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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre ... 10 kor- — fill.
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Hárem hóra. . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek póstautal’ánynyal küldhetők

Egyen Nzámok 20 fillérért kaphatók
a kiadóhivatalban.

LÉVA, 1904. február hó 28.
hirdetések

Né^yhasÁbos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért !2 fill., többszöriért lo fill. fizetendő. 

Bélyeg-díj minden egyes beiktatásér to fillér-

IlivataloM hirdetmények
100 szóig 2 kor. G't fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével szAmittatik.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^■'szekültetésben 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.
739/904.

Meghívó.
Az 1848. márczius 15-ének a szabadság 

újra ébredésének — évforduló nagy napja 
közeleg, — hogy ezen nagy nemzeti ünne
pet Léva város népe is megülhesse, ezért 
annak megbeszélésére — a városház köz
gyűlési nagytermébe — folyó év február 
hó 28-ik napjának d. e. 11 órájára értekez
letet hívok össze, — melyre úgy a múlt 
évben működött 48 as bizottságot, mint a j 
polgárság érdeklődő tagjait tisztelettel • 
meghívom,

Léván, 1904. február 24,
| 

Eóctog-ti. Lajos 
polgármester.

758/1904. sz.

Hirdetmény.
A hadsereg és honvédség lószükségleté

nek mozgósítás esetében fedezéséről szólló 
1873. XX. t. ez. végrehajtása tárgyában 
kiadott utasítás értelmében a ló állománynak 
ez évi összeírása elrendeltetvén,— fölhivat
nak az összes lótulajdonosok lévai lakosok, 
hogy folyó évi márczius hó 1 tői 15-éig 
terjedő időben Varannay István tanácsnok 
irodájában, vagy személyesen vagy pedig 
meghatalmazottjaik által lovaiknak számát 
és ívarát jelentsék be.

Azon lótulajdonosok kik bejelentési • 
kötelezettségüknek a fent kitűzött idő alatt 
eleget nem tesznek, minden bejelentetlen 
ló után 20 kor. birsággal Bujtatnak és lova
iknak utólagos bejelentésére köteleztetnek.

A bejelentés alól a katonai igazgatás 
lovai és a tényleg szo’gálatban álló katonai 
tisztek azon saját lovai, melyek szolgálatuk 
ellátására szükségesek a hivatkozott Utasí
tás 3. §-a szerint fölmentve vannak.

Kelt Léván, 1904. február hó 26-án.
. Bóclog'lx Lajos

polgármester.

Piacunk forgalmának csök
kenése.

Kétségtelen a felvidéki városok kö
zött Léva városának piaczi forgalma 
egyike a legjelentékenyebbnek, s igy 
Léva városának nagy létérdeke fűző
dik althoz, hogy eme piaci forgalom 
fokozatosan fejlődjék, hogy eme for
galom folytán Léva várossának ktres- 

kedelmi jelentősége megszilárduljon. 
Különösen iparosaink és kereskedőink
nek vitális életérdeke az, hogy pia- 
ezunkon a forgalom minél élénkebb 
legyen, mert minél több ember fordul 
meg a piaczon akár eladás, akár vétel 
céljából, annál nagyobb az iparosok és 
kereskedők évi üzleti tiszta nyeresége. 
Sok kicsi sokra megy, mondja a magyar 
példabeszéd s talán sehol sem érvé
nyesül ez jobban, mint a városok pi
aci forgalmánál, hol igazán sok apró 
és kicsinyes dolgokból kerül ki a vége
redményében tisztességes, számottevő 
forgalom.

Léva városa, mely természeti hely
zeténél fogva góczpontját képezi egy 
nagy és terjedelmes vidéknek, minden
kor alaposan rá volt arra utalva, hogy 
a várost az idegenek számára minél 
jobban és olcsóbban megközelíthetővé 
tegye. Sőt a legutóbbi huszonöt évi 
köztevékenysége a polgárságnak majd
nem kizárólag arra fórdittatott, hogy 
a minden irányban szétágazó forgalmat 
itt központosítsa és állandósítsa s egy
úttal Léva városát abba az irányba 
terelje, a melyen keresztül szivárog a 
kereskedelem erre fel és lefelé.

Sokszor majdnem anyagi erőnket 
meghaladó áldozatokat kiváutak tőlünk 
s mi, a mikor ezt is meghoztuk, tet
tük azon reményben, hogy közforgal
munk emelkedni fog s az igy Közvetve 
folyó haszon dúsan kárpótolni fogja a 
belefektetett ellenértéket.

Elismerjük s szívesen konstatáljuk 
mi is, hogy piaczunk forgalma igen 
jelentékeny nívóra emelkedett. Vidéki 
kereskedők, köztük igen sok külföldi 
is szivesen keresték fel mindenkor Léva 
városát s a vasúton fel és leadott áruk
ról vezetett statisztika tehetne tanú
bizonyságot, hogy e tekintetben is nem 
megvetendő eredményt tudtunk fel
mutatni. Sőt, mint tudjuk, külföldi 
kereskedők Léván állandó alkalmazot
takat tartanak a forgalom gyorsabb és 
könnyebb lebonyolítása végett. Elkép

zelhető tehát, hogy mily féltékenyen 
vigyázunk arra, hogy évi piaczi for
galmát városunknak ne csak fenntart
suk, de ha csak lehet, még növeljük 
is, mert hiszen ez képezi fő jövedelmi 
forrásunkat.

Újabban azonban arra a szomorú 
tapasztalatra jutottunk, hogy e forga 
lom, nemhogy nem növekedett, hanem 
határozottan csökkent. Megkell állnunk 
e pontnál s gondolkodnunk kell annak 
okai felett. Érdekünkban áll, hogy ki
kutassuk a baj okát s a mennyiben 
az módunkban áll, megszüntessük és 
pedig minél előbb, mert ha a baj állan
dóvá válik, később talán már nem is 
lesz alkalmunk a megfelelő ellenszerek 
használatára.

Hallunk gazdákat, kik itt laknak a 
környékünkön a Graram mentén, hogy 
terményeiket szívesebben viszik a 
nyitrai, érsekujvári, párkányi, eszter
gomi piaczokra, mert sokkal magasabb 
árakat érnek el, mint a mit az oda 
és Lévára való fuvarozás között elő
állott diferenczia tesz.

Halljuk azt is, hogy az ide jövő 
gazdák a hatóság emberei részéről nem 
a legelőzékeuyebb eljárásban részesül
nek. Ha valamelyik gazda hazatérőben 
valamelyik bolt előtt megáll, hogy ott 
vásárolt áruját szekérre feldobja, vége- 
hossza nincs a gorombáskodásnak és 
bírságolásnak. A mi azután elkesere
detté teszi a vidéki gazdát, ki azon 
fog iparkodni, hogy a jövőben minél 
ritkábban lássa Léva városát. A mi 
az ő részéről igen természetes is.

Lehet azonban, hogy más okok 
is közrejátszanak a forgalom hányát 
Iásában. Ezek között foglal helyet 
véleményünk szerint a sok apró-cseprő 
szomszédos község részére engedélye
zett vidéki vásár, a'mely lépten-nyomon 
egybeesik a miénkkel.

Be bármilyen ok forogjon is fenn 
piaczi forgalmunk hanyatlásának elő
idézésében, kell, hogy e hanyatlás 
szemet szúrjon a városi hatóságnak, 

szükséges, hogy ezeket a városi ható
ság kikutassa és hogy a maga részé
ről a fennforgó okok megszüntetésére 
a szükséges intézkedéseket megtegye.

Elvünk az, hogy Léva városa meg
feleljen rendeltetésének, hogy mindenki 
számára nyitva álló piaczától a forgalom 
holmi kicsinyes okok miatt el ne terei
tessék, mert bizony szükségünk van 
nekünk a legutolsó fillérre is, a mi a 
forgalomból itt marad.

Japán Orosz háború
Messze keleten, a „felkelő nap orszá

gaiban", nagy dolgok mennek végbe. A 
Sárga-tenger háborgó hullámait és a Jalu folyó 
befagyott vizét már véresre festette az el
hullott harczoiok párolgó vére. A haldok
lók hörgése, a sebesültek vészkiáltása, bele
vegyül és füszerzi az Északi-Jeges-tenger 
felől sivitó, dermesztő hideg szel concertjét 
Az emberiség réme aj háboiu ütötte ott fel 
tanyáját. A háború vészkiáltó hire végsivi- 
tott az egész világon. Mindenki visszariad, 
irtózik ezen borzalmas emberpusztitástó). Mi 
európaiak, távol a háború színterétől egy
kedvűen és kellő nyugodtsággal olvassuk a 
sajtó utján hozott napi híreket., a háborúra 
vonatkozólag, a melyek nap-nap után tartal
maznak öldöklést, pusztítást az emberek 
életében. Nyugodtak vagyunk, mint áliitóiag 
az orosz közvélemény, a mely avval dédel
geti fagyos lelkét, hiszen messze távol fo
lyik a háború. Nem nyugodt azonban az 
oroszok nagy cárja, sőt mi több, az utóbbi, 
Oroszországra nézve gyászos hirek ólom 
súlya alatt meg is betegedett. Imádkozik, 
könyörög, áldást kér a Kremlben megszó
lalt érezhangu harangok utján, az érezböi 
készült gyilkoló tégyverekre 1

Sokszor, igen gyakran szóba kerül a 
háború, találgatunk, okoskodunk fő ötté. 
Kérdezzük egymástól, mi is a valódi oka 
ennek a háborúnak ? J/iért folyik ez az 
embermészárlás ? A válasz nem olyau egy
szerű, mint a milyennek fölületesen látszik, 
A háború okának szálai visszanyúlnak a 
múltba. Visszanyúlnak a múltba, a japán- 
chinai háború után kötött, Japánra nézve

TARCZA.

| Richter Ferencz |

Nem hiszem, hogy volna városunkban 
valaki, aki ne érezné a veszteséget, aki — 
legalább lélekben — könnyet ne ejtene 
akkor, mikor rázárják a koporsó fedelét 
Ricbter Ferencznek immár hült tetemére. 
Én azt érzem, s velem, úgy hiszem minden 
jólelkü lévai ember, hogy adósai vagyunk 
a megboldogultnak, aki agyondolgozta 
magát városunkban, a társadalom, a nevelés
ügy, a művészet érdekében; akit igénybe 
vett minden iskola, minden testület, minden 
mozgalom és aki az igazi boldog nyugalom 
édességét nem élvezte soha.

Most már elerte. A kötelesség, melynek 
tudata még utolsó szavaiban is oly megha
tóan megnyilatkozott, immár békén hagyja ; 
szenvedés, bú tovább már nem gyötri, de 
az ö megváltása ezektől nekünk oly vesz
teség, melyet ki nem pótol senki.

Óh sírjatok ... óh sírjatok . . .!
Hány kétségbeesett szivet vigasztalt ő 

meg ezen szavakkal, hangjának bűvös szép
ségével, s íme temetésén nem hangzott fel 
ez az ö kedves bús éneke, mert hát — ki 
tudná azt úgy elénekelni, ahogy ő tudta.

Utoljára akkor hallottam e remek éne
két, mikor Medveczky Ottó barátunkat 
temettük. Micsoda fájdalmas erő, szin és 
érzés egy öreg beteges ember hangjában 1

Vége van. Óh sírjatok ... I

A második elemi osztályba jártam a 
városi iskolában. Füstölt a kályhánk- Jaross 
Ferencz bátyánk felállott egy székre, úgy 
igazgatta a fedelét. De hogy az idő haszon
talanba ne menjen, rám intett: „mondd el 
kis öcsém a verset 1“ — Én belekezdtem, 
erősen tótos kiejtéssel; épen akkor lépett 
be egy nagybajuszom kövér bácsi ; megijed
tem, mert nagyon mérges tekintete volt. 
Figyelmesen végig hallgatta r mondókámat, 
azután nagyot kiáltott: ,Jól van fiacskám, 
derék gyerek vagy 1*  — és megeimegatta
a fejemet. Ezután már sohase féltem tőle, 
ha kiabált is, vagy ha mérges volt is, pedig 
kilencz esztendő alatt, mig tanítványa vol
tam, sokszor, nagyon sokszor hallottam kia
bálni és mérgeskedni.

De hiába volt mindez, Tudtuk, hogy 
csak a bajusza olyan haragos, a szive vaj
ból való.

Szegény jó Ferkó bátyánknak beh sok 
baja is volt; alighogy elvégezte a dolgát 
az elemiben, már a gimnáziumban volt ének
órája ; ö már akkor fáradt volt, a gyerekek 
pedig ebéd előtt a legrosszabbak. Ha itt 
nem, hát a leányiskolában volt dolga ; elvé
gezvén a délutáni tanítást, délesti isteni
tiszteleten orgonáit és énekelt, vagy teme
tett, az esti órákban meg a kereskedő és 
iparos tanulók akadémiájában fáradozott.

Ez volt a legterhesebb. Mert ezen 
akadémiák hallgatósága az ö vitéz, de fékez- 
hetetlen természetével nagyon sok keserű 
órát okozott a nevelésügy szegény munká

sáriak, panaszkodott is e miatt eleget, de 
hiába, az ólet, az élet . . .

Igaz, hogy az enyhülést, örömet meg
találta kedves családi körében, a hol sze
rettei ápolták, beczézgették; Uram Isten, 
hiszen rászolgált nagyon I De hát, amint ez 
már a szegény, jólelkü emberek osztály
része, az Úristen itt is sűrűn meglátogatta 
. . . Sok kicsi koporsót vittek ki a házból, 
miudegyik egy-egy seb az érző ember lel
kén és oly nehezen gyógyul 1 Végre úgy 
látszott, hogy a zord kaszás megelégelte 
már az áldozatot, szünetet is tartott, hogy 
helyet engedjen a reménynek, de csak le
csapott megint, letörve a család legszebb, 
sudár hajtását! Az előbbi sebeket csak be
hegesztette az idő, de ez, ez az utolsó, ele
ven és égető maradt . . .

KeserÖ iróniája a sorsnak, hogy aki 
annyi embert vigasztalt inog édesbus éne
kével, aki oly sok embernek enyhítette 
bánatát, ez a bánat, ez a balsors hozzá
szegődött és el nem hagyta soha !

Úgy a szünidőben egy kis pihenéshez, 
nyugalomhoz jutott. Szívesen, jó kedvvel 
mulatott el kartársai, tanítványai körében, 
egy pohár jó borocska, uzsonna és vidám 
énekszó mellett, de azért itt is szokezor 
haragudnia kellett. Sokszor beugrattuk a jó 
öreget abba az istentelen ramsliba, a hol 
bizony gyakran megbuktattuk egypár ke
mény hatosok erejéig. Ilyenkor azután fel
ugrott és legazemberezett bennünket. Te
hette is, jussa volt hozzá. Lelkünk érzelmi 

művészi életét ö istápolta; sokat, nagyon 
sokat köszönhetnénk neki, amit meg nem 
köszöntünk.

Most már megkezdte a nagy, a végte
len vakácziót, ahol nincs bubánat, nincse
nek rakonczátlan diákok és ahol az igaz, 
becsületes ember mindig behúzza a kasz- 
szát . . .

Városunkban a dal és zene művészeté
nek ő volt első, igazi apostola. Nemzedékek 
kerültek ki kezei alól, kik e művészet sze
retőiében nőttek fel. A hová lévai gyerek- 
ember elvetödött, ott vigan. avatottan szólt 
az ének, a zene. S a régi lévai daloskor, 
melynek megritkult, kivénült gárdája újra 
szerepelt a gyászba borult halottas jháznál, 
alighanem hattyúdalát énekelte annak a ra
vatalánál, ki évtizedeken keresztül éltető 
lelke, buzgó vezére volt,

A templomi zene és a régi szép ^haza
fias és vallásos énekek kultusza az ö névé- 
hez fűződik városunkban, és abban, hogy a 
lévai nép annyira szeret az istenbázába 
járni, neki is nagy része vau.

Mindnyájunkat az a szomorú gondolat 
fog el • ilyen Kántorunk nem lesz többé 
soha 1

Nézem a gyászjeleutést és nem tudom 
> a dolgot elképzelni. Élőmbe tűnik Ferkó 

bátyám jóságos, szenvedő tképe és fülembe 
cieng, lelkemet ragadja, ssivembe hat az ő 
szivet-lelket emelő, 1 ánatot hegesztő, csodás 

í erejű hangja, éneke :
„Sírjatok, óh sírjatok , . . !

ZDiscip-'J.Lií.a 



■értő, az európai hatalmak által suggerált, 
kierőszakolt „szimonoszeki" békekötésbe.

Ebben a háborúban Japáu modern hadi 
taktikájával mindenütt győzelmet győzelemre 
aratott. Az elmaradt China egyik városát a 
másik után volt kénytelen Japán győzedel
mes fegyvereinek átengedni. Korea, Mand
zsúria mind Japánnak hódolt. Mindenütt 
japánt zászló lengett. China látva vesztét, 
Oroszországhoz fordult segélyért, az orosz 
hajlott kérésére. híz még nem lett volna 
baj ! Az európai gyarmatos nemzetek Ne
met-, Fraucziaorszag versengve siettek az 
orosz medve oldala mellé és fenyegetéseik
kel Kierőszakoltak a híres szimouoszeki be
ket. A beke anuyiban vöt sérelmes J apaura, 
meri minden eddig e.eri fog amsaiiól elü
tötte, Koreai tüg^e..euuoa nyiivauitoua. Ja
pán 3zÓ..»uU> u aie miudu. < k , mert nem 
akart tuae~deul a- eUropuia. ifjliaja al. 
Ha.ig. ag visszatouUao csak a háború ak 
e oda*aaai,  ne n p U g o fejezetei jelentette. 
Ku ouo.icü faj u k N m ország beavat,o- 
zas . N.u itorszag hiae ge e az orusa-zal 
SZeiubeu Coaaugjau mestoBha>allan volt ! 
Hiszen nemet üetoiyas uralkodott abban az 
időben J-puubau, nemet tisztek tanítót iák a 
japaiu hadsereget es mégis utolsó pillanat
ban Németország Konokul nekirontott Japán- 
nak.A háború oaa mindenekelőtt a sereimes 
szimouoszeki bekében keresendő. Ujabbi ok 
Oroszországnak, ennek a szárazföldi cápának 
viselkedése Mandzsúriában. Mandzsúria füg
getlen terület China főnhatósága alatt. Orosz
ország erre a területre kivetette halóját és 
mindeufeleképen a sajat szikrájába akarta 
hajtani. Japán ezt nem engedheti, különben 
positiója veszélyeztetve vau.Hozzájárul,hogy 
Japánnak nagy igényei vannak Korea fél
szigetre, a meiy igényét geographiai hely
zete mintegy ráerőszakolja. Nagaszaki japán 
kikötőből hajón 8 óra alatt át lehet szelni 
a keskeny koreai csatomat, meiy Koreát 
Kiuschié Japan-ország egyik szigetétől elvá
lasztja. Oroszország világhódító politikáját 
veszélyben iatva, csak Korea felsziget déli 
részét volt hajlandó átengedni Japánnak, 
azt is bizonyos feltételekkel. Korea igen 
fontos Oroszország stratégiai helyzetére. Az 
orosz medve csak ugy biztosíthatja ezen 
utóbbit, ba a félszigetet függésben tartja. 
Ellenkezőleg, ha Japáu ráteszi kezet,Orosz
ország ázsiai talaja inogni kezd, mert Japán 
olyan kapu birtokába jut, a meiyen keresz
tül mindig rettegésben tarthatja az orosz 
zsarnok, canstikus politikát, Oroszország 
Korea északi részsben tauyat ütve, onnan 
akar argirus szemekkel őrködni a kis, de 
veszélyes Dávid magatartása iöiőti.J«pánuak 
ezen jogtaiau ellenőrzés sehogyan sem tet
szett. Japan Koreában egyedül akar ur lenni. 
Hiszen igen foutos o ra nezve Korea, sok 
érdek fűzi hozzá. Oiyas valami az erdek, 

mint az ó-korban volt Kis-Azsia Görögor
szágra, vagy Afrika volt a római biroda- ■ 
lomra. Japán ■ Koreáért Chinával harczolt, 
kogy a maga befolyásának útját egyengesse, 
meg is hóditotta és mégis elesett tőle. Eb
ben kell keresni a háború igazi okát. Japán 
nem várta be a jegyzéket, a mely már út
ban volt Oroszország felöl, hanem belenyúlt 
minden formális hadüzenet nélkül a darázs
fészekbe. Támadásával, melyet siker koro
názott, hadat üzent az atyuskának.

Az említett ellentéteket elintézni máskép 
lehetetlen, mint lemondással, vagy háború
val. Lemondani egyik fel sem tud és nem 
is akar. Oroszország állító ag békésen akart 
eljárni ?

H ■ zen az oroszok nagy cárja hirdette 
. VI sgbekét I Azonban titkon -zerv-zkedett, 
k szüodoi'. Kató.alt m.it.oio" es t i on 
tá ntoiia Korea fale. J-pau ez«' puc-oi, a 

m ly ellene i. szü ■ eszrev'tte, I az ugyan 
m> d-ut el övec-it, h g megOi zze h.gg d - 
saga>, de lüre mebol végi— Kifolyót . Az 
orosz esi y felbőszítette. N gyón b Ijes u . 
sejtette, hogy az orosz a j gyzéa vál ás 
Kesésevei csa-i haladesot es időt keres a 
légyveraezesre. A japan mikádó nem habo
zott, hanem a tettes mezej-re lepett.

A háború javaban fo yik. A japánon 
fegyverei fényes siker és dicsőség korouazta. 
Itt most az a kérdés nyomul eiőierbe,milyen 
lesz majd a háború kimenetele ? Az össze
mérd özes utolsó akkordja ? Ki viszi majd 
el a győzelem babérkoszorúját? Melyik fél 
üli majd meg jobban Fortuna istenasszony 
szekerét? Határozott véleményt alkotni nem 
lehet. Az orosz Goliáth hatalmas, erős a 
kicsi Dáviddal szemben. Mindenki ismeri 
azonban Dávid és Goliáth esetét a bibliá
ból. Nem felejtsük el a közmondást sem, hogy 
„többet észszel, mint erővel.

P-r.
A jövö számban közöljük majd a barezter geo

graphiai leírását és egyet-mást Japánról.

Léva r. t város tisztviselőinek, alkal
mazottjainak es szolgaszemelyzetenek 

nyugdij-8zabalyzata.
(Tervezet.)

(Folytatás.)
II ik fejezet.

Tisztviselők és alkalmazottak nyugdíjazása és 
vég kielégítése,

1-
Minden rendes tisztviselő addig köteles 

szolgálni, míg ereje egeszsege es kepessege 
engedi es legalább 40 évi szolgálat eioti a 
nyugdíjazás csaa akkor kövelKezhst be, ha 
az uieto eloiiaiadoti kora, tarlós-, egy év
nél hosszabb betegsége, vagy elmebe.i fo
gyatkozása áLal szoigai.tKepve.eune válik.

Nyugdíjazás esete beáll akaor is, ha 
valaki 10 évi szolgálata után tioZtuj.ias ai 
kaimaval hivataíauol Kimarad.

8. §.
Nyugdíjra szabályszerint csak a tiszt

viselő, vagy alkalmazott jogosult, aki 10 évi 
szakadatlan szolgálat után:

a) a megszabott járulékot, kivéve a 34. 
§-ban engedélyezett halasztás esetét — hi
ánytalanul befizette s illetve az tőle le vonatott;

b) ha állásáról önként le nem mondott;
c) ha bűncselekmény miatt birói ítélet

tel vagy fegyelmi eljárás utján hivatalától 
végkép meg nem fosztatott.

9. §.
A nyugdíj képesség a város szolgálatá

ban történt első eskütétel napjától, illetve 
akik esküt nem tettek volna, a tényleges 
szolgálatba lépestől számitiatik.

10. §.
A "yugd'j kiszabásánál kizárólag Léva 

város hzolgáiaiabau löuö't idő véteuk ala
pul, másutt löl ö ■•< idő teamtetbe nem jöhet.

11. §-
Ak. ö .hí > ja nel. ü hivatalából 10 év 

I ja.-a a h.Ö' i Kim rád, uarh» veggiees' nyert 
i«, 11. ilj a ak.m.'.iai k: e oiibi szolgaiad 
id«j a. utóm, hoz szamm •«. do ; .zouban az 
eiobb nyert vegaiel-gitesi ö-szeg ánaia viaz- 
sz é'iendo, esetleg a Tanács á tai meg- 
haiározaudo havi reszleiekbeu tőié levonandó.

12. §
A nyugdijilletmeuy mennyisége — a 

beszámított szolgalat 10-ik évenek letelté
vel — az évi rendes lörzsfizetes 40%- , 
mely azután minden tovaboi évért 2 % al 
növekszik, — mig a 40-ik szolgálati évvel a 
nyugdíj a nyugdíj a rendes évi fizetés ösz- 
szeget éri el, amelynél nagyobb nyugdíj 
senkinek sem adható a nyugd jalapból.

A rendes törzsfizetesen kívül húzott 
mellekjárulékok, vagy természetbeli szoigál- 
máuyok és a lakbérek számításba nem ve
hetők.

13. §.
Ha valaki a tisztviselők közül egy év

nél továbbtartó betegség által bizonytalan 
időre szolgálatképteleuné válnék, eltöltött 
szolgálati idejéhez képest ideiglenesen nyug
díjazandó,vagy végkielégítésben részesítendő, 
ha azonban egészsége helyre áll,a képviselő
testület fe.hivására — nyugd janak kü ön- 
beni elveszte.se mellett — köteles szó gálatba 
lépni s a netán felvett végkielégítést a nyug
díj-alapnak vissza fizetni.

Azonban senki sem köteles előbbi állá
sánál kisebb hivatalt elfogadni.

14. §.
Azon rendes tisztviselők, kik a nyugd j- 

képessegre megkivántaió 10 év előtt önhi
bájuk nélkül hivata.ukbó! kiesnek, hat evet 
meg nem haladó szolgálatnál az általuk be
fizetett járulekokat Kamataikkal együtt, — 
a hat évet meg haladó,de 10 evet meg uem 
ütő szolgálatnál pedig egy évi teljes fizeté
seiket nyerik vég. ielegitesképen.

A rendes tisztvise ők Közé nem tartozó 
váró <i alka mazoi <ak, ugy a rendőrön t-s 
szolgán, ha ö- hibájuk nélkül a 10 ev lejá
ratú elölt veszi.k el ái.ásukai, csak az álta
luk befizetett illetek, k es kamataiknak . isz« 
szatentesere nyernek igény .A Végkielégítési 
összegek, a uiennyibeu a nyuud'j alap évi 
jövedelméből barmi okból nem fedezhe ők,a 
nyugdij-aiap löKéjsböi is Kibasnhatók.

Más eset nem leteziK, a melyben a már 

befizetett, vagy jogosan levont nyugdíj saá- 
zalékok visszaadbatók lennének.

Aki önhibájából veszíti el állását, vagy 
lemond, avagy elmoadittarik, — emmifele 
visszatérítési igénynyel nem bírhat

15- §-
A nyugdijak és végkielégítések iránti 

kérvények fölött a városi tanácB és. a pénz
ügyi szakosztá'y meghallgatása mellett a kép
viselői estüiet dönt. A képviselőtestület ha
tározata ellen 15 nap alatt a vármegye 
közigazgatási bizottságához s innen a köz
igazgatási bírósághoz khet felebbezni.

16 §•
A nyugdijak előlegez havi résslet-ikben 

fizetendők ki a nyugdíjazottaknak szabály
szerű s életben létének igazolásával ellátott 
nyug'áj ára. A végkielégiteseK egy összegben 
adandón ki.

Ili fejezet.
Az özvegyek ellátási dija s az árvák nevelési 

járuléka.
n, §.

A rendes tisztviselőit azon özvegyei, 
kimé a férjéi a varos szolgálatában 10 évet, 
vagy eunéi több időt tő.tőitek— tehat már 
magua nyugdíj képesek voltak — elhalt fér
jeik legutóbbi fizetéséneK egy negyedévi 
mennyiséget nyerik temetési illeték cz.mén, 
ezenaivüi ellátás díj fejőben részökre akkora 
összeg 50 %-a adandó ki, mely a férjet 
nyugdíjazás esetén megillette volna.

18. §.
A városi alkalmazottak és szolgák öz

vegyei tartási járulék czimén azon összeg 
egyharmad részét kapják, mely férjeiket 
nyugdíj Képen megillető volna. Temetési já
rulék czimén nekik 100 korona jár

19. §.
Hitestársnö hiányában a temetési járulék 

a temetés rendezőjének adandó ki,mely ősz
szeg a haláleset igazolása után a polgármes
ter által azonnal kiutalványozandó, — eset
leg azou összegből a városi hatóság által 
eszköziendö az eltemettetés.

20 §.
Férje után nyugdíjra, vagy ellátásra 

csak azon özvegy tarthat igényt, aki;
a) férjevei a tényleges szolgálat ideje 

alatt, vagy azt megelőzőleg lépett házasságra 
s azzal legalább 2 évig együ t élt;

b) ha ferjevel a nyugdíj igény beá lta- 
kor együtt élt ;

c) ha é eimódja és magaviseleté erkölcsi 
szempontból kifogás alá nem esik.

21. §.
Nyugdíjra vagy ellátásra nem tarthat 

igényt azon özvegy, aki;
1) hatvan evet meghaladott korú vagy 

nyugdíjas férfiúhoz ment nőül ;
2) ha 50-ik evét betöltött férjhez mén- 

vén nőül, annak eihula ozása vagy nyugdí
jazása előtt három evet házasságban — a 
tenyieges szolgáiul alutt — együtt nem 
tő tö't;

3) az ilyen (1 és 2 pont) házasságból 
szármázott gye. meses sem tarthamak ellá
tás-díjra igényt ,*

4) azou no, aki férje elhalálozásakor 
azza. uem é.t együtt, — h .csak be nem 
bizonyítja, hogy a különélés nem az ö hi
bájából Következeit be és hogy teljeseu sze-

Jelmez-estely.
— 19d4. február hó 20. —

„A legvidámabb uralkodó herczeg — 
Pnnc Caruevai megindult kőrútjára, — utána 
mi — ma ami szerető emberek . . .*

Pardon I nem tálai, ez egyszer könnyi- 
ttiUl ~ LUtUl ík UdgyvÁ*

radi .apuk *)  — de m.gáia is veszem éazre, 
hogy igj meg piag.umuaK sem vehetem 
haszua , u. a maii iieti ozomba.on lezajlott 
Jelmez esteíy feuyet enu. .aaroui.

Mar uzcrl is uem, mert C.rneval her
czeg o ieusege uem must indult ui-g 
koraijaié, uauöu mar reudes eietKoráu túl 
Cselekedte meg e bohóságot, hogy ily későn 
ad eleijeit magaroi, de luterpeilauómra ki
jelentene „o ieusege*:  — kérem én nem 
késtem ei, az en kaieudanomom szerint 10 
nap múlva lesz uralkodásom ez idei ünnepe, 
különben is eddig csak Apollón és Tepsichore 
istenasszonyok szövetkezete uralkodott, 
igazi Carneval uralom csak ma van, midőn 
a velencei éjszakák újulnak meg előttem,_
s talán igaz is volt e mondása. A festői lát
vány — melynek előhírnökei — Heroldokat 
helyettesítő — ,papirophonok“ voltak, igazi 
Carnevalra emlékeztetett, ahogy a daliás 
diszmayyar vezetése mellett Rococó grand- 
seigneur karján az ó-német elegáns udvari 
dámával nyitották meg a Carneval-sereg 
felvonulását, — kápráztató képet nyújtott a 
szemlelöknek s elnémult minden ajk ne- 
hánypillanatra a meglepő látványon, melyben 
mindenféle Ízlés nyilvánult meg, de hogy is ne, 
midőn minden szép, a mit csak alkothatott 
a nemes czélu egylet e társasága — elénk 
tárult . . . jaj de szép 1 ez a bálkirálynő 
(valószínűleg éjkirálynőt értette) milyen finom 
Ízlésű ez a Tarok (bizonyára Hazardot néztt 

annak), no ez igazi magyaros alak, uinini 
M.cike igazi menyország eto. stb. ehhez ha
sonló öukenytelen uyuváuuiaeosat lehetett 
haliam, de a ig hogy a fe.vouu ás szei- 
osziot:, szaporodtak a magasztaló bangók, 
mert külön-küiőn látni egyes jo m. z ’set 
mar eey euisegÜKuel fogva is — lebeieti 
éazre veuui, hogy a nézőién vauakoz au — 
me yiK is a legszebb -— s mar is .ö.oikez- 
temi lehetet', hogy a velem -nyeK — az if
jak Között — Jambo es a tündöklő ég te ■ i 
erős harcion foguak vivui, a m ue .a b zo- 
uyult a b.üuóra aiati rögtouzoi. o cze u — . 
meiyik jelmez a .eg»zebb— ír tas, do ihkos 
azavazas utján, s a csiuos czigánylányt harma
diknak magukhoz vouva — hármán kaptaz 
a legtöbb szavazatot, meglátszott azonbau a 
szavazatok aranyában is, hogy a pillanatnyi 
káprázat — mert igazán szopok voltak — 
tette meg a szavazatok arányát, és mar az 
első benyomások elmúlta után, nyugodtabb 
perczekben a többet látott sze
mek ítélete némileg el is tért, a midőn 
higgadtabban és tárgyilagosabban Ítélkeztek 
a jelmezek szépségén rendkívül észreve
hetően tetszettek-: Hazard finom disorét Íz
léséért, éj királynő fenségesen találó kifejezés, 
Ó-német bájos szendeségü udvari dáma, a ki 
egyúttal egyletének jellegét is magán vi
selte (fillér) finom,distingvált ízlésével, a fel
tétlen sikert arató Reclam, valamint a talán 
önmagukat kifejező, bájosan temperamentu
mos czigány asszony és a méltóságteljes fen- 
ségü havasi gyopár, sőt, sőt a tüzes káró 
dámák — melyeket azonban én „TrefP dá
máknak hittem, — vagy empire alakjuk 
miatt mást, — nem merem folytatni a jel
zőket, mert nem hagyhatnám ki a szép ti- 
roli, spanyol, román í,hollandi,czigány,magyar, 

és japán viseleteket és a jellemző nyár, 
rózsa, secessio, virágárus, fehér-kereszt, jóké 
stb, síb. sok vai ozatu szép coaium -o.»i 
mert uem .euno helyem továbbiak leírására.

Mar a iáuez Kezdő.e oiy eleuK volt, 
houy csai. a If.jobb K> de:y bantu atot le
hetőit r m nylon', a >ui ÍokozoiIo i is a 
uOiip. r Co. rd-S'g, midé. T pMcb r iatei>- 
•ni»O») UralKodaaal lo )o e ragyog at a.

Az eső negye-i ne. yen neh .iiy pár 
ihuc o a, bi o yaagaul aunaK, bog) ilyen 
m r- ü C > ne a tomp 0 uuaK a he y m g 
mi diú oieg alKaluias, s a sok lekiute- 
leKiieu ige ügye tn, rendezőség el is kö
vetett mindem, hogy mindenki megie je 
kedvet — heyet es ... no de ezt mirnem 
írhatom le . . .

Szül óra a bán gúla'hoz mérten rövid és 
tartalomdus volt, szavakban tettekben és 
egyebebben ; Bachcbus fejedelem sem en
gedhette némán az érző sziveket s felbuz
dulásban dicséretre méhó rövid, de igaz 
szavú felköszöntőket hangoztattatok el, igen 
helyes irányban. De hát a fiataloknak nem 
kellett a nedű gyöngye, vágyott már a 
^divatból kijöhetetlen0 souper csárdásra s 
talán épen, midőn E emér barna katonái az
u. n. ,tust“ adtak egy befejezett moudókára, 
ringó-bongó csárdás tempóban elcsalogatta 
asztal mellől a tánezért — de talán a szép 
szemekért is —■ hevülöket, s oly tűzzel jár
ták az 5 negyed órán át tartó csárdásokat, 
hogy bármely alföldi város megirigyelhette 
volna, ifjak öregek egyaránt. Volt is ám a 
czigány bárónak melege, mert már- 
már elnöki és czigánybárói hatás
köri összeütközéstől lehetett volna tartani, 
ha maguk a tánezosok nem ítélkeztek volna 
•ajkt akaratuk felett, t. i. tovább táncaoltak 

volna hegedű nélkül is s igy E emérék is 
elővettek eszük jobbik felei b legjoob aui- 
rnóvai folytatták még sokáig, sőt csoda'atos, 
hogy az ezután következő gyorspolka uju.a- 
gus csárdás io da < kka', sem pedig a „i.Őt va*  
laaz“jM'eáü oosiounaK C/.imze t mngyelkealait 
Mim .oh dt»a mng a ked-nyek E i meg máig 
ia aj' áoui, bOá) a „női valasz" taián közép- 
európ-oau mar díva jai mull táuczról, — 
már ak or—uem vo t alkaimam elmondhatni 
bajos iá' czosuőmnek, hogy az angliai Ken- 
niiigs ouoan most február 29-»u ugyaevezett 
„szökő bál' le-z: s ameiy abban kü önbözik a 
rei.dea baloktó , hogy akkor a hölgyek ve
szik at az urak szerepét, ők kérnék fel 
tanezra, hozzák a frisutökei s kedveskednek 
a férfiaknak. E régi szokást fenntartják, 
hogy a nők ilyenkor tölthessék ki bosszu- 
okat azon férfiakon, a kiket nem szenved
hetnek s egész este petrezselymet áruitatnak 
velük. De talán jobb is, hogy nem mond
hattam el, mert én különben még most is 

' ártatlan naivitásnak tartom ezen, ha ósdi is 
m£r — de a leányoknak sok alkalomra adó 
jó szokást.

ÍHogy pedig milyen kitűnő hangulat 
volt itt, ítélhető abból is, hogy voltak, akik 
3 órákkor reggel hazamentek, átöltöztek 

civil — costümekbe és visszajöttek, 5 óra
kor pedig kezdődött ctak az egykor „Ámor*  
emlékére elnevezett négyes, a mit még a 
rendező bizottságból alakult s rögtönözött 
„csifáriu banda — képviselőt jelölő con- 
certje összegabalodott azaz öszszevágó — 
kevésbbé zajtalan —- előadás animóra kel
tett s igy nem csodálható, ha lassan-las- 
san a barna ifjak is már ide-oda húzódtak, 
■tart m^r a*un  éjjel oly wrövidu volt, hog^ 

elveszte.se


gény, — a térj után semminemű nyugdíjra 
vagy ellátásra nem tarthat igényt ; gyerme
kei azonban — ha kü'öuheD a feltételek 
megvannak — ellátási ígenynyel bírnak s 
szülök nélküli árváknak tekintendők.

5) Azon özvegy, aki erkölcstelen éle
tet él, vagy : bűntettért hivatalvesztésre Ítél
tetik, nyugdiját s ellátási igényét elveszi!, 
illetve a büntetés Urtama alatt az szünetel; 
— gyermekei azonban — ha különben a 
feltételek fenállanak — nevelési, ellátási 
igénynyei birnak és szülök nélküli árváknak 
tekintetnek.

22. §.
Azon özvegy, kinek állandó nyugdíjra, 

vagy ellátásra van igénye és akinek férje 
halálakor még anyai ellátásban levő gyer
meke, vagy méhmagzata van,azon gyermekei 
szamára, kik a szabályszerű kort (23. §) el 
nem érték, ha az az elhalt férjtől, vagy szin
tén igény jogosult korábbi férjtől származnak 
szabályszerű koruk elértéig nevelési járulé
kot kap.

23. §.
A városi tisztviselők és alkalmazottak 

árván maradt fiú gyermekei 18 éves koru
kig, leány-gyermekei pedig 16 éves koruk 
betöltőig, — a városi rendőrök és szolgák 
fiu-gyermekei 15 éves, ieány-gyermei pedig 
12 éves koruk betölteig részesülnek nevelési 
járulekokban.

24. §.
A nevelési járulék az anyát illeti s az

zal nem a gyerek, hanem az anya, illetve a 
gyám, vagy gondnok rendelkezik.

25. §.
A nevelési járulék az árva gyermekek 

számára az özvegyi nyugdíj (*/«)  egyhatod 
részéből áll minden árva után fejenként ; 
azonban a nevelési járuléknak minden gyer
mek után járó összege az özvegy járuléká
nál többre nem rúghat; miért ha hatnál 
több gyermeke látandó el, akkor mindegyik 
gyermek számára csak akkora összeg uta - 
ványozandó, a mekkora az özvegyi ellátás 
összegét elosztva a gyermekek számával egy 
árvára esik.

De ha később egy, vagy több gyermek 
nevelesi-járuiéka megszűnik, ezek járuléka 
is a többiek javára osztandó szét minaddig. 
amig egy-egynek járuléka az özvegy járu
lékának egyhatod részét el nem en, ezen 
egyhatod résznél nagyobb összeg azonban 
semmi esetben sem adható.

26. §.
Azon tisztviselők, alkalmazottak, ren- 

örök es szolgák özvegyei és árvái, kiknek 
terje, illetve atyja eletet veszélyes kikülde
tés, vagy ezolgaiatteljesites közben, avagy 
nyilvanvalólag bebizouynhatóan annak kö
vetkezteben vésziévé el, — a 20 es 21 
§-okban foglaltak fenntartásával,— ella'asra 
akkor is igényt tarthatnak, ha térjük, 1 léivé 
a yjuk 10 évi szolgalattal ugyan meg nem 
bírt, de egyenbkeut az e>ia asra va.ó igé
nyek letezuck. Az ellátási díj aseni szabandó 
ki, mintha az elhunyt fmj a 10 évi szolga
latot betöltötte voiua.

27. §.
Özvegyek és árvák, ha ellátásra igényük 

Ugyan nincsen, de férjük, illetve atyjuk 
nyugdíjigényre jogot adó oiy rendes tisztvi
selői állasban voit alkalmazva s özvegyek

be ugyanazon helyiségekbe járó jámbor reg
gelizők, meg úgy találták az ifjakat „kek- 
vókozvau, mintha még most sem lenne vége 
a legvidámabb herczeg bohós uralkodásának, 
aki „secesaios névjegyen" a következő höl
gyeknek küldi Bzives üdvözletét, mint hü és 
vidám alattvalóinak megköszönve volt jelen 
létüket.*  Asszonyok: Adler Miksáné, Altman 
Józsefné, Amstetter Imréné. Barkóczy Bar- 
nabásué, Bium Samuné, Bódogh Lajosné, 
Bolgár Samuné, Braun Gyuláné (hazard), 
Czibulka Reasöné, Deutsch Mihályné (ma
gyar), Fenyvesi Karolyné (ej királynője), 
Fucber Natálné (seccesio), Frommer Mórné, 
Grünberger Manóné, Grünfeld Adolfué, Hei- 
man Mórné (magyar), Karácsonyi Pálné, 
Kiéin Benőné, Dr. Kiéin Jakabné, Laufer 
Henrikné, Lieberman Jakabné, Lobi Ig- 
náczné (Nagy-Salló), Pick Edéné, Dr. Prisz- 
ner Gyuláné (fillér ó-német), Rappaport 
Manóné (ciroli),Scbenk Lajosné (zsoké),Schultz 
Ignáczné, Schwarcz Dezsöné, Singer Mik- 
aáné (Bajka),Szauer Mórné (reclam),Sztranszki 
Mórné, Trebitsch Ignáczné, Vigadi Virgilné, 
Weil Jakabné (káró),Dr.Weinberger Adolfné, 
Weisz Benőné (tiroli), Weisz Jenőné (havasi 
gyopár), Weisz Miksáné (spanyol), Weisz 
Mórné, Weisz Salamonná (káró), Weisz Sa
muné, Weisz Zsigmondné (czigány), Wert- 
heimer Vilmoané (román). Leányok; Adler 
Józsa (nyár), Berger Miczi (a-, ég), Blum 
Riza (hollandi), Blum Margit (virágárus), 
Ertler Malvin (rózsa/ Ihriczer Gizella 
(jambo)(Nyitra), Kiéin Gizella, Laufer JózBa 
(spanyol), Lax Olga (czigány leány), Löbl 
Ida (Nagy-Salló), Singer Rza (magyar fehér 
kereszt) (Bajka), Weisz Kató (japán).

ZSeaaea. 

nél a 20 § a., b., c. pontjaiban előirt felté
telek megvannak és a 21 § 1.2. és 3. pont
jában felsorolt esetek fenn nem forognak : 
együttesen a férj legutóbb élvezett törzsfi
zetésének azon részletét kapják végkielégi- 
tésképen,mely a 14 §~ban van a hivatalától 
önhibáján kivül eleső tisztviselő részére meg
állapítva.

Városi alkalmazottak és szolgák özve
gyei és gyermekei végkielégítése —10 éven 
beiül — a férj évi pénzfizetésének 10 %-a 
kiszolgáltatása által történik.

(Folvt. köv.)

Különfélék.
— Kitüntetés. A király H a n u s z 

István, kecskeméti állami főreáliskolai igaz
gatót, lapunk illusztris munkatársát préposttá 
nevezte ki. Az országos hirü természettudós 
és jeles író kitüntetése, kit rendkivül érde
kes természetrajzi tanulmányairól lapunk 
minden olvasója jól ismer és nagyra becsül, 
tisztelőinek körében nagy örömet szerzett, 
mert királyunk kegye bizonyára a legmél
tóbbra esett. E jól megérdemelt kitüntetése 
a'kalmából mi is a legszi vélyesebben 
üdvözöljük.

— Nagyböjt! beszédek. Az idei 
nagyböjt alatt a helybeli főtemplomban 
Báthy László prépost-plébános böjti besséd
sorozatot tart s ezen beszédek vasáruapon- 
kint délelőtt tiz órakor kezdődnek.

— Gyászhir. Mély és őszinte részvét
tel veszszük a gyászhirt, hogy R ich tér 
Ferencz, a lévai róm. kath. egyház köztisz
teletben álló kántortanitója, az ipariskolák 
igazgatója és Léva város képviselőtestületé
nek sok éven át buzgó tagja, e hó 25 én 
életének 56. évében elhunyt. N»m jött 
ugyan váratlanul a gyáBzhir, mert huzamo
sabb idő óta láttuk egykori daliás alakját, 
a betegség által megtörve, de mégis mind
nyájunkra leveröleg hatott a hir, mert igaz 
és őszinte jóbarátot veszítettünk s nincs 
talán Léva városának egyetlen polgára sem, 
ki a szód hangú kántor elvesztését ne fáj
lalná. A boldogult 1848. évben született 
Bathban. 1869. évben végezte a tanitó- 
képezdét Esztergomban az érseki tanító
képző-intézetben, 1870. évi szeptemberig 
Vörösvárott működött, de ekkor Lévára 
választották meg a róm. katb. elemi iskolá
hoz s azóta közöttünk élt s működött. Itt 
csakhamar feltűnt kiváló zenei tehetsége, 
úgy hogy mint zenetanárt a főgimnáziumhoz 
és később a leányiskolához is meghívták. 
Az egykori jóhirü lévai dalárdát is jobbára 
ő szervezte s annak haláláig karmestere s 
első tenoristája volt. 1894, évben Hliva 
János helyére őt választották meg a róm. 
katb. egyház káutorává. Sok idő fog elmúlni, 
míg olyan két szép hangú kántora lesz a 
lévaiaknak, mint a megboldogult s elődje. 
Az egyiknek mely és hihetetlen erős bassusa, 
a m>sik gyönyörüea csengő, magas tenorja 
umcum volt a maga nemében. 8 bár más
hová soksal nagyobb feltételekkel hívták, 
mégis itt maradt e váróiban, melyet meg
szeretett s melyet igazán önzetlenül szolgá't. 
Bokros érdemeit méltányolva Léva város 
polgársága őt a városi képviselőtestületbe 
is beválasztotta. Temetése tegnap délután 
ment végbe az egész város közönségének 
impozáns módon nyilvánult részvéte mellett. 
Halálát neje, agg édes anyja, gyermekei, 
unokái és testvére gyászolják. A gyöngéd, 
jó családfő eihunytáról mély gyászba borult 
családja a következő gyászjelentésben érte
sítette a boldogult nagyszámú tisztelőit s 
jó barátait; Alulírottak fájdalomtól megtört 
szivvei tudatják a legjobb férj, apa és nagy
apa R chter Ferencz kántor tanító 1904. év 
február hó 25. napján déli 12 órakor hosszú 
és kínos szenvedés s a halotti szentségek 
ájtatos felvétele után életének 66-ik, boldog 
házasságának 33-ik évében történt gyászos 
elhunytét. A drága halottnak kihűlt marad
ványai folyó hó 27-én délután 3 órakor 
fognak a lévai róm. kath. sirkertben örök 
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent
miseáldozat pedig folyó hó 27-én reggel 
8 órakor fog a Mindenhatónak bemutattatni. 
Léva, 1904. évi február hó 25. Áldás és 
béke hamvaira ! Özv. Ríchter Ferenczné 
szül. Csernyánszky Sarolta neje, Özv. 
Rchter Gergelyné szül. Bzatórisz Mária 
éd s anyja. Lehoczky Árpádné szül. Ríchter 
Erzsébet nővére. Szilassy Dezsöné szül. 
Ríchter Sári, R.chter E la, Ríchter Guszti 
gyermekei. Lusika, Alika unokái. Lehoczky 
Árpád sógora. Szilassy Dezső veje.

— Nagy idők tanúja. Naponkint 
fogy a dicső honvédek száma, kik az 
1848—49-iki függetlenségi harczban a haza 
szabadságának védelmére önként fogtak 
fegyvert. Ezen, úgyszólván a földből előbujt 
rettenthetlen sereg még élő volt daliái ma 
már roskadozó aggastyánok, kik közül sok 
száraz kenyéren tengődik s várja a meg
váltó és szabaditó angyalt. Ezen, immár kis 
hadsereg egyik szerény tagját — néhai 
T u k a Józsefet — kisértük ki az elmúlt 
hétfőn az örök nyugalom helyére. Néhai 
Tuka József' született L ván 1828- junius 
15-én az úgynevezett „Hidegpincze" ven
déglőben, hol atyja vendéglős volt. Az 
akkori szokáshoz híven Léván elvégezte a 
gymn. összes osztályait s az iparos pályára 
lépett. 1848-ban nemzetét, hazáját lángolóan 
szerető ifjút a hazaszeretet tüze és özvegy 
anyja lelkesítő szavai szintén megrázták, 
anyját és hajadon két nővérét — kiknek 
istápolója és kenyérkeresöje volt — itt 

hagyva, a lévai 186 honvéd közé állt, hogy 
( hazaszeretetét vérével is megpecsételje. —

Részt vett Komáromnál a „Csillagvárnál" 
az „ácsi erdőnél" és a „Zsigárdnál*  vívott 
csatákban ; puskagolyótól hai lábán az ácsi 
erdőnél megsérült. A megboldogult hoszu 
időn át mintaszerű "családi életet élt; a 
munkásság, puritán egyszerűség, becsüle
tesség, hazafiasság, vallásosság mintaképe 
volt. Nyolcz gyermekét szeretettel, de vas
szigorral nevelte munkás, hazafias és isten
félő polgárokká; kik közül három a m. á.
v. szolgálatában, egy pedig a tanügy terén 
az agg apa örömére mintaszerüleg teljesítet
ték kötelességüket; korán özvegységre 
jutott leányai pedig az apát halála napjáig 
a leggondosabban ápolták. A küzdelemteljes, 
de nemesen és jól betöltött élet után legyen 
neki könnyű a föld, nyugodjék békében!

— Kinevezés. A király H e i n r i c h 
Győző dr. pestvidéki kir. törvényszéki 
aljegyzőt a lévai kir. járásbírósághoz aibiróvá 
nevezte ki.

— Áthelyezések. S z a u t e r Viktor 
lévai kir. pénzügyi főbiztost a pénzügy
miniszter a budapesti kir. pénzügyigazgató
sághoz helyezte át. — 8 z t e h 1 i k István 
lévai 14. honvédgyalogezredbeli főhadnagy 
kezelötiszt Nyitrára helyeztetett át.

— Eljegyzés. P at r i a s z Mór 
kőhid-gyarmati kereskedő eljegyezte Deutsch 
Mór kedves, nevelt leányát Seb tv i tzer 
Gizellát Léván.

— A lévai lecsapoló társulat Léván 
1904. évi márczius hó 13. napján délután 
4 órakor a városháza nagytermében rend
kívüli közgyűlést tart a következő tárgy
sorozattal : 1. Öt tagú bizottság megválasz
tása a felszólamlások elintézésére. 2. A le
csapoló munkálatok megkezdésére határidő 
kitűzése. 3. A munkálatokra szükséges pénz
összeg mikénti beszerzésének elhatározása 
4. Kérvények tárgyalása.

— Haláleset. Bajacsek János lévai 
köztiszteletbeu álló adótárnokot súlyos vesz
teség érte, mert édes anyja özv. Bajacsek 
Józsefné úrasszony e hó 22-én 74 éves
korában Német-Lipcsén elhunyt. A család
jáért élt jó édes anya holttestét e hó 23-án 
helyezték ötök nyugalomra az ottani teme
tőben. Áldás emlőkére 1

— Egyházi kinevezések. L u c z k y 
Ignácz gyetvai segédlelkészt Felsölehotára 
adminisztrátornak disponálta a besztercze- 
bányai káptalani helynök. — Segédielkészi 
minőségben áthelyeztettek: Uhrin János 
Butikéról Gyetvara és Burka Károly 
Kellőről Ruttkára.

— Zenekarunk. Lakatos 8ándor 
jóhirü zenekara most uj vezetőt nyert 
Sárai Elemér voit nyíregyházi prímásban, 
kit művészi játékáról városunk közönsége 
is jól ismert s ki most Lakatos Sándor zene
karát vette át olyképen, hogy azt Lakatos
sal közösen fogják újjá szervezni s vezetni. 
Az ujonuan szervezett zenekar igyekezetét 
zenekedvelő közönségünk is bizonyára mél 
tányoini fogja.

— A Nyitramegyei Gazdasági 
Egyesület tudatja, hogy a kisbéri in. kir. 
tejmunkáskepzö iskola az 1894. év május 
hö 1-én kezdődő 1 éves tanfolyamára 8 ösz
töndíjas tanulót fog felvenni. A tanulók 
ingyenes ellátásban és élelmezésben, ezen
kívül kisebb kiadások fedezésére havi 6 
korona munkadijban részesülnek. A felvételi 
felvételek a következők: a) betöltött 17 
éves életkor, kiszolgált katonák előnyben 
részesülnek; b) erős, egészséges testalkat, 
iras, olvasás ; c) a magyar nyelv bírása ;
d) kifogástalan előélet.

Egészséges gyomorhoz mindenek
előtt rendes erőteljes emesztes szükséges. 
Sajnos épen ez irányban azonban sokszor 
vétkezünk és igy támad a gyomorrontás, 
étvágytalanság, székrekedés, álmatlanság, 
főfájás, kóiika, vérszegénység stb. Ne mu- 
iaszBza el tehat senki jó és hathatós óvószert 
használni, mely úgy a gyomrot, mint az 
egész emberi szervezetet erősíti, gyógyítja 
és jó egészségben tartja. Ilyen szer egyedül 
csak a valódi BRARI-féle MARIACZELLI 
GYOMORCSEPPEK,évtizedek óta kipróbált 
zamatos izü, biztos hatású házi gyógyszer 
az összes gyomorbajoknál.Üvegje 80 fillér a 
gyógy szertárakban.Utánzat októl óvakodjunk.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás-

Alulírottak, Léva város tekintetes taná
csának, az ipartestületnek, a temetkezési 
egyletnek, mindazon szives rokonok, barátok 
és ismerősöknek, akik szeretett atyánkat — 
néhai Tuka Józsefet — az örök nyugalom 
helyére elkísérték, részvétükkel a pótolhat- 
lan veszteség feletti fájdalmunkat ekképen 
is enyhíteni iparkodtak ; szivélyes köszöne- 
tünket nyilvánítjuk.

Léván, 1904. február 23.
A gyászoló család.

Nyilvános köszönet.
A lévai „Erzsébet Fillér Egyletének 

f. é. február hó 20-án tartott jelmez-estélye 
az idény egyik legsikerültebb mulatságai 
közé tartozott.

Kedves kötelességünknek tartjuk tehát, 
hogy Priszuer Gyuláné úrnőnek és Szauer 
Mór urnák, mint a viga'mi bizottság társ
elnökeinek, — kik minden lehetőt elkövet
tek, hogy az estély úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag fényesen sikerüljön — nemkülön

ben a vigalmi bizottság minden egyes tag
jának, külön-külön halát köszönetét mondjunk.

Léva, 1904. február hó 24.
Llebermann Jakabné Deák Adolf

elnök. titkár.
(Az elszámolást jövő számunkba hozzuk).

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904. évi február hó 21-től 1904. február hó 28-ig

A szőlők neve
-M
s 2< c |

C
be

A gyermek

neve

Hegyi Béla Heksch Irén leány Erzsébet

Bakos Lajos Tolnay Julianna fiú Lajos János

Fábián József Pozman Anna fiú József Sándor

Spitzer Rezső Berger Ilona fiú Jenő

Halálozás.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Györgyi Lajos Gyurcsinka Adél ág. h. evang.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány,

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Tuka József 75 gyoniorrák

Ríchter Ferencz 56 szívbillentyű hiba

Hribik Janka 6 hó bélhurut

Turza András 23 gennyes füllob

Búza m.-mázsánként 16 kor. 20 fill. 
17 kor. 40 fill. Kétszeres 13 kor. 40 fill. 
13 kor. 80 fill. — Rozs 12 kor. 60611.13 kor.
— fi'l — Arpall kor 60fill. 12 kor. 40 fi’l 
Zab 10 kor. 60 fill. 11 áor. 20 fill.— Kuko 
rioza 11 kor. — fill kor. 11 20 fiit. Bab 
13kor. 40fill. 13kor. 80 fill. — Lencse 16 kor.
— fill. 16 kor. 40 fill. — Köles 9 kor. 20 fill. 
9 kor.60 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 62 70 — korona Luczernamag 
54 60 korona, Impregnált Répa mag
36 50kor. Répamag — — kor. Muharmag 
^'V.71/, kor Baltaczim 15 16 — kor.
Bükköny 61/, 7 kor.Vöröshere 62 70 kor. 
Fehérhere----- Komoczini fűmag — —
Thimothems — — kor. Nem impregnált
28 kor. 48 kor.

Blúz selyemín
35 kr.-ig. Legutolsó újdonságok. B írmentve és már 
elvámolva, házhoz szállítva. Gazdag mintaválasz
ték postaíordultával.

HENNERBEG selyem gyár. Zürich.

Nyilttér.
Eladó szöllő

Egy jókarban levő kiültetett szöllő 
szabadkézből eladó.

Bővebb feivi.ágositást ad Forgách 
Mihály.

.Léván

— - Láng közp. kávéházzal szemben 
(Kíain Ödön féie házban) 

egy a mai kor igényeinek megfelelő 
Férfi és gyermekruba 

és női felöltők =s
Üzletet ■ '.-r,

IMT*  f. évi február hó elejen **98  
...................  megnyitom.
Dús választék minden elgondolható mi

nőségű és alakú kész 
férfi és gyermekruhákban 

továobá óriási nagy választék 

a legújabb női 
felöltőkben 

férfi felöltők, Ulster, Havatok, Jaquet 
Ferencz József öitöayökbeu 

folyton újdonság gyermek 
------------- - ruhákban. — 

üzletemben minden egyes darabon a legju- 
tányosabb 

mr*  szabott é.r ~*iMÍ  
megjelölése kizárja az esetleges túlfizetést 
és kellemetlen alkudozást.

A n. é. közönség becses pártfogását 
kérve

vagyok teljes tisztelettel
Feiner Gyula 

központi férfiruha áráház 
és női felöltők raktára.



9. Mám. HIRDETÉSEK. 1904. február hé 28.

MEGHÍVÁS

A Lévai Takarék- és Hitelintézet 
(Rész vé ny társaság I 

1904 évi márczius hó 14-ik napján délután 2 órakor 
saját épülete tanácstermében Léván megtartandó 

XXXI-IK ÉVI 

rendes közgyűlésére.

vagyon 1903. évi Mérleg-számla. teher

TÁRGYSOROZAT:

1. A közgyűlés megalakulása, közgyűlési elnök, jegyző s a jegy
zőkönyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.

2. Az 1903 évről szóló zárszámadások előterjesztése az igazgató
ság és felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása ; a nye
remény felosztása és a felmentési határozat.

3. Esetleges indítványok.
Kelt Léván 1904. évi február hó 23.

Korona f. Korona f. Korona f. Korona t

Készpénz 1903. decz. 31-én 34494 25 Alaptőke .... 200000
Váltó kölcsönök . .................................. 848347 —| Tartalék tőke . . . .... 20o000 —
Jelzálog kölcsönök.................................. 1737629 — ■ Veszteségi tartalék tőke....................... 15000 —
Tőrles/.téses kölcsönök............................ 116938 59 Betéti tőke 2428046 74
Előleg kölcsönök ,............................... ' 16663 — 10°/o betét kamat adó....................... 4646 65

105630 — í,902.évi osztalék szolvény 168 -
M, kir. postatakarékpénztár . . . . 103 90; A'meneti váltó kamat 120*9 42
O. M. bank giró számla....................... 1027 15 Átmeneti jelzálog kamat . 22250 98
Váltó üdét............................................. 11521 83 Ár meneti tör lesztéses kamat 08
Intézeti ház............................................. 740110 — Átmeneti e’ő’eg kamat 23 18
Ingatlan számla................................. » . 1985 89 Nyereség áthozat . . 16166. —)
Leltári számla 2003 *9 . 1903 évi . . 63698. 12) . 79864 12
Óvás és per számla............................. 208 1—
Hátralékos jelzálog kamat . . • 130 5 81
Hátralékos előleg kamat....................... 4 86

\
■

2‘J6384b 1 4 29o3846 . 7

Az igazgatóság.

Léva, 1904. január hó.

Csekey Vilmos 
igazgató.

Józsefcsek Géza.
főkönyvelő.

Alapszabályok 12. §-a : Közgyűlésen részt vehetnek mindazon részvényesek, kik 
legalább egy nevükre szőlő részvényt le m in járt szelvényeivel együtt a közgyűlés meg
tartása előtt egy nappal a társulat hivatalos helyiségében letéteményeztek ; — szavazati 
joggal azonban csak az esetre bírnak, ha a aeviikre szótő részvéuyek a közgyűlés előtt 
90 nappal a részvény könyv be bejegyezve találtatnak.

A zárszámadások s javaslatok az intézet hivatalos helyiségében hétköznaponként 
d. e. 9—12 óra közt megtekinthetők.

Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő bizottság.

Fogler Lajos 
felügyelő bizottsági tag.

Dr Kaszaniczky Kálmán 
felügyelő bizottsági elnök.

Szilassy Sándor 
felügyelő bizottsági tag.
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Kiéin Sándor 
órás- és ékszerész 
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alapittatott 1881. évben.
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Hirdetmény,
Újbánya szab. kir. S bányavaros a vevő által saját, költségén termelendő 

2000 ürköbmeter bükk hasab tűzifát ád el

folyó évi márczius hó 7-én d. e. 11 órakor a városház tanácstaralben 

megtartandó nyilvános árverésen 1 kor. 35 fill, köbméterenkénti kikiáltási ár 
mellett.

Bővebb felvilágosítást a városi erdőhivatal nyújt.

Újbányán, 1904. évi február hó 24 én.

Ajánlja nagy választékú óra,
melyben mindenkor a legújabb divatu áruk bámulatos olcsó
* " ‘ 12.—

20.—
6.—
3.—
6.—
2.*/.  
l.*/r

Kotiers Emil
polgármester.

ezüstáru raktárát 
áron kaphatók 

frttó!
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Arany női óra
Arany férfi óra 
Ezüst óra
Niki óra
Ingaóra
Arany gyűrű (14 kárát)
Arany függő (14 kárát) . . . . . i.-/t n

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

raktáron vannak.

Villamos színház. Villamos színház.

Szőlőoltványok,
melyek megeredéseért felelősség vállaltatik !

Amerikai alanyon készült legkiválóbb esemege- 
és borfajokból teljesen fajtisztán, tökéletesen 
forrott, dús gyökerezésü példányok szokvány 
minőségben, mérsékelt árakon. Tavaszi szállí

tásra megrendelhetők a

Küküllömeuú Első Szólöoltvdnytelepnel.
Medgyes, N. Küküllö megye.

Tulajdonos CASPARI FRIGYES 
okleveles szülész, az erdélyrész*  sz. gazdasági 
egylet szőlészeti és borászati szakelőadója, Barbu 
A. Stirbey herczeg romániai szőlőtelepeinek igaz
gatója. N.-Küküllö vármegye v. szö.őszeti biz

tosa stb.

Lugas siölöoltvanyok szintén mérsékelt árakon.

! Készlet egy millió!
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Előzetes jelentés!
Bátorkodom Léva város és vidéke n, é. közönségét tisztelettel ér

tesíteni, hogy a technika, legújabb vívmányaival berendezett 

mi Villamos színházamat mi 
1904. márczius hó első napjaiban meg fogom nyitni.

Az előadandó műsorból a következőket emelem ki:
20.000 mértfölduyire a tenger alatt.

Verne Gyula hasonnevű regénye után; — az előadás tartama ®/, óra.
A szerb királyi pár meggyilkolása. 
Macedóniai események.

M-ceduuiai tejelők légbe röpítik, a becs, budapest es konstantinápolyi 
express vonatot.

O cs. és kir. felsége I Ferencz József az urnapi körmeneten. 
Nagy hajtó vadászat. (Sport K-p.)
JAtekszenvedéiy áltál a bűnbe sodorva. A legnagyobb elemi hatás. 
Egy gyermek megmentése a tüzhalaltól.

Ahioau költségé1 es faradságot nem kimenetű, azon kell-mes helyzetbe ju
tottam, hogy csakis a leguj.bbat es legjouba — meglepő hűen — nyújthatom.

Minden egyes előadásról naponta kibocsátott hirdetmények bő felvilágosítást 
nyújtanak.

Adler Zsigmond
igazgató.

Gyár : Nyerges-Újfalu (Esztergom m.) Sürgönyei m : Eternit Budapest.

ETERNIT-PALI
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.

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

New-Cuba-Kávéból
melynek aromája kitűnő és term‘'szetes testetlen szinü -—=———-■ —

Kilója 3 korona 20 fillér "Wfg
4‘/2 kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér.

Kapható: KEHN TESTVÉREKNÉL Léván.
Jegyzet: föd < g, hogy a kávé ne legyen túl barnara pörkölve, mi által elveszti 

zamatját s kúzadja illő olaját

Nyomatott Nyitná ál Tárna könyvnyomdájába Léván.


