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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 póstautalványnyai küldhetők. 

EgyeN szamok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.

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

Belyegdij minden e^yes beiktatásér tü fillér- 

Hivatalon hirdetmények
100 szóig 2 kor. 6) fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével számittatik.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garniond>sor dija 30 fillér. 
Velünk '^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. -t—í—

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

A LAP kiadója ■. NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
991/1904. sz

Hirdetmény.

Az állam, a székesfőváros és a budapesti 
kereskedelmi és iparkamara, Budapest szék
város területén ipari és kereskedelmi mun
kaközvetítő intézetet állítottak tel, mely már 
1900. évi márczius hó 15-ike óta működik.

Az intézet céja z munkaadók és mun
kát keresők közt a kor, nem es foglalko
zási ágra vaió tekintet nélkül, díjtalanul, 
részrehajlás nélkül és minél gyorsabban 
munkát közvetíteni es ez áital az ipar és 
kereskedelem érdekeit ez utón is lehetőleg 
előmozdítani.

A muukaközvetités Kiterjed az ipari 
munka minden nemere, a kereskedelemre, 
valamint a bányászatra is.

Az intézet úgy a mesterséget tanult, 
mint a mesterséget nem tanult munkásokat, 
tehát mindennemű iparágra nézve gyári 
munkásokat, segédmunkásokat, továbbá üz
leti alkalmazottakat, kereskedo-regédeket, 
vegre pinczéreket, Kocsisokat, napszámoso
kat (mezei munkások es kubikosok kivéte
lévé ) úgy szintén munkásnÖKel (kivéve cse
lédeket), valamint térti és női lanonczokat 
is közvetít.

4 kérdéses intézet fenállását és műkö
dése irányát tudató fenti ismertetés után 
felhívom Ljva város kereskedelmi és iparos 
köreinek ügyeimét arra, hogy munkás szük
ségletet legczélszerübben ezen intézet köz
vetítésével szerezheti be Vili,, József-körut 
36. szám alatt ez intézet czimere küldendő 
egyszerű levélbeli megkeresés utján,melyben 
a kívánt munkások minősége, valamint a föl
vétel föltételei részletesen megjelöleudők és 
megemlítendő az is, váljon az utazási költ
ségek a munkát kereső áltál fedeztetnek-e, 
avagy bizonyos resztetekben való megtérí
tés mellett a munkás reszere csak előlegez- 
tetnek.

Az intézet a munkáskeresletrői és kíná
latról ezután már ailandóan hetenként kimu
tatást is fog közölni, meiy kimutatás a vá
ros hirdetési taolajáu tetetik ki közszemlére.

Léván 1904, márczius 15.
Bóá.og'ix Lajos 

polgármester.

T A BC Z A.
Kossuth halála évfordulóján.

(Márczius 20.)
Rendülj ma meg, te hármas temető 
Zokogj könyü a bérez- és völgyön át : 
A büszke ezédrus dűlt ki, — porba hűlt, 
Ki uagygyá tette a Magyarha/át! . , 
Az évek súlya mégis összetört ? 
Apánk s egünkön legendás alak ! 
Letűntél mar, szabadság csillaga, 
Hogy szemeink többé ne lássanak ? ! 

Honunknak drága kincse : Szelleme' 
Elhagyta földi, porló templomát ;
8 e nemzet, mintha árva volna most — 
Keservének hullatja harmatát.
Zokogva térdre hull a hű magyar, 
Kétségbe esve tördeli kezét, 
A búból neki bőven kijutott, 
8 hejh 1 Sír a hegy, völgy mauap szerteszét. 
E f>ld kincsekkel dúsan áldva van.
8 a uépek kérik abból részüket ;
8 tiszteljétek a népet, aki sir
A már elveszett drága kincs felett 1 . .
Éget minket * *s  dúló fájdalom .*  
Elsiratunk egy hosszú életet, 
Amelyből nekünk „szabadság*  fakadt, 
„Egyenlőség s testvéri szeretet 1“ 

Találj vigaszt búban mégis, te nép 1 
Az eszme hintve völgy- és halmokon, 
Csak erről suttog minden kis cserág — 
Es fájdalmukban a világ rokon.
5 habár eltűnt az eszme hüvelye : 
Nagy alkotása mégis megmaradt
8 hirdetni Jogja késő ezredig 
A szellemet az ut, melyen haladt 1 

Huttkay Gyula.

Márczius 15.
Üdv neked szabadság napja, üdv nekei 

Magyarország ünnepe!
Büszke öntudattal hallgatom szép lobo

góink pattogását, andalító nótáink zengését, 
aúgáaát . . .

Az állami tanítóképző inté
zet építkezési ügye.

í

Mi, akik benne dolgozunk és élünk, 
nem hittük, hogy a lévai állami taní
tóképző újraépítése ilyen gyorsan,mond
hatni rohamosan aktuálissá váló kér
déssé lehessen. A tapasztalatok igazol
ják, hogy az ilyen monumentális 
épületek felállítása előtt tömérdek olyan 
tényezővel kell előzőleg leszámolni, a 
melyek az építkezést illetőleg mint 
akadályok annak útjában vannak. Az 
akadályok és nehézségek legyőzése pe
dig némely vidéki városokban tíz évet 
is meghaladó tárgyalásokat emésztett 
fel, mig végre maga az építkezés tény
leg megindulhatott, 8 ezen nem is le
het csodálkozni. Mert ha tekintetbe 
veszszük, hogy az állami tanítóképzők 
egy nagy része a kisebb kaliberű vi
déki városokba lett elhelyezve, ahol 
anyagi erők dolgában a viszonyok 
többnyire nem a legjobbak közé tar
toznak, már ezen körülményben magá
ban is feltaláljuk a kérdés nyomában 
fellépő sok nehézségnek a csiráit.Ezek 
között pedig nem egy van olyan, mely
ből alkalom mellett majdnem legyöz- 
hetlen hullámok kerekednek,

Miután az uj állami tanítóképzők 
kivétel nélkül internátussal vannak
összekötve, mivel a tanítóképzés mint 
ilyen viszonyainál fogva megköveteli, 
minden épület mellett legalább öt hold- 
nyi területnek kell lenni. Ezen öt hold
ban van lehorgonyozva számtalan 
olyan kérdés, melyen valamennyien 
rövidebb vagy hosszabb út utáD, de 
mindenesetre a pénzügy és igy az 
anyagi kérdés felé konvergálnak, mely
ből azután az érdekeltek nyilt, vagy 
leplezett küzdelme fejlődik. Amig az 
ellenlábasok a saját zsebük érdekében 
folytatott csatái el nem dűlnek,a tény

Megiut magvasakét egész valóm, megint 
megcsillan a köany szemeimben s a honleá- 

; nyi lelkesülés tüzének minden szent tnagasz- 
! tosságával átszellemült arezomon — szeret- 
I nék felkiáltani: hála neked mindenható isten, 
• hogy magyar nőnek teremtettél !

— Hála neked jó Isten ! — s ha van 
e magyar földön egy teremtett lélek, kinek 
e nagy nap dicső emlékezete szemébe nem 
lop harmatos könyüt, óh vezesd hozzám, ve
zesd mindannyiunkhoz, kik emlékezni, lel
kesülni, és imádkozni tudunk 1 . . .

Vezesd hozzánk, hadd hevítsük szivét 
a hazaszeretetei éltető szikrájával addig, 
m>g soha ki nem alvó lángoszlopként csap 
fel a magasba ; fennen hirdetve .• ez a te 
hazád szabadság Istene I

Most pedig jertek körém édes kis gyer
mekek — Magyarország reménységei — 
hozzátok szólok 1 Félre a játékkal, üljetek 
jó anyátok mellé, hadd mondja el nektek 
ezt a szomorúan — bús, édes, szép — me
sét ! Hallgassátok, figyeljetek áhitatos arc-- 
czal, imára kulcsolt kézzel, hiszen imádsá
gunk nekünk a szabadságharcz minden 
parányi emléke 1

*

Látod te jó magyar anya, miként csil
log kis fiad szeme szép mesíd hallatára?

Látod miként szökik kis lányod sze
mébe a köny ?

— Hz az a köny beszélni tudna!
De mosd tovább, elejétől végig! Sugá

rozzák a gyermek arcza, hullámozzék a ke
bel, dobogjon a szív ! — szálljon az a kis
lélek vissza a múltba, tanulja általad tisz
telni, saeretni e hasát, a mi szegény szép

leges építkezésről telek hiányában szó 
nem lehet.

így vagyunk mi is most Léván. 
Már rég Óta éreztük s illetékes helyen 
eszközölt utánjárással, sokféle felter
jesztéssel és jelentéssel panaszkodva 
meg kérve, végre odafent konstatált 
ténynyé lett, hogy épületünk még a 
közepes tanítási és nevelési igényeket 
sem elégíti ki, hogy immár elkerülhe
tetlen egy uj és a kor kívánalmainak 
megfelelő épület felállítása. Hogy e té
ren addig, míg idáig eljuthattunk, 
menynyit kellett dolgozni, csak azok 
mondhatják meg, akik mint első sor
kan illetékesek és hivatottak, minden 
kínálkozó alkalmat megragadva, a ki
tűzött célt soha egy pillanatra sem 
tévesztették szem elől. Ezen kifelé lát
hatatlan, a nagy közönség előtt isme
retlen buzgalomnak és munkálkodás
nak meg is lett az eredménye, Az 
arabylag legkevesebb pénzzel dolgozó 
vallás- és közoktatási minisztérium 
végre is belátta szükségét annak, hogy 
építeni kell, és az ehhez való tömérdek 
pénzt a költségvetésbe beállította.Ezzel 
a mi munkáuk befejeztetvén, követke
zett egy másik fórum, a rajtunk kivül 
szintén érdekelt város képviselő testü
letének a munkája,

Az ügynek nagy hátránya lenne, 
— ezért hallgattunk eddig — ha a 
végleges befejezésig most már egy uj 
küzdőtéren való mozgások folytán me
gint egy nagy csomó idő telne el,vagy 
ha az ellentétes törekvések, kívánsá
gok és vélemények harczában egy tö
kéletesen ki nem alakult, egységes 
propozició hiánya folytán olyan ered
mény válnék ki, melyről a kedélyek 
lecsendesedése után, ani'kor már késő 
volna, mindenki sajnálattal, avagy ép
pen megbotráukozva nyilatkoznék. Ek
kora épületet nem állítanak Léván

magyar hazánkat, — tanulja meg tisztelni, 
szeretni, csodálni a haza porladó virágát : 
Kossuth Lajost I

Énekeljétek el nékik a szabadságharcz 
szülte legszebb dalokat, tanítsátok meg gyer
mekeiteket lelkesülni a hazáért, hadd legye
nek arra büszkék, hogy magyarok 1

Piruljon a lelkesedés lángjától az a vi
dám, gondtalan kis arcz, hevítse át egész 
valóját szivének legszentebb tüze, valahány
szor kitűzve látja a nemzeti lobogót.

8 ha már elmondjátok nekik a gyászt, 
keservet, szenvedést, — mondjátok el az 

1 ébredés, kikelet mosolygás és szabadság 
dalát... s ha néha ágyacskájukba fektetve 
őket, fö'éjök hajoltok, meg ne ijedjetek a 
lázas suttogástól 1

A gyermek alszik, álmodik , , , be
szél . . . Csatarobaj, mének vágtatása, tiom- 
bita harsogás, dobpergés, dal, ujjongáe, 
mind-mind ott van az álomvilágban 1

A kis leány álmában is imádkozik . . .
Hagyjátok el akis ágyakat édesanyák, 

készítsétek el a fűvirradandó nagy napra 
gyermekeitek ünnepi ruhácskáját, tűzzetek 
rá nemzeti színű jelvényt s csak azután tér
jetek nyugalomra.

Tegyetek úgy, tegyetek úgy mindnyá
jan, hadd tudja meg az a gyermek, — 
mennyi hálával tartozik Istenének azért, 
hogy magyarnak alkotta.

8 mikor fel virrad a reggel, adjatok vi
rágot a kis fiú s leány kezébe, koszoruzza 
meg vele Kossuth Lajo i képét; vigyétek ki 
képzeletben a sírjához, hadd hintsék te'e a 
kis kezek illatos virággal a jeltelen sirt,hogy 
igazán elmondhassa a költő:

Kossuth Lajos sírja
Tele vau rózsával, 

minden évben. De ha állítanának is, 
sincs megengedve az, hogy az illetékes 
tényezők a legkisebb szempontokból 
kiindulva, egy az évek hosszú során 
át fennállandó intézménynek a teltéte
leit annak idején, amikor még lehet
séges, kellőképen meg ne állapítsák. 
Ha valamilyen oknál fogva most egy 
alaposan át- és meg nem gondolt terv
ben történik megállapodás, az elköve
tett hiba egyhamar és egykönnyen 
többé helyre nem hozható. Példa reá 
a gimnázium épülete. Szerencsétlen terv 
volt az, amelynél fogva egy ekkora 
iskola arra a szűk és légmentes helyre 
szorult, ahol jelenleg áll. Utólagos dró
tozás és javítgatás pedig már nem. 
vagy alig segíthet.

Egy nagyobb szabású és speciali- 
ter a tauitás és nevelés szolgálatában 
álló épület felállítása előtt feltétlenül 
figyelembe veendők azon szempontok, 
melyek azon épület elhelyezével a leg
szorosabban összefüggnek, Szerény 
nézetem szerint az állami tanítóképzőt 
nem szabad olyan helyre kitolni, mely 
a város irányban haladó fejlődésének 
feltételeivel egyáltalában nem rendel
kezik. Már pedig a hegy alatt, a Ko- 
háry-uteza folytatásának vége, ahová 
ez idő szerint az elhamarkodott tervez- 
getés a képzőt állítja, olyan terület, 
amelyről a legjobb akarat mellett sem 
mondhatjuk, hogy a városnak olyan 
pontja, mely a megkívánt és a fejlő
déshez alkalmas feltételekkel rendel
keznék. Ennek hiányában pedig a 
képző most a város végére jut és a 
mondott okok folytán a végén is fog 
maradni. Ha pedig ez tény, akkor az 
elhelyezésnél döntő szerepet vivő és 
illetékes tényezők azon szempontot, 
hogy a várost minden uj építkezéssel 
határozottan csinosítani, szépíteni kell, 
figyelembe nem véve olyan hibát kö-

Köröskörül hintve
Illatos virággal.
Apró bokrétával.

Ezer kis kéz rakta
A bokrétát rája,
Áldott légy te szent S»t 
Szabadság oltára !

Ne félj édes hazám
Te szép Magyarország 1
Kis szivünkben láng ég,
Nem hal meg, nem hal meg
Soha a szabadság !

Dr. Radványné — Ruttkay Emma.

Farsang után.
Leány:

Elmúlott a farsang ismét,
8 engem itthon hagyott — 

Csupán azért, hogy mint leány
Várjak még farsangot.

Igazán megfejthetetlen
Előttem a dolog ;

Szép is vagyok, jó is vagyok,
8 férjet mégse kapok .'

Legény ;
Hála Isten, hogy vége van

E ezudar farsangnak 1
Rokonaim, barátaim

Végre békét hagynak ;
Nem gyötörnek lépten-nyomon

A leáuy nevekkel,
8 nem sugdossák a fülembe;

Ezt, vagy amazt — vedd el !
Én :

Divat babák a leáuyok.
— Juj, de mit is mondtam ? ! — 

Mit kimondtam, azt kimondtam,
Vagy tán nincs igazam ?

Most kikö’ö, majd bekötő
Szoknya kell és rékli — 

Higyjék kedves kis angyalkák
Ettől fél — a férfi 1

Farkaöö Károly.



Vettek el, mely évtizedek múlva is 
mulasztásnak, vagy közönbösségnek, 
taláu tudatlanságnak fogja minősíteni 
e téren elkövetett baklövésüket. Nem 
az emberi hiúság, de a lelkiismeret 
szava parancsolja, hogy a közérdeklő 
dés tárgyát képező minden maradandó 
alkotásunk lehetőleg olyan legyen,mely 
az idők folyamán jóakaratu embertár
saink legalább indokolt lekicsinyítő 
bírálatában ne részesülhessen.

A tanítóképzőben levő és annak 
kiegészítő elemét, egyik igen fontos 
alkotórészét képező elemi gyakorló is
kola növendék befogadó képessége az 
uj képző tervei szerint olvan, hogy 
működése révén a város majdan az 
idők folyamán szervezendő két tanítói 
állást lesz képes megtakarítani. De 
ehhez megkívánt feltétel, hogy a képző 
a város egy olyan helyen legyen fel
állítva. ahol a gyakorló iskola számára 
elegendő gyermek van. Már ebből a 
szempontból sem felelhet meg teljesen 
a Koháry-utcza, mert abban és a kör
nyékén tényleg nincs annyi gyerm-k, 
mint a mennyire a képző gyakorlójá
nak szüksége van.

Szerény nézetünk szerint -a felso
rolt két szempontnak elég volna téve, 
ha a tanítóképző részére a város az 
osztálymérnökség felett, a Kálnai-ut- 
czában jelölne ki helyet. A szükséges 
területet az ott levő kisebb existenti- 
áktól megszerezve, ezzel legalább is 
hat-hét szegényebb tulajdonoson volna 
segítve, ami mindenesetre humánusabb 
eljárás, mint a nagyobb, tehetősebb és 
anyagilag függetlenebb eladók párto
lása. Miután 100 m. front kell, az szá
mításunk szerint hat vagy hét telek
ből kikerülne. Igaz, hogy a talaj talán 
kissé mélyebben fekszik, mint a már 
eddig elfogadott és el is vetett részen 
de hát mai nap azon többféleképen is 
lehet segíteni. Részben föltöltéssel,rész
ben pedig alagcsövezéssel sokat tud
nak javítani, de távolabbról bizonyos, 
hogy a már régóta tervezett és bizo
nyosan rövid időn belül foganatosí
tandó vizszabályozás is hatással lesz 
nemcsak a mondott utcza, de az egész 
város nedvesség)' viszonyaira. Azonfelül 
az is kétségtelen, hogy manap már 
mocsarak hátára is képesek száraz falú 
épületeket emelni. Mocsárnak pedig 
csak mégis inkább mocsár lenne a vá
sártér, vagy az azzal szemben fekvő 
terület, melyeknek még az a nagy hát
rányuk is volna, hogy a vasúti indó- 
házhoz való nagyon közeli fekvés foly
tán az év nagy részén szénpor és szén
füst alatt állanak. Azért szóltam ezek
ről, mert tudomásom szerint ezek is 
tervben vannak azóta, hogy az 54-esek 
a Koháry-utcza végét elvetették. De 
szó volt a Kálvária-hegyi területről is. 
Ez a tömérdek földmunka és némely 
telektulajdonos hallatlan követelése 
folytán szintén nem reális terrénum, 
mert ugyanazon a pénzen a minden 
tekintetben ennél alkalmasabb Kálnai- 
utczai terület nemcsak megvehető, de 
részben szépen átalakítható is lenne.

Miután a városban egyáltalában 
nincsen szóra érdemes fásitott terület, 
úgynevezett park, ahol nyáron a fáradt 
tüdő egy kis jobb levegőre, a szem egy 
kis zöld színre találna, azok érdekében, 
akik nem rendelkeznek szőlőhegygyei, 
erkölcsi kötelessége a városnak, ahol 
csak lehetséges, pihenő,sétára, üdülésre 
alkalmas utakat létesíteni. Már pedig 
a Kálnai-utczában, ha a képző frontja 
az osztálymérnökség frontjával egy 
irányban haladna, majdnem a vasutig 
terjedő kettős fasorral ellátott, az ut fe
lőli szélen eleven sövénynyel kerített 
olyan pompás gyalogutat lehetne cse
kély költséggel létesíteni, amely az 
egész város legkedvesebb sétautjává 
lehetne és a nap különböző szakaiban 
feladatának jobban megfelelne, mint 
bármelyik e célra használt városi ut- 
czáink. Ezt persze a szőlőtulajdonosok 
egy része nem igen tudja megérteni. 
~ Föltétlenül szükséges, hogy a vá
ros képviselőtestülete, miután a már 
majdnem elfogadott első területet, a 
Koháry-utczát értem, elvetette, egymás- 
között megállapodásra jusson, hogy 
annak idején, amidőn a minisztérium
ból kiküldeti dő mérnök leérkezik ismé

telt helyszíni szemlére, azt egyetlenegy 
és teljesen kész ajánlattal fogadhassa. 
Szükséges lenne továbbá, hogy a ki
szemelt területek érdekelt tulajdonosai
val is tárgyalva, nemcsak egy, de va
lamennyi többé-kevésbbé alkalmas és 
eddig szóba jött területért követelt 
pénzösszeg nagyságával a képviselőtes
tület előtt biztos számok legyenek,mert 
csak igy lehetséges a beszerzett első
rendű adatok alapján összehasonlításo
kat tenni s megállapítani, melyik terü
letért volna legérdemesebb áldozni, 
avagy talán melyikre volna legkisebb 
a város részéről hozandó áldozat. A 
több területre egyidejűleg történő al
kudozásnak még az ahaszna is lenne, 
hogy az okvetlenül fellépő konkurencia 
folytán a tulajdonosok bizonyára kisebb 
árakat mondanának be. Másrészt a tu
lajdonosok is gondolják meg jól, hogy 
vevőt nem mindennap lehet találni és 
hogy a követeléseknek felfelé is vannak 
méltányos határai, amelyeken ha túl 
mennek, hoppon maradhatnak.

A Kálnai utczai területet az illeté
kes faktornak ismételten a figyelmükbe 
ajánljuk.

Márczius 15. Léván.
Léva vá-os közönsége, élén a városi 

tanácsosai, az idén is hazafias lelkesedéssel 
ünnepelte meg a magyar rzabadség születő 
sének ötvenhitodik óvfordu'óját. Zászlódiszt 
öltött e napon a város, melynek közönsége 
igazán ünnep gysnánt ülte meg ezt a haza
fias kegyeletnek szentelt iiapo". A Kálvária 
h'gyröi kora reggel mozsár ülések iidvö- 
zö ték a felkelő napot. Majd nvolcz órakor 
az ö*szes  felekezotek ttmplomábsn ünnepi 
isteni tiszteletek tartattak, melyeken nagy
száma közönség vett részt s áhitatos buz- 
gósatígai hallgatta a lelkészeknek a nagy 
napot méltató szent beszédeit.

A délelőtt az ifjúság ünnepségeivel 
te:t ti.
A főgimnázium szabadság ünnepe 

pontban kilencz órakor vette kezdetét az 
épület dísztermében, a melyet a megjelent 
diszes közönség zsúfolásig megtöltött. A szé
pen öeszetanult ifjúsági ének és zenekar a 
Szózat előadásával nyitotta meg az ifjúság 
intePigencziájának magas fokáról tanúskodó 
műsor.. Fizély Ödön VIII. o. t. tartalmas 
beszédben méltata a nagy nap jelentőségét. 
Utána Varga Dezső VIII. o. t. ifjúi hév
vel szava t- el Revicky Gyulának Márczius
15. cirnii köitemé ,yét. Mindkét ifjúnak ter
mészetes, fogékony előadása a közönség tel
jes elismerésével találkozott.

Ezután a zenekar mutatta be tanuh'á- 
nyait Müder Szabadság indulójának szabatos 
eiőadá-ával, melynek végeztével Reismann 
Ármin méltatta Petőfit, mint katonát és 
költőt rövid, de markáns és ts>Iá ó vonások
ban. A szép értekezésnek szinte kiegészí
tője vo't Várady remek költeménye : Petőfi 
visszatér", melyet Kalapos Gw\n VIII. o. t. 
nemes hévvel > dott elő. Az üanepi hatgu la
to’ igen szépen emelte az ifjúsági ének- ég 
zenekar által ö szevágó előadásban bemuta
tott honfidal. Majd Kozma Gyula VI. o. t. 
adta elő nagy hatással Jókainak Utcza szög
letén ül a csonka hős czimü, szabadságharci 
vonatkozásit költeményét. Frappáns hatást 
keltett az eztán előadott melodráma, mely
nek zenéjét Ábrányi Emil Mi,a htza czimü 
kö teményére dr. Horváth Ákos szerezte. 
Novotny Ernő VIII. o. t. a szavalati részt 
remekül adta elő. Nyugodt, biztos fellépése, 
pózolástól ment teimészetes előadása ki'üuö 
tehetségről tesz tanúbizonyságot. A szép 
előadást Bellán László Vili, o. t. diskrét, 
zongora kísérete igen emelte. A minden izé
ben szép°n sikerült ünnepélyt a Himnusz 
eléneklése fejezte be.

Ez után 10 órakor
az áll.tanitóképző Intézet ifjúságának 

ünnepe
következett, melyet szintén nagy közönség 
hallgatott végig. A szép műsor első számát 
az ifjúsági zenekar által preczizen előadott 
szubadaágda’okkal nyitották meg. Ezután 
Vértes J, III. évos szavalta erőteljes hangon, 
ifjúi tűzzel a Talpra magyart. Majd Küly 
Kálmán önképzőköri elnök tartott emelke*  
detr, szellemű beszédet március idusáról. Az 
ifjúsági énekkar által szépen eléueke.t Éb
re z‘ö után Török Ernő IV. éves olvasta fel 
s kerü t értekezését a márcusi események
ről. Mire Doszpoly J. III. éves zongora és 
hegedű kíséret mellett szépen csengő han
gon ’öbb 48 as dalt énekelt.

Nagy te gzesben részesült Tóth Árpád 
III. éves szavalata, melylyel Váradynak A 
magyar dal czimü költeményét nagy hatás
sal adta elő. Ez után a jól szervezett ifjú
ság' énekkar Huber Szabadság indulóját 
adta elő.

Művészi színvonalon állott Subaly József 
II. éves előadása, melylyel Pósa Lajos Ez.-r 
év után cimü költeményét igaz, benső ér*  
zéss<d reprodukálta. Jól illett hozzá Liszy 
J. IV, éves kitűnő zongora kísérete. Erős, 
izmos tehetségről tanúskodik Barthalis J. IV. 
éves szavalata, melylyel Endrődi Contra festa 
című költeményét adta elő.

Végül aa ifjúsági senekar játszotta Bartos- 

nak az intézet egyik jeles tehetségű növendé
kének Márczius 15. czimü indulóját, melyet 
általános kiváuatra mog is kellett ismételni. 

Afirdkét ifjúsági ünnepély méltó volt az 
ünnepléshez s a város közönsége örömtelt 
szívvel látja az ifjúság nemes tüzének eme 
spontán megnyilatkozásait s há'ás köszönet
tel fordul a derék tanári kar felé, kik nem 
csak tudományra, de hazaszeretetre is ok
tatják növendékeiket.

* *♦ 
Délután 4 órakor folyt le 

a város polgárságának ünnepélye 
a főtéren, hol mintegy háromezer főre menő 
közönséi’ gyűlt egybe, a melyet Bódogh 
Lajos, Léva város polgármestere hazafias 
beszéddel nyitott meg. Majd a kath. kör ; 
dalárdájának szép éneke után Novotny Ernő . 
főgimn. VIII. o. t. szavalta nagy tetszés mel . 
lett Ábrányi Emilnek Márczius 15. czimü , 
költeményét. Utánna Rády József fögimn. ; 
tanar mondott eszmékben gazdag, emelke- \ 
dett szellemű ünnepi beszédet, melylyel > 
mindvégig lekötötte a hallgatóság figyelmét, j 
Gyönyörűen ec’ete'to a szónok a nap e'őtti 

Is utáni idő között való különbséget, a tör
ténelemből vett példákkal iluaztrálta az ak- 

. kori viszonyokat. Lelkes éljenzés kisérte 
szavait, a melylyel a po’gárság lelkére kö
tötte erao nagy napnak minden időben le- j 
endő megünneplését. A szép beszéd nagy j 
hatást tett a hallgatóságra. Áz éljenzés le- i 
csillapultával Barihalis Jenő tanítóképző in- ‘ 
tézeii növendék szavaira Endrődi Contra fosta 
cimü költeményét, mely'yel itt is nagy lel
kesedést keltett. Az íinuepségeta tanítóképző 
intézet é iekkira zárta ut hazafi u énekkel.

Este hét órakor fényesen kivilágították 
a város'. Műiden ablakban ott ragyogott a 
h izafias kegyelet lángja. A városháza előtt 

’ gyülekezet a kötötség, a testületek, körök 
| és egyesületek s ez a nsgy közönség egy 

impozáns taklyás menetben zeneszó mellett 
kivonult, a temetőben levő bonvédemlékhez, 
hogy ezt megkoszorúzza. Remek látványt 
nyuj ott ■> hörapö ygö ’áklyás tömeg. A szo
bornál a Ka'h. Kör. dalkörének éneke után 
KuiseruBéla joghallgató szavalta lángoló,haza
fias szenvedélylyel Ábránvi Emilnek Márczius 
15, C’:mü költőm ínyét. M«jd Bírtha József 
ev. ref. lelkész szónoki lend'iettel előadott, 
tártaim 'S beszédben méltatta a hazáért el
esett név'elon hősök soh i el nem évülő ér
demeit. Beszéde közben elhelyeztek a szo
boréi a város közönségének örök zöldbö', 
piros és fehér kaméliáknál kötött koszorú
ját, mslvnek fehér szalagján e felírás dísz
lett : „Szabadság hőseinek — Léva város 
közönsége." A tanítóképző intézet énekka
rának éneke u án a m°net szeneszó mellett 
visszaindult a kivilágított városba, hol a szo
kásos körutat megtevén rendben szétoszlva.

Este az Oroszlán-szálló na?y termében 
régi szokás szerint tárias vacsora volt, me
lyen mintegy százan vettek részt. A ren
dező bizottság ezenkívül vendégéül látta a 
még élő 48 as honvédeket is. Emelkedett 
hangulat uralkodott mindvégig. Az első fel- 

; köszöntőt Bódogh Lajos polgármester mon- 
■ dott a királvr», melyet a közönség állva hall

gatott meg. Ugyanis később a társ ság ne
hány tagja által hangoztatott azon kijelen
tés alapjából kiindu;va, — hogy „önálló, 
független Magyarország soha nem lesz", — 
ismét fölszólalt s azon remény vesztett kije
lentés ellenkezőjét, a minden tudományok 
forrásából, a „szent Írásból" bizonyította be. 
Ugyanis az ókori történelem szerint a zsidó ;

> nép hajdan az egyptomi faraók rabszolgasága • 
a'atr, élt, — nzon rabszolgaságból a zsidó népet ;

; bölcs prófétája, Mózes vezette ki s elindult ; 
velük a Kanaán földjét, Palaestinát elfog
lalni, — azonban a pusztában vándorlás 
alatt Mózes azt tapasztalta, hogy az egyip
tomi rabszolgaságban nevelkedett népe testi 
erőben elsanyarodott, lélekben pedig elgyá- 
vult s velük képtelen lesz győzelmes hadjá- i 
ratra és honfoglalásra, — mert az Arábia ’ 
pusztáin szenvedett nélkülözések miatt már j 
is a nép nagy része visszasírta az egyipto- . 
mi rabszolgaságot, ahol békén élvezték a i 
húsos fazekak és a niiusmenti finom hagyma 
gyönyöreit; — ezért Mózes addig vezet- . 
gette népét Arábia sivatagjain, mig 40 év j 
alatt az egyiptomi rabszolgasághoz szokott i 
gyáya nemzedék kibalt s a puszták sauya- . 
ruságaiban és küzdelmeiben — a szabad
ságban — fölnövekedett ifjú nemzedék bá*  i 
torrá és erőssé nem alakitá izrael népét, — 
melyet aztán Mózes az uj hsza elfoglalására I 
vezetve s gyönyörködve szemléié Bion he- 1 
gyéről annak diadalmas honfoglalását, — I 
Éhez az ókori történelmi esethez hasonlónak ; 
látja a szónok Magyarország mai helyzetét, ! 
— amidőn 1867-ben megtörtént a kiegyezés, 
a nemzet nagy része lassanként bizonyos 
közönybe, akarat nélküli állapotba, az állami 
szabadság és függetlenség iránti törekvés
től! irtózásba, félénkségbe ülyedt, — ugy 
hogy saját sorsán változtatni akarni már 
gondolatban sem mert, — ezért a mai1 pol
gárság a maga erejéből nem fo.-ja elérni az 
állami függetlenséget, — hanem a most fej
lődő ifjú nemzedék, mely nehány év öta 
már hazafiasabb irányban s nagyobb önér
zettel neveltetik és lelkesedettebb hévvel 
szívja magaba a magyar nemzeti a önálló
sági érzelmeket: lesz h vatva az állami ön
állóság megvalósítására és kivivására ; ezért 
élteti a magyar lelkes ifjúságot, mint a nem
zet reménységét ! Utánna Levatich Gusztáv 
ügyvéd, a rendező bizottság elnöke, a haza 
felvirágzására Ürített pohira'. Birtha József 
ref.lelkész a közönségnek nagyobb lelkesedést 

óhajtott. Dr. Katona János az ünnepi szó
okát, dr. Kérték János az ünneplő közönsé
get éltették. Bándy Endre a város polgár
mesterének egészségére emelt poharat. 
Szemerédy Lajos a falekezetek lelkészeinek 
kívánt minden jót sikerült felköezöntöjéban. 
Rády József a lévai nőket köszöntötte fel. 
Siket ült felköszöntöket mondottak még : Bá
nyai Ferencz, Kriek Jenő, Kutsera Béla, 
Dóka Jónás.

A társaság a legjobb hangulatban Ele
mér kitűnő zenéje mellett a késő éjjeli órá
kig maradt együtt.

* * *
Leróttuk a kegyelet adóját az idén is. 

Köszönet azoknak, kik adományaikkal és 
részvétükkel segítették ünneplésünket minél 
fényesebbé tenni. Léva város közönsége 
méltó volt most is önmagához, mert fényes 
tanujelét adta, hogy szivében most is ég a 
hazaszeretet szent lángja s lelkesedése soha 
ki nem alszik nem-.etünk dicső múltja iránt.

X. Y.

Különfélék.
— A lévai állami tisztviselők 

egyesülete f. évi márczius hó 13-án tar
totta a városház nagytermiben évi rendes 
közgyűlés it, melyen mindenekelőtt Kenézy 
Csatárt, az egyesület volt elnökét tisztelet
beli tagnak vá'asztották m íg, majd a múlt 
évi számadás jóváhagyása’ és a felmentés 
megadása u'án a tisztujitásí ejtették meg. 
Elnötlett: Holló Sándor nyug, képezdei 
tanár, alelnök ; Kriek Jenő képezdei ta
nár, pénztáros : Szén t-I vány Endre 
adó’iszt, jegyző ; Se h v arc z Izidor adó
tiszt, számvizsgálók ; Jánosa Ede p. ü. 
számvizsgáló, és R ó t h Adolf postatiszt. 
Valasz mányi tagok : Barkóczy Barnabás 
p. ü s. titkár, Bellán Adolf telekkönyv
vezető, D.-. Elek Mór aljárasbiró, S v a r b a 
József kopezdei tanár és Szegedy Mik
lós p. ti. számV'zsgá'ó. |A költségvetési elő
irányzat letárgyalasa után utasítót a a köz
gyűlés a választmány.', hogy gondoskodjék 
egy tisztviselői otthonról, továbbá, hogy a 
köztiaztvise öknek az egyesület kötelékébe 
való be, vagy be nem vonása tárgyában te
gyen a közgyü'ésnek javas atot a végül 
gondoskodjék arról, hogy az egyesület tag
jai az alapszabályokban körül irt kedvez
ményeket éa e őnyöket. vaióbsn élvezhessék is.

— Megyei közgyűlés. Barsvármegye 
törvényhatósági bízó isaga 1904, évi má CIUS 
hó 24 én délelőtt 10 Órakor Aranyoonarót- 
hon a vármegye székhaza nagy termeben 
évnegyetles rendes kö-gyü <ist tart.

— A lévai vizlecsapoló társulat 
ma egy hete rendaivü i közgyűlést tartott 
Báthy László prépost-piébáuos elnöklete 
a'a’t, melyen a tagok nagy számmal jelentek 
meg. Eitök kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg a társulat elhunyt jegyzőjéről Tonhaiser 
Józsefről, mire a közgyűlés részvétét jegy
zőkönyvbe foglalni rendelte. Majd jegyzővé 
Dr. Kersék János ügyvédet választotta 
meg s egyúttal megalakították a felszólamlá
sok elintézésére az ötös bizottságot,melynek 
tagjai Féja Kálmán, Márkiy József, Váczi 
Jóná4, ifj Gdarabos István és Dálnoky La
jos lettek. Megbízta közgyűlés az elnöksé
ge",hogy a munkálatok mielőbbi megkezdése 
céljából sürgős engedélyt szerezzen az alis- 
páni hivataltól s felhatalmazta, hogy a költ
ségekre szükséges összegnek legfeljebb 6°/j 
kamatra leendő kölcsönvétele iránt a miuis- 
ter jóváhagyását kikérje. Elhatározta végül, 
hogy a tagok járandóságukat 3 évre fel
osztva tör'eszthessés. Mos’, mar kilátásunk 
van, hogy a vad tlmási vadvizek nemsokára 
e'vezettotnek s így ama még nedves vásár
tér is teljesen száraz lesz.

— Főtemplomunk uj díszei. Remek 
szép és hazai művészetünket méltán dicsérő 
8zt, Józtef szobrot állítatott egy ismeretlen 
jótevő a plébániai templomban, amit csü
törtökön helyeztetett el Báthy László vá
rosunk érdemes prépos’.-plébánosa.Ugyancsak 
e napon állította fel P a 1 k a József jóhirü 
budapesti üvegfestő a „Bakó-család" által 
Dr. Bakó Gyula és özv. Bakó Ferenc t-né 
emieaeikre ajánlott üvegfestésü ablakokat, 
melyek egyike Jézust, mint a „Jó pász
tort", másik szt. Józsefet ábrázolja, Igazán 
sikerült alkotás mind a kettő, nagy örömet 
szerzett a hívőknek, akik seregestül siettek 
azokban gyönyörködni. Még négy ablak vár 
kegyes jótevőire.

— A lévai „Kath. Kör*  ma f. hó 
20-án délután négy órakor rendkívüli köz
gyűlést tart az egyesület helyiségében,mely
nek egyedüli tárgyát a plébánia szomszéd
ságában építendő uj otthon terveinek jóvá
hagyása 8 az építő bizottság megválasztása 
képezi, amire ez utón íb felhívja figyelmüket 
a tagoknak a kör választmánya.

— Korai hervadás. Súlyos csapás 
érte P r a c h a r József polgártársunkat, a 
kinek Géza nevű tizennyolez éves fiát a 
műit vasárnap kísértük ki utolsó útjára. 
Nagy és igaz bánatot okozott sokaknak e 
korai elmúlás s őszinte részvétéit gyászolt a 
Jngenyegyiet is, melynek tagjai testületileg 
vonulták ki a temetesre s koszorút helyeztek 
koporsójára.

— Meghosszabbított vasúti elő
munkálati engedély .A kereskedelemügyi 
miniszter Visnovsky Sándor építési vál
lalkozó, budapesti lakosnak a m. kir. állam
vasutak Ipolyszakállos állomásától Szete, 
Százd, Deménd, Magyarad, Szántó, Bori, 
Csak, Varsány községek érintésével a m. 
kir, államvasutak Léva állomásáig és inneii



Dobó Berekali#, Sólymos, Zsombor, Bát, 
Tótbaka, Bakabánya, Uhliszkó. Gyékényes 
iráuyaban és a m. kír. aiiamvasutak Selmec
bánya állomásán át, Banka, Hodrusbánya, 
Alsóhámor érintésével a Garamberzencze- 
lévai b, é. vasút Zsarnócza állomásáig veze
tendő 0 70 méteres keskeny, esetleg rendes 
nyomtávú gözmozdonyu h. é. vasútvonalra 
kiadott s meghosszabbított előmunkálati en- 
gedé.y érvényét további egy év tartamára 
meghosszabbította.

— Vásáráthelyezés. A kereskedelem 
ügyi m. kir. miniszter megengedte, hogy a 
Barsvármegye területéhoz tartozó Zsarnócza 
községben a folyó évi május hó 2. és 3-ára 
eső országos vásár ez évben kivételesen
1904. évi április hó 25. és 26-án tartassák 
meg.

— A választási jog kiterjesztése. 
A képviselői választási jogot a kormány ki
akarja terjeszteni. E czélból üiszeirást esz
közöltet az egész országban. Az összeírást 
márczius 15—31-ike között keli eszközölni. 
Városunkban a tanács a múlt héten és e 
héten foganatosítja az összeírást kiküldöttek 
által.

— Korpona tót városi jellegéből 
csak nem akar engedni, a mi nem is cso
dálható, miután maga a városi hatóság tót 
uyelven szerkeszti s adja ki minden hiva
talos hirdetményét. A legutóbb : Baumann 
Ottó főjegyző egy „Upozornenie“-t adott ki 
ékes tót nyelven, a melyben tudtunkra 
adja, hogy a korponai vásár nem 26-án, de 
24 én lesz. S mindebben a legfeltűnőbb az, 
hogy a tisztelt jegyző ur ezt a tót hirdet
ményt Léva város rendőrkapit.ányi hivatalá
nak küldötte. Avagy talán azt hiszi, hogy 
mi is korponaiak vagyunk ?

— Táviratozás a mozgópostán. A 
posta és távíró vezérigazgatósága a követ
kező hirdetést tesz közzé: Hogy főleg a 
vasúton utazó közönség részére a távirat 
föladása megkönnyittessék, elrendeltem,hogy 
ez évi április hónap elsejétől a mozgó- (ka
lauz) posták a távirat föladását közvetítsék. 
Fölhívom a közönség ügyeimét a követke
zőkre : 1. A távirat megírására legcélszerűb
ben a zárt táviratlapot használhatják (ára 
62 fillér, tíz szó d'ja a belföldi, osztrák-, 
német , bosnyak- és szerb forgalomban), de 
írhatják távirataikat közönséges papirosra 
is, ez utóbbi esetben az illető papírlap a 
szöveg fölött Távirat fö Írással látandó 
el és a távirat díján föiüi a táviratlap 2 61- 
lér ára is frankójegyekben lerovandó. Ve- 
vény nem adatik. 2. A távirat cziméböl ne 
hiányozzék a rendeltetési hely és a mennyi
ben ott táviró nincs, az utolsó táviróhivatal 
neve, melyet a czimben mindig az utolsó 
helyre kell írni. 3. A föladó Írja rá a távi
ratra tejes nevét és lakásc imét, mert ez 
esetben táviratra eljut reude'teiése helyére, 
habár nincsen is kellően bérmentesítve, de 
legföljebb 40 fillér hiányozhat a díjból. — 
Ennél nagyobb hiány esetén a táviratot nem 
továbbítják. A 40 fillérnél kisebb hiányzó 
díjrészt 20 fillér pótdijjal együtt utóiag a 
föladónak kell megfizetui. 4. A távirat d ját 
zárt táviratlapoknál a már ierótt 60 fillér 
díj betudása mellett, frankojegyek fölragasz- 
tásávai kell le.óni. A zárt táviratlapok és 
frankójegyek lehetőleg előre beszerzendők, 
de szükség esetén azokat a mozgó- (Kalauz) 
postától is lehet vásárolni.

— A magyar föld urai. Magyaror
szágon az e.ső nagybirtokos az álam 
2.816,418 kát. holddal ; a mágnások közül 
gróf Eizterházy 421,500 holddal, gróf Schön- 
born Frigyes 216,021 holddal. Frigyes kir. 
herczeg 157,731 holddá1, gróf Festeticr Ta- 
ezilió 134,541 holddal. A nagyváradi római 
kath. püspök 189,936 hóinak, a hercegprí
más 91,800 holdnak, a kalocsai érsek 23,143 
holdnak az ura, A varosok között Szabadka 
áll az első helyen 166,070 holddal, a máso
dik Debreczen 99,618 holddal, Szeged a 
harmadikon áll 72,427 holddal.

Gazdák, ha nagy terméshez akar
nak jutni, Mauthugr-tele magvakat vesse
nek. Idei árjegyzékét, mely 226 oldalra 
terjed, Mauthner Ödön cs. és kir. udvari mag
kereskedése Budapesten, Bottenbiller-utcza 33., 
mindenkinek ingyen megküldi. A kitünően 
tisztított, legnagyobb Csiraképességgel biró, 
fajtiszta magvak árai alacsonyak. Különösen 
fölemlitendök az impregnált takarmányrépa
magvak es a legnemesebb gabonafélék dús 
választéka. __

araósAdOK
Rovatvezető: ZUHANY.

Lévai különlegesség
A. Tadod barátom, hogy Léván automata város

háza van ?
B. Hogyhogy ?
A. Ha áz ablakon bedobsz egy követ, kiugrik 

egy reudör.
B. Ne mond I
A. 8 ha bedobsz még egy követ, kiugrik egy 

másik rendőr.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

Mint a lévai vármegyei közkórház ve
zetésével megbízott orvos, hálás köszö lettel 
vettem tudomást a „Kórhfizbái*  rendező 
bizottságának a „Bura*  12. számában köz
zétett elszámolásáról. Kötelességemnek tu
dom ez alkalomból e helyen a kórház ne
vében köszönetét mondani az áldozatkész 
közönségnek, mely adakozókészségét azon 
intézménytől most sem vonta meg, melyet 
nagylelkűsége 2 év tized előtt létesített j

egyúttal köszönetét mondani a bá’ rendező 
bizottságának, névszerint Dr. Gyapay Ede 
és Dr. Lakner Zoltán uraknak, kik az esz
mét felkarolván, azt nagy fáradozással és 
példás buzgóságg.il akként megvalósították, 
hogy a nem várt szép anyagi siker a kór
nak régóta nagyon érzett, oly szükségletét 
képes lesz megvalósítani, melyre annak saját 
jövedelméből fedezet nem juthatott volna. 
Az eszközölt befektetésekről annak idején 
nyilvánosan fog a kórház igazgatósága elszá
molni.

Léván, 1904. márczius 13-án.
Dr. Karafláth 

kórh. igazgató.

Köszönet nyilvánítás.
Hálás köszönetének ád kifejezést a do- 

' bóberekljai iskolaszék a Lévai Takarékpénz
tárnak azon 50 koronáért, a melyet a dobó
berekaljai róm. kath, iskola czéljaira küldeni 
kegyeskedett. A fentemlitett pénzintézet ezen 
adományával is újólag bizonyítja, hogy a 
Léva vidéke magyar kultúrájának előmozdí
tására és igy a magyarság megszilárdítására 
áldozatoktól nem retten vissza. Kísérje to
vábbra is az Isten áldása ezen jeles pénz
intézetnek tenköit gondozásu vezetői haza
has és humanitárius működését I

Garamujfaluban, 1904. évi márc. 12-én,
Báthy Gyula

h. alesperes plébános.

Köszönet nyilvánítás.
Alulírott, mint a helybeli „Kath. Le

gényegylet ügyvivő elnöke, a nyilvánosság 
; előtt is hálás köszönetét mondok a „Lévai 
j Takarékpénztár11 mélyen tisztelt Igazgatósá

gának, hogy egyesületünk humánus céljaira 
’ ötven koronát és a lévai takarék és hitel- 
j intézet mélyen tisztelt igazgatósága húsz 
• koionát adni ez évben is kegyesek voltak.

Léva. 1904. évi márczius hó 9 én.
Sípos Antal 

legényegyleti elnök.

Pótlás
A f. évi febiuár 20-án tartott „Jelmez 

: estély4 felülfizetői közül Hecht Bernát Csif- 
i fár 6 kor. adománya tévedésből kimaradt.

Köszönet nyilvánítás
A Lévai Takarékpénztár Részvénytár

saság 100, a Lévai Takarék és Hitelintézet 
> 50 koronát ajándékozván a főgimnáziumi 
i segélyegylet alaptőkéjének gyarapítására, e 
I nemes czélu adományokért a szegény tanu

lók nevében ez utón mond hálás köszönetét 
az igazgatóság.

Nyilvános köszönet.
A helybeli áll. tanítóképző intézet ifju- 

sádi segély-egyesülete nevében hálss köszö- 
j netünket nyilvánítjuk a helybeli pénzintéze- I 

tek nemes lelkű vezetőinek, hogy egyesüie- * 
, tünket szives adományaikkal támogatni ke

gyeskedtek.
Midőn a Barsmegyei Népbank 20 kor., 

a Lévai Takarékpénztár 100 kor. és a Lé- 
I vai Takarék és Hitelintézet 25 kor. ajándé

kát nyilvánosan köszönettel nyugtatjuk s 
: egyesületünket további jóságukba ajánljuk, 

mély tisztelettel maradunk
Léván, 1904. márczius 17-én.

Pethes János Horváth A. János
igazgató. az ifjúsági segélyegyasület elnöke.

Nyilvános köszönet.
A lévai takarék és hitelintézet tekinte

tes igazga’ósága az 1903. évi nyereményé
ből a lévai önkéntes tüzoltóegyletnek 50 
korona összeget volt kegyes adományozni ; 
az összeget ez utón nyugtatom, egyúttal 
nem mulaszthatom el a nemes adakozónak 
hálás és őszinte köszönetemet nyilvánítani.

Léva, 1904. marcz. 18.
Farkas Orbán 

főparancsnok.

Köszönet nyilvánítás.
A Lévai Takarékpénztár tek Igazgató

ságát1 150 korona, és a Léva város első 
tized tek. elöljáróságától 20 korona a lévai 
ö. t. o. egylet céljaira, szives adományokért 
az egylet nevében hálás köszönetét nyilvá
nítja

Léva, 1904. márczius hó 12-én.
Kovácsik Samu

3. .t o. egylet pénztárnoka 

Nyilvános köszönet.
A Lévai Takarékpénztár 50 koronát s 

a Barsmegyei Népbank lévai fiókja 50 ko
ronát és a lévai takarék és hitelintézet 30 
koronát voltak szivesek a „Lévai izr. 
nöegylet1 jótékony czéljaira adományozni, e 
lap szívességéből az egylet nevében ez utón 
is mondunk hálás köszönetét.

Fenyvesi Károly Weisz Mórnó
titkár. elnök.

Köszönet nyilvánítás,
Hálás köszönetünk kifejezése mellett 

nyugtatjuk ez utón is azon 40 Koronát, a 
melyet a lévai takarékpénztár tek. Igazga
tósága és a lévai takarék és hitelintézet 
tek.Igazgatósága pedig 20 koronát a lévai izr. 
betegsegélyzö és temetkezési egyletnek jut
tatni szivesek voltak,

Léva, 1904 márczius 17.
Rosenbaum Adolf . Fredmann Samu 

egyleti titkár. egyleti elnök.

Szerkesztő üzenetek.
S. C. Budapest. Verseit legközelebb sorra kerítjük. 
F. Gy. Budapest. Értékes közleményét eddig hely

szűke nöatt eddig nem hozhattuk.

Irodalom és művészet.
Az első obstructió épen a parlamenta

rizmus hazájában, Angliában lépett fel 
1830-ban, a hol IV. Vilmos trónralépése 
után a választási reform idézte elő. Addig 
is volt már mozgalom, de annak célja min
dig kivül esett a fennálló alkotmány terén. 
A franczia forradalomban is megtörtént a 
szavazó jog kiterjesztése, de ott nem a par
lamentnél volt a hatalom, hauem az annak 
parancsoló népnél. Itt ellenben a történet
ben először felismeri a nép, hogy törvényes 
érvényesülésének legbiztosabb módja, ha 
képviseletet nyer a törvényhozásban. Wel
lington herczeg kijelentette, hogy minden 
eiövel ellene szegül a törvény megváltozta
tásának. A nép izgatottságában anylra ment, 
hogy a Waterlooi győző palotájában sem volt 
biztonságban s a király nemsokára Gray 
György grófot volt kénytelen megbizni ka- 
binetaiakitással. Russel lord mint belügymi
niszter dolgozta ki a reformjavaslatot, mely 
szerint Londonban 8, a többi város 34, a 
grófságok 55 kerülettel gyarapodnának. A 
reform a tulsuiyc a polgárság kezébe adja. 
A tory-párt a vitának meghosszabbítását 
vette igénybe.

Ez volt az angol parlamentben az első 
nagy obstructió és a későbbi mind ennek 
mintájára ment végbe. A közvélemény erő
sen nyilatkozott az obstructió ellen és nem 
engedte meg a minisztériumnak a hátrálást. 
Az ellenzék ereje meg is tört és harmadik 
olvadásban elfogadták a reform-bilit.

Erről az első obstructióról szól a Nagy 
Kepes Világtörténet most megjelent 203. 
füzete.

A 12 köteteB nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyút
tal a kötet írója is. Egy-egy gazdagon il
lusztrált kötet ára díszes félbőrkötésben 16 
korona; füzetenként is kapható 60 tiílerjé- 
vel. Megjelen minden héten egy tüzet. Kap
ható Nynrai és Társa könyvkereskedésében 
Léván, havi részletfizetésre is.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 
1904. évi márczius hó 13-tól 1904. márczius hó 20-ig 

Születés.

A szülök neve <1i 
® ©

A gyermek ’

neve

Lalik József Palenik Teréz leány Mária

Sloszár .János Halasy Julianna fiú János

Pénzes István Jarábek Rózi leány Mária

» »» » >» fiú János

Vidor Sámuel Tippel Matild fiú József

Weisz Simon Steril Czéza leány Johanna

Mészáros Pál Kuczi Zsófia leány Örzsébet

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Rákóczi András G2 éves szivszélhüdés

Ozv. Kohn Ferenczné
Goldberger Dobóra 87 éves vénségi üszők

Lévai piaeziarak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m,-mázsánként 12 kor. 20 üli. 
13 kor. 60 fill. Kétszeres 13 kor. 40 üli. 
12 kor. 60 üli. — Rozs 12 kor.—fill. 12 kor. 
40 áll — Árpa 12 kor. 60ál). 13 kor. — fi'l 
Zab 11 kor. 20 üli. 11 kor. 40 611. — Kuko 
rieza 11 kor.— üli kor. 11 40 üli. Bab 
Ilikor. 20'ill. 14 tor. — fill. — Lencse 16 kor. 
20ü'l. 16 kor. 60 üli. — Köles 8 kor. 20 611. 
8 kor. 80 üli.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 62 70 — korona Luczernamag 
54—58 korona, Impregnált Répa mag 
36 44kor. Répamag — — kor. Muharmag 
6’/« 7*/s  kor Baltaczim 13—137a— kor. 
Bükköny 6*/,  7 kor.Vöröshere 58-65 kor. 
Fehérhere----- Komoczini fűmag — —
Thimothems — — kor. Nem impregnált
35 kor. _

Nyilttér.
Eladó széna,

Jobb minőségű réti széna Léván. Az 
1903, évi termés, tiszta egy kazalban, vagy 
méterölonként is eladó. 15 méter hosszú, 
3 méter 50, cm. széles, 3 méter 50 
cm. magas. Jó- és tisztaságáért kezességet 
vállalok.

Tóth Dániel 
_________________________ ____________Léván._________ 

j Uj elsőrangú
. írógép ele üzletfeloszlatás folytán jutányosán kap

hatók. Tudakozódásokat „Nagyon jutányos- jeligével e 
1 lapra hivatkozással MOSSE RUDOLFHOZ, Budapest 

Ferencziek tere iutézeudök.

Cséplőgép,
, (Dreschkasteii) mely még jókarban vau, ju

tányosán eladó Botka Zoltánnál Kis 
Veaekényben.

465/1903. 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. csikkek a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik az 1892. 
évi XXIX. törvényezikkben szabályozott el
járás a telekkönyvi bejegyzések helyesbité- 
tésévei 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 az 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 nem 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-cz. 5 és 6 §-aiban foglalt kiegészítéseit 
is — a tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzése ellenében ellen moudással élni 
kívánnak,írásbeli ellentmondásukat hat hó alatt 
vagyis 1904 évi szeptember hó Ínap
jáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
uyujtsák be,mert ezen meg nem hosszabbít
ható záros határidő eltelte után ellentmon
dásuk többé ügyelembe vétetni nem fog ;

3) hogy midazok, a kik a telekkönyv 
átalakítása tárgyában tett intézkedések által, 
nemkuönbn 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 iránybau sértve vélik, ide 
értve azokat is, kik a tulajdonjog arányai
nak az 1889. évi XXXVIII. t, ez. 16 §-a 
alapján történt bejegyzését sere mesnek ta
lálják, e tekintetben felszólalásukat tartal
mazó kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz 
hat hónap alatt vagyis 1904. évi szept
ember 1. napjáig nyújtsak be, mert ezen

j nem hosszabitható záros határidő elmúlta 
után az átalakításkor közbejött téves beve- 

1 zetésböl saármazó bárminemű igényeket jó
hiszemű harmadik személyek irányában többé 

i nem érvényesíthetik, az említett bejegyzé- 
I seket pedig csak a törvény rendes utján és 
, csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat 

szerzett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkül támadhatják meg.

I Egyúttal ügyelmeztetnek azok a felek, 
i akik a hitelesítő bizottságnak eredeti okira- 
i tokát adtak át, hogy a mennyiben azokhoz 
I egyszersmind egyszerű másolatokat is csatol- 
■ tak, vagy ilyeneket pót!ólag benyújtanak, az 
* eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átve

hetik.
Léván, 1904 évi február hó 5 napján.

Pogány 
kir. járásbiró.

Van szerencsém a n. é. helybeli és vi
déki közönség b. tudomására hozni, hogy 
Tjévéirx -  -------——— .,■ ■■==

Láng közp. kávéházzal szemben 
(Klain Ödön féle házban) 

egy a mai kor igényeinek megfelelő 

Férfi és gyermekruha 
= és női felöltők
Üzletet - ' -----"

—-• - ----- ■ megnyitottam.
Dús választék minden elgondolható mi

nőségű és alakú kész

férfi és gyermekruhákban 
továbbá óriási nagy választék 

IHT" a legújabb női 
felöltőkben

férfi felöltök, Ulster. Havalok, Jaquet' 
Ferencz József öltönyökben 

folyton újdonság gyermek 
ruhákban, ====s=~ 

üzletemben minden egyes darabon a legju- 
tányosabb

IMF*  szabott átr
megjelölése kizárja az esetleges túlfizetést 
és kellemetlen alkudozást,

A n. é. közönség becses pártfogását 
kérve

vagyok teljes tisztelettel

Feiner Gyula 
központi férfiruha áruház 

és női felöltők raktára.

buzg%25c3%25b3s%25c3%25a1gg.il
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12. 8zim HIRDETÉSEK 1904 márczius hó 20,

Meghívó. ---
A lévai kér. betegsegélyzó'-pénztár 1904. márczius hó 25-én reggeli 10 órakor (határozatképtelenség 

esetén folyó évi márczius 27-én délután 2 órakor) tartja meg a lévai kér- betegsegélyzó'-pénztár helyiségében

rendes közgyűlését,
melyre az 1902. évben megválasztott közgyűlési kiküldöttek tisztelettel meghivatnak.

A gyűlés tárgyai:
1. Igazgatósáéi jelentés 1903. évről. 2. Az 1903. évi zárszámadások és vagyon-mérleg kimutatások bemutatása és a felügyelő-bizottság jelentése alapján a felmentvény 

megadása. 3. A kilépő igazgatósági tagok helyeinek betöltése. 4. A felügyelő bizottság megválasztása 2 munkaadó és 4 alkalmazott, — a kilépettek újra meg nem választhatók. 5. A 
választott bíróság megválasztása; 2 munkaadó és 4 alkalmazott rendes, 1 munkaadó és 2 alkalmazott póttag gyanánt. 6. Önálló indítványok tárgyalása, melyek azonban 48 órával 
előbb az igazgatósági elnöknél Írásban bemutatandók.

Léván, 1904. márczius 13-án.

Pénztári számadás 1903. évre.
Nn

Ú-

BEVÉTEL:

1
2
3
4

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

1902.

n 
n

n 
n
»»

I. Áthozat az 1902 évről 
évi pénztári maradvány - - - - 

postatakarékpénztári maradvány 
pénzintézetekben elhelyez. „ 
tiszti biztosíték „

II 1903 évi bevétel
Tagjárulék a tagoktól...............................

„ munkaadóktól......................... -
„ önk. tagoktól..........................

Iparhatóságilag kiszabott pénzbüntetésből 
Tagsági könyvekből................................
Elhelyezett töke utáni kamatok - - -
A lévai takarékpénztári 8508 sz. könyvből 
Táppénzek megtéritéséböl.....................
Gyógyszerek $, .....................
Gyógyszerészek engedményeiből - - - 
Tiszti biztosítékra bevételeztetett - - -
A m. k. postatakarékpénztárnál fennálló 

5433. sz. cheque számlából felvétetett -

Kelt Léván, 1903. deczember 31.
Tooth Kálmán

ellenőr.

Korona fill. Korona fill.
N 
cn

X

640 71
551 92 1

2034 — 2
1242 02 4467 65 3

4
11949 17 ÍJ
5974 58 6

152 64 18076 39 i
Q

135 —
32 60
89 05 9

100 — 10
17 60 11
5 15

253 23- 12
1396 72

8518 61 14
15

16

1 í

18

31792 —

Burko János
f. b. tag.

Korona fill. Korona fill.

4919 85
994 86
177 —
152 10

4341 07
3751 66

11 —
7 80 14355 34

2624 02
427 —
100 — 3151 02

464 22
13 56

302 76
97 35 877 89

9390 31

2123 05
1337 74 12851 10

556 65

31792 —

TEHER: fill. KoronaKorona

Frasch József 
pénztárnok.

Frasch József 
pénztárnok.

N 
cn

1398
97

J337

Komzsik Lajos 
titkár.

Komzsik Lajos 
titkár.

1
2
3
4
5

Groszmann Ferencz 
f. b. tag.

Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes merlegek. 
Mezőgazdasági gépgyárosok raktára: 

Kern Testvéreknél "V...
Léván. Jgy

Árjegyzékek kívánatra Ingyen és ~ 
bérmentve küldetnek.

I Gyógykezeltetési és egyébb 
költségek:

Táppénz és gyermekágyi segély - - -
Kórházi ápolási dijjak ..........................
Temetkezési segély ...............................
Gyógyászati eszközökre..........................
Gyógvtári költségekre...............................
Orvosok fizetésére -...............................
Szülésznők dijjaira.....................................
Foghúzásokra ..........................................

II. Igazgatási költségek
Tiszti fizetések és bizalmi férfiak tiszteletdija 
Szolga fizetése és a beteglátogatók dijai 
Szolgának fizetési előleg..........................

III Dologi kiadások
I lázbér, fűtés és világítás.....................
Iroda szerekre.................................... .....
Nyomtatványok és könyvkötő munkára - 
Egyébb kiadásokra ................................

IV. Töke elhelyezés, 
postatakarékpénztárnál fennálló 

sz számlára................................
A lévai takarékpénztárban és Barsmegyei 

Népbankban elhelyeztetett.....................
Tiszti biztosíték a lévai takarékpénztárban 
1903. évi pénztári maradvány - - - -

Csornák Izidor
elnök.

Ezen számadást megvizsgáltuk és helyesnek találtuk.
Weisz Salamon

f. b. elnök.

Vagyon mérleg 1903. évre.
N 
m

Us
VAGYON: iKorona

5
fill. Korona ; fill.

1 I Pénztári készlet 1903. év végével - - -
a) Pénzkészlet a kézi pénztárban - - 556 65
b) Postatakarékpénztári betétben - - 319 79 876 44

2 Leltári tárgyakban 5°/0 levonásával - - 187 49
3 Tagkönvv és nyomtatványokban - - - 385 —
4 Pénzbüntetések és tagdijakban - - - - 230 —
5 Hátralékos tagdijakban........................... 5884 23
6 A lévai takarék és hitelintézetben elhelyezve 1000 —
7 Barsmegyei népbankban 1000 —
8 Kamatokban............................................... 123 05
9 Tiszti biztosíték a lévai takarékpénztárban 1337 74

10 Egyenleg hiány.......................................... 4670 35
u 15694 30

Barsmegve alispáni hivataltól kölcsön
Gyógyszerészek kiegyenlítetlen számlája -
Nyomtatványok » „ -
Tiszti óvadékok..................... .....
Tartalékalap 1895—1902. év végéig - - 

„ 1903. évre 18076 K. 39 f. után
10553
1807

48
63 12361

15694
II i II

Kelt Léván, 1903. évi deczember hó 31.
Toóth Kálmán Csernák Izidor

ellenőr. elnök.

Ezen vagyon mérleg a pénztári könyvekkel összehasonlitatott és helyesnek találtatott.
Burko János Weisz Salamon Groszmann Ferencz

fi b- ta8- fi b. elnök. f. b. tag.

Hirdetés.
Ezennel közhirré teszem, hogy Róth Ignácz közadós csődügyében a 

elődválasztmánynak 1904. évi márczius 9-én kelt határozata folytán a csőd
leltár 438, 442, 444. 445, 447, 448, 455, 457, 458. 460, 467, 470, 472,474, 
480, 484, 485, 487, 492, 494, 496, 498, 499, 500, 501, 502. 508, 509, 513.
516, 521, 523, 526, 528, 530, 533, 536, 538, 539, 540, 555, 556, 560, 566,
569, 571, 573, 575, 582, 583, 584, 588, 591 (Koritár István Gyékényes 73
korona) 592, 594. és 596 tételei alatt összeirt követeléseket egészben, — úgy továbbá

440 tétel alatti követelésből 26 K. — f.
44&
463
473
495

„ 507 tétel alatti követelésből — K. 60 f. 
« 517 „
, 527 „
„ 595 „
összegű részeket.

1 K. 26 f. 
4 K. 62 f. 
5K. 40 f.
2 K, 88 f.

1 K. 26 f.
— K.30Í
— K. 40 f.

»

„ „ „ ~ rv, ooi. rcBze*.cu
Léván 1904. évi márczius 22 én délelőtt 9 órakor hivatalos irodám

ban megtartandó nyilvános árverésen, a legtöbbett Ígérőnek készpénz fizetés mellett el
fogom adni, azon feltétel kikötése mellett, hogy a csődtömeget az e’adandó követelések 
és követelési részek valódiságáért, fennállásáért és behajthatóságáért semmiféle felelősség 
vagy szavatosság nem terheli.

Kelt Léván, 1904. évi márczius 16 án.
BELCSÁK LÁSZLÓ

kir. közjegyző.
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n
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Nnamtott Eyifctó Tini könyvnyoujdijiban Livin,


