti Bzázalék-hozzájárulása min
denkire fejenként 40 évnél tovább nem tarthat.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva r. t. vá

ros képviselőtestülete február hó 19-én red- 
kivüli kő-gyűlést ♦ ártott, melyen a polgár
mester bejelentette, hogy a vall, és közöst, 
miniszter elfogadta Léva város képviselőtes
tületének azon ajánlatát, hogy a város az 
építési költségekhez 25000 koronával hozzá

járul, de egyúttal 8000 □ öles telket kér,a 
melyet a város a Koháry utasa végén jelölt 
meg. Ezen telkek megszerzése céljából a 

1 névszerinti szavazás a 30 nap múlva kitü- 
I zendö közgyűlésen fog megejtetni. Majd be

mutatta a képviselőtestüieti-rag választás 
folytén beadott észrevételek fö'ött hozott 
igazoló-választmányi határozatot, mire a 

I közgyűlés megállapította a képviselők vég- 
j leges névsorát, a tagokat szaKosztályokba 

beosztotta, de egyúttal elrendelte, hogy az 
I. és II. kerületben hiányzó 1—1 rendes 

I tagra a pótválasztás ejtessók meg. A városi 
I illetékről és Léva r. t. város tisztviselői, al- 
, kalmazottjai és szolgaszemélyzetének nyug

díj intézményéről szóló szabályrendeletének 
tervezetét tárgyalás és javaslattétel végett 30 
napi jelentés kötelezettsége mellett a jogügy i 
szakosztálynak kiadatni rendelte.

— Uj jogtudor. Tóth Sándor dr., 
lévai fiatal ügyvédjelöltet a napokban avat
ták fel a kolozsvári Ferencz József egyete
men a jogtudományok doktorává

— Egyetemes bibliai vasárnap 
(1904. márczius fa). Világra szóló nagy ün
nepség készül a következő hó első vasár
napján. Százéves évfordulóját üli meg a 
„Brit és külföldi bibliai társaság8. E napon 
hálaáldozat száll fel az egek urához minden 
prot. keresztyén ajkairól, hogy Isten az ö 
igéit nem csak „szólatta",de meg íb tartotta 
az ö gyermekeinek. E napon ünnepel az 
egész piot. keresztyén világ s ünneplésében 
a biblia iránt tartozó hálaadás lesz kidombo
rítva. Angliában, úgy az anglikán, mint 
egyébb prot. felekezetek hivei egy értelmü- 
leg szentelik ezt a vasárnapot, a bibliának ; 
Ausztráliában, Amerikában, Dál-Afrikában 
minden mias.ouárius társaság kezei fogott, 
hogy az egyetemes háladás napját megünn- 
nepelje, moly ünneplésben számtalan missioi 
egyház és állomás fog a legkiválóbb meleg
séggel és halával részt venni. Svédország
ban, Dániában. Francziaor.-zágban, Hollan
diában, Belgiumban, Szászországban, Svájc
ban, C ehországban, e tekintetben mind 
egyet értenek a prot. egyházak. Az egye
sült államok a legnagyobb sietséggel ülik 
meg a Biblia vasárnapját. Az angol királyi
pár e napo s a Sít. Pál Széke ^egyházban 
tartandó isteni tiszteleten lesz jelen, a mi
kor a Lord Majorral élén, London egész 
magistratusa te'jesz díszben jelenik meg.Es 
alkalommal a canterbury-i érsek fog prédi
kálni. Magyarország is ünnepel e napon. 
Háladó is'entisztelet lesz minden prot.temp- 
lomban. Ünnepet ül a két. prot. egyház is 
Léván. A ref, egyháztanács elhatározta,hogy 
80 koronát áldoz e napon bibliára és azt 
alkalomadtán szétos tja hivei között. Balogh 
Fere ncz deör-czeui tbeologiai tanár megírta 
e „Biblia terjesztő társaság8 történetet, a 
melyből a meyből a két prot. egyház 250 
példányt fog széjjel ősz ani hívei közt a 
„Biblia vasárnapon*. — Badt.

— A „Kath. Kör*  uj háza. A lévai 
„Kath. Kör“ f.hó 18-áu (ártott választmányi 
ülésén megkötötte a szerződést a p'ebánia 
me lett levő üres telekre s megbízást adott 
C z i b u 1 k a R izsö helybeli építész-mérnök
nek megfelelő tervek készítésére. — Ezek 
után mar csak előnyös pénzkölcsönt keres
nek s az építkezés még a tavaszi hónapok
ban megkezdődik. Megemlítjük itt azt is, 
hogy a tagok száma a legutóbbi felvettek
kel együtt kétszázhét.

— Műszaki iroda. B « 1 c s á k Béla, 
lévai ok1, mérnök, mint értesülünk, műszaki 
irodáját az O-mán-térröl az uj városház 
épületbe I. em. 3 ajtó seám alá tette át.

— Jelmezbál. A lévai izr. filléregyiet 
tegnapi jelmez-estélye egyike volt a legér
dekesebbeknek s mint mulatság egyike volt 
a legsikerültebbeknek. A szebbnél szebb jel
mezek festős látványt nyújtottak, a mely a 
tükrökben megháromszorodva látszott. La
punk zártakor a legjavában folyik a mulat
ság s reggel előtt nem is lesz vége.

— A legényegylet közgyűlése me
leg érdeklődés mellett fő yt le e hó 7-en.Az 
elnök megnyitó beszédében vázolván a múlt 
év történetet, kü önösen hangoztatta az ön
képzés és összetartás szükségességét, majd 
előterjesztette a költség módozatait s a tiszt
viselők megválasztására tért át a közgyűlés. 
Újonnan megválasztattak a következők .' 
Sípos Antal elnök, Jaross Ferencz alelnök, 
Csornák Izidor pénztáros, Nyiredy Gyula 
gondnok. I. dékán Petrás István, II. dékán 
Hajnal József, I. jegyző Uhlárik János, II.' 
jegyző Ab,ffy Bé'a, könyvtáros Horváth 
Gyula, ellenőrök H<ba Béla, Tárnyik Lajos. 
Választmányi tagok : Amstetter Imre,Bellán 
Adolf, Bállá Péter, Borcsányi Béla, Frasch 
József, Gyurias Mihály, Pely István, Németh 
Sándor, Kabina Ervin, Presztolánszky Béla, 
Bíró Antal, Iványi András, Szenessy Kálmán, 
Hlavács József, Vargha Károly. Számvizs
gáló bizottsági tagok Fizély Lajos,Gyuriás 
Mihály és Racz János. Az ifjúság részéről 
rendezők ; Béres István, Bíró Gyula, Csuvara 
Mihá y.FábiánJjlaza, Federics József,Hugyecz 
Imre, Iványi Tivadar,Kiéin József, Mordinyi 
Gusztáv, Medveczky László, Matliáa Lajos, 
Petrás János, Lenes Lajos, Tarnyik Lajos. 
Urmíncsek István. Pótrendizök Litauvszky 
István és Zounek Lajos.

— A lévai iparoskör cécója, melyet 
farsang hétfőjén tartottak, feletete jól sike
rült. Igazi osaládias jellegű estély volt, me
lyen jó kedv és fesztelenség uralkodott ki- 
világos-kivirradtig. Szép asszonyok és leá
nyok szorgoskodtak a menü elkészítésén. A 
siépeu feldíszített asztalok körül mintegy 



százan foglaltak helyet s több sikerült fel
köszöntő fűszerezte a vacsorát. Vacsora után 
ismét folyt a mula'.ság jó bor mellett,cigány 
mellett. A régi magyar mulatságok egyikét 
látjuk megelevedni, a mikor a társadalmat 
még nem tagolta szét a visszavonás. A mu 
latságot a rendezőség a hasznossal kötötte 
egybe, mert a költségből fennmaradt összeg 
a kör könyvtárának alapját gyarapította. A 
tagok azon reményüket fejez’ék ki, hogy e 
mulatságot évről-évre megfogják újítani. Az 
estély bevétele 175 kor. 43 fii., kiadás 127 
kor. 04 fi*.,  maradvány 48 kor. 39 f.

— Nagy idők tanúja. Alig van már 
egy kettő életben abból a dicső honvédse
regből, mely 1848^9 évben oly sokszor szer
zett dicsőséget a magyar névnek s mely 
annyiszor hajtotta maga előtt az osztrákot. 
Városunkban is él egy pár öreg honvéd, 
minden év márczius 15 én ott láttuk őket a 
nemzetőri zászlóval. De sajnos, az ő napjaik 
meg vannak számlálva s elmúlnak egymás 
után. Egy derék negyvennyolczas honvéd 
elhunytéról veszszük a gyászhirt. Tu ka 
József, lévai köztisz eletben álló polgártár
sunk, Léva városának sok éven át gazdája 
s legutóbb t. b. tanácsnoka, vo't 48 »s hon
véd tűzmester tegnap, február 20 án 75 éves 
korában hosszas szenvedés után elhunyt.Ha
lála nagy és kiterjedt rokonságot borított 
gyászba. Temetésé hétfőn délután 3 órakor 
leend. Nyugodjék békében 1

— Cseléd ünnepély. Szép és meg
ható ünnepély volt f. év; február hó 19-én 
Nagy Málaeon, hol özv. Krumpel Jánosné 
nagymálasi gazdaságában 40 éven felüli szol
gálatban levő Párák Józsefet a m.kir.földm. 
minisztérium aranykeretü díszoklevéllel és 
50 kor. jutalommal tüutette ki, annak áta
dása végett Ordódy Endre lévai főbíró és 
Bogrogközy Zoltán gazd.tanár Nagy-Málasra 
kijöttek. Ordódy Endre főbíró a körjegyzői 
irodában összegyűlt kepviseiőíestület s na
gyobb számú cselédség jelenlétében ismer
tette a kormány bő cs s jótékonyan ható 
intézkedéseit és a mezőgazdasági cseledek 
javára alkotott üdvös törvényeket. Egyúttal 
lelkes 8 szivre ható meleg szavakkal a cse
lédséget arra buzdította, hogy miként be
csülje meg munka adóját. Majd átadta a 
díszoklevelet s 50 kor. jutalmat es leikos 
szavakkal éltette ö felsége a kiráyt, a fóld- 
mivelési minisztert és a gazdaság j»len volt 
tulajdonosát, özv. Krumpel János-iet. Párák 
József ezek átvétele után köszönő szavakat 
akart rebegni, de meghatottsága következ
tében csak könnyei peregtek arczára.Ezek 
után a czigánv rázendített a legszebb ma
gyar dalra, „Isten áld m<-g a magyart" s 
ennek elhangzása után Rákóczi induló mel
lett a gazdaságban haza mentek, hói fényes 
vacsora várt reájuk.

— A törvényhatóságok és az ipar
felügyelők. H i e r o n y m i Káro.y keres
kedelmi miniszter rendeietet intézett vala
mennyi városi és varmegyei törvényhatóság
hoz, ame’ylyel a Közigazga'ás es az iparfel- 
ügye.et között szerves kapcsolatot teremt. 
Eddig ugyanis ugy volt, hogy a törvényha
tóságoknak nem volt szakértő ipari tanács 
adójuk, az iparfelügyelőket pedig nem 
támogatták működésűkben a közigazgatási 
hatóságok, amiből az ügyre nagy hátrányok 
származtak. A miniszter ezért elrendelte, 
hogy a törvényhatóságok és az állam ipar
ügyi szakközegei közvetlen érintkezést tart
sanak fönn, hogy igy egyrészről a törvény
hatóságoknak iparüuyi és az ipari ügyeket 
érintő más közgazdasági kérdésekben min
den tekintetben e iogulatlan es tapasztalt 
Bzaktauácsadók álljanak rendelkezésükre, 
másrészről pedig az állami közegen közvet
lenül megismerjék a törvényhatóságok né
zeteit és óhajait az ipari ügyek tekintetében.

A ki kertjét szereti, szép virágo 
kát és kitűnő konyhakerti terménye
ket akar, az fedezze szükségletét Mautliner 
Ödön cs. és kir. udvari magkereskedésében 
Budapesten, ltottenbiller-utcza 33. A czég 
idei árjegyzéket, meiy 226 oldalra terjed, 
kívánatra mindenkinek i n g y e n küidi.Ezen 
árjegyzék az általánosan ismert, világbirü, 
kitüuő magvakon kívül, még a különösen 
érdekes és meglepő konyhakerti- és virág
újdonságnak egész sorozatát is tartalmazna.

Közönség köréből.
Városunkat tótositják !

Különös könyvecske akadt e napokban 
a kezembe. Egy jóhirü kereskedőnk nevét 
találom alája nyomtatva.Maga a könyv Ma- 
uthner budapesi magkereskedő árjegyzéke 
— tót nyelven. Hát Lévát már annyira tót
nak tartják kereskedőink, hogy tót nyelvű 
reklámot bocsátanak ki. Nem elég, hogy ke
reskedőink amúgy is tele vannak német és 
tót szóval s német irka-firkákkal, most még 
tót nyelvű nyomtatványokat is osztogatnak 
a vásárlók között, Hát kereskedőink nem 
hogy a nemzeti eszme harcosaivá szegődtek 
volna, de éppen ellene küzdenek 1 No ezt 
már még sem hittük volna 1 Dl tovább me
gyek, kikérjük magunknak, hogy idegen 
nye.vü árjegyzékeket terjeszszenek köztünk. 
Még a felső környékbeli becsületes nép ke
zében sem akarunk ily könyveket Játni, a 
hol székesfővárosunk neve „Pestbudine“-nek 
van szedve. Az egész ország tele van nem- 
zeties iráüynyal s ekkor kerül Budapestről 
éppen, egy eddig jeles magyar kereskedő 
őségnek tartott üzletből Lévára tót nyelvű 
^rjegysék s eddig éppen annyira magyarnak 

tartott kereskedőnk vállalkozik azok való
színű terjesztésére. Adjanak magyar nyelvű , 
árjegyzéket a nép kezébe ! Még a felső-vi
déki nép is, — ba a felnőttek nem is olvas
hatnák talán, de megértik s szivesen hallgat
ják, ha a gyermekük betűzi ki, olvassa el 
a színes képek aláirt szöveget. Talán még 
a tiszte magyar kezébe is ily könyveket 
nyomkodunk, hadd sajnálkozzék a szegény 
hogy nem tud tótul a nem érti tartalmát, 
pedig kiváncsi arra. Világért sem akarjuk 
mi kereskedőink kárát, csupán arra kérjük 
őket tisztelettel, ne licitáljanak egymásra az 
idegen nyelvek használatában.

Reméljük, hogy az értett üzletek tüzbe 
vetik ily könyv készletüket, mert hisz talán 
csak nem gondolják, hogy az értelmes, ha
zafias közönség észre vesz ilyen reklámot.

H. A. J.

Köszönet nyilvánítás.
A „Bsrsmegyei Népbank Ré’zvénytár- 

saság“ múlt évi nyereségéből intézetünk se
gélyegyletének 25 koronát ajándékozván, e 
nemes tettért ez utón mond szegény tanu
lói nevében hálás köszönetét a főgimnázium

igazgatósága.

Nyilvános számadás.
A dicső emlékű 11-ik Rákóezy Ferenc

nek Kassán fölállítandó szobrára Léva r. t. 
város gyűjtő ivein adakoztak-

R. k. fögim. ifjúság 27 kor. 74 fillér, 
Lévai izr. iskola 5 K. 71 fii, lévai izr. hit- i 
község 4 K. 29 f.. Lévai Takarékpénztár, 
Féja Kálmán, Barsm. Népbank, Ev. ref.egy- ■ 
ház 2—2 K., Nyitrai és Társa, Bolemann l 
gyógyiár, N. N., Weisz Samu és fis, Knapp > 
Dávid, Klain Ödön, Kern testvérek, H. B. 1 
Goldbrunner Sándor, Rizgha Béla, Pollak I 
Vilmos, Weisz Zsigmood, Weisz BeDŐ, D. 
A., Zvrhokril, Kaiy, Zs. V., W. L., S. G., 
M. I. 1 —1 K., Borcsányi 60 f., Blumenthal 
J., PollaK Adolf 50—50 f., Holzmann B., 
Len ár Rizsi, Dóka Károly, Kiéin Sándor, 
Grotte Vilmos, Dreveni Lajos 40 —40 f., 
Steiner Henrin, Deutsch Ármin fia 30—30 
f., Pohak Kálmán, Weil Jakab, Engeí Jó
zsef. Medzihradszky L., Veisz I., Sztranszky 
Mór, Veisz 20—20 f., Lamer Ilonka, ifjú 
Bandy Endre, Frecska Aranka,Fizély Hugó, 
Gercsula Erzsébet, Frecska Margit, Fizély 
Lenke, Wuheim 10—10 f., végül Léva vá
ros közönsége 27 K. 42 fillérrel kiegészí
tette és így lett összesen 100 K., mely ősz
szeg 180 sz. a. Barsvármegye alispánjához 
célhoz juttatás végett bekű detett,

Léva. 1904. felr. 6.
Bód-og-lx Tua-joa 

polgármester.

Nyilvános köszönet és nyugtázás.
A Barsmegyei Népbank lévai telepének 

Igazgatósága 50 koronát, — és Skita Sán
dorné úrasszony 10 koronát voltak szivesek 

<a a Stefánis-Árvaház czéljaira adományozni; 
továbbá Ldienthal Adoif ur 1 kocsi fát, — 
a folyó hó 15-én megtartott iparosoivasóköri 
estély rendezősége pedig ételt, 1 egész ke
nyeret és 1 üveg bort juttattak Árváinknak.

Amidőn fentiek kezhez vételét— e lap 
szívességéből — nyilvánosan is van szeren
csénk elismerni, fogadjak a nemes szivü ada
kozók jótéteményükért leghálásabb kőszöne- 
tünket.

Léván, 1904. február 17.

Lcvaticii Gusztavne Faragó Sauinel
a lévai uoegy»et aleiuoae, a lévai uőjgyiot titkár i.

Köszönet nyilvánítás.
Thuróczy Kornél irgalmas rendfönök, 

városunk szülötte a „Kath. Kör**  farsangi 
estélyére Vonatkozólag utólagosan húsz ko
ronát küldött, a mely összeget a házalap
hoz csatolta és e helyen is megköszöni a kör 
igazgató választmánya.

Köszönet nyilvánítás.
Az első magyar ált. biztositó társaság

nak lévai tek főügynöksége a lévai ö. t. o. 
egyletnek tűzoltói szerek beszerzésére, az
1904. évre adott 200 kor. kegyadományért 
az egylet nevében halás köszönetemet nyilvá
nítom és hogy a fenti összeg a takarékban 
kezelt hidrofor alaphoz elhelyeztetett, ezen
nel nyugtázom.

Léva. 1904. február hó 15.
Kovácsik Samu 

ö. .t o. egylet pénztárnoka.

Nyilvános számadás.
Az 1904. évi február 17-én tartott Pol

gár-bálból befolyt;
Bevétel ...... 453 K. 80 f. 
Kiadás.........................153 K. 80 f.
Tiszta maradvány . . 30<J K. — f,

azaz háromszáz korona, mely összeg az egy
ház pénztárába helyeztetett el.

A mulatságon nem jelentek meg, de 
jegyeket megváltották a következők; Győrtfy 
Géza 10 kor., Kiss Gyula 1 K., id. Tokodi 
Imre 1 K., Nagy József 1 K., L ing (szállo
dás) 1 K., Kis M. Pálné 2 K. Felülfizettek: 
Perzsái Ferencz 4 K., Csekey Vilmos,Dauk 
Mihály 3—3 K., Bodogh Lajos 2 K., Birtha 
József, Mészáros A., Haulik Lajos, Kersék 
János d-.. Árva János, D *ák  János, ifjú 
Csekey Vilmos, Huberth Vilmos, Moldoványi 
Béla, Belcták Bé a, Mácsik István 1 — 1 K., 
Rakita Pál, Altman Antal 40—40 f., Iványi 
András 20 f.

Ugy a mulatságon résztvevőknek, mint 
a felülfizetőknek hálás köszönetünket fejez
zük ki.

A ref. egyház község nevében 
Tóth Sándor Birtha József

pénztáros. ref, lelkész.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904. évi február hó 14-től 1904. február hó 21-»g 

Születés.
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Bosi .János és H omolya Róza leány Margit

Janosy István Andruska Giz. leány Ilonka Janka

Svarba Imre Kalapos Mária tiu Ferencz Imre

I’ re8ztoláiiszky B.jMihók Mária leán y Erzsébet .Jolán

Házasság.

Vöiegeny es menyasszony neve Vallása

Zvarka János Sabik Ilona rom. kath.

Laufer Jakab Kauitt Antónia izraelita

Zom Antal Németh Eszter r. k. ev. ref.

Schvarcz István Szabó Róza róm. kath.

Báján Lakács Sulka Zuzatina rom. kath.

Bada Pál Major Mária róm. kath.

Gang Adolf Dukesz Gizella izraelita

Lbv&i piacziiraK.
Kovatvezitő; Kónya József rendőrkapitány

Búza m.-mázsánként 15 kor. 80 fill. 
16 kor. 40 fill. Kétszeres 13 kor. 60 fill. 
14 sor. 40 fill. — Rozs 12 kor. 40áli. 12 kor. 
80 fid — Arpall kor.80fi(J. 12 kor. 40 fi i 
Zab 10 kor. 80 fill. 11 Kor. 20 fill. — Kuko 
lioza 10 kor. 40 fill kor. 10 80 fill. Bab 
12<or. 80111. 15<or. 20 fill. — Lencse 14 kor, 
— fill. 14 kor. 40 fill. — Köles 7 kor. 60 fill. 
8 kor.—fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 62 70 — korona Luczernamag 
54 60 korona, Impregnált Répa mag 
36 50kor. Répamag — — kor. Muharmag 
6’/4 ? */» kor Baltaczim 15 16 — kor.
BüKKöny 61/, 7 kor.Vöröshere 62 70 kor. 
Fehérhere----- Komoczmi fűmag — —
Thimothems — — kor. Nem impregnált
28 kor. 48 kor.

Nyílt tér.
3242 tkvi száui érk. 1903. évi deczember hó 15-éu.

Árverési hirdetményi kivonat.
A vereöeiyi kir. járastnrósag, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kell- 
ner Bernáthné szü1. Princz Malvin végre
hajtatnak Kellner Mérné sz. Fóliák 
Eleonóra végrehajtást szenvedő elleni 420 
Koiooa tökeKöveteies es jár. iránti végre
hajtási ügyében az árverést a verebélyi kir. 
jarasbirósag területén levő Ujlót községben 
fekvő a nagylóti 17 sz. tjkvben A I. 2—3 
sorsz. a. felvett ingatlanosra a 39 és az u, 
o. 411 sz. tjkvben All sor sz. a. felvett 
ház 31/66 resztre az 1112 koronában ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
es hogy a teunebb megjelölt ingatlanokra
1904. évi márczius lió 10 én déleiét 
9 órakor Újiót községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen megállapított ki
kiáltási arou alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozok tartoznak az 
ngatauok becsárának 10%-át vagyis 3 
kuroua 9 fillér;, illetve 111 kor. 20 fillért 
készpénzben vagy az 1881: XL. t.-cz. 42. 
§-ában jelzett árt. számított es az 1881. 
évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadeakepes értékpapírokban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX.
t.-cz. 170. §-a értelmébeu a bánatpénznek 

bíróságnál elöleges elhelyezéserői Kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Verebélyód,a kir.járásbíróság mint tkkvi 
hatóságuál 1903. decz. hó 27-éu.

Frönay Nándor 
kir. jbirő.

UJ BaNK!
Szives tudomás végett az érdeklődő kö

zönséggel ez utón is tudatjuk, hogy Léván 

Kereskedelmi Bank R. T.
Cége a'att részvénytársaságot alapítani óhaj
tunk.

Az a'apitandó intézet tervezete alul
írott alapítóknál tekinthető meg és ugyan 
azoknál eszközölhető a részvényaláirás is.

Léván, 1904. február hó.
Weisz Samu, Missák Zsigmond, Weisz József. 
_______________ Weisz Benő._______________  

Kiadó bolthelyiség.
Bakó-fele házban 1 üzlet helyiség 

azonual kiadó. Fodrász, szabó, vagy más 
hasonló üzletnek alkalmas. Bővebbet Sollner 
Simon kereskedőnél Szepesi-utcza.

400-500
méter széna eladó! 

a kis-tapolcsányi főherczegi 
erdohivatalnál.

465/1904. tkvi szám.
Hirdetmény.

Csata község telekkönyve részleges 
szabályozás következtében részlegesen átala
kíttatott s azzal egyidejűleg azokra az in
gatlanokra nézve, amelyekre az 1886. évi 
29 t.-cz., az 1889. évi 38 t.-cz. és az 1891. 
évi XVI. t. czikkek a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik az 1892. 
évi XXIX. törvényczikkben szabályozott el
járás a telekkönyvi bejegyzések helyesbité- 
tésével kapcsolatosan foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé,
1) hogy mindazok, kik az 1886. évi 

XXIX. t. ez. 15 17 §-ai alapján, ide értve 
e §-oknak aa 1889. évi XXXVIII. t. ez. 5 
és 6 §-aiban és az 1891. évi XVI. t. ez. 15 
§-a pontjában foglalt kiegészítéseit is, — 
valamint az 1889. évi XXXVIII. t. ez, 7 
§-a és 1891. évi XVI. t. ez. 15 §. b. pontja 
alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 1886. 
évi XXIX. t. ez. 22 § a alapján történt tör
lések érvénytelenségét kimutathatják, evég- 
böli törlési keresetüket hat hónap alatt, va
gyis 1904. évi szeptember hó 1-sö 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatóság
hoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem 
hosszabaitható záros határidő eltelte után 
indított törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilvánkönyvi 
jogot szerzett hátrányára uem szolgálhat.

2) Hogy mindazok, a kik az 1886. évi 
XXIX. t. ez. 16 és 18 § ainak esetében ide 
értve az utóbbi §-nak az 1889.évi XXXVIII. 
t-ez. 5 és 6 §-aiban foglalt kiegészítéseit 
is — a tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzése ellenében ellen mondással élni 
kivannak,írásbeli ellentmondásukat hat hó alatt 
vagyis 1904 évi szeptember hó 1 nap
jáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be,mert ezen mag nem hosszabbít
ható záros határidő eltelte után ellentmon
dásuk többé figyelembe vétetni nem fog;

3) hogy midazok, a kik a telekkönyv 
átaiakilása tárgyában tett intézkedések által, 
nemkü ön'bn azok,a kik az 1 és 2 pontban kö
rülirt ezeken körül az XXIX. t. ez, szerin
ti eljárás és az ennek folyamán történt be
jegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi 
jogaikat bármely irányban sértve vélik, ide 
értve azokat is, kik a tulajdonjog arányai
nak az 1889. évi XXXVIII. t, ez. 16 §-a 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek ta
lálják, e tekintetben felszó'alásukat tartal
mazó kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz 
hat hónap alatt vagyis 1904 évi szept
ember 1. napjáig nyújtsák be, mert ezen 
nem hosszabitható záros határidő elmúlta 
után az átalakításkor közbejött téves beve
zetésből saármazó bárminemű igényeket jó
hiszemű harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik, az emiitett bejegyzé
seket pedig csak a törvény rendes utján és 
csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat 
szerzett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, 
akik a hitelesítő bizottságnak eredeti okira
tokat adtak át, hogy a mennyiben azokhoz 
egyszersmind egyszerű másolatokat is csatol
tak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az 
eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átve
hetik.

Léván, 1904. évi február hó 5 napján.
Pogány 

kir. járásbiró.

Uj ÉH nwílás!
Van Szerencsem a n. é. helybeli és vi

déki közönség b. tudomására hozni, hogy 
■Léván. —--------------------- s----
-------Láng közp. kávéházzal szemben 

(Klain Ödön fele házban) 
egy a mai kor igényeinek megfelelő

Férfi és gyermekruba 
és női felöltők

üzletet t n .... ...

SMF*  f. évi február hó elejen “Bl 
- ■!"."! i ' megnyitom.

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

továöbá óriási nagy választék 

MT a legújabb női 
felöltőkben "WH 

férfi felöltök, Ulster, Havatok, Jaquet' 
Ferencz József ö.tökökben

folyton újdonság gyermek
- ---------- ,-.-g ruhákban. ..

üzletemben minden egyes darabon a legju- 
tányosabb

szabott étr
megjelölése kizárja az esetleges túlfizetést 
és kellemetlen alkudozást.

A n. é. közönség becses pártfogását 
kérve

vagyok teljes tisztelettel

Feiner Gyula 
központi férfiroha áráház 

és női felöltők raktára
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Lévai Takarékpénztár Részvénytársulat
XXXVIII. ÉVI 

rendes közgyűlését 
folyó évi február hó 28-án

d.e. 10 órakor saját épülete tanácstermében fogja 
megtartani, melyre a t. részvényesek ezennel 

meghivatnak.

Tartozik. Mérleg számla 1903. évi deezember hó 31-én. Követei.

Tárgyai z
1. Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv hitele

sítésére két tag kiküldése.
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javasltai a 

felügyelő bizottság jelentésével ; a mérleg megáiiapitá<a ; a nyeremény 
felosztása és fslmentvény iránti határozat hozatal.

4. Az alapszabályok 15. § a alapján ne tán beérkező indítványok í 
tárgyalása.

Keit Léván, 1904. február hó 5-én.

Az igazgatóság.

Léván, 1903. évi deezember hó 31-én.

F. k. | 
lapsz. Vagyon: Korona Korona f.

2.r. Pénztár készlet . 40622 ■>1
258 Váltó tárcza 1134639 —
249 Kamatozó jelz. kölcsönök . 1584141
278 Tör lesz téties „ ,, 684890 26 2269031 26
260 Kézi zálog és előlegek 42855 —
177 Értékpapírok

Előlegek és óvási költségek
.‘.8500 —

254 1270 —
229 Előlegek jótékony cxélu

adakozásokra 1480 —
227 Pénzintézeteknél elh tőkék 50000 —
193 Intézeti ház 100000
276 Majthényi féle ház 20000
279 Veress fele birtoh 42000 162000 —

120 196 M. kir. postatakarékpénztár
és az O. M. bank giró 
számláján . 1221 06

197 Engedni, kölcsönök átmenő
kamatai 3653 30

223 Köles utáni hátr. kamatok 33136 25
282 Átmeneti tételek 4000 —

i 178 Bútor és felszerelések 3500

1 II 0*11908 28

F. k. ■ 
lapsz. Teher: Korona f. Korona f

190 1 Részvénytőke . . . 200000
175 1 Tartalékalap , 100000
191 Veszteséit tartalékalap 20<>'»0 — 124090 —
281 Ertékbiztosilási alap . . ' 2000
192 | l-sií nyugdíjalap 40000 —

280
11 ik nyugdíjalap*) 1 1201 7- 51201 78
Betétek 3069547 :>2

2g9 Euegm, utjáu átruházott 246415 II.
jelz. kölcsönök

2.. 3 Viszleszámitolás 25500 __
275 Felnemvett részv osztalékok 360 -
148 Zálogeladási fölösleg . 104 61
220 Kölcsönök után 1904. évre

előre bevett kamatok . 41327 1 1
283 Nyeremény mint egyenleg 55451 8 7

3811908 28

Igazgatóság ;

Holló Sándor s. k.
igazg. elnök.

A kőnyvvezetőség!

Mercáder Alajos s. k.
fökönyvvezetö.

Ezen mérlegszámba a kereak törvény 192. §-a értelmében a fő és mellékönyvekkel összeegyeztetvén, valamint a kimutatott értékek
leltározván, azokat helyesnek és megegyezőnek találtuk

Kivonat az alapszabá'yok 13. $ ábói. A közgyűlésen csak oly részvényes gyako- ' 
Tolhatja jogait, ki a kozgyü:éwi meghívó kelte elö’t legalább 60 nappal már a reszvé- 
nyesek könyvében részvényesként be volt v.z«tve « ki ily tulajdonjogit részvényét a 
közgyűlés elö’t legalább is egy órával az intézet pénztáránál leteteményeztc.

A zárszámadások a pénzintézet hivatalos helyiségében naponként d. e. 9 —12 óra i 
között megtekinthetők.

Fizéiy Lajos 9.
feliigy. bíz. tag.

Schwarcz György a. k.
felügy. biz| elnök*

Medveczky Sándor s. k,
feliigy. biz, tag.

*) Betétképpen keze te ik.
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Kiéin Sándor 
órás- és ékszerész 
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választékú óra. ékszer, arany és ezüstáru raktárát

Horgony - Pain - Expellcr 
egy régi kipróbált haziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg 
bízhat ó bedörzsöl, vá: a! kai tnaztat.il 
kösivényot!. csatnál és megh jltseknél 
In+ÓS. Silányabb utánzatok miatt 
- 1 bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a„Kort)l>nf védjtvygyel 
és a „Ridlter" czégj.-gyzcssei fogad
junk el. — 80 f.< 1 k. 40 f. és 2 k 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár Török ■ _ _ 
József gyógyszerésznél 1^0 
Budapesten. F "i-

I. Ic Mer F iil. es tarsa. k | 
.’>«» "• ki- >ió« • • Bt*  !it.»k V ’ 
_ __ ftudolMndT v-

genera-és szengaz-fejlesztős 
toros i motorokat.

/ezelőtt Hille) fióktelepe es műhelye : 
GELLERT IGNÁCZ és Ursa 

Budapest, VI. Terez-körut 41.
:■ : (Telefen 12-91 ) -

elismert legjobb, legtökéletesebb,

Ajánlja
melyben mindenkor a legújabb divatu áruk bámulatos olcsó áron kaphatók
Arany női óra .... . • 12.— írttól feljebb
Arany férfi óra 20.— • n
Ezüst óra . . , . • • 6.— n p
Niki óra , . . . . e 3- n w
Ingaóra ..... 6.— r> n
Arany gyűrű (14 kárát) . . 2.*/. » 9
Arany függő (14 kárát) . . , t1/. n n

Alkalmi ajándékoknak való különféle tárgyakból nagy választék.
Legfinombb chronometrikus pontosságú órakiilöniegességek mindenkor 

rak’áron vannak.

i

1

Gyár : Nyerges Újfalu (Esztergom m.) Sürgönyczim : Eternit Budapest.

ETERNIT-PALA 
Azbeszt-cement-pala 

HATSCHEK LAJOS SZAB.
Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető fedőanyag 

ETERNIT MÜVEK Hatschek Lajos Budapest, 
VI., Andrássy-ut 33 

Elsőrangú referenciák — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. — 
Kérjen ismertetést.

rv»1rvr >.lr lrvr^.vr^.lv^.vr^jrT.ir^.,r^.v
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Üzlet megnyitás!
Van szerencsém a n.

5Í
é, közönség becses tudomására hozni,

1
1

togy tí

1904. év márczius hó l-én
Lévan főtér "WeÍ8z-féle Tiőizlosm.

(Iszabó üzletet
V í

nyitok, melyet a mai kor igényeinek megfelelően rendezek be.
Bel és külföldi több évi tapasztalataimra támaszkodva, bizony

ságot fogok tehetni,hogy a legkényesebbb igényeknek is képes vagyok 
eleget tenni.

A nagyérdemű közönség b. pártfogását kérve
kiváló tisztelettel

-.'Vr—..ír.

íí

Nikiser Árpád M 
férfi szabó. A

Kávé. ---------
1 klg. frt. kr. 

. . 1.60 

. . 2.20 

. . 2.20 

. . 2.10 

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

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 ....................

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.

I
í<

00 r-

Ajánljuk az
legtartósabb gyártású drezdai benzin-motorokat 
lokomobilokat

W' E:

meg-8000 gép a legteljesebb 
elegedésre szállítva.

Malomiizetnre, darálásra, takarmánykemrákba, 
tejgazdaságoknak, favágáshoz, vizamelésre, csép- 
léahez és minden inás gazdasági és ipari mun

kához a legjobb üzemerö.

A drezdai motorok minden verseny vizsgálaton 
és kiállításon a legelső dijakkal lettek kitün

tetve.

Kedvező fizetési feltételek! 
Legmesszebbmenő jótállás ! I! 

Uj ! Budapesten főműhelyt üj ! 
I""* rendeztünk be drezdai mü- S™ 

vezetővel és szerelőkkel. I

Az esztergomi főkáptalan tulajdonát képező 

tolmács! komp 
ujabbi 3 évre nyilvános árverésen ez év április hó 
5-én délelőtt 10 órakor a kovácsi uradalmi irodá
ban kiadatni fog. Közelebbi feltételek Kovácsiban meg
tekinthetők.

Kovácsi, 1904. február 5.
Palkovics Gyula,

urad, intéző.

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

New-Cnba-Kávéból
melynek aromája kitűnő és természetes festetten szinti

Kilója 3 korona fillér "WK
41/a kilogr. postacsomag ára 13 kor. 60 fillér. -■ ■ - —- ... —

Kapható: KEHIT TESTVÉRÉNÉL Léván.
Jegyzet: föd cg, hogy a kávé ne legyen túl barnára pörkölve, mi álul elveszti 

zamatját s kiizadja illő olaját.

Nyomatott Nyiinú ói T4m kftayvayoaKUHbMi Uria,

tnaztat.il

