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A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk '‘'Vzeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
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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.
2038/1904. szám.

Hirdetmény.
A Léva r. t. város területén lakó es

küdtszéki szolgálatra képesített férfiak alap
lajstromának összeállítására mi .iakitott bi
zottság nevében közhírré te m, hogy a 
Léva város területén lakó esk .dti-éki szol
gálatra képesített férfiaknak az 1905. évre 
ervétiyDyel bírandó alaplajstroma ö zeállitva 
lévéD, azt a kiadóhivatalban (v. -osház I. 
emelet 12. sz. ajtó) kö-8z<m éré tettem s a 
f. 1904. évi junius bó 1-m> napjától keidbe 
lő napon át délelőtt 8—10 óra közben bárki 
által megtekinthető.

Az a'ap'ajstromba fölvett egyének ki
hagyása, vagy a kihagyottak fölvétele ve
geit ugyanazon időben bárki fö szólalhat s 
azt elöltem szóval előterjesztheti; avagy ná
lam írásban benyujtha ja.

A fö szólamlasok a kiadóhivatalban 
1904. évi junius 16-től 23-ig d. e. 8 — 10 
óra közben kö/sz< miére lesznek kitéve,mely 
idő alatt azokra bárki — szóval, va.y írás
ban — észrevételt tehet.

Kelt Léván 1904. május 24-én.
Bóclog-lx Xuajos 

polgármester.
mi bt az összeíró bizottság elnöke.

II.
497/1904. szám.

Hirdetmény.
Léva város képviselőtestülete folyó évi 

május 21-én tartott közgyűlésében 497/1904. 
sz. ba'ározata alapján Szarba Endre a tál a 
köztérből elfoglalt terület adásvétele felett 
az 1886. évi XXII. t. c. 110 § a alapján f. 
évi junius hó ’ 30-án délután 4 órakor tar
tandó Közgyűlésen fog érdemlegesen hatá
rolni, mikorra a városi képviselőtestület 
tagjait jelen hirdetmény u'jáu is megidézem.

Levan, 1904. évi május 21.
Eódcgh. 

polgármester.
III.

823/1904. sz.
Hirdetmény.

Az 1904. évre szóló s megállapított ke
reskedelmi és iparkamarai illetékről a kive
tési lajstrom, az abban kitüntetettt összegek 

behajtása céljából az illetékes kamara által 
megküldetett.

Minélfogva felhivatnaak az érdekeltség 
azon iparkamarai illeték fizetés kötelezettjei 
kiknek évi illetéke 4 koronát meghalad, 
hogy tartozásukat 8 nap alatt különbeni 
megzálogolás terhe alatt okvetlenül Léva 
város adóhivatalánál fizessék be.

Városi adóhivatal.
Léva, 1904. évi május 16-án, 

Komzsik Tuajos 
adáh. főnöke.

Piaci rendtartás.
Léva város képviselőtestülete a múlt 

évben a piaci forgalom egységessé té
tele s különösen a rend fenntartása s 
az ott űzött visszaélések meggátlása 
céljából egy vásáti r ídtartást létesített. 
Ez a vásári rendtar s nagyjelentőségű 
eredményt van hivtUa előidézni a mai 
visszás állapotok felett. A vásári rend
tartás azon része azonban, mely a ko
fáknak a megszabó . idő előtt az élelmi 
szerek összevásárlását eltiltani akarta, 
miniszteri jóváhagyást nem nyert. E 
határozatát a miniszter azzal indokolta, 
hogy az ipartörvény szerűt szabad 
ipar van, ennélfogva az ilyen üzérke
dés nem kor'átolható. Annyi tény,hogy 
ha ebből a szempontból fogjuk fel a 
dolgot, akkor, akkor a miniszteri ren
delet csupán a törvény intencióinak tett 
eleget, a midőn az erre vonatkozó részt 
a rendtartásból törülni reudelt ?. Ámde 
a mikor arról van szó, hogy ezek az 
üzérkedések az élelmiszerek mestersé
ges drágulását idézik elő s hogy a 
kofák merészségükuen annyira mennek 
hogy miattuk tisztességes uriasszony 
lassan már a piacra sem mer menni, 
akkor gondolni lehet, hogy Léva vá
ros közönsége nem ok nélkül óhajtotta 
a kofák megrendszabályozását s hogy 
nem minden ok nélkül akarta a léte
sítendő vásári rendtartást az ide vo

natkozó tiltó rendelkezésekkel megbő- 
viteni.

Miután azonban a miniszteri leirat 
másként intézkedett, el kell fogadnunk, 
annyival is inkább, mert a legutóbbi 
városi közgyűlés ezen rendelkezéseket 
a vásári rendtartás szövegéből már is 
törülte ; mind a mellett a piaci rend 
s a vásárló nagy közönség biztonsága 
érdekében meg kell tennünk minda- 
máz intézkedéseket, melyeket a fenn
álló törvények és rendeletek neküük 
megengednek.

Első sorban is tehát a rend bizto
sítása szükséges a piacokon, ami a 
rendőrkapitányság hatáskörébe esik s 
okkal-móddal rövid időn belül rendet 
lehetne termteni a vásár, illetve a heti 
piacon. Célszerűnek látjuk, hogy a 
heti élelmi piacon a délelőtti vásár 
ideje alatt egy, esetleg két rendőr 
ügyelne a rendre. Ezek a legszélesebb 
körű utasítással volnának ellátandók s 
minden egyes esetet, mely a vásái 
rend megbomlására vezetne, feljelente
nének a rendőrhatóságnak, egyes ese
tekben való közbelépésükkel pedig meg
cáfolnák a visszaéléseket Akkor talán 
nem kellene attól tartani a piacra járó 
gazdaasszonyoknak, hogy a kofák a 
kezükből kapják ki a megalkudott áru
kat. Mindazokat pedig, k'ket a vásári 
rend megzavarása miatt feljelentettek, 
a legszigorúbb büntetéssel kell sújtani 
s a büntetést minannyiszor, a hányszor 
a rendzavarás elkövettetett alkalmazni.

Második eszköznek tartjuk a piaci 
rend állandósítására azt, ha a rendsze
res adásvétellel foglalkozó kofákat ipar
engedély váltására kötelezzük. Mind
azok, kik élelmi szerek vételével és 
viszont eladásával foglalkoznak, össze- 
irandók s felettük különösebb ellenőr
zés volna gyakorlandó.

A városi közönség létérdeke az, 
hogy az élelmi szerek mesterségesen 
meg ne drágitassanak. A mindennapi 
kenyérért való küzdelemben elég baja 
van az embernek amúgy is. A városi 
hatóságnak kötelessége, hogy a közön
séget ezen védekezésében támogassa 
a rendelkezésére áUó törvényes eszkö
zökkel. Azoknak a botrányos állapotok
nak megszüntetéséhez, melyek ma a 
lévai piacon uralkodnak, nem szüksé
ges semmiféle újabb rendelet, vagy 
törvény, csupán a hatóság részéről egy 
kis jóakarat a vásárló közönséggel és 
szigorúbb ellenőrzés a kofákkal szem
ben. Léva város közönségének túlnyomó 
része a piacra van utalva, a kofák a 
közönségnek ezt a kényszerűségét a 
legrazinirozottabb módon zsarolják 1 
8 ha ez ellen már egyebet nem lehet 
tenni, legalább azt gátolja meg a vá
rosi hatóság, hogy ne oly szemérmetlen 
módon tegyék, mint eddig.

Egyébként pedig alapos a remé
nyünk, hogy a tennebb elősorolt in
tézkedéseket ellenük foganatba teszik, 
nagyon megfog csappanni a kofák 
száma és a piacou teljes rend és bé 
kesség fog uralkodni, a nit, sajnos, már 
oly régóta vagyunk kénytelenek nél 
külözni.

Oly intézkedés azonban a tiszte 
séges kereskedelmet korlátozza, nem 
kívánatos mert ez sértené a termelők 
érdekeit.

Körmöcbányasa járványos betegségek.
Körmöcbánya általában az egészséges 

városok közé tartozik. Fekvése kedvezi 
mert magasan vpu a tenger ssine felett.Dr. 
cára annak, hogy zöme a völgy talpán terül 
el, lejtősége következtében a feltő vizek 
gyors lefo’yása eléggé tisz iija, végi5' a völgy 
de re nyilván, a melegnek s a nap sugarai-

T A B CZ A.
A vak.

Irta: Michel Profina.

(Bretagne egy kis városa, ahol ez törté
nik. Lebret röviddel ezelőtt telepedett le e 
kis városkába csinos feleségével, Germaine- 
vei. A férfi Párisban vesztette el szemevilá- 
gát egy fizikai kísérlet alkalmával. Ez által 
pályafutása hirtelen megakadt. így örülhe
tett, ha e kis bretagnei fészekben tanári 
állást kaphatott. Felesége hűségesen volt 
segítségére és a tanulók dolgozatot ö olvasta 
fel neki.)

Lebret : Kedvesem, te szomorú Vagy, 
Germaine : Miért éppen ?
Lebret : Hisz itt egész nap esik és egy 

ilyen vak férfi oldala mellett élűi . - .
Germaine: Ugyan hova gondolsz? 
Lebret: Látom arcodon könyüdet. 
Garmaine : Hiszen te nem is látsz.
Lebrei : Igen, nem 'átlak fizikai szem 

immei, de mi világtalanok, jóllehet napsugár 
Dem tolul szemünkbe, finomabban érezünk, 
mint mások. Érzem, hogy tekinteted szomorú.

■ Germaine: Tévedsz. Nem mosolygok 
ugyan, de nem is szomorkodom. Megelége*  
dett vagyok sorsommal.

Lebret : Megelégedett ? Ezzel a sorssal? 
Hisz végtelen áldozatot hozasz számomra. 
Feláldozod ifjúságodat, szépségedet. Oh 
mily önző vagyok. Nekem mondanom kel
lene : Menj, menj, szabad vagy 1 De nincs 
arra erőm, hogy ezt megmondjam. Akara
tom ellenére bilincsellek magamhoz . . . Bo- 
ceáas meg.

Germaine: (Erősen neve./e) Mit boosAs- 
lak meg. Ast-e, hogy Maratsz engem?

Lebret: Hogy önmagamat ugy szeretem, 
(Sírni kezd).

Germaine ; Mit csinálsz ? Sirsz ?
Lebret: (Önmagán uralkodva.) Nem,nem, 

ne vedd ezt sírásnak.
Germaine: Folytassuk munkánkat, (A 

nő füzeteket vesz kezéie és lapozgat ben
nük.) A fiuk jól dolgoznak. Előttem van a 
kis Pocachart füzete, szép kerek irása vaD.„ 
Kívül csengetnek. Kevéssel ez után belép a 

szobaleánj).
A szobaleány ; Darvauit ur. (Átad egy 

névjegyet. Távozik),
Lebret: Darvault . . . Darvault , . . E 

nevet nem ismerem. (Germaine-hez) Fogadd 
Öt, én azalatt a szomszéd szobába megyek. 
(A bútorokat tapogatva e'ávozik.)

Germaine egyedül marad, sajátságos fel- 
indultság vesz raj a erőt.

Saville belép.
Germaine : (Elhalványulva) Saville 1
Saville: (Halkan; Germaine!
Germanie : (Rövid szünet után) Miért 

mondott be hamis nevet ?
Saville: Mert máskülönben nem fogad

tattam volna. (Megfigyelve Germaine egy 
mozdulatát). Senkit sem hívjon, én csak 
öunel óhajtok beszélni, tőlem nem kell fél
nie. Engedje meg, hogy néhány pillanatig 
egyedül lehessünk. Csak néhány pillanatig . 
12 év u'án. Ugy-e bár oly hosszú ideig nem 
láttuk egymást ?

Germaine: (Halkan) Oly hosszú ideig.
Saville ; És azóta sok minden történt.
Germaine : Lebret megvakult.
Saville: Halottam e félelmetes esemény*  

ről és én épen ezért jöttem - . ,
Germaine : Mit akt? ön ?
Saville: Arra figyelmertetem önt, a mi

12 év előtt történt
Germaine : Az már elmúlt.
Saville : 12 év alatt nem igen változnak 

az emberek, Gondoljon csak vissza. Akkor 
egy hóbortos, könnyelmű és szegény festő 
inas voltam . . .

Germaine: . . . aki azóta egy hírneves 
festő lett.

Saville : . . . hanem szerencsétlen, mert 
dicsőségét azzal oszthatta volna meg, akit 
szeretett, de mert egy jó állásb? i levő mér
nök találkozott, a kihez a lány t akarata e'- 
lenére, rövid látó szü'ei kényszeritették. . , 

Germaine; És Lebret megvakult.
Saville : Germaine ! Tudom, hogy ön 

soh’sem szerette férjét. Öa ceak engedelmel- 
kedett a szülői kényszernek, de egy pilla 
natra sem felejtette el a bolondos festőinast. 
Még mindig az öreg festő gyerek vagyok 
és tulajdonképen csak egy régi jogomat 
kérem, melyet 12 év előtt szereztem magam
nak. Az igaz, hogy e 12 év alatt sok történt.

Germaine : Lebret megvakult.
Saville : Megvakult és ön, aki Lebretet 

még jó'étbeü, a párisi fényűzés közepette 
sem szerette, hogy tudhatja öt ezen unalmas 
fészekben, ebben a nyo > oruságban szeretni. 
Ön szerfölött nagy á'dozatott hoz, mit Leb
ret egyszer sem érdemelt ki és a mely ter
mészet ellenes is

Germaine ; De Lebret megvakult.
Saville : Girmaine önmagát csalja meg. 

Hisz látom szemének pillantásán, ajkainak 
remegésén, testének ingadozásán, hogy ön 
engem, csak engem szeret I Mostarig Ön 
többet tett férjéért, mint a nrt egy angyal
tól elvárhatnánk. Ide költözködött vele ebbe 
a fészekbe. (Megfogja a kezét). Most ütött 
az óra, melyet mi bosaiu szenvedés után 

már kiérdemeltünk. A jövőre nézve ne he
lyezkedjék arra az ál-áspontra, a mely eset 
lég utainkat mi végleg elzárná. (Hirtelen 
átöleli)

Germaine : (Lassan,erőtlenü ) Engedjen...
Saville ; (Lázasan) H:sz szeretsz, mondd 

igen . . .
Germaine: (Legyőzatve) Igen, (Halk 

hangon) Igen, (Kivülről lassan nyi'ik az 
ajtó. Garmaine Savillet hirtelen eltaszitja 
megá'ól) Nem, nem, soha ! (A csoszogó lé
pések halha’ókká lettek, melyről fel lehet 
ismerni a vakok járását. Lebret belép Sa
ville néhány lépest hátrí-'. Germaine kö- 
nvörtelenül mutat nek’ ajtót.

Lebret: (H’-ngosan) Elment az az ur ?
Germaine: Igen. (Saviello látja könyör

telen parancsoló mozdulatát. Látja, hogy 
ügye veszve var Magzavarodva távozik.)

Lebret: (Köze'edik Germainehez.) K; 
volt az ?

Germaine: (Néhány kínos pillanat után) 
Saville . . .

Lebret keresve nejének kezét, megfogja 
és hosszú csíkot nyom reá.

Germaine: M> van veled!
Lebret : (Megkönnyobbü've fellélegziki. 

Ha megcsaltál volna, meggyilkoltál volna.
Germaine : Tudtad azt, hogy az Saville 

volt ?
Lebret : Nsm tudtam, de éreztem kezed 

lüktetésén, hogy Sivillet kitessékelted (Ma
gához vooja) Köszönet érte. Gyengeségem 
az én erősségem.

Germaine: (Hallgat, szemeiből könnyek 
csordulnak. Egyszerűét.) A kis Pocachart 
füzeténél tartottunk. Folytassuk , . .

Lebret: A kötelességet.



nak a befogadására alkalmas. A lég járaté- j 
tói sincs elzárva, mert hiszen északon meg- ‘ 
lehetősen nyitva van s igy levegője nem 
romolhatik meg. Az egészre azonban a ko
ronát felteszi a környékező tenyves erdő, 
mely levegőjének a tisztítására, balzsamosi- 
tására, nyáson való hüsitésére igen nagy 
befolyással van s épen e miatt Körmöcbánya ■ 
nyaralónak kitűnő hely.

És különös, hogy a járványos betegsé
gek még sem kerülik el. Ez a körülmény 
nem csak indokolja, de szükségessé is teszi, 
hogy kutassuk tehát az okokat, melyek a 
betegségek behurcolását, kifejlödétét élőidé- I 
zik. Azt hiszszük, hogy mindenki, akinek í 
akár szakértői, akár más tapasztalatokon j 
alapuló észrevétele van, csak használ, ha í 
ezt a közjó érdekében előadja s a talány i 
megfejtését előmozdítja.

Nézetünk szerint sok belső és külső ok ; 
és dolog van, mikre e kérdés tárgyalásánál 
ki kell terjeszkedni. Mert ne gondoljuk,hogy 
Körmöcbányán minden arany, ami fénylik 1 1 
Szó sincs róla ! Van itt, mint másutt is sö- , 
pörni való, egészségügyi tekintetben is 1

A város, mint említve volt, leginkább 
a völgy talpán terül el. E völgy talpat több 
patak szeli. A piszkot víznek s miután min
den felső viznek tehát megvan a maga tér- ; 
mészetes lefolyása. Ámde ehhez szükséges 
volna, hogy a szennyes vizek, beleértve a 
talajvizeket is, rendszeresen a patakokba 
csatornarendszerrel be is vezettessenek.Erre 
pedig ninci elég gond fordítva. A piszkos 
vizeket több helyütt a házak elé öntik, az 
árnyékszékeket kellőleg nem gondozzák, trá
gyadombokat pedig hevertetnek. A piszkos 
vizek lefolyását tehát a patakokba, drákói 
szigorúsággal kell megkövetelni s ellenőriz
tetni. A házak környékének tisztának és 
csa'ornázottnak kell lenni. Erre minden ház
tulajdonos kötelezhető 1

Továbbá igon fontos dolog a sepretés. 
Igaz, hogy ez a város belső részeiben pon
tosan megtörténik s most bizonyára ponto
sabbal mint hajdanában. Mivel azonban a 
városban sok a zeg-zug, hol a piszok össze
gyűl, tehát a legfélreesőbb helyek is szor
gosan seprendök, a szemét kiszórása pedig 
megakadályozandó. A szemetes kocsik jár
nak ugyan hetenként a városban, de azért 
szénáét elég fekszik a közökben. Itt is a la
kosságot kell felelőssé tenni, mert ezek ren
detlenkednek. ;

Meg kell tiltani azt is, hogy a patak 
partjára szemét öntessék s a ház tulajdonos- • 
nak vigyáznia kell, hogy háza előtt ily sze
mét lerakások elő ne forduljanak.

Nagyobb gond volna fordítandó a kö
vezésre. Ki vonná kétségbe, hogy a köve- 1 
zett hely tisztábban tartható ? Kő van elég, 
még pedig közelben, a köveztetés tehát nem 
oly nehéz és költséges, mint másutt, hol az 
anyagot vasúton kell szállíttatni. Körmöcbá
nyán, még sok utca és köz volna kikövez- ' 
tetendő. Ez által a viz lefolyása is szabá- I 
lyosabban történik, nem terül el a nem . 
állapodik meg, Itt-ott a laká,vizsgálatnak is 
meg kellenne történnie,hogy a háztulajdono- !

Viharban.
Ha feltörekvő utamon
Az égiv elborul,
A fellegekbe szörnyű tűz
Fonyódik ostorul ;

Ha végig zúg a fergeteg 
Pályám örvényein, 
Recsegve hull virágos ág, I
Tűnnek reményeim ;

Ha nincs egy részvevő közel,
Vagy minden elkerül,
A láng ropogva sújt felém,
8 a vágy emészt belül:

Te zord vihar, ne álld utam ;
Le nem tör a veszély, 
Túl földi harcok romjain 
Örök nagy eszme él.

Mint hajnalég láng-tengeie
Az Ur leszáll elém, w 
Te benued bízom virradás, 
Elnyugvó esti fény,

Isten, te nyújtsd felém kezsd 
Göröngyös utamon : 
Viharban, fénysugárban is 
Te rólad zeng dalom.

Cserei József.

A „Magyar Remekírók" uj sorozata.
(Folytatás.)

Az uj sorozat ötödik kötete Szigli*  i 
g e t i Ede munkáinak második kötete, a • 
mely a vigjátékiró Szigligetit mutatja be 
fejlődése minden fokán. A termékeny iró 
vígjátékéinak seregéből négyet közöl a kÖ- , 
tét. Etek ; Ró|i», amely 1940-ban akadémiai 

sok megtartják-e az egészségügyi szabályo
kat s más részről a lakók is piszkos szoká
sokat nem-e honositanak meg, melyek a 
gyermekek egészségét veszélyeztetik. Külö
nösen a králikiakat kellene szigorúan ellen
őrizni, mert ez vad, rendetlen és piszkos 
népség. Természetes, hogy ezt okka -móddal 
vo'na lehetséges tenni anélkül, hogy valaki 
zaklatásnak volna kitéve. A használati viz 
vezetékeinek a rendben való tartása szintén 
igen fontos kötelesség, mert a lakásokat 
sok helyütt ezek teszik nedvessé, egészség 
telenné, az utakat pedig, különösen télen, 
járhatatlanná Egyik eh örendü fontossága 
azután a friss, tiszta ivóvízzel való el'átása 
a lakosságnak. Amint ismeretes, Körmöcbá
nyának 1885-ben épült a vízvezetéke. Ez a 
vízvezeték kitűnő ivóvizet szolgáltat, baj 
azonban, hogy csak 22 vizállványból folyik 
a viz, me!yek leginkább a belvárosban van
nak elhelyezve, mig a félre esőbb részeknek 
nincs ivóvizük. Többet is mondhatunk : egy
általában semmi vizük sincs, o'yan részei is 
vannak a városnak. Ez nem csak veezidel- 
me», hanem igazságtalan is. A város jó ré
szében kétféle viz i« van bőségesen, még 
pfd'g ivóvíz s használati viz, más részeiben 
pedig semilyen sincs.

Ha Körmöcbányán nem volna elég viz, 
nem szólnánk semmit sem, de itt pár száz
ezer ember számára van viz. Igen régi mu
lasztás tohát s a legragyobb méltánytalanság, 
hogy ez a kérdés még ma sincsen mogo’dvs. 
Vájjon nem hátrányos körülmény-e ez az 
egészségre, a tisztaság ügyére s közgrsági- 
lag is ! R rnényt keltő do'og, hogy e kér
déssel mo t már kezdenek foglalkozni. Nem 
megvetendő az sem hogy különösen a tej- 
ncniiieket tisztasági szempontból szintén el
lenőrizés alá kod venni, mert ezekkel sok 
betegség csiráját lehet terjeszteni. Es tekin
tettel arra, hogy a városba a körüifekvö 
falvakból a piacra sok tejn»müt hoznak ; 
nagyon is megfontolandó, hogy e vizsgálat 
ne ejtessék e meg többpzör és hathatósabban.

(Folyt, köv.)

A barsmegyei gazdasági egyesület 
elnöki jelentése 1903. évről.

Tisztelt közgyűlés!
A barsmegyei gazdasági egyesületnek 

múlt évi működéséről van szerencsém a kö
vetkezőben beszámolni : Egyesületünk a ren
delkezésére álló anyagi erejéhez képest és 
megszabott hatáskörében legelső sorban az 
állattenyésztés fellendítésére törekedett. A 
mai alacsony gabonaárak mellett az okszerű 
állattenyésztés felkarolása azon biztos ki
kötő, melybe gazdáink behajózva a létérti 
harcban biz’os menedéket találha’nak annál 
is inkább, mert nagyon kedvező az állatér- 
tékesités. Miu án a lótenyésztés ügye jó 
kezekbe van letéve a lótenyészbizottmány 
elnökénél, ki fáradságot nem ismerve, ipar
kodik a ló*enyésztés  javításán, a szarvas
marha tenyésztést illetőleg egyesületünk, 
kü’ö iösen a verestarka szarvasmarha javítá
sán és tenyésztésének okszerűvé való alakí
tásán működik.

A szarvasmarha tenyésztés előmozdítá
sára rendezte szept, 13-ikán Nagy-Sallón és 
szept. 20-án Verebélyei tenyész szarvasmar
ha díjazásai’, a melyek jutalomdijaira n, m.

jutalmat nyert, Liliomfi, amelyet 1849 ben 
ad'ak először, a Házassági három parancs, 
1850-ben készült és a Nöuralom, a mely 
1862-ben Teleki-dijat nyert.

Ezt a kötetet B a y er József rendezte 
sajtó alá, bevezetésül nagyértékü tanulmányt 
Írván Ssigligeti vigjátékairól. A bevezetés, 
amely kritikus szemmel taglalja Szigligeti 
darabjait, dióhéjban egész uj e'méletét adja 
az igazi vígjátéknak s nagyhangú frázisok 
helyett az igazság meggyőző egyszerűségé
vel jelöli ki Szigligeti helyét irodalmunk és 
nemzeti művelődésünk történetében. A be
vezetés vége Szigligeti drámairó pályájának 
adatszerű illusztrálása. Az a 109 eredeti 
dráma, vígjáték, bohózat és népszínmű és 
az a 20 dráma fordítás, amelyet Bayer fel
sorol, a legékesebben beszél arró1, mit je
lent ránk nézve Szigligeti negyven éves pá
lyafutása.

íme, ezzel az öt kötettel gyarapítja az 
nj sorozat a Magyar Remekírókat, az 55 
kötetből az eredeti p-ogrammboz hűen a 
magyar irodalom kincsesházából a legkülör- 
bözőbb korok kincseit ragadva ki és sorozva 
egymás mellé a sorozat keretén belül. Az 
öt uj kötet a maga helyére beillik a teljes 
gyűjteménybe, amely időrendben foglalja 
majd egybe remekíróinkat. A Pázmány kö
tet a 12-ik, a Vörösmarty a 26-ik, a Bajza 
a 28., az Arany a 43. és a Szigligeti kötet 
a 48. kötet lesz a gyűjteményben.

Az uj sorozat kiállítás*  mindenben a 
régi. Csupa diszszel ékesített kötet, amelyek
nek szépségével csak szolidságuk versenyez
het. Az ötvenöt kötetes gyűjteménynek ára 
220 korona s az egész, gyűjtemény csekély 
3 koronás részletfizetésre is megrendelhető: 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésében Léván. 

(Vége.) 

m. kir. fminiszter ur 700 kor.-t, a vármegye 
300 koronát adományozott. Hálás köszöne- 
tünket kell kifejeznünk a fenti adományo
zóknak e a helyi rendező bizottság ügybuzgó 
nagysallói és verebélyi tagjainak. Felemlít
jük, hogy Nagy-Sallón a múlthoz képest 
nagyon előrehaladt tenyésztést mutattak be 
kisgazdáink. Verebélyen, Töhöl ór Aha m >g- 
lepetős egyedeket állítottak elő. A szarvas
marha tenyésztés gyökeres átalakítását tej
szövetkezetek létesítésével véljük teljesíthe
tőnek, mert a tejszövetkezetek adnak ele 
gendő jövedelmet kis gazdáinknak s akkor 
azok hajlandók jobb tenyész anyag beszer
zését a meglevő anyagnak megjavítását te
nyészállat. kiválasztással jobb takarmányo
zással és ápolással eszközölni. Az egyesület 
a tejszövetkezetek hálózata létesítését pro
gramjául tűzvén ki, ennek keresztülviteléhez 
a tejszövetkezet részben való segítése, a 
berendezési költségeknek olcsó kamatláb 
melletti törlesztése és működésének ellen
őrzése mulhatlanul szükségesek, a berende
zések költségeinek törlesztésére betéti tőké
jéből egyrészt 12000 koronát hasított ki 
tejszövetkezeti kölcsönre, melyet 3000—3000 
korona összegekben a barsendrédi, vámosla- 
dányi, garamlöki tejszövetkezetek részére 
titkár jótállása és ajánlatára 5°/0 mellett fo
lyósítottunk 3 évre ; megmaradván 3000 
korona, ezen 3000 korona és a három év 
elteltével kö'csönzött 9000 koronát újból 
más tejszöverkezeteknek adja kölcsön egye
sületünk. — Az elleaőrködéat. a tejszövet
kezeteket létesítő titkár eszközli, a szövet
kezet igazgatóságaiban mint elnök, vagy 
mint cégjegyző igazgató szerepel s igy a 
berondezéat, szervezés értékesítés, m:nt egy 
központból történik s igy megvan s meg is 
kell, hogy legyen a harmonikus összmükö- 
dé», mely tejszövetkezeteink nagy előnyét 
képezi. Mint már előbb emliteni szerencsénk 
volt a tejs/övetkezetek megalakításával kar
öltve jó fajtájú tenyésztehenek beszerzése 
válik aktuálissá, a nagymélt. földmivelés m. 
kir. minisztérium az egyesület kérésére 
40000 korona’ akzrt .•'gyesii'etünknek ren
delkezésére bocsájtani bonyhádi tehenek 
beszerzése címén, 3 évi törlesztés mellett 
4°/0-»; de igénybe venni nem lehetett,mert 
a kölcsönért a pénzügyi műveletet eszköz 
lendő pénzintézetnek s a Birsm''gyei gazd. 
egyesületnek kellett vo'na jót állani. Ezt 
azonban a pénzintézet, mint alapszabály el
lenest nem tehetvén meg, titkár saját, anyagi 
jó'állása mellett szerzetté 51/*  °/0 ra l’/a évi 
tö-lesztés mellett, azon összeget meg ezen 
célra, moly fo'yósitva is lett kj8 gazdá'nk 
részére. Ezek folytatását képezte a szarvas
marha tenyésztés felkarolása céljából Bony- 
hád és vidékén tett tanu'mány ut, a melyen 
nagyszámú gazdákat vezetett a titkár, kik 
a tejszövetkezetet tanulmányozták, vettek a 
folyósított kölcsönből verestarka teheneket. 
Miután a szakértelem kisgazdáinknál nagyon 
fontos az előrehaladáshoz, annak fejleszté
sére télen a fm. ügyi m. kir, minisztérium 
anyagi támogatása mellett népies gazdasági 
tanfolyamot, csopor'os gazdasági tanfo'yamot 
tartottunk. Bodrogközi Zoltán gazd szakta
nár dee. 3-tól febr. 28-ig Kis Sáróban 2210 
hallgató előtt 20 előadásban, március 6-tól 
ápril. 24-ig Vámos-Ladányban 790 hallgató 
e ő't nagy érdeklődés mellett tartott köz
vetlenül s miniszteri megbízatás alapján ki
tünően szakszerű eleven előadásokat. Lóte- 
nyésziés fontosabb kérdéseiben Dombay Vil
mos a lótenyésztés bizottmány elnöke tartott 
nagy érdeklődés me lett a vármegyének erre 
szoruló községeiben előadást, a szarvasmarha 
tenyésztés felkarolása, a tejszövetkezet ter
jesztése Céljából a titkár tartott ama köz
ségekben előadást, hol a tejszövetkezetet a 
közgyűlés megbízásából megalakítani akarta. 
Mezőgazdasággal kevésbbé foglalkozó nép
nek a téli házi iparra nagy szüksége van, 
annak elsajátítása céljából háti ípartanfo'yam 
tartatott, kosárfonás — s az idén már kefe
kötéssel combinálva, Újbányán és Szont-Ke- 
rebzten egy kosárfonó és egy kefekö'ö mes
ter által. Kefekötésből egyszerűbb tárgyakat 
készített, a kosárfonásban már nagyobb elő
menetelt tett 43 tanít vány. Az említett gaz
dasági előadásokra és házi ipar tanfolyamra 
1200 koronával segítette a nmlt, fminiszter 
ur a gazd. egyesületet. Há'ás köszönet illeti 
m»g Finka Sándor szeutkereszti járás fö- 
biráj it, Újbánya város polgármesterét és 
erdőmeaterét, kik a. tanfolyamokat díjmen
tesen ellenőrizni szívesek voltak.

(Folyt, köv.)

A „Barsmegyei Népnevelők Egye 
SÜlete az elmúlt csütörtökön tarto'ta kos
gyűlését a lévai városház dísztermében. Je
len volt dr. Hámos Péter, örökké munkás 
tanfelügyelőnkön kívül megyénk majdnem 
egész tanítósága, sőt tekintve az érdekes 
tárgysorozatot, a szomszéd Hontmegye kö
zelben lévő tanítói is ide sereglettek, hogy 
a hasznos összejövetelből hasznot merítsenek. 
Elsőben Végh István elnök remek megnyitó 
beszédben üdvözölte a megjelent tanítóságot 
és vendégeket, megemlékezett a közoktatás
ügyi kormány vezetésében történt változá
sokról, mely alkalommal a tanitók igaz ba
rátja, a volt közokt. miniszter Wlassiis 
Gyula, hatalmas és hosszas éljenzésben ré
szesült, melyből ugyanily mértékben jelenlegi 
közoktatásügyünk vezetőjének is kijutott, 
Majd megiaditó szavakban parentálta el a 
magyar regény és mese királyt, Jókai Mórt, 
kinek nevét jegyzőkönyvben örökítették 
meg. ötiiute szívből jövő köszönetét nyíl*

vánitotta a lévai kereskedelmi csarnok el
nökségének azon alsalomból, hogy szép 
könyvtárának felét az egyesületnek ajándé
kozta. A gyönyöiü elnöki megnyitó után 
dr. Göőz József fővárosi tanár mutatta be 
uj tanmódszerét a hangok és betűk gyors 
mrg ^mertetését s az összeolvasás gyors el
sajátítását illetőleg. A megjelent tanférfiak 
élvezettel hallgatták végig az 1 és félóráig 

. tartó előadást s a módszernek gyakorlati 
bemutatását. Mondhatom sokat, nagyon so- 

i kát tanulhattak belö'e. Harmadiknak Rády
József főgimn. tanár érdek feszítő értekezése 
következett a népiskola és középiskolai szo
rosabb kapóé ról, illetve »z átmenetről, a 
népiskolából a középiskolába erkö esi és is- 
merotterje’.ztési szempontból Sok aranyigaz
ságot mondott, előadta, mik voluának kí
vánságai, hogy a népiskolából átlépő tanuló 
ne minden ismeret nélkül lépjen a tudomá
nyos pályát előkészítő középiskolába, mely 
tantárgyakra helyezné a fősulyt a jelenlegi 
népiskolában, de egyszersmind a középisko
lák mostani elő'dási módszerét jó részt 
elitélte az igaz tanítási módszerrel szemben. 
A 9 éves gyermeknek nem praelegáini kell, 

j hanem azt helyes módszer alkalmazásával 
nevelve tanítani. E célból is már egy külön 

‘ előkészitő osztályt is hozott javaslatba a 
gimnáziumok számára. Határozati javaslata 
egyhangú lelkesedéssel fogadtatott el. Ezt 
követte volna Farkas Károly újbányái taní
tónak az 1868. XXVIII. t. c. szóló törvény 
revíziójára vonatkozó javaslata, a mely te 
kintve azt, hogy a kormányjavasla már ké
szen van, oly módon vétetett le a napirend
ről, ho^y dr. B‘rzevicky Albert közokt. -j. 
miniszter kerestessék meg, hogy mielőtt az 
e célra kikii'dött ankét javaslata alkotmá
nyos tárgya!ás végett a parlament elé ho
zatnék, küldje azt szét az a tanítóegyesüle
teknek, hogy kívánságaiknak gyűléseiken 
kifejezést, adhassanak, ezt Kriek Jenő azon 
igazán nagy lelkesedést keltő pótló inditvá 
nyával fogadták el, hogy e felterjesztésben 
kíf-jezés adassák annak, hogy a fizetésren- 
dezés dolgában a hazai összes tanítóság egy- 
önte’üen biráltassék el s hogy a tannyelv 
az összes hazai iskolákban kizárólag a ma
gyar legyen. Ezután Huszár Károly kissárói 
tanitó terjesztette a tanítói szolgálati prag
matika ügyében érdekes indokolás mellett 
határozaii javaslatát, mely egyhangúlag el
fogadtatott. Végül Philippi Vilmos tartott 
értekezést az elemi népiskolai énektanításról.
Noha a hosszú ülésezés már a testet, lelket 
kifárasztott az értekező tanitó érdekes és ta
nulmány előadásával mindvégg lekötötte a 
hallgató-ág figyelmét. Érdemes volna, ha 
akadna lelkes vállalkozó, ki az általa szer
kesztett r jól összeállított énekes könyvet 
kiadná. A gyűlés befejezése előtt igaz haza- 
fiság és lelke., édes.öl áthatott beszéd kivé- 
rétében nyújtotta át dr. Hamos Peter kir. 
tanfelügyelő azon tanítóknak, kik a magya
rosítás terén nemzetiségi vidékeken úgy az 
iskolában, mint a társadalomban különösen 
szép eredményt értek el, azon jutalmat, me- 

. lyet részben megyénk lelkes törvényhatósága, 
i részben az államkormány juttattak e célra.

A derék jó tanitók nevei Bandura László 
feluöbe8senyöi állami tanitó, Klementisz 
Ilona kovácsii állami tanítónő. Figura Ágos
ton nagyherestyéni r. k. tanitó és Mihalko- 
vics Rezső fakóvezekényi ág. ev. tanitó, kik 
a megye részről 100—100 korona jutalomban, 
Tóth Lajos vibnyei áll. tauitó és Weiden- 
hoffer É n ül verebélyi r. k. tanitó, kik az 
állam á tál nyújtott 100—109 kor. juta'om- 
ban resze^übek. E kegyeletes aktus után a 
tanítók nagy serege az Oroszlán fogadó kerti 
helyiségében a fehér asztalnál gyülekezett, 
hoanét a lelkes nemzet napszámosait csak az 
esti vonat füttye szólli otia feloszlásra. Lel
kesebbnél lelkesebb felköszöutökben sem 
volt hiány, igy dr. Hamos Péter kir. tan
felügyelő dr. Göőz Józsefet, a tanitók nagy 
mesterét, dr. Göőz József Dr. Hámos Pé
tért, az igaz tanitóbarát tanfelügyelőt, Végh 
István elnök Rády Józsefet, a tanitó-tanárt, 
Kiss Imre a kedélyes Végh István elnököt 
s végül Bányai Ferenc a tanitók nesztorát, 
Kutassy Dánost köszöntötte fel.

B—F.

Különfélék.
— Virágzik az akác. , . Fehér vi

rágú akácfalombok bólintgatgatnak ismét a 
májusi szellő fuvalla-án. Fehér akácfavirágok 
újra kinyíltak hát mór, mikor forróbban 
kezd sütni a napiugár, hódító illatuk újra 
belopódzik az ifjú szivekbe, hogy elhódítsa s 
bűvös álomba ringassa őket. Milyen egyforma 
is ez az évente megújuló bimbófakadás. 
Öreg, ráncosképü anyókák, kik ma egyked
vűen kötik az unokák fehér harisnyáját, 
vén, életunt agglegények éppen úgy látták 
hajdan a tavaszi napok veröfényének moso
lyát s épen o'y mámoros vágygyal szitták 
magukba az akácillatot annak idején, mint 
azok, akik ma rózsaszín reménynyel; élet- 
ö'ömmel indulnak el a vándorútra, a mely
ről azt hiszszük, hogy az Dem tövises bozó
tok, hanem fehér liliomokkal, karcsú napra
forgókkal, kék nefelejcsekkel teli kertbe 
vezeti őket. S milyen hasonló lesz ezeknek 
a bohókás ábrándokkal útra indult fiuk, le
ányok sorsának a vége is ! Az ő arcukat is 
végigszántják majdan a ráncok; az ft lel
kűkből is kivesz egykor a remény a illatos 
akác virágok majd bennük sem keltenek ak
koron titkos, szerelme*  vágyakat.



I

— A lévai nőegyesület tegnap rend
kívüli közgyűlést tar ott, melyen sajnálattal 
vették tudomásul az elnök és aleh.ök lemon
dását, de bokros érdemeik elismeréséül és 
pedig Székhelyi Maiiatli Istvánné volt 
elnökaé örökös tiszteletbeli elnökké, Varasdi 
Levatich öusztávné eddigi alelnököt 
örökös tiszteletbeli;alelniikké és Belesik 
Lászlóné egykori alslnökö' örökös tisztelet
keli taggá válasz'ották meg. Az egyesület 
uj elnökévé pedig Coudenhove Kunoné 
szül. B r e u n e r Ercesztine grófnő, nagy
birtokost, alelnökké Leidenfrost Tódor- 
net szül. Szilassy Mária úrasszonyt 
válaszstották meg.

— A barsmegyei gazdasági egye
sület május 21 ikén LévAn a városház ter
mében nagyon látogatott évi közgyűlést tar
tott K h e r n d I J inos elnöklete alatt. Az 
egyesültnek zárszámadása, vagyonmérlege 
a számvizsgáló bizottság felm >ntő jelentése 
alapján elfogadtatott és a vagyon 53347 
kor.90 ti . ben á lapitttatott meg. Az elnöki je
lentést lapunk masrészén közöljük, ezzel 
kapcsolatosan köszönetét szavazott a köz
gyűlés a titkárnak azon áldozatkészségéért, 
hogy kis gazdáinknak mintegy 40000 ko
rona összegig nyújtott jótállást, melynek 
alapján olcsó kamat moilett sikerült a sze
gényebb és jóravaló parasztgazdáknak a 
bonyhádi kivá'ó tenyésztehenek beszerzése 
lévai járás egyes községei részére. Ölömmel 
kell felemlítenünk, hogy a vármegyének kís- 
gazdaközénsége jó gazdálkodással szép jö
vedelemre tehet szert, példa erre Pálinkás 
István ifj. volt mintabirtokos 18 eh. hold 
gazdasága Kis-Sz^csén, ki a múlt évben k. 
holdankint 130 korona tiszta jövedelmet 
mutat, nagyrészt a szarvasmsrhatenvésztés 
bői. I yen azonban kevés van. Megköttetett 
a biztosítási ügyben a szerződés további 12 
évre az E. M. A’t. B z'. Tariasággal. Ma
gáévá tette azonban a közgyűlés, hogy a 
jégbiztosítás felette drága, tehát nem meg
felelő, s azt másként mego'dani nem lehet, 
mtnt a kötelező állami jégbiztosítással s fel
ír a f. m niszterhez és az összes társegycsü- 
lethez. Sok évdijas, rendes és alapító tag 
vétetett fű a közgyűlés által. Az aranka 
gyom irtásának szigorú ellenőrzését rendelte 
el, a minisz' erium, ezt a gazdák érdekében 
már régóta szükséges rendelkezést örömmel 
üdvözli minden gazda, hasonló eljárást kiván 
a minden utón diszlö gyomirtvár y, a mely 
kiszámithatlan károkat okoz. A cselédlaká
sok ügyében tanulmányozás folyik és a já
rási ro. g. bizottságok a gazdaközönség tá
gasabb bevonásával készítik az elaboratumot, 
mely hivatva van különböző érdekek össze
egyeztetésevei a humanismust szolgá'ni. Be
jelentettek a fminister és vármegye Adomá
nyai: 5 m. vetőárpa kiosztása 0.5 — 2 méter
mázsáig kisgazdák részére ; tejszövetkezetek 
létesítése az egész vármegye területén. Ko
márom megyei gazd. egyletnek átirata a 
komári elevátor ügyében élénk eszmecsere 
mellett örömmel tárgyaltatok,örömmel üdvözli 
Komárom vármegye törekvését, de a ros-z 
összeköttetés miat- kó.öo akcióra nincs szük
ség; elhatározta, hogy a közraktáraknak a 
megyében való felállítását szükségesnek 
tartja, az elejtett fonalat felveszi és a ga- 
bana értékesitési központokon Léva, Vere
bély stb. kellene ezen kérdést megoldani, 
esetleg a megye területen is ; az erre kikül
dött bizottság működését újból vegye fel. 
Még egyébb tárgyak vétettek elő, de ezek
ről nem referálhatunk az idő rövidségé miatt.

— Eljegyzés. C i n e r Zoltán, győri 
gyógyszerész ma egyhete, május 22-én elje
gyezte Kiéin Gizella kisasszonyt, Ur.Kiéin 
Jakab ügyvéd leányát Léván.

= Kinevezés Aa igazságü^yminisz'er 
Hubay Kámán körmöcbányai kir. jnirósági 
irodagyaleornokot az újbányái jbirósághoz 
végrehajtóvá nevezte ki.

— Érettségi vizsgálat. A lévai k. 
r. főgimnáziumban a szóbeli érettségi vizs
gálatokat junius hó 27 és 28 napjain fog
ják megtartani.

— Tiz éves találkozó. Az 1894. év
ben a lévai főgimnáziumban érettségi vizs
gát tett ifjak ma egy hete, pünkösd hétfőjén 
tartoták meg tiz éves találkozójukat Léván. 
E özöleg misét hallgattak, este pedig az 
Oroszlán fogadóban barátságos poharazás 
mellett beszélgettek az elmúlt időkről, a 
találkozón megjelentek: Hiffinann A'-pád 
kir. ügyészségi aljegyző Trencsénből, Kiéin 
Vilmos államvasuti gépészmérnök Szegedről, 
Leidenfrost Gyula földbirtokos Nagy-Bos- 
sányból. Schwarcz Adolf posta’iszt Budapest
ről, Seltsam János vasúti tiszt Budapestről, 
dr. Szilárd Samu lévai és dr, Török Alajos 
pozsonyi ügyvédek. Tizenhármán tettek ez 
időben érettségit, ezek közül 2 meghalt, a 
megnem jelentek négyen Kimentették elma
radásukat. Egyben pedig elhatározták, hogy 
10 év múlva újból összejönnek. A találkozó 
emlékére egymás között összegyűjtött 110 
koronára nézve elhatározták, hogy art négy 
szegénysorán szorgalmas, jó magaviseletü 
gimnáziumi tanuló köpött szétosztassék s a 
szétosztással dr. Szilárd Simu ügyvédet bíz
ták meg, aki azt teljesítette.

— Zenevizsga. A szatmári irg. nő
vérek vezetése alatt álló lévai po|gári leány
iskolában ma tartják a szép zene vizsgálatot, 
melyben főleg a zongora darabok szerepel
nek, de igen szép darabokkal van képviselve 
a czimbalom, eme specziális magyar hang
szer is.

— A Barsmegyei Kereskedelmi 
Egyesület ma vasárnap d, u. 2 órakor 

Léván a városháza nagytermében tarja ala, 
kuló és választó közgyűlését. Tekintve az 
ügy fontosságát, kívánatos, hogy a megje
lenő tagok impozáns száma djon már kez
dettől fogva súlyt az ettyesü’et tekinté yé- 
nek. A közügy nevében tehát a szervező 
bizottság felkéri a kereskedőké', hogy mi
nél nagyobb számban jelerjenek ra“g.

— K tüntetés Ritka szép ünnepély 
fo yt 'e Tisza-Várkony községben, hogy 
a kirá’y Szabó Gyula tisza várkonyi jegyzőt 
városuak szülöttjét arany érdem kereszttel 
tüntette ki. Pünkösd vasárnapján disz köz- 
gyü'és alkalmával Jásznagykunszolnok vár
megye nagyb'rtokokossága községi jegyzői 
kar és a kötség nagyszámú közönsége 
jelenlétében Bussi Ákos főszo:gabiró szép 
lelkesítő beszéd kíséretében adta át a ki
tüntetettnek az arany ‘érdem keresztet. A 
közgyűlés után 80 terítékű bankét volt.

— Kinevezés. A pénzügyminiszter 
Erős Sándor pénzügyőri biztost Lévára 
pénzügyőri főbiztossá nevezte ki.

— Halálozás. Korpás Kálmán lé
vai törekvő szabóiparos, ki mint a fenállott 
iparosköri dalárdának kiválóan szép hangú 
tenoristája mindenütt fel'ünést keltett, f. hó 
27-én alig 30 éves korában a balassagyar
mati elmegyógyintézetben elhunyt. A boldo
gult a múlt évben nősült, aiig pár heti há
zassága u'án az agylágy ülés jelei mutatkoztak 
nála, amely rövid idő alatt kioltotta fiatal 
életét. Halálát ifjú özvegye, éde.-atyja, test
vérei s nagyszámú rokonság gyászolja. Te
metése ma délután leend.

— A Színház jövöheti műsora a kö
vetkező : ma vasárnap két előadás, délután 
fél 4 órakor „Smyuró Vendel a diurnista" 
énekes bohózat. Es e 8 órakor „Tavasz" 
operett. Hétfőn „Sötétség” társadalmi szín
mű. Kedden mérsékelten féléméit helyárak
kal „Bob herceg" operetté. Szerdán B o - 
k d y Mariska ujjonnan szerződött tag 
felléptével „A Gyű kotits-leányok" vígjáték. 
Csütörtökön két előadás. Délután „Jani éa 
Juc “ énekes bohózat. Este 8 órakor ,,A 
drótostól" operette. Penteken „Feneleányok*  
énekes bohózat. Szombaton L e n d v a y 
Mici operette-primadonua felléptével „Lotty 
ezredesei*  opere'.to. Vasárnap két előadás, 
délu'án „Lumpác'us Vagabundus" énekes 
bohózat. Este Lendvay M.czi felléptével 
„Ingyenélök*  énekes népszínmű 3 felv.

— Juniálís! A lévai kegyes-tanitórendi 
főgimnázium ifjúsága az ifjúsági templom 
kifesté8:nek költségére mint,jelentettük f.évi 
junius hó 11-én hangversennyel egybekötött 
jun'álist. rendez. Melyre toost bocsájtották 
ki az ízletetes meghívókat. A juniális mű
vészi része fel négy órakor a városház dísz
termében tarcatik meg. A tánczmulatság jó 
idő oietén a városi lövöldében, külön fogadó 
nagytermében lesz. Belépti bij Körszék I 
K. Állóhely 1 K. D nkjegy 60 fill. Jegyek 
előre válthatók Gácsér Eudre fgm. tanárnál. 
Az elödás napjan délután éa este a pénz
tárnál. Felülfizetések köszönettel vétetnek 
és birlapilag nyugtáztatnak, A részletes mű
sort a jövő számunkban közöljük.

— Vasúti baleset. P f e i f f e r 
József veszprémmegyei Dóba községbeli 
születésű 28 éves vonatmáiházó lévai lakos 
e hó 26-án a gr.-herzencei vasúti állomáson, 
állítólag a kocsito'atásnál foglalkozott s e 
közben a kocsik közé jutott s annyira meg
sérült, hogy hazaszállítása közben Nagy- 
Ko szmály és Léva közötti vonalon meghalt, 
Halálát neje Dékay Maria és egy gyermeke 
gyászolják.

— Galamblövő verseny. A „Hinti 
Sporl-C.ub" ezentúl éven- én több ga'arnb- 
lövö verseny rendezését határozta el; első 
versenyét folyó év junius hó 12-kén délután 
1 órakor tartja. A versenyre a nevezési 
zárlat 1904 junius hó 5-én délután 1 óra. 
Versenybíró Somogyi László. Bslépő 
dj 1 kor. Verseny után este 8 órakor kö
zös vacsora. Részvétel junius hó 10 ig beje
lentendő. Tájékoztató kérdésekre és meg
keresésekre (szállás stb) a c'ub titkári hi
vatala készséggel ad felvilágosítást.

Szerkesztő üzenet.
H. I..nak. Köszönjük a szives érdeklődést. Jövő 

számunkban hozzuk.— Szerk.
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Színház.
Halmay Imre szintársu'ata egy hete 

működik városunkban. A társulat műsora 
kiterjed a színmüvek minden fajára, s elég 
igyekezettel a amb'c óva'gjátszik.

Vasárnap Verő György falusi életképéi, 
a Menyecskék et. Hétfőn a Gyimesi vadvirág-ót 
Géczi vonzó népszínművét láttuk. Ugy az 
előbbi, mint ezen előadásra is az a vélemé
nyünk, hogy a szerepbeoiztáeon változtatni 
kellett volna. Egyik-másik szereplőt felcse
rélve, nagyobb hatást tudtak volna elérni. 
Halmayné (Magda) elég szépen énekel, de 
vannak bizonyos szerepek, a melyek egyál
talában nem neki valók, Fiola, mint nép
színmű énekes megállja helyét, c ak ne cif
rázná a nótát, mert ez visszatetszést kelt. 
Kitűnő alakok voltak Szabados és Tímár 
Csura és fia szerepében. A közönség zajoi 
tapssal honorálta is játékukat.

A keddi előadás egyike volt a legsike- 
rüitebbekLek. Valabreqte A mintaj'érj cimü 
vigjátéka került szinre. Szabados (Malivaut) 
és Szelényi E. (Aurora) igazi művészettel 
játszották szerepüket. A két kitűnő komikai 
tehetség hálás szerepében nagy hatást kel
tett, Kun Miklós (Alfréd) jól já'wott, azou- 

bán a maszkirozásA már jó Ízlés ellen való 
volt. Az alakja meg kissé kicsiny Jónás 
Margitéhoz, ki oziuléu szép sikert aratott. 
Úti Giz°lla (Clementina), ha több élénkséggel 
játszik, nagyobb hatást fog elérni Herczeg 
Vilmosunk (dr. Thibaudier) is több gondot 
kell fordítani a maszkirozásra, bár játéka 
ellen kifogásunk nincs. A többi szereplők 
kisebb szerepeikben, összevágó já'ékukkal 
csak fokozták a hatást.

Szerdán operettet muta'ott be a társu
lat, a Tavaszt, me'ylyel szintén jó s’kert 
aratott,bár itt is kifogásunk van a szerepek 
beosztása ellen. Csajághi és Vörös A. (dr. 
Csapó és neje) rutinnal játszottak. Azonban 
mindeu keznö muzsikusnak feltüut, hogy 
Csajághi tenorja képtelen Vörös mezz szop
ránját duettben kisérni. Páratlanul sikerült 
alakítást mutattak bo Tímár (Jeromos) és 
Szelényi (Cecília). Halmay Mici (Báróné) 
nem neki való szereppel küzdött. Szívesen 
látjuk egy kedves naiva szerepében, hol 
szép tehetsége kellőleg érvényesülni is tud. 
Ilyen szerep azonban más temperamentumot 
igényel. Mészáros (Gál) jól játszik, kár,hogy 
oly igénytelen az alakja. Mig ép a megfor- 
ditot'ja áll Halmaynéra, kinek kedves já
téka, kellemes éneke nem tudja feledtetni 
testi terjede'mét. Meg kell emlékeznünk 
Szabadosról, a remek pincérről.

Csütörtökön Gorkij Éjjeli menedékhely 
című drámája került színre nagy hatással. 
A szerep'ők meglepően ügyes játéka, vala
mint találó ö lözetük a legszebb sikert érte 
el. Radó Rózsi (VaBilla) és Úti Gizella (Na
tália) rutinnal játszottak. Bár szerepük a 
jó ízlés határán túl van, biztos játékukkal 
nagy sikert arattak. Törül metszett sikerült 
alak volt a menhely valamennyi latoja Sze
lényi, Mészáros. Gar.i, Szabados, Tímár. 
Különösen Szabados a részeges színész és 
T>már báró szerepében páratlan alakítást 
nyújtottak. Jónás I ona szintén jól játszott. 
Halmay a zarándok szerepét kreá ta n gy 
tetszés mellett D hinné a haldokló asszonyt 
kifogástalanul adta. Az egész előadás jól és 
simán gördült s a szereplők meglehetnek 
elégedve a sikerrel, mert a nehéz darab 
ilyen jó előadása által igazán rászo gáltak 
az elismerésre.

Pénteken Csíky Gergely Proletárok cimü 
színmüve kerü't szinre, melyben kiválóan 
szép alakítást mutattak be Radó Rózsi és 
Szelényi Emília. (Kamilla Irén) Halmay (Zá
tonyi) nyugott, diai rétjáték nem tévesztette 
el hatását. Szabados (Moso'ygó) egyike volt 
a legsikerüt ;bb alakoknak- Kiss Miklós 
(Dorras) Szép tehetséget árult el. Szépen 
esengö előadásával szép sikereket fog még 
aratni. Helyre ecy szakácsnő volt Jónás 
Margit (Borosa). De Valamennyi azureplörö 
is csak jót mondhatunk, kár hogy oly gyér 
közönség látta azt a szép előadást. Tegnap 
a Kertészleány operett került szírre, a mely
ről jövő számunkban referálunk.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904 évi május hó 22 dói 1904. május hó 29 ig.
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Cblebo József Dubovszki K. "leány Julianna

Lentbár Ferencz Oberth Marg. leány Margit

Házasság.

Halálozás.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

ifj. Demeter Irtván Grál Julianua evang, ref.

Eichelbrenner Gy Szo^csánszki M. rom. kath.

Ve’szbruun Dávid D^utsck Fáni izraelita

Lévai p aeziirak
Rovatvezető; Kónra Jórsef rendőrkapitány,

Az elhnnyl neve Kora A halál oka

Djmény Etel

Pfeifei József

20 éves

28

Tüdövés |

e^gázo’ás

Búza m.-uaázsánként 15 kor. 60 fill. 
16 kor. — fill. Kétszeres 13 kor. 80 fi i. 
14 kor. 40 fill. — Rozs 12 kor 40 fill. 12 kor. 
80 fiU — Árpa 11 kor 60 fii). 12 kor. 40 fi'l 
Zab 11 kor. 20 fill. 11 kor. 60 fill. — Kuko 
rieza 11 kor. 20 fill kor. 11 80 fill. Bab 
12kor. 40111. 1 2 tor. 80 fiil. — Lenese 14 kor. 
40fill. 14 kor. 80 fill. — Köles 8 kor 40 fill. 
8 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten 
Lóheremag 54—60 korona Lucsernamag 
53—58 korona, Impregnált Répa ma
impregnált 36—44 kor. — Muharmag 
7—7% kor. Biltaczim L2l/g—13l/g — kor. 
Bükköny 61/, 7 kor.Vöröshere 52 58 kor. 
Fehérhere----- Komoczini fűmag — —
Thimothems — — kor. Nem impregnált
25—35 kor.

Nyilttér.
1121/1903. tkvi sz.

Árverési hirdetmény kivonat.
A lévai kir. járásbírósái-, miut tkvi ha

tóság közhírré teszi, hoajz Horváth Etel 
végrehajtatónak Cseri Jánosné Szitás 
Lídia úgyis mint Cseri János jogutóda 
végrehajtást szenvedő elleni 40 kor. tőke
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
az ar. maróthi kir. törvényszék (a lévai kir. 
járásbíróság) területén lévő Ághó község 
határában fekvő az ághó 22 sz. ’jkvben A 
I 1 sor.'z. 11 hrsz. a. foglalt beitelekre és 
az ezen épült 13 ö. i. sz. házra az árverést 
800 koronában ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelö t ingatlan az 1904: évi junius 
hó 3 ik napján délelőtt 10 órakor 
Ághó községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
tási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatanok becsárának 10%-át vagyis 80 kort 
készpénzben vagy az 1881: XL. t.-cz. 42. 
§-ában jelzett árf. számított és az 1881, 
évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8. § ában kije
lölt óvadékképes értékpapírokban a kikül
dött kezéhez leteuni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 

bíróságnál elöleges e'helyezéséröi kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Léva, 1904 évi március hó 19.
Kt. jbíróság, tkvi hatóság.

Pogány 
kir. jbiró.

431/1903. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehaj ó az 1881. 
évi LX. t. c. 102 §-a érte'meben ezennel
közhírré teszi, lugv a lévai kir. járásbíró
ságnak 1902. évi V. 559/1 s.ámu végzésé 
következtében dr. Weisz Zngmond ügy ved 
által képviselt Haid'er Ignác raéfzáros ja
vára Hullay János és neje ellen 540 
kor. s jár. erejeig 1992. évi szeptember hó 
9 én foganatosított biztosítási végrehaj ás 
utján lefoglalt és 1500 koronára becsűit kö
vetkező ingóiágok, ii. m. ; g izdasági felsze
relés, lovak, bintók, takarmány stb. nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Meiy árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
1903-ik évi V. 547/5. számú végzése 
folytán hátr. 215 korona 20 tökeköve'eléa 
ennek 1902. évi sz-pt. hó 23 napjától járó 
6°/0 kamata1,és eddig összesjn 41 kor. 64 
fillérben biróilag mái megállapított költsé
gek erejéig • Léván leendő eszközlésére
1904. évi junius 9 énd u. 2 órája ha
táridőül kitüzetikés ahhoz a venni szándéko 
zók ezennel o'y megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-al értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Kelt, Léván 19O4.évi május hó 25 én.
Karácsonyi Pál 

kir. bir, végrehajtó.

Henneberg-selyem 
csak közvetlenül ! — Fekete f-hér és sziues méterje 
60 kriól 11 fori.it 35 krig. blúzokra és ruhára Be
mentve és már elvámolva házhoz szállítva Gazdag 

minta választék postafordultával.

Székely kukorica 
I. ms.

circa 40 nini, kapható a bars-csekei 
plébánosnál métermázsánként 14 K.

Okleveles gépész
az idényre CSÓplést keres Cím a kiadó- 
h vatalban.

Veszek!
Harmoniumot. használtat.

Cím a kiadóhivatalban.

Étkezés
Reggeli, ebéd, 
ozsomia s vacsora 
egy napra 3 K-, 
egy hétre 20 K.

Kiváló gvógyha- Terin íszetjs meleg (3S°y \asas 
tásu nÖi b tegsé gyógyfürdő Birs vármegyében, 
gek vérszegény f nyves és lombos erdő környez- 
ség eseteiben es td szélinentes völgyben. — 
idegbajokban. H - Po«U-» táviró- és iuternrban 
degviz gyógyinté- * telefon-állomás he ybeu. Vasúti 
tézet. Láp- és fe- ' állomás; S'.éuísf ilv-Vihuve, n 
nyőfürdök. 1 fürdÖtelep'ől 5 kilométer távol-
_________________ 1 ságbin. — Szobák hetenként 
7 koronától 31 korona 50 fillérig. A szobák árai 
az elő- és utóévadban (junius 14-ig és augusztus hó 
-3-’ól) 40°/0-kai mérsékeltebbek. — A fürdőt Sel- 
mtczbánya városa házilag kezelteti ; gondnokul ez 
évben is Sztaucsay Miklós tvb. főjegyzőt kű'dötte 
ki. — Hatósági fürdőorvos iga zgató D . B >kman 
István kir. tanácsos. 6^4
A fürdő közvetlen kősóéban ‘'gv CSO1
llclkázÓ tó létesült óvb^n, me:y hi- 

dagvi'ü tó fürdésre ih b1, van rendezve, 

mi ált*'  k»eí> fürdőt^’* p nyaralásra is 

igen alkuim « Prospektust kü d és rasz- 
letesebb felvilagositást az igazgatóság ad.

fori.it
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Kapható Léván:

Bólém ann ?v<így*% rtár
Arnatetter Imre
Engel József
Kern Testvérek
Medveczky Sán i r vvópyszerU’.
Pollák Kahn n, Heksch I
Róth K. és Wilh 'in B i

Vereb élyen:
C'irok István
Eteléi József
Pol’ák Zsigmoud
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Kiéin Sándor 
órás- és ékszerész 

4L É V A UNJ 

alapittatott 1881. évben.

A ján
me1- >: m ■'denkor a legújabb divat i áruk bámulatos olcsó 
Arany női óra
Arany férfi óra
Ezürt óra
Niki óra
Ingaóra
Arany gyűrű
Arany függő

Zsarnóczán:

Ipolyságon :
Bolner Pál
Do’nho K’íro'y
M, Berseiler.

Újbányán
U< mink- M. eydgy8Z"rész 
H.ínr eh Ede fodrász. Weiehberg Izidor

.Ttr-—.I <r-g- t ar-g-rgr-ts-~;

i

Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek.

Léván..
Arjegyzékek kívánatra ingyen 

beriiientve küldetnek.

Mezőgazdasági gépgyárosok raktara;

Kern Testvéreknél
es Suckrcutorá egyetemes 

es mélyítő aczel ekek. A
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Tisztelettel értesítem a n. é. közöaaé>'et,hogy

Fagylalt
--------—és ízletes ......... —=

Jegeskávé
már most naponkint frissen készült 4 féle 
kitűnő minőségben kapható.
Fagylalt kis adag (2 egesz szelet) 8 kr. 

„ nagy „ (3 „ , 12
Egyúttal ajánlom a legtjaboan kipró- 

8 már is kedvelt

sütemény újdonságaimat.
Torták, parfait, kalács, mignom süte
mények társaságok és családok ré
szére. rendelésben bármi y rövid idő 
alatt legjutányosabban készíthetők.

Midőn a n. . é. közö iség edd gi szives 
jóindulatát és pártfogását hi'ásui megkö
szönöm, tisztelettel kérem az íovábbra is 
irányombau fentantartaui.

Léva, 1904. április hó 20. 
kész szo'gálatta1

Jánossy Béla
cukrász.

Jónak, a jobb 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig ha-indiaiban levő 
Síappan, szóda, por, sib. anyagoknál vászon és pamut 
ruhar.emück mos.,:,ára, a Scíticllt által újonnan feltalált

mosókivonat, 

..Asszonyfcéret" 
. véuj gyei,

a ruha beá:itatására.

Előnyök:
1. Az eddig szükséges volt mosási időt a felére 

csökkenti.
2. Fáradságot a negyedére.
3. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4 Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbe is varázsolja 

a ruhát.
5. Úgy a kezeknek, mint a ruhának tclljesen ártal

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászei nél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél euj egyszeri kísérlet után.

------- Mindenütt kapható. ------
Szenagt iijtök es arató gerebiyek.Szenaforditók, 

Szabad.-aszaló készülék főzeléknek

Bor- és gyümölcs sajtók, 
Gyvimölcs és szőlő 2-j.zók 

és bogyomorzsolók, 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő

„SYPHONIA
Tormáncs és vértetü pusztításra.

Szállítható takarék tűzhelyek,
jeggyel

legjobb, legkiadósahb s ennélfogva lctrolcsóhb szappan. 
Minden káros alkatrészektől mentes.

•............... Mindenütt kapható! ................
Bevásárlásnál különösen arra iinyeljünk. hogy mind n i arab 
szappan a „Schichf névvel és a fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

II II
Schicht György, Aussig

A legnagyobb gyár a maőa't eg.ében, az európai 
száraz'CáLn.

JM >
arany és ezüstáru raktárát

kaphatók 
feljebb

n 
n
n
n
•
n

áron 
írttól12.— 

20 —
6.—
3 -
6.—
2-'/,
í.‘/t

»
n
n 
n
•

Alkal mi ajándékoknak való különféle tárgyakból nagy választék.
Legfinonibb chroüOmetrikus f.ontosmlgn órakülönlegességek mindenkor

raktáron vannak

(14
(14

karai} 
kárát)

i

I

4°0“os
törieszteses kölcsönöket nyujunk bu- 

dapesi és 
kii tó Ji elsőrangú pénzintézetektől a föld
birtok «>.*  ingáján s/4 értékig I. és II. 
ínyre 15 — 65 évid terjedő időtartamra. 

Személyhitelt! papoknak, katonatisztek
éi nek, á lanii és msgáohi-
vatá nokokuak, kereskedőknek m iparo
soknak kezes hs kezes nélsüi 1—15 évig 

térj '•db i őre gyorsan es disctreten.
Bank és maganadósagok convertalasa 

Mellei- Lajos és Társai 
bankhizomáity.

Budapest, VI. Dávid utcza 15 
( rórvéuy.szőkiieg bejegyze l ezég).

,7’

Acél ekék
Rét, moha, tagozot 

es diagonal

JÓS2ZSSZÁM FáL MUHK4I 
Gazdasági gapak, gepreszletek, töm
lők, vízmentes ponyvák, marlegak es 
gopszijak, szerszám, vas- es aczel 
főraktár. Portkmd cement as r'yd 

raulikus mész 3tb. 11

Kauhato KERN TESTVÉREKNÉL Lván.

-A.Z, elismert leg-joToTo és leg'lsit-ü.rxő’e'o

I, 2 3 és 4 baráz- 
dásuak

Boronák
Agricola" vetőgépe

• Arató-gépek
főnek herének,

Cséplőgépek

$
00
00000

szabad, uj Kenögviiriivel ellátott görgős osaqágyakkal

Járgányok
l-S vcxióállat 'befcg-á.sá.a, 

Legújabb gabona-tlsztíto rosták,
♦ Trieőrök és kukoricza morzsolók. 

Szecskavágok, darálók, répavágók, 

Széna as szalmapresek nyugvók es szállíthatók,
' valamint minden más fajta gazdasági gépek

. legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak

MAYFARTH PH. és Társa
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 

l872- BECS, Ilii Taborstrasse 71. 900 munkás.
Kitüntetve több mint 530 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb 

kiállításokon.
Részletes árjegyzék és számos elismerő levél iagyes. — Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek 

^vdZegreixcLelliető : KNAPP DÁVID rimául Léva.

Nyomatott Nyitrai éa Társa könyvnyomdájában Léván.


