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Vidéken és Léván házhoz küldve: 

Egy évre ... 10 kor. — fíll. 
Hat hóra - . . 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 30 fill. 
Előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők. 

Ecryef*  számok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.

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

^Belyepdij minden e^yes beiktatásér to fillér 

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

fillérjével számittatik.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk '‘"^szeköttetésben 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: (Zö'dkert-utcza 33. sz.) küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer 
—► vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

2287/1904. szám.
Hirdetmény.

Az 1903. évre fizetendő vármegyei pót
adók és járulékok egyénenaénti kivetését a 
vármegye törvényhatósága által megalapított 
°/o alapján a városi sz/mvevőség foganatosí
totta, mely munkálat f. évi junius hó 8.-tól 
kezdődő 8 napon á‘ Léva város pénztárának 
helyiségében közszemlére kitétetik azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy az adófizető közön
ség ezen munká'atott a hivata'os órák alatt 
megtekintheti s a netáni sérelmes kivetés 
ellen a fenti határidőt követő további 8 nap 
alatt Birsvármegye közigazgatási bizottságá
nál felszólamlással élhet.

Léva, 1904. évi junius 7-én.
Bódog*.  Lajos 

polgármester.
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a
esedékessé vá t megyei pótadó 

be nem fizették, bogy

1390/1904. szám.
Hirdetmény.

Ezennel feihivatuak mindazok, a kik 
mai napig 
tartozásaikat eddig 
azt most most. 8 nap alatt annál is inkább 
okvetlenül fizessék be, mert ellenesetben az 
18ö3. évi XL1V. t. c. 58 §-a szerint végre
hajtás u'ján fog behajíatn’.

Városi adóhivata'.
Léva, 1904. junius 10.

mcmzsilz Lajoa 
adóhivatali főnök.

Aratás előtt.
A gazdasági szaklapok hasábos tu

dósításokat imák a gabona silányságá
ról. Barsvármegye, a Gararn folyó ter
mékeny völgye nem biztat kellő kilá
tással az aratásra. S ha hamarosan meg 
nem változik az idő, bizony sok gazda 
lesz közöttünk, ki nem sokkal többet 
fog aratni a vetőmagnál.

De rossz híreket kapunk az alföld
ről is, az aratás nem felel meg a gazda 
várakozásának, mert a természet nagyon 
mostohán bánt az idén a földmivelővel, 
pedig bizony nehezen várta már, hogy 
az elmúlt évek terheitől egy jobb ter
mések s a gabonának az utóbbi évek- 

t

més megszabadítsa. A középszerű tér
ben állandóan egy forma alacsony ára, 
mert alig vehető számításba az a cse
kély árhullámzat a mi egyik és másik 
év között volt, nagyon is megviselték 
a gazdát s csak tengődött egyik évről 
a másikra, adósságait nem hogy ki 
tudta volna fizetni, de még a kamato
kat is alig birta viselni. így gazdasági 
gyarapodásról szó sem lehetett.

A hosszan tartó száraz tavasz erő
sen megviselte a gabonákat, a vetések 
megritkultak, az esőzés későn állt be, 
s igy az a reménye is elveszett a gaz
dának, hogy a vetések megbokrosod
nak s a nyár helyre hozza a tavaszt.

Szomorúan, elcsüggedve néz körül 
a földmivelő nép s az aratás örömeibe 
bele vegyül a jövő felett támadt aggó
dás. A természet kifejlett pompája sok
kal kevesebbet igér, mint a mennyire 
a gazda hosszas fáradtság és nehéz 
munka után számított ; most látja a 
földmives, hogy az aratás jóval keve
sebbet igér, mint azt reméltük.

Hogy micsoda bajt jelent Magyar
országon a silány aratás 8 mily gazda
sági rázkódtatást okoz a gyenge termés, 
azt csak az tudja valójában megítélni, 
a ki a földbirtokok terheit számításba 
veszi. Az aratás Magyarországon a nép 
jólétével, vagy nyomorúságával van 
össze kötve, mert ha a gabona termés 
rosszul üt be, ennek nyomában ott 
van a szegénység is, miután hazánk 
népének fő foglalkozását a földmivelés 
képezi 8 jövedelmi forrása a termésben 
van meg. De erősen megérzi a gyenge 
termést Magyarország kisipara is, mert 
ha a föld nem terem, ha a gazda a 
termésből nem tud pénzt teremteni, 
akkor a kisipar is nyomorog. Iparunk 
nehéz küzdelme a gyenge terméssel 
áll szoros összefüggésben, a mennyiben 
csakis a helyi fogyasztásra és megren
delésre van szorítkozva. Ipari készítmé
nyeink kivitele számba alig vehető a 
nagy gazdasági kérdések mellett. A 
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külföld beözönlő ipartermékeivel a ver
senyt ép a nehéz gazdasági viszonyok 
miatt nem bírják felvenni.

A rossz termésnek szomorú tanú
ságai állanak előttünk. Kereskedelmünk, 
iparunk pang, a kisbirtokos a végső 
erőfeszítéssel tudja csak magát fentar- 
tani, az egész ország eladósodott, a 
munkás nem képes idehaza a minden
napi kenyerét megkeresni, az élet pe
dig folyton nagyobb-nagyobb követe
lésekkel áll elő. A földbirtok nagy 
mérvű megadóztatása nehezedik a nép 
vállaira. A kereskedő s iparos állapota 
sem kedvezőb. Mindez általános orszá
gos baj, a minek orvoslása felett a mai 
gazdasági szervezet íentartása mellett 
hiába is okoskodunk, Csakis úgy se
gíthetnénk a bajon, ha a mezőgazdaság 
terén a többféle gazdasági ág művelé
sét általánosabbá tennénk, iparunkat 
pedig megvédenénk a külföld beözönlő 
silány ipartermékének egészségtelen 
versenyétől s azután közgazdasági szer
vezetünket uj alapokra fektetnénk.

Az általános nehéz gazdasági viszo
nyok különösen nagy sulylyal nehe
zednek vármegyénk es városunk lakos
ságára. A garammenii kiskirtokosok 
helyzete csaknem elviselhetlen, mert a 
védelmi költségek annyira megterhelik 
a földbirtokot, hogy a középen aluli 
termésből teljesen képtelen fedezni a 
kisbirtokos a közterheket, életszükség 
létéit pedig csak vagyonának felemész
tésével tudja fedezni. Egy évi rossz 
termés a folytön elemi csapásokkal lá
togatott népet tönkre juttatja.

Már pedig az idei aratás rossz lesz 
vármegyénkben is, az egész Garam- 
mentén silányak a vetések minden 
felé, a tavaszi szárazság már nagyon 
megritkitotta. de sok kárt okozott a 
gabonában a köd, úgy hogy a búzá
ban rengeteg sok az üszög és silány 
magot fog adni.

A nép helyzetének javulását ily vi
szonyok között nem remélhetjük, min
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dég és mindég jobban elszegényedik, 
mert erősen megvan terhelvelve adós
sággal.

Közvetlenül érinti vármegyénk ara
tási eredménye városunkat is, mert az 
a nélkül is drága életet még jobban 
megnehezíti,e mellett még kereskedelmi 
forgalmunkra és iparosaink megélheté
sére is nagy befolyást gyakorol, A 
vármegye rossz termését erősen meg
érzi városunk, mert a mellett, hogy a 
város lakosságának megélhetését alap
jában megrendíti, a város háztartásának 
bevételein is rést üt a vámbevéielek és 
fogyasztási adók révén.

Semmi féle vigasztalást nem talá
lunk hát a jövőben, a rossz termés, a 
földbirtok értékének hanyatlása saz ez 
által meggyengitett hitelképesség ag- 
gasztóbbá teszik helyzetünket, mert ép 
most kezdünk bele a nagyobb alkotá
sokba, a miknek létesítése anyagi erőn
ket fokozott mérvben veszi igénybe.

A ki ilyen szomorú kilátások között 
még mindig újabb és újabb terheket 
igyekszik rakni a polgárság vállaira és 
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a ki azt bármi utón elősegíti, vagy 
legalább megakadályozni nem iparko
dik, az nem lehet a polgárságnak jó 
barátja.

Minden természeti csapásokat sú
lyosbítja a papiros búza, a börze, a 
melyen évtizedek óta nem űzött oly 
merész játékot a spekuláció, mint az 
idén. A termelőnek, a gazdának állandó 
csapása ez a papiros búza, a mely a 
nélkül, hogy dolgoznék, megemészti a 
gazda nyereségét, melyet egész évi 
verejtékes munkájával kiérdemelt ma
gának.

Ennek megrendszabályozását sür
geti a magyar sajtó évek óta. A tőzsde 
káros hatása ellen való védekezés cél
jából alakulnak a szövetkezetek s bi
zony ideje volna úgy a törvényhozás
nak, mint a magyar társadalomiak e 
kérdésről komolyan beszélui.

T ÁR CZ A.
Magda.

Az egész ház mozgósítva lett, Magda 
utazik, kisebb-nagyóbb bőröndök úti kosár, 
napernyötokok és ezer féle lom hever széj
jel a szobában, az ő kis kék szobájában.

Kigyult arccal hajol a kis lány a nagy
kosár fölé és rendre rakosgatja be a holmit, 
amit János adogat neki kézhez, minden be 
van már csomagolva és a legény óvatosan, 
hogy össze ne törje, egy szürke lovaglóru- 
hát nyújt át a lánynak, mire az idegesen 
oda szól neki:

— Ugyan hagyja ott a széken, ma ve- 
Btem fel utoljára, jó ideig ctak álmosuton 
fogom viselni,!

És tovább rakosgatva az apró dobozo
kat, végig gondolja az utoleó évek örömeit, 
bánatát és tűnődik ezen a rettenetes dol
gon, hogy neki most ősszel, — mikor vége 
a nagy manővernek és hazajönnek a min
dennapos gavallérjai, — épen most kell 
menni a Liza nénihez.

Hisz szép ott künn a falun nyáron — 
három napig. Ott szabad a kerti utakon 
mezítláb is járni, nem kell naponta három
szor öltözni, szedheti az epret a töviről és 
csibéket is etethet, de hát most őszkor ta
láljon valaki ott gyönyörűséget.

Az a papa 1 És azok az elvek !
Ha a papa elveivel nem rontotta volna 

el a dolgot, most ő boldog menyasszony 
lenne és irigyelné őt a város minden asz- 
szonya és leánya, de persze ezt is a papa 
rontotta el.

I

É-t miért ?
Olyan .schneidig" hadnagya nem volt 

a papának és nem is lesz soha, mint Szalay 
Miki, és olyan édesen senki sem fogja mon
dani, hogy: „Mádika, vagy maga, vagy a 
halál 1“

Aztán hát mért nem szólt a papa előbb, 
napról napra látta őket együtt, még ő segí
tette fel a nyeregbe, mikor Miki jött érte 
és hányszor mondta; bogy Miki meg ö, meg 
az a két alig egymás ól különböztethető pa
ripa azok összetartoznak és most tudni sem 
akar róla.

Vagy két hete, hogy hazaiövet a tenisz
ről, Miki bevallotta, hogy ö tovább nem 
birja, hogy Mádinak a papánál egyengetni 
kell az utat, mert ö már a farsangban, mint 
„kicai feleséget" akarja a tiszti bálon be
mutatni.

Ö aztán azon izzadtan porosán be is 
rontott a papa szobájába és mint rendesen 
szokta, azt mondta neki: Papának jelentem 
alásan, Szalay Miki feleségül akar venni 
azonnal, — vagy legfeljebb két hét múlva!*

A papa először is egyet csípett Magda 
arcán és azt fe elte : „miattam akár ma, 
csak házasodjatok össze, de minél ketesebb 
zajjal, zűrzavarral, mert tudod, hogy énjnem 
érek rá e féle csekélységekre 1“

—• — Néhány; nap a boldog tervezge- 
tésekkel múlt el, Magda teli sugdosta a 
kedvence fülét lovaglás közben azzal a tün
dérmesékkel, amit Miki áthajolva mesélt 
neki, bogy elmennek messze-messze a sze
relem hazájába, ott megtanulnak még jobban 
szeretni és ha majd hasa kell jönniük és ő 

ismét a „Kacér" hátán fog erre járni, akkor 
még többet fog mesélni tudni a boldogságról.

És a Kacér meg is értette, mert bizal
masan hajolt a Miki paripája füléhez és arra 
mind a ketten helyeslőén bólintottak fényes 
formás fejükkel.

Tegnap még a hétköznapi kedvében 
volt és úgy ment el este a Klubba és Magda 
legnagyobb csodálkozására alig egy óra 
múlván már jött haza és ami soha nem tör
tént meg, keményen megfogva a lánya kar
ját, szinte kiáltva mondja neki :

— Ne lássalak többé Szalay Miklóssal, 
soha, hogy te a felesége légy annak, lefúj
tak, szemtelenség volt tőle hozományra 'szá- 
mitani, mikor én azt hittem, hogy neki van 
kauciója 1

Magda sirni akart, és már-már keserű 
könnyekre tör ki, ha az apja ellentmondást 
nem tűrő hangján nem mondja :

— És most pakkolj, holnapután mész 
Liza nénihez, Szalay el fog menni más gar- 
nizonba.

Abtreten I
Magda úgy állt ott, mint egy sóbálvány 

Mikit nem látni, Kacért itt hagyni, se tenisz 
se karpissel, mindezek helyett Liza néni té
len és nyáron 6-kori 'telés és egy életölő 
kötés a kézben, ez közeli 24 óra alatt mind 
valóság lesz.

Csak legalább panaszkodni lehetne va
lakinek, de hát ki értené öt meg I

A Bábi, az az egyetlen asszonynép a 
háznál, akit csak azért tűr meg a papa, 
mert holt süket és a napi parancsot cédu
lára kell neki felírni, hogy tudja mit főzzön 

ebédre, annak hát hiába mondja el lelke ke
servét, lemegy hát még az istállóba és oda 
fektetve kínosan vonagló arcocskáját a Ka
cér nyakára, két karjával átöleli a lónak 
karcsú nyakát és úgy beszéli el Jánosnak, 
hogy ö most elmegy és ha János igazán úgy 
szereti őket, mint azt ő hiszi, úgy vigyázzon 
a Kacérra, mint a szeme fényére. És hogy 
a legény szemében is ott látott egy „vor- 
schrift viedrig" könyet, össze kapva fodros 
pongyoláját, egy Lúcsu csókot dobva az is
tálló ajtótól a kapáló ló felé, befutott szo
bájába.

írni akart Mikinek, hisz az a szegény 
fiú biztosan bolondot tesz és holnap talán 
csak a halála hírét hozzák fal neki és bele 
is kezdett a keserves Írásba, de bizony el
nyomta az álom ott a kicsi iró asztal előtt, 
és alig volt ideje a csipkés takaró alá bújni, 
már is álmodott éd-sen Mikiről, papáról. 
Kacérról.

Reggel alig, hogy a reggelit elfogyasz
tották és papa szó nélkül e'ment, jött a 
Miki legénye egy olyan csokorral, mint egy 
kocsikerék, fekete szalaggal volt átkötve, 
és benne egy levélke, szegény Magda tízszer 
is felvette, hogy felbontsa, de csak letette, 
hátha tőbe lőtte magát az a bo'dogtalan fiú!

Ctak néhány szó azzal a furcsa seces- 
siós vonásokkal : „Isten vele kis Mádika, 
magának nincs kauciója, tehát Adieu!"

Magdának mintha valami hideg kigyó 
csúszott volna végig arcán, kezéo, megráz
kódott és harsány h.ngon szó itotta bo 
Jánost ;I



Lévai irodalmi s közművelődési 
egyesület

Elvitázhatlan, hogy Lévának, mint vi
déki városnak kiváló jelentősége és nagy 
jövője van. Földrajzi fekvése, nagy össze
köttetései, vasutjai mind melyek egy igazán 
szép és anyagi tekintetben gazdag és ter
mékeny vidéknek teszik központjává. 4 vá
ros rohamosan épül és fejlődik, szinte szem- 
betünöleg emelkedik ki a kisebb vidéki 
városok sorából. Polgárai, lakói, a városi 
tanács és képviselőtestület, valamint az iga
zán hivatásának élő tisztikar magas fokú 
intelligenciájának irányítása és vezetése foly
tán a város és a közügy érdekében minden 
áldozatra készek. E mellettt bizonyítanak : 
a főgimnáziuma, megyei kórháza, társas kö
rei, a városháza, katholikus és iparos körök, 
keramit burkolat, aszfaltjárda s a nagyobb 
városnak is díszére szolgáló villám világitás 
stb. stb. \nyagi áldozatok megajánlása tekin
tetében — elmondhatjuk — Léva hivatását 
hozzá méltóan teljesiti, hivatásának igazán 
magaslatán áll.

Közgazdaság és kereskedelem tekinte
tében szintén erős központ Léva. Központja 
nagy és kiterjedő vidéknek, melynek majd
nem minden rendű és rangú lakossága ide
hozza értékesíteni való terményeit, produk
tumait, itt szerzi be szükségleteit. Az utas 
csodálkozva szemléli azt a nyüzsgő-forgó 
sokadalmat, mely hetivásárok alkalmával 
Léván mutatkozik.

Hogy állunk azonban a közművelődés, 
irodalom, a tudomány és a művészet terén? 
Van-e valami oly rn intézmény Léván, mely
nek célja volna az irodalom, a művészet 
ápolása, a magyar nyelv és a magyar szel
lem terjesztése s megszilárdítása, a közmű
velődés fejlesztése, az egyes tudományágak 
népszerűsítése stb. Btb.? Sajnos, e kérdésekre 
igennel nem felelhetünk. Lévának ilyen in
tézménye nincs. Igaz, vannak szépen virágzó 
kulturális intézményei, milyenek : főgimná
zium, tanitóképezde, polgári leányiskola, 
kaszinó, polgári és katholikus kör stb., de 
ezeknek hatása a mondottak tekintetében 
szűk körre szorul, s alig látszik a városon. 
Minden intézmény tiszta magyar s nincs 
annyi hatása, hogy a magyarság, a magyar 
nyelv határvonalát a városból ki, a „tót ka
pun*  áttolta, szorította volna. Nincs annyi 
hatása a város magyar voltának, hogy nyílt 
terein, üzleteiben, hivatalos helyiségeiben 
napról-napra tót szót ne hallanánk. Sőt egyes 
üzlethelyiségekben maguk az üzlettulajdono
sok is nem magyar, hanem ékes német (!) 
nyelven érintkeznek egymás között, a ma
gyar nemzeti állameszme nem nagy dicsösé- 
gerére. (Tisztelet a kivételeknek) Aranyos- 
Maróthnak, mely Lévához képest csak falu 
számba megy, tisztességes nyári sziuköre,

— Pakkoljunk, de egy kettő, gyorsan. 
No és most itt van minden készen, egy 
csók a papától és fütyül a vonat és viszi 
a kis Jokey sapkás passasért.

Úgy kell a papának, elküldte és most 
törülgeti a szemét és utolsó percben mintha 
visszaakarná tartani a kis lányt.

Lásd papa kellett ez neked 1
— — Mit is csinálna Magda abban a 

az unalmas teszek ben mást, mint hogy kibá
mul a nyitott ablakon és kéjjel szívja be a 
langyos összi levegőt, amely tele van az el
múlás enyhitö balzsamával.

Mar megint az az ember, az a rettene
tes ember a szomszédból, a Szabó Józsi 1

Csak már legalább az ne lenne, nem 
elég, hogy Liza néni örökké azzal öli ötét, 
hogy milyen jó ember, milyen boldog lesz 
az az asszony, akinek ő lesz az ura és mi
lyen jó parchie, milyen gyöngéd és figyelmes.

Ki nem áilhatja a gyöngéd embereket, 
olyanok mint egy sentimentális vén kisasz- 
szony, neki az csak nem kellene.

Becsapva az ablakot, ki is jelenti,hogy 
ö Szabóval többé nem beszél, és ha ma szo
kás szerint ismét eljön, ö nem lesz itthon.

Hiába ment ki a rétre, Szabó nem volt 
itt, helyette a néni fogadta őket kisirt sze
mekkel, két kezébe fogva a hazatérő kis 
lány fejét, szerető anyai csókkal borítva 
annak rózsás arcát, egy levelet nyújtott át 
neki, hogy olvassa el és legyen erős.

Az apja irta, rövid levél volt az, egy 
megtört ember keserves önváddal telt levele, 
melyben tudatja a leányával és nénjével, 
hogy vétkezett; elveszíti a rangját, elveszik 
mindenét és koldus.

Játszott és vesztett, évek és évek óta, 
és most aztán elérte őt a fátum, nem ma
rad semmijük.

állandó színháza van, Léva lábas pajtával 
fogadja és várja Thália felkent s felkenetien 
papjait s papnőit.

Kulturális tekintetben tehát Léva a min
dennapi szürke, egyhangú, sablonszerű ke
retek közt mozog, csendesen folynak napjai. 
Nincs o'yan intézménye, mely a mindennapi 
egyhangúság keretéből kiemelkedve, hatni 
tudna a közönségre, annak ismeret és tudás 
iránti igényeit kielégítené, szellemi szórako
zást nyújtana s ez által közvetve, mint köz
vetlen a magyarság ügyét hathatósan előbbre 
vinné. Az egy ,Bars“ mozog 24 év óta soha 
eléggé nem méltányolható, igazán dicsérendő 
buzgalommal szolgálja a közügyet, a közmű
velődés és a város céljait. Nincs semmi, 
amirö. ajt mondhatnék, hogy kulturális te
kintetben a közérdeket, a magyar társadal
mat, a magyarságot szolgálja. A kaszinó ? 
Az nem bír többet, mint a mennyit tesz: 
,csendes“ szórakozást nyújt. Ott — úgy 
látszik — ha nem is dúl, de nem is virág
zik az egyetértés. A polgári körökben, mintha 
az elfogultság magvai csíráznának. A kat
holikus kör ? Egyoldalú felekezeti érdeke
ket szolgát.

Pedig mennyi szellemi erő, mily nagy 
szellemi töke, mennyi tudományos kapacitás 
van Léván. R tka vidéki város, a mely eny- 
nyivel dicsekedhetnék. Itt a kegyes tanító
rendi főgimnázium s az ál. tanítóképző in
tézet kitűnő tanári kara. Gyöuyörü szellemi 
töke, mely — nem mondom, hogy parlagon 
hever —■ az intézet falain kívül, a társadalmi 
térén közjóra legalább is kereset világit. — 
Kiváló bírói, ügyvédi kar, nem kevésbbé 
knünö orvosi testület, élükön az egyetemes 
műveltségű főorvos. Magántisztviselők, pénz
ügyi hivatalnokok. Kívá'ó lelkészek, tanítók, 
stb. Igazan szép szellemi töke, de a nyilvá
nosság terén nem érvényesül, mert nincs 
tér, nincs kör, hol a közérdek szempontjából 
tevékenységét kifejthetné, a társadalomié 
közvetlen használhata.

Itt volna már az ideje Léván egy tár
saság — nevezzük azt, ha úgy tetszik „iro
dalmi és közművelődési tarsaság“-nak — 
szervezésének, melynek keretében minden 
tényező kifejthetné a maga tevékenységét a 
közjó, a társadalom, az irodalom és művé
szet s a magyarság érdekében. Egy társa
ság, mely programújába venné a társadalmi 
élet fellendítését, a magyar nyelv és szellem 
terjesztését, a tudomány újabb vívmányainak 
népszerűsítését, színészet pártolását, állandó 
színház építését stb; stb. igazán szép missiót 
teljesithetne. S a mellett, hogy a városnak 
kulturális fejlődését hathatósan előmozdítaná, 
a magyar nyelv határát csakhamar kitolná 
a „tótkapun“ s a város falain belül csak 
magyar szó hangzanék mindenütt.

Magda szőke feje lecsuklott, megcsó
kolta a néni kezet és szomorúan kérdezte :

-- Megtartasz Liza néni, .vagy menjek 
én is a papához ?

Szó nélkül ölelte őt az öreg asszony 
magához, és összeölelkezésük volt a szerző
dés, amely örökre össze kösse őket.

. . . Senki sem jött a házhoz, senkitől 
egy sor részvét, még Jáuos sem irt és 
Magda titokban sírta el édes apja és a ked
venc sorsat.

Csak Szabó Józsi jött el naponta,mintha 
minden a regiben lenne, mintha Magdát most 
is a fény, a jó.ét venne körül, mintha most 
is az lenne, aki volt.

Pedig milyen változáson ment keresz
tül a lány, nem dobalódzott már oly sértő
én gúnyos szavaival és ha néha oda ért 
Szabó keze a ruhája fodrához, vagy vélet
lenül haját érintette annak közelsége, nem 
ugrott fel, mint egykor szikrázó szemekkel, 
csak nézett arra a komoly emberre olyan 
félénk kiváncsi gyermek módjára.

. . . Este volt, a nap is elbújt már a 
hegyek mögé. Korán jött fecskepár tana
kodott az eresz alatt a mindennapi kenyéren. 
Magdát is valami puha, melegebb érzelem 
szállta meg és hangulatban kérte ötét Szabó 
kellemes érces hangján, alig észrevehető re
megéssel, hogy legyen az övé, ha nem is 
szereti ötét fiatal szive lángjával, de igye
kezzen legalább megérteni az ő változatlan 
nagy szereimét, melylyel körülveszi ötét oly 
rég óta, mikor még kis baba volt és mely
lyel boldoggá akarja ötét tenni, mint az ö 
kis feleségét.

Magda ráfüggesztve szép szemét, oda 
nyújtotta kicsi kemény kezét és ezzel befe
jezték az uj élet első napját.

Vegyék kezükbe az ügyet, akiket illet. 
Cselekedjenek ! A tevékenységben élet,jövő 
virány van, a tespedés — halál. Mi és a 
vá’os élni akarunk.

•V.

Sokban osztjuk munkatársunk felfogását és kívá
natosnak tartjuk, hogy amennyiben a „casinotf nem 
oldhatná meg az érintett feladatokat, egyesüljenek, tö
mörüljenek a hivatottak bármely címen „közművelődés*  
vagy „8zinpáitoló“ egyesület c*mén  és törekedjünk az 
érintett nemes célok szolgálatában az erők érvényesí
tésére, egybegyűjtésére. — Szerk.

Különfélék.
— A főgimnázium ünnepélye, me

lyet tegnap tartottak a városháza közgyűlési 
termében, minden várakozáson felül sikerült. 
Előkelő közönség egész szinültig megtöltötte 
a termit 3 lelkesedéssel, rokonszenvvei fo
gadta a gyönyörű szép műsor egyes számait, 
melyek mindegyike a tanuló ifjúság magas 
fokon álló értelmiségéről, a tanári kar bölcs 
vezetéséről tanúskodott. A műsort H u b e r t h 
István és Huberth Pál tanulók Wéber 
nyitányának szabatos eljátszásával nyitották 
meg, a mely után N u v o t n y Ernő önkép
zőkört elnök, maturans remek búcsúbeszédet 
tartott. Majd Pető Ernő VIII. o. t. nagy 
hatással szavalta el Kun Béla 8 év után 
cimü szép költeményét. Ezután a főgimná
ziumi énekkar szép összetanuiással, precízen 
adott elő egy szép népdalegyveleget, melyet 
zajos tapssal fogadott a Közösség. Majd 
ism;t Novotny Ernő Ruduyánszky Gyulának 
A gyáva cimü monológját szavalta meglepő 
banghordozással és mély érzéssel. Ezután a 
jól fegyelmezett ifjúsági zenekar játszotta 
SchiCK egyik keringöjét. A banda dicsére
tére vait derek karmesterének. A műsor ieg- 
erdekesebb pontja következett most, ,Bim- 
óilla, vagy a diákkölteszet alkonya*  címen 
egy kis allegorikus színmüvet adtak elő, a 
melynek szereplői kivéiel nélkül ügyesen 
oldottak meg feladatokat. Dávid János, Re- 
ísrnaun Manó, Hirscb Géza, Pólya József, 
Kalapos Gyula, Horn Árpád, Huberth Ist
ván, Konc Lajos és Záborszay Vilmoi értel
mes előadásukkal általános tetszést arattak. 
Igen szép volt Kohn Gyula, Fizély Imre, 
Imre, Kern l’iimos és Pető Ernő kv rtettje, 
melylyel Schubert e cimü zenemüvét repro
dukáltak. Ez után a főgimnázium igazgatója 
M a 1 o n y a i István szép beszéd kíséretében 
kihirdette az ifjúsági pályázatok eredményét: 
23 dolgozat érkezett De 12 jutalomra, 7 
dicséretreméltó, 4 figyelmen kívül maradt. 
A tetelek es kidolgozóik: 1) XIII. Leó
papa élete és működésé. Jutalom: igazgató 
ajándéka: 10 K. Hadady Géza tanár aján
déka : 20 K. 2 pályamű érkezett be. Az 
e.sőnek szerzője Novotny Ernő VIII. o. t. 
A másodiké Grüncveig Samu Vili. o. t. 
(15—15 K.) 2) „Kereshetjük Istent eszünk
kel, de megtalálni csak a szív által lehetu 
— 5 pályamű érkezett be. Ny értés mű szer
zője : Novotny E Vili. o. t. (10 K-). A 2-é 
Eizely Ödön VIII. o. t. (5 K.) D.cseretet 
kapott Kovács József Vili. 0. t, 3) „Miként 
egyesül az Istenben a mese és történelem,a 
képzelet és valóság1*.  3 pályamű érkezett 
be, nyertes Konkoly Sándor VII. o. t. (15 
K.) és Reisman Manó VH. 0. t. (Edelenyi 
tanár ajandeka 10 K. 4) Az alapeszme Ma-

E'jöti a nagy nap, Magdát vihette az 
ura magának, a templomból is hazajöttek és 
még eddig nem dicsekedhetett a vőlegény 
a halvány menyasszony csókjávai, az ö forró 
aj a érintését nem viszonozta az a szomorú 
kis láuy még egyszer sem.

Az uj o..honban minden szép volt, régi 
szokott pompára mutatott a masszív beren
dezése a kastélynak, drága keleti szőnyegek 
halkították az ura nehéz lépteit, és Magdát 
szinte földre nyomta az a sok nehéz selyem 
és bársony.

Borzongva nézett lopva az urára, hogy 
fog ö itt megszokni, hogy ked neki azt a 
kemény férfi arcot mosolyogva látni és en
gedte magát vinni az uto.só sarok szobáig, 
melynek félre vonva kék selyem függönyeit, 
ott találta magát az ő régi megnratoit kis 
kék szobájába, minden úgy állítva, mint azt 
ö egy fel év e»ött ott hagyta, még az a 
sok fénykép is mind, mind ott van a falon, 
csak egy újítás volt, az a nagy velencei 
tükör, amely visszaiükrözte az ajtóban álló 
emberpárt és Magda elbom.ó tekintetét, 
melylyel telnézett az urára.

Lementek még a kertbe is és mikor 
elmentek az istállók előtt, az ura oda is 
bevitte az asszonykát, ott pedig egy isme
rős hang köszöntötte ötét, Jáuos, a régi Já
nos és még valaki, a Kacér, az ö Kucsérja.

A ló nyakáról lopva törülte le az asz- 
szonyka a könnyeset es átfogva az ura kar
ját miudkét kezével,lábujhegyre állva súgta 
oda :

— Édes kis uram gyerünk fel az én 
szobámba, megcsókolnám és itt meglát a 
Jani 1

ZZia asszsajr.

dách : „Az ember tragédiájáéban. 3 dolgo
zat érkezett be. Kettő ^jutalomra érdemes, 
szerzőik Fizély Ödön és Pető Ernő VIII.o. 
tanulók (15 kor. két részben). 5) A magyar 
alkotmány lényegesebb változásai kezdettől 
1867-ig. 2 mü érkezett be. A nyertes mü 
szerzője Novotny Ernő VIII. o. t. (15 K.) 
6) A fénytani lencsék törvénvei és alkal
mazásuk. Egy dolog érk. be. Szerzője Pető 
Ernő Vili. o. t. (10 K) 7) Műfordítás: 
Behstein : „Elisabeth sRosen) — 4 pályamű 
érk. be. Egy jutalomra érdemes, szerzője 
Konkoly S VII. o. t. Dicséretet kaptak 
Novotny Ernő. Kovács József, Strba Jenő 
és Grüncveig Samu VIII. o. t. 8) A levegő 
és viz a természet háztartásában c. tételre 
dolgozat érkezett be. 9) Mikép érhetjük el 
a magyarosodást a középiskolákban. Jutalma 
10 K- (Konkoly Thege Sándor képviselő 
ajándéka.) — 3 dolgozat érkezett be. A
nyertes Fizély Ödön VIII. o. t. Dicséretet 
kapott Pó'ya József és Salga Zoltán Vll.o.t. 
A közönség tüntető rokonszenvel fogadta a 
jutalmat nyertek neveit. Záborazky Vilmos 
VII. o. t, ezután nagy tetszés között adta 
elő Nagy Endre Nevető ember cimü költe
ményét. Majd a fögimn. zenekar Huszka 
Aranyvirág tnduljával bezárta a műsort.Este 
táncmulatság volt az Oroszlán szálló nagy
termében, a mely szintén kitünően sikerült, 
a melyről — lapunk zárta után érvén vé
get — jövő számunkban referálunk.

— A lévai jótékony nőegylet ujo- 
nan megválasztott elnökénél,C oudenh 0 ve 
Kunöné szül. Breuner Ernesztine grófnőnél 
f. hó 4-én tisztelgett az egyesület küldött
sége. 21 küldöttségben, melyet az egylet 
volt nagyérdemű elnöke, özv. M a i 1 á t h n é 
Leidenfrost Flóra vezetett, — részt vettek : 
Leidenfrost Tódorné alelnök, Toóth Zsig- 
mondné gondnok, Kabina Ervinné Il-od tit
kár, Faragó Sámuel titkár, továbbá Győrffy 
Gézáné, Weisz Mérné, Bódogh Lajosné, 
Novotny Imréné, Faragó Sámuelné, Cibulka 
Rezsőné, Kberndl Jánosné vá asztmányi ta
gok. A küldöttség nevében az egyesület tit
kára, F a r a g ó Sámuel üdvözölte az elnö
köt, ki rendkívül szives előzékenységgel fo
gadta a küldöttséget s örömének adott ki
fejezést, hogy alkalmat nyer az egylet 
körében érdemes elődjének nyomdokain ha
ladva a jóügynek szolgálatára áliani. A 
grófnő a küldöttség tagjait ezután szivélyes 
vendéglátással halmozta el s hosszú bizalmas 

I társalgás közben fejtegették az egylet fel
adatát és az árvaház fejlesztésének feltételeit.

— A besztercebányai püspök üd
vözlése. P a 1 k o vt c s Emii,Körmöcbánya 
polgármestere a városi hatóság és közönség 
nevében levélben üdvözölte Raduay Far
kas püspököt besztercebányai püspökke tör
tént kineveztetése alkalmából. A polgármes
ter üdvözlésére a püspök sajátkezüleg irt 
levélben következőleg, válaszolt: Mélyen 
tisztelt Polgármester Ur 1 Beszter tebányai 
püspökké neveztetésem következményei mi- 
a t csak most jutottam ho*zzá,  hogy még 
múlt hó 26-án 16, sz.a, küldött meleg hangú 
üdvözletét, megtisztelőén előlegezett bizal
mát, főpapi állasom iránt nyilvánitott tiszte
letét ezennel hálásán megköszönjem. Már a 
kegyúri viszony, mely Közmöczbánya szab, 
kir. és föbányaváros közönségét a kath. egy
házhoz fizi, oensöbb és szivélyesb kapcsot 
képez a nemes Város és a püspök közt; — 
és én nemcsak kötelességszerü tekintettel, 
hanem föpásztori igaz vonzalommal is arra 
fogok törekedni, hogy hivatásomat minden 
vonatkozásaiban a Várossal szemben híven 
teljesítsem. Jól esik tudnom, sőt bátorit, 
hogy számíthatok a Város értelmes Közön
ségének s annak élén tek. Polgármester 
Úrnak hathatós támogatására. Köszöuetemet 
ismételve és nagyrabecsülésemet nyilvánítva, 
maradok Nagy-Várad, május 7-én, 1904. ki
váló tisztelettel Radnai Farkas legk. kinev. 
bbényai püspök.“

— Tanítók húsz éves találkozója. 
8 ta m p ay János köbölkuli (Esztergom m.) 
fötauitó felkéri a lévai állami tanítóképző 
IV. évfolyamát 1883/4-ben meguyitó iskola
társait, hogy öt a tervbe vett 20 éves talál
kozás sikeres megejthetése végett hollétük
ről értesíteni szíveskedjenek. Ugyanott vég
zett közelebbi kortársak is legmelegebb sze
retettel fogadtatnak.

— Előzékenyek nyári mulatsága. 
Mint értesülünk, az előzékenyek mulatsága 
julius 2-án lesz a lövöldében, a: előkészü
letek után Ítélve, nem egyhamar volt ily 
sokat nyújtó mulatság Liván. Nem csak 
táncz, de minden egyébb is szerepel a prog
ramion, meiy most még mélységes titok. 
Úgy halljuk, hogy sok mulattató programm- 
szam lesz. A meghívókat közelebbi napok
ban bocsátják ki.

—■ A király adománya. Örömmel 
értesülünk királyunk, Őfelsége legmagasabb 
elhatározásáról, melyben a jótékonyoelu ál
lami sorsjáték tiszta nyereményének egy 
huszad részét a Stefánia Arvabazat fenntartó 
lévai nöegyletnek engedélyezte.

— Eljegyzés. G y e n e s László, ko
lozsvári m. kir, honvédhaduagy, néhai Gye- 
nes József volt lévai járásbiró fia a napok
ban váltott jegyet K a lic z k y Emmike 
kisasszonynyal, Kaliczky Kálmán verebélyt 
kir. adótárnok kedves leányával.

— Esküvő. Dr. Szí 1 á r d Samu, lé
vai ügyvéd e hó 7-én esküdött örök hűséget 
G r o 11 e Irma kisasszonynak, Grotte Vil
mos lévai kereskedő kedves leányának,



— A lévai k. r. főgimnázium vizs
gálatainak sorrendje a következő ; junius 
hó 13 án hittani vizsgálatok I—VII. elnök 
Bátby László, 13-án magánvizsgálatok Írás
beli részei. 14-én magánvizsgálatok szóbeli 
része, 15-én német, magyar latin VII. o. 
Számban, természetrajz, történelem VI. o. 
Német, magyar, latin V. o. 16-án rajz, tör
ténelem, számtan, természetrajz IV. Számtan 
természetrajz, földrajz, raji II. o. Magyar, 
latin, német III. 17-én Magyar, latin I, o. 
Történelem, számtan, természettan VII. o. 
Magyar, latin, német VI. o. 18-án Német, 
la'in, magyar IV. o Történelem, fö'drajz, 
számtan, rajz III. o. Történelem, természet- 
rájz, számtan V. o. 20-án Magy.r, latin II. 
o. Rtjz; számtan, tér nészetrajz, földrajz I- 
o. 21 én gyónás és áldozás. 10 órakor zene
vizsga. 22-én görögpótló, rajz, görög VII o. 
10 órától torna V—VII. o. 23-án görögpótló, 
rajz, görög VI. o. 10 órától torna I—IV. 
o. 24-én görögpótló, rajz, görög 10 órától 
záró vizsga V. o., d. u. 1 órától gyorsírás. 
25-én szépírásból vizsga. 19-én Énekvizsgá- 
lat I. o. 27 és 28-án szóbeli érettségi vizsga 
E vizsgálatokon a szülőket és a tanügybará- 
tokat szivesen látja az igazgatóság.

= Sorozás. Az 1904. évre szólló so
rozás a múlt héten folyt le városunkban, 
melynek eredményét a következő adatokban 
közölhetjük ; I. Lévai járásban sorozásra 
fidhivatott I. korosztályból 337, II. kor o. 
194. III. kor. o. 86, utóállitásra 5, összesen 
627. Bísoroztatott 152, azokból 22 fegyver
képtelen 79. mindenkorra alkalmatlan 9, 
megfigyelés alá katonai kórházba 6, távol
maradt I. kor o, 33, II. kor o. 26, III. kor 
o. 20- — Léván, a tegnap megtartott főso
rozáshoz felhivatott az I. k. o' 63, a II. k. 
o. 39, a III. k. o. 29, összesen 131 hadkö
teles. Besoroztatott az I k. o. 16, a II. k. 
o. 3, III. k. o. 3, öiszesen 22. A három 
korosztályban visszahelyeztetett 48, fegyver
képtelennek találtatott 17, mindenkorra a1- 
kalmatlannak 3, a sorozástól távol maradt 37.

— Tomaverseny. A lévai áll. tanító
képzőben f. hó 18-án, szombaton d. u. 5 
órakor házi torDaverseny lesz az intézet ud
varán. A versenyt együttes szabadgyakor’a 
tok előz k meg, azután egyéni versenyek 
lesznek a szertornázásbó), magss és hosszú 
ugrásból, rúdugrásból és és sulydobásból.

— A „Barsmegyei Népnevelők 
Egyesülete" saját rendes tagjai számára 
újólag kitűzi a következő páíyatételt: „Ne
vet-e a népiskola ma ?“ (Mennyiben felel 
meg a mai nép:skola nevelő feladatéi ak, ha 
egészen nem, melyek a gátló köiülmények s 
mit kellene tenni az akadályokelhá ritására?) 
Első dij 80, második 40 korona. A Pályadi
jak a viszonylag legjobb müveknek kiadat
nak. Beküldési határidő 1904. deczembor 1. 
Pályamunkák V é g h István egyesületi el
nökhöz Vámosladányba küldendők.

— ÜJ gazdasági tudósító. A m.kir. 
földm. miniszter Benkovich Géza gr.- 
ujfalusi fö'dbirtokost Barsvármegye lévai 
járására nézve gazd. tudósítói tiszttel bízta 
meg.

— Uj vasút Hontban. A kereske
delmi miniszter Laszkár Gyula fő dbirtokoi- 
nak és Haydin Károly ügyvéd, ipolynyéki 
lakosnak a houtvármegyei helyi érdekű vasút 
Korpona állomásából kiágazólag Szászpelsöc, 
Dobronya, Dobróváraija és Berezna közsé
gek határain át a m. kir. államvasutak Zó
lyom áldomásáig vezetendő rendes nyomtávú 
gózmozdonyu helyi érdekű vasútvonalra az 
előmunkálati engedélyt egy évre megadta.

— Kamarai közgyűlés. A beszter
cebányai kereskedelmi és iparkamara f. hó 
4-én közgyűlést tartott F 1 i t t n e r Károly 
elnöklete alatt, ki bejelentette, hogy a vas
úti sztrájk megtörése a'kalmából a kamara 
elnöksége a miniszterelnököt és a kereske
delmi minisztert üdvözölte. A napirendre 
tűzött tárgyak közül fontosabbak voltak : az 
írógépekre és az egészségügyi berendezésekre 
való megrendelésgyüjtésnek az 1900. XXV. 
t. c. til ó rendelkezései alól való kivételének 
kérdése, melyek elsejére nézve a kamara 
feltétlenül a kivétel mellett nyilatkozott, a 
másodikra nézve csak a fűtési és szedöztetési 
berendezésekre, a többi a szakmába vágó 
munkálatokra nézve azonban e'lenzi a kivé
tel statuálását. Zó yomvármegye vásárrend
tartási sz .bályrendelete és Vámosmikola 
helypénzdijtarifája jóváhagyásra ajánltatnak. 
Egy coDCrét ügyből kifolyólag a takarék
pénztárakat a kézizálogkölcsönüzletre előirt 
biztositék letételétől felmentondőknek véle
ményezte. A honvédség s a közös hadsereg 
lábbeli szükségletének szállításában részt 
vevő kisiparosoknak a munkaárak méltányos 
emelése iránt nyilvánuló kívánalmát kifeje
zésre juttató szegedi kamara feliratát teljes 
mértékben pártolja, úgyszintén a győri ka
marának a közhatóságok által „közszállitási 
ügyekben" követendő szabályok revíziójára 
vonatkozó felterjesztését is, Az iparonosztály 
intelligenciájának emelése érdekében a köz 
gyűlés szükségesnek tartja, hogy csak olya
nok vétessenek fel iparos tanoncokul, akik 
Írni és olvasni tudnak, ha pedig oly ifjak 
jelentkeznek, akik ezt nem tudják, egy e'ó- 
keszitö osztály látogatására utasittassanak s 
csak ennek sikeres elvégzése után vétethes
senek fel tanoncokul ; felterjesztést intéz a 
kereskedelemügyi miniszterhez az úgyneve
zett ülösegédek érdekében, a szatócsok és 
vegyeskereskedők korlátlan kenyérsütés és 
árusítási jogosítványa ellen állást foglal s 
kívánja, hogy mindazok, akik ezzel nagyobb 
mérUkbeu foglalkoznak, úgy hogy a helyi 

pékiparost károsítják, iparigazoivány váltá- 
, fására köteleztessenek. Több kerületbeli 

kisiparosnak, illetve tervbe vett termelő 
s’övetkezetnek munkagépek adományozása 
iránti kérelme pártoltatoit. A közgyűlés az
után a kamarának az országos magyar ke- 
reskrdők egyesületébe törzstagkén' való be
lépését elhatározta, 2 felső kereskedelmi és 
2 fekő ipariskolai tanulónak egyenkint 200 
koronás ösztöndíjat és 1 felső kereskedelmi 
iskolai tanulónak 100 koronás segélyt sza
vazott meg.

— Magyar kávés német reklámja. 
Lapunk egy olvasója panaszkodik, hogy ma
gyar fö'döa magyar szállodás német reklám
mal iparkodik üzletének jó hírét terjeszteni. 
Ugyanis Garamszentbenedeken a vendéglő
ben a következő reklám táblácskát látta. : 
„Láng Hotel Central Restaurant & C.ffe — 
Léva**.  Hogy az ilyen reklám táblák cseppet 
sem fogják emelni Láng ur hazafiságát, az 
bizonyos.

— Uj anyakönyvvezető. A belügy
miniszter Barsvármegyében az aranyosma- 
róthi anyakönyvi kerületbe H a n e r Antal 
segédjegyzöt anyakönyvvezetöheiyettessé ne
vezte ki.

— Miniszteri köszönet A vall, és 
közokt. m. kir. miniszter f. évi május 25-én 
36684 sz. a. lovag Schoeller Gusztáv Xagy- 
birtokoshoz a következő köszönő iratot in
tézte : „Barsvármegye kir. tanfelügyelőjének 
1904. évi április hó 24-én 915. sz. alatt kelt 
jelentéséből örömmel értesítem, hogy N igy- 
ságod a vámosladányi róm. kath. felekezeti 
iskola építkezési céljaira 1271 korona 73 
ti ler készpénzt és 5009 drb. téglát volt szi
ves adományozni. Kedves kö.élességet telje- 
ti'ek, midőn Nagyságodnak a népoktatás 
érdekében tanúsított ezen nagy lelkű áldozat
készségéért őszinte elismerésemet és köszö- 
netemet nyilvánítom.

— Felvétel a siketnémák körmöcz- 
banyai intézetbe. Az 1904-1905. tanév 
elejen 12 uj növendék vétetik fel a siket
némák körmöczbányai intézete I.-sö osztály
ba. A nagym. valh és közoktatás ügyim, k. 
M mister urnák f. é. április hó 22 én 11158. 
szám alatt kelt, r ndelet.e értelmében Bars, 
Tutócz, Zólyom, Liptó, Árva, .Trencsén, és 
Nyitra, vármegyék utaltattak ezen intézet 
körletébe, tehát első sorban ezen, a többi 
szomszédos és felvidéki vármegyékből vé
tetnek fel növendékek. Az eziden betöltendő 
2 kincstári alapítványi helyre az ország bár
mely részében lasó s a m. kir. pénzügyi- 
miníszterium fenhatósága alá tartozó kincs 
tári alkalmazottak gyermekei kérh tik felvé- 
te ükét. FolyamodhatnaK 7 és 10 év közötti 
korban levő mindkét nembeli gyermekek, 
vailas nemzetiségre való tekimet nélkül. 
A fe.ügyelő-bizottsághoz intézendő kérvé
nyek, me’yekhez születési, szegénységi, ol
tási bizonyítvány, orvosi vélemény és csalá
di kimutatás csttolandó, f. é. junius 28-ig 
az intézet igazgatósághoz küldendők be. 
Az orvosi veiemeny és családi kimutatáshoz 
szükséges ürlapo .at az intézet igazgatósága 
díjtalanul küldi meg a folyamodóknak.

Herkules fürdőben (Mehádia) Dr. 
KLEIN EBERHaRD az altaia ott több év 
óta szívbajban, asthmában, va’amínt elhízás
ban szenvedésnél kitűnő sikerrel alkalmazott 
ugynev. Nauheimi természetes gyógyeljárást 
az ezen évi fürdöévad alatt is folytatja.

Szinház.
Szombaton, junius 4-én szintársulatunk 

bemutatta Huszka J, Bob herceg híres ope- 
rettejit intelligens közönséggel telt ház előtt 
s nemcsak az operetté népszerűsége, de még 
a címszerepben bemutatkozott Lendvay Mici 
fiatal bájos soubrette, kedvességéről mege
lőzött jó hire is csak fokozta az előadás 
iránti érdeklődést, a miben nem is csalód
tunk, mert Lendvay Mici nem csak kedves, 
de élénk temperamentumával, figyelmes já
tékával és kellemesen csengő hangjával meg
hódította a közönséget. Az előadás maga is 
— a hiányos színpadi berendezéstől elte
kintve — a legsikerü tebbnek mondható. 
Szabados Pomponius szerepét minden rész
letében teljes érvényre juttatta. Halmai 
Micike Annie-et kedves naivitással tette el
fogadhatóvá. Szelényi E. (királynő) úgy mint 
minden szerepével kifogástalanul „uralkodott" 
Tímár Plumpuddig borbélyt jó kedvvel ala
kította.

Vasárnap délután Lukácsi F. Feneleá
nyok bohózata került színre zónaelöadásban. 
Este pedig rendes elöadásképen Vidor P. 
Ingyenélők népszínművét adták elő. Ezúttal 
Lendvay Mici (Kis Sári) szerepében, miut 
népszinmüénekesnö mutatkozott be szép si- 
kerret és sok tapsot is aratott, Viola (Jani) 
terjedelmes hangjával, természetes játéká
val bő tapsban részesült. Herceg, Mészáros, 
Gara és K'S Miklós, mint a „csengő érez 
dalkör tagjai" nagy derültségre hangolták 
a hálás nézőközönséget.

Hétfőn Tóth Ede A falu rossza mara
dandó becsű népszínművével szórakoztatták 
a kevés számú érdeklődőket, melyben Vörös 
A. mint Finum Rózsi — bár nem elég szi- 
1 j tempsramentumu játék — de szép isko 
lázott hangjával betöltötte e nehéz szerepet. 
Viola, mint Göndör Sándor igen jó volt és 
szép erős hangjával elég zajos sikerben volt 
része, Szabados és Szelényi E. „bakter pár" 
most is részletezve hűen alakítottak. Halmai 
Micike szenvelgő Boriakája elég jó volt.

Kedden másodszor került színre Bob 

herceg Lendvay Micike vendégfelléptével, ez
úttal is megtelt a nézőtér, bizonyságul a 

i darab és címszereplő jó hirének, bárha ezen 
1 előadás némely részeiben kevesebb figyelem

ben részesült, mint az első előadás, pedig a 
szereposztás változatlan volt.

Szerdán Plar quette Rip van Winkle bá
jos zenéjii operettjét ad'ák elő kevésbbé 
gondos előadásban. Vörös Alice Lisbethiében 
a tőle telhető legjobbat nyújtotta, de leg
jobb törekvése mellett sem tudott érvénye 

. sülni egész a harmadik felvouáng, a mely- 
I ben úgy Lisbeth, különösen Viola Rip-je 
I jóval több figye'emben részesült, mint előbbi 

két felvonásban. A karénekek bágyadtak s 
a többi szereplő is némely felesleges impro- 
visatiókkal terelte el a figyelmet, a mi azon
ban nem is csoda, ha nap-nap után csupa 

j dalművekkel kell megküzdeniük, tekintet 
| nélkül dispositiójukra.

Csütörtökön Hervée Áeidzt/s virág régi 
de ssép operette került szinre kevésbbé figyel
mes előadásban. Lendvay Mici a Denisa 
szép szerepét játszotta meg kedvesen s kel
lemesen csengő behízelgő dalaival zajos tap
sokat is aratott. Champletreux hadnagy 
Viola alakításában kissé szokatlan, élénkség 
hiányzott dalaiban és játékában. Celestin 
orgonistát Tímár és Loriot őrmestert Szaba
dos a tőlük megszokott figyelemmel játszották.

Pénteken Puiztai B. Jani és Juczi bo- ! 
hózata került szinre kevés érdeklődök előtt. I 
A szetep'ök legjobb igyekezetük mellett sem 
nem javíthattak e különben is köznapi bo- | 
hózaton.

Tegnap szombaton Tímár Béla jutalom- | 
játékul és Lendvay Mici vendégfelléptével 
harmadszor adták elő S'irauss hattyúdalaiból 
összeállított Tavasz cimü operettet, Dalin 
karmester éber ügyességével, sikerült elő- . 
adásban. Tímár Béla, mint jutalmazott moit , 
nem csak szerepe sikerének de a barátaiéi- 
tál nekinyujtott „'egszebb dallamu csengök- 
nek„ örvendett, Lendvay Miczike most ját
szotta először Anna szobaleány szerepét a 
már tőle megszokott elevenséggel. Vörös 
Alice precíz énekeivel több tapsotis érdemelt, 
A többi szereplőkről csak ugyanazt mond- ! 
hatunk, a mit a múlt héten, de most 
mindnyájan élénkebbek voltak. Ma két elő
adás lesz. Délután Jani és Juczi bohózat 
népe|öadásban megujrázták, este pedig a 
,Drótostót“ dallamtelt operette került szinre- ;

Hétfőn Szabados László színtársulatunk | 
legképzettebb tagjainak egyike. Jeles komi- ■ 
kusunk jutalom játéka lesz, melyre már 
most hívjuk fel a szinpártoló közönség ,fi
gyelmét. L‘ Aronge A. Doktor bácsi híres 
vígjátéki kerül szinre melyben a jutalma
zandó saját szerzeménye Theoria és Praxis . 
czímü cuplékat adja elő melyekhez Blaha , 
József az itteni színházunk zenekar képzett I 
tagja szerzetté a zenét.

Tanügy.
Értesítés.

A lévai tanonciskolák évzáró vizsgái a 
következő eg lesznek megtartva :

1) A kereskedő tanonciskolában', junius I
19- en délelőtt 10 órától az előkészítő és I. 
osztályban. Dé'után 2 — 4 óráig a II. és III. ! 
osztályban.

2) Az iparos tanonciskolában : junius hó
20- án az elökészitö osztá'yokban. Junius hó
21- én az I. és II. osztá'yban, junius 22-én 
a III. osztályban.

A vizsgák délután 5 órakor kezdődnek, 
melyekre a felsőbb hatóságokat, a szülőket, I 
munkaadókat s a tanügy minden barátját 
szivesen látja

A felügyelő bizottság.
II.

A lévai róm. kath. elemi fiúiskolában az 
évzáró vizsgálatok a kővetkező sorrendben 
lesznek megtartva : junius 20 án d. e. az I., 
délután a II. osztályban, 21-én délelöt a III. 
délután a IV. osztályban, 22-én délelőtt pe
dig sz V. osztály ran. 23 án Te Dium és az 
érdemsoiozat felolvasása. Az igazgatóság a 
vizsgálatokra ez utón is meghívja a szülőket 
és a tanügv iránt érdeklődő közönséget.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904 évi junius hóo^tól 1904. junius hó 12«ig.

Születés.

A szülők neve
Ji

!>» C

A gyermek 
neve

Sinák János Bózsik Apollónia fiú halva szül.

Klincsok Ferenc Bíró Mária leány Julianna

Galli László Boleman Ilona Hu Lász’ó József

Házasság

Halálozás.

Az einunyt neve Kora A halál oka

Gunár Sámuel • napos velesz, gyengeség

Ludig Vilma 10 hó

i

Tiidöloh

Léva; p-&cziárik.
Rovatvezető: Kónva Józsot rendőrkapitánv

Búza m.-mázsánként 15 kor, 60 fill- 
16 kor. 40 fill. Kétszeres 13 kor. 20 fill. 
14 kor. 80 fill. — Rozs 11 kor.60 till. 12 kcr. 
40 fi'l — Árpa 11 kor 40 fill. 12 kor. 60 fi i 
Zab 11 kor. —fill. 11 kor. 60 fill. — Kuko 
rioaa 11 kor. 20 fili kor. 12 — fill. Rab 
12kor. G0611. 12<or. 80 fi'l. '— Lmcer 9 kor. 
20fill. 9 kor. 60 fill. — Köles 7 kor.40 fill. 
8 kor. 20 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 54—60 korona Luczernamag 
53—58 korona, Impregnált Répa mag 
impregnált 36—44 kor. — Muharmag 
7 — 7’/, kor. Baltaczim 121/2—13t/2 — kor. 
Bükköny 6*/,  7 kor.Vóröshere 52-58 kor. 
Fehérhere — —Komoczini fűmag — — 
Thimothems — — kor. Nem impregnált
25—35 kor.

Nyilttér.
Árverési hirdetmény.

A besztercebányai püspökségi javadalom 
átvételére kiküldött miniszteri biztos meg
keresésére ezennel közzé'eszem, hogy néh. 
Riniély Károly besztercebányai volt me
gyés püspök után hátramaradt és a javada
lom részére természetben át nem vet arany 
és ezüstnemiiek, állatok, kocsik, ló 
szerszám néhány igásra és kép folyó 
évi junius 21 én d e. 11 órakor Gr.- 
Szent Kereszten a püspöki szákiakban 
nyilvános önkéntes árverésen készpénzfizetés 
melleit elfognak adatni.

Venni szándékozók figyelmeztetnek,hogy 
a Léva felől jörök vonaton fél 11 órakor 
Garam-Szent-Keresztre, a Budapest felöl jö
vök pedig ugyancsak vonaton délelőtt 9 óra
kor G iram-Barzencére, onnét pedig kocsin 
1 óra alatt Giram-Szent-Keresztre érkez
hetnek.

Körmöczbányán, 1904. junius hó 9-én.
Dr. Matisz Dezső 

kir. közjegyző.

Van szerencsénk tisztelettel értesíteni, 
hogy Léván Deák-utca 2. sz. a. (Boleman- 
féle házban)

Lévai Kereskedelmi Bank 
részvénytársaság, törvényszékileg beiegyzett 
cég alatt bauküzletet nyitottunk, mely 
az összes bank ügyietekkel fog foglalkozni. 

Üzleti tapasztalataink,valamint elsőrendű 
összeköttetéseink és eléggé kedvező anyagi 
eszközeink lehetővé fogják tenni, hogy szi
ves megbízásainak legpontosabban és lehe
tőleg kedvező feltételek mellett megfeleljünk,

M dön tisztelettel kérjük, hogy bennün
ket b. megbízásaival minél gyakrabban sze
rencséltetni kegyeskedjék, maradunk

kiváló tisztelettel
Lévai Kereskedelmi Bank 
részv. társ, igazgatósága.

Étkezés :
Reggeli, ebéd, 
uzsonnas vacsora 
egy napra 3 K , 
egy hétre 20 K.

tezet. Líp- 
nyőfürdők.

állomás ; Széuásfalv -Vihuye, a 
fiirdőteleptől 5 kilométer távol 
ságban. — Szobák hetenként

Kiváló gyógyha- , Természetes meleg (33°; vasas 
tásu női betegsé gyógyfürdő Birs vármegyében, 
gek, vérszegény ( fenyves és lombos erdő környez - 
ség eseteiben es te szélmeutes völgybeír — 
idegbajokban. Hí- Po<ta-, táviró- és interurban 
degviz gyógyinté- . telefou-állomás helyben. Vasúti 

és fe- 1 
_______I

7 koronától 31 korona 50 fillérig. A szobák ár
as elő- és utóévadban (junius 14-ig és augusztus hó 
23-tól) 4O°/o-kai mérsékeltebbek. — A fürdőt Sel- 
mtezbánya városa iiáztlag kezelteti ; gonduokul ez 
évben is Sztancsay Miklós tvh. főjegyzőt küldötte 
ki. — Hatósági fürdőorvos és igazgató Dr. Boleman 
István kir. tauácsos. íJát
A fürdő közvetlen közelében egy C801

UakázÓ tó létesült ez. évben, mely hi- 

dagvizü tó fürdésre is be van rendezve.

tűi á.tai e kies f’ürdötelep nyaralásra is 
iaen aikaim>s Prospektust küld es resz- 
letesebb felvilágosítást az igazgatóság ad.

A Rlchter-fále
LinlmLCaiis. comp.

Horgony-Paln- ExpeUer
"gy kipróbált hátiszer. a mely 
már több mint 33 év óta meg- 
bizkató bedörzsölésfil alkalmaztatik 
kötzrónynó'.. cscznll és ntsbiiléukstl. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
—l-t- ■ ~ bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket g 
dobozokbana„ii9rginy-' vedjogygyel á 
és a „Ricliítr" czégjegyzéssel fogad- c 
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 3 
árban a legtöbb gyógyszertárban- g 
kapható. Főraktár. Török 
József gyógyszerésznél 
Budapesten.
hltüer F. Át. is firsi, 

cbmz. es kir. udvari szállítók.Rudolatadt.
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Jónak, a jobb 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban levő 
. szappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamut 
i ruhaneműnk mosására, a Schícllt által újonnan feltalált

védjegyei,
a ruha beásztatására.

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszorú.-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára.

g-ad-öllöi 
Borászati '•8 

Egyesület 
mint rém. társaság $ i

palaczk-borainak q ;
elárusító raktára ü

F olyékony 
arany és ezüst 

festékek

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

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek

[♦
ÍC 
M

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 fehérebbé is varázsolja 

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

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal. s

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászcrnél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
, mosónőnél égj egyszeri kísérlet után. 
------- Mindenütt kapható. ------

n y
’ ©

jeg-g-yel
legjobb, legkiatlósabb s ennélfogva legolcsóbb szappan. 

Minden káros alkatrészektől mentes.
................ Mindenütt kapható! ................

Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hegy mind n < arab 
szappan a „Schichf névvel és a fenti védjegyek egyikével I 

legyen ellátvi.
O 1 • t 11

Schicht György, Aussig 
A legnagyobb gyár a maga ticncben, az európai 

szárazföldin.

V 4° o-os
törieszteses kölcsönöket nyujunk bu-

- - dapcs'i és
külföldi elsőrangú pénzinti zetektöl á föld
birtok és ingat lan •/« értékig t. és II. 
helyre 15 — 65 évid terjedő időtartamra. 

Személy hitéit ! papoknak, kalouatiszfek- 
— uek, állami és magániii-
vata nokokuak, kereskedőknek és iparo
soknak kezes es kezes nélkül 1—15 évig 

terjedő időre gyorsan es disctreten.
Bank es maganadóságok convertalasa. 

Meller Lajos és Társai 
bankbizoma.iy.

Budapest, VI. Dávid-utcza 15 
(Törvéuyszőkileg bejegyze t cztíg).
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Kapható Léván:
Bolemann gyógyszertár 
Amstetter Imre
Engei József
Kern Testvérek
Medveczky Sándor gyógyszertár 
Pollák Kálmán, Heksch I.
Rőth K. és Wilheim Béla

Ipolyságon:
Bolner Pál
Dombo Károly
M, Bércéiler.

Újbányán :
Userninka M. gyógyszerész
Heinrich Ede fodrász.

Verebélyen:
Czirok István
Erdei József
Pollák Zsigmond

Zsarnóczán:
Weichberg Izidor

melyek megeredéseért felelősség vállaltatik 1 
Amerikai alanyon készült legkiválóbb esemege- 
és borfajokból teljesen fajtisztán, tökéletesen 
forrott, dús gyökerezésü példányok szokvány 
minőségben, mérsékelt árakon. Tavaszi szállí

tásra megrendelhetők a

Kükúllömcnti Első Szölöoltvany telepnek
Medgyes, N.Küküllő megye. 

Tulajdonos CASPARI FRIGYES 
okleveles szőlész, az erdélyrészí sz. gazdasági 
egylet szőlészeti és borászati szakelőadója, Bárba 
A. Stirbey herczeg romániai szőlőtelepeinek igaz
gatója. N.-Küküllö vármegye v. szolőszeti biz

tosa stb.

Lugas szölöoltványok szintén mérsékelt árakon.
IKészlet egy millió!

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Hangverseny Grammophon! 9
A jelenkor 
csodagépe!
Beszél, énekel, 
zenél, rendki- 

vül érdekes 
szórakoztató 

eszköz családok
részérére, vendéglőknek és kávéházaknak, 

reproductió a világ leghíresebbTöbb ezer
művészeitől.

Raktáron kapható: Kiéin Sándor
órás és ékszerésznél

Léván.

0
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Bars- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

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

dalmazott érczkoporsó gyárából-
Ezen szabadalm. 

érez koporsók Eu
rópában majd 

Sife, minden egészség- 
7 ügyi hatóságok 

által nemcsak a 
hullák szállításá
hoz, leginkább 

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

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

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

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

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván,


