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Vidéken és Léván házhoz küldve: 

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill-
Előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők.

Mzámok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban. s. HIRDETÉSEK

Né^yhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér tO fillér-

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

fillérjével számittatik.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond>sor dija 30 fillér. 
Velünk ^zeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dij- 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez : íZö'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.

3949/1904 szám.
Hirdetmény.

Közhírré tétetik, hogy Léva város köz
ségi közmunkájának összeírása 1905 évre 
vonatkozólag elkészülvén, a városi számvevő 
hivatalos he yiségében folyo évi október hó 
15-től kezdődő 15 nspon át közszemlére 
kitétetik, mely idő alatt az érdekeltség az 
összeírásba betekinthet és ugyanakkor ész
revételét és felszóism'ását is megteheti.

Léva, 1904*  évi október hó 8-án.
Eód.cg'h. Ua-jos 

polgármester. 
II.

3279/1904
Hirdetmény.

Az 1905 évi ujonczállit.Asra felhívandó 
három korosztályt az 1884 — 1883— 1882. 
évesben született állítás kötelesek képezik.

Tekintettel a véderőről szóló utasítás 
I. rész, 22. § ánakt rende'kezrsére — fe hi 
vatriak a Léván tarózkodó mindazon álli- 
táskötelesek. kik a jövő ujonczáilitási év 1. 
korosztályhoz taztoznak ; nemkülömben »z 
1881 évben született azon hadkötelesek, 
kik korábbi áilittatásukból folyólag még 
áliitási kötelezettségüknek végleg c e^et nem 
tettek vagyis benem Boroztattak, tv m pedig 
fegyverképteleneknek vagy törlendőknek 
nem nyilváníttattak, hogy illetőségi helyükre 
való .tekintet nélkül folyó évi november 
havában a renaőrkapitányi hivatal helyisé
gében — az idegenek igazo'ványaikkal, 
munkakönyveikkel, cselédköiyveikkel, eset
leg egyébb az illetőségeket igazo’ó okmá
nyaikkal fölszerelve — szóval, személyes 
megjelenés akadályoztatása esetén ped g 
iráabelileg okvetlen jelentkezzenek, mert 
ellenkező esetben a mulasztás és a kitűzött 
határidő benem tartása kihágásnak minő
síttetik : minek következtében ille'ök elle
néhen a Védtörvény 35 §-a alapján 10 koriól 
200 korig terjedhető pénzbüntetés avagy 
megfelelő elzárás alkalmaztatik.

Figyelmeztetnek továbbá a jelentkezők, 
hogy a V. T. 31. 32. 33. 34. §-aiban meg
jelölt kedvezmények elnyerése iránti igé

nyeiket jövő évi január és fedruár hónap
jaiban legkésőbb azonban a fiisorozás napján 
a eorozóbizottságnál bejelente i tartoznak.

Az illetékéé sorozó járáron kivül leendő 
állittatás iránti kérvények a jelentkezés al
kalmával nyújtandók a midőn a Védtörvénv 
31., 32 , 33., és 34. § aiban megjelölt ked
vezmények iránti igények is érvényesíthetők 
és igazolhatók.

Végül megjegyeztetik, hogy a jelentke
zési kötelezettségnek elmulasztása ezen hir
detményi felhívásoknak, vagy a védtörvény- 
bon megszabott kötelezettségnek nem tudása 
által kinem menthető.

Léván, 1904. október bó 10-én.
ICózxya. Tózsef 

rendőrkapitány, 
katonaügyi előadó,

III.
( 1791/1904 szám.

Hirdetmény.
Ezennel felhivatnak mindazok, a kik a 

mai napig esedékessé vált megyei pótadót 
eddig be nem fizették, hogy azt most már 
8 nap alatt annál is inkább okvetlenül fizessek 
be mert el'enesetben az 1883 éyi XLIV 
t. ez. 58 §-a szerint végrehajtás utján fog 
behajtatni.

ISonazsilc Xjajos
• adóbiv. főnök.

IV.
Hirdetmény.

A népfelkelés jelentkezéséről.
Az 1893. évi XXXVII. törvényezik 

I alapjáé mindazon katonailag kiképzett nép 
i felkelésre kötelezettek, kik a közöehadse- 

regben, a honvédségben, azok póttsrtalékában 
: vagy a csendörs!gnél szolgáltak; továbbá 
1 oly katonailag ki nem képzettek, kik népfel- 
i kelési G-ózsaszinü) ajánlati lapokkal vannak 

ellátva, folyó év október hó 22 én a város- 
: háza udvarán személyesen megjelenni, vagy 
I Írásban jelentkezni tartoznak,

írásbeli jelentkezéshez a rendörkapitányi 
hivatalban „Jelentkező lap“ kapható, melynek 
kilökésére és egyéb kezelésére nézve a ren
dörkapitányi hivatal és a jelentkező lapra 
nyomatott f gyelmeztetés nyújt felvilágosítást.

A személyes j-lentkezéshez az utolsó 
katonai okmány (régelbocsajtó levél, kilépti 
bizonyítvány, ajun'ati lap) elhozandó, az Írás

beli jelentkezéshez pedig csatolandó.
Az itt tartózkodó (Ausztriában) a biro

dalmi tanácsban képviselt tartományokban 
és királyságokban honos népfelkelők hasonló 
minőségben és módozatok között tartoznak 
jelentkezni mint magyar honosok.

A jelentkezés igazolatlan elmulasztása 
, — a népfelkelés némely csoportjainak jelent- 
; kezési kötelezettségéről szóló utasítás 7 § 

70. pontja rendelkezésének megfelelő sza- 
! badság vesztéssel büntettetik.

LéváD, 1904 október hó 10-én.
Kónya Rizsei 

rendőrkapitány.
-........-i.......................................... ...........................................................

Cselédközvetités.
Mindenszentek felé megindul a cse

lédváltozás. Sok gazdának fó ilyenkor 
a feje, mert bizony mai napság a jó 
cseléd olyr.n, mint a fehér holló. Nem 
túlozzuk a dolgot, ba a gyakori cseléd
változást a cseléd közvetítők befolyá
sának tulajdonítjuk, miután ezeknek áll I 
érdekükben, hogy minél többször zse- * 
belhetnék be a közvetítői dijat. Sőt akt ’ 
nem keresi a cselédközvetitők kegyét, ; 
még cselédet is alig kap, mert a köz- ‘ 
vetítők egyszerűen lebeszélik, elrémitik ■ 
a cselédet.

Lapunkban is hirt adtunk arról, '

fel egy cselédközvetitő intézetet, hogy i 
jóravaló cselédekkel lássa el a város 
közönségét s elejét vegye annak, hogy ■ 
a cseléd közvetitők úgy a cselédeket, ; 
mint a gazdákat kiszipolyozzák. Kecs- ’ 
kémét városának ez az intézkedése 
igen sokak óhajtásával találkozott s mi
vel más városokban sem uralkodnak 
külöub állapotok, sok helyen megin
dult a mozgalom a jó példa követése 
iránt, melynek folytán a kérdés felett 
nekünk sem árt egy kissé komolyabban 
gondolkozni.

Hogy a cselédviszonyok minálunk 
milyen züllött állapotban vannak, azt 
a háztartás súlyos gondjaival bajlódó 
asszonyaink tudnák csak elmondani, 
kik valóságos mártírjai a megromlott 
cseléd viszonyoknak.

Hallgassák csak meg, hogy miről 
szól a diskurzus, ha asszonyaink össze
jönnek, hogy egy kicsit szórakozzanak. 
Az első öt perc után már a cseléd
ügyre térnek s kifogyhatatlanok a pa
naszokban.

A jó cseléd ma már ritka s még 
ritkábban van hosszab ideig egy he
lyen s a legnagyobb rész fizetett ellen
sége a háznak, még pedig a leglelki
ismeretlenebb módon, pedig hát fizeté
sünk és jövedelmünk egy igen nagy 
percentje megy reá az ő fizetésükre és 
ellátásukra.

A jó cseléd boldogsága a háznak, 
rossz ellenben valódi szerencsétlenséget 
hoz a családra és bizton elmondhatni, 
hogy egy-egy rossz cseléd meghábor
gatja az egész ház békéjét, sőt tönkre 
is teheti azt.

Az egész cselédfelfogadás, csakúgy, 
mint a hadverés és hazárdjáték, sze- 
rerencse dolga s épen azért nyílik itt 
oly tág tere a tudatlanságnak, tökélet
lenségnek s minden gyarlóságnak.

Hanem mi utón kerüljön ki a cse
léd a házhoz ? . .

Közvetítőre van szükség s épen itt 
rejlik a nagy hiba. A cselédek elhe
lyezését illetőleg nálunk hiányzik a 
kellő ellenőrzés.

Mivel maguknak a cseléd közvetí
tőknek érdekében áll a gyakori cseléd
változás, hogy a gazdát is, a cselédet 
is megpumpolhassák, csak öt, vagy hat- 
szőri kísérletezés után, mikor már jól

T A E C Z A.
A vidámságról.-)

Kifárad a lélek, ellankad érdeklődésünk, 
ha az emberi lét tokféleségét s a földi élet 
zajorgó 8 ezer színben feltűnő változatait 
figyelemmel kisérjük. Belső világunk tüne
ményei szakadatlan láncot képeznek ; nyu
galom, szünet nem következik be itt soha. A 
legváltozatosabb érzemányek villannak át 
kedélyünkön percenként s minél nagyobb 
közöttük a változatosság és ellentét, annál 
élénkebb hatásúak s a nyomukban fakadó 
öröm és fájdalom annál kellemesebben hat
nak. Az ember folytonosan reng érzéseinek 
hullámain: Bülyed és emelktdik s csak ak
kor van igaz tudatában szellemi világának, 
midőn haladásában ellentét es változatosság 
útját állják, azaz : fájdalom,és öröm, szomo
rúság és vidámság fölváltva mutatkoznak 
kedélyén. De jó ia e berendezés!

Folytonos öröm, soha meg nem zavart 
boldogság egyhangúvá tennék az életet, el- 
fásitanák a szivet, lehangolnák a képzelet 
hevét s elfojtanák a szeretet legnemesebb 
megnyilatkozását : a rokonszenvet. Bánat 
nélkül való, rózsaszínű világban csupa egy
hangúságból és unalomból kihalna belőlünk 
lassan lassan minden élet- és muukakedv. S 
viszont a mélyen és tartósan sújtó bajok, 
fájdalmak és szenvedések a világgyűlölet sö
tét szellemét ékresztenék fel az emberben, 
amely komor felfogása alapján ciak egyet 
sejtet; a megsemmisülést, az élet bajaitól 
való gyáva futamodábt.

Tagadhatatlanul igaz, Logy nagyon sok
szor a földi bajok éa szenvedések oly nagy 
mértékben ütik fel vészesen támadó fejüket

•) A kath. kör október 9-iki estélyére irta és fel
olvasta Dombay Béla Nárcisz föjitaa. tanár.

az életben, hogy nem csodálható, ha az 
eszes lény gondolkodóba esik és tépeiődve 
kérdi, nem volt e igaza a németek nagy köl
tőjének, Heine-nek, amidőn ezeket irja ; „A 

’ föld egy nagy Golgotha, amelyen a szellem 
l győz ugyan, de elvérzik"? Nézzük csak, 

mennyi csalódott szív, szétfoszlo'.t remény 
és tönkretett boldogság jelzi ezt az utat? 
Avagy ki számlálta meg azokat a sóhajokat, 

j melyek a lesújtó bánat hatása alatt rebben- 
j tek el a halot'balvány ajkakról? S ki mér- 
. hetné meg azt a könnytengert, amelyet a 
. sors csapásaitól sújtott emberek szemei sir- 
’ tak ? Igaz, igy van az életben !

A bánat egy nagy óceán.
8 az öröm ?
Ez óceán kis gyöngye . . . talán 
Mire felhozom, össze is töröm.

Mondja Petőfi. Da azért végképen el
keseredni, kétségbeesetten feJjajdulni s el
haló vihar módjára megcsalatkozott szivünk 
végső villámait a mindenségre dörögni, kis- 
lelküség volna. Mart ne feledjük a sok nyo
mor és szenvedés mellett sem, hogy az édes 
öröm, az élet fűszeréül szolgáló vidámság és 

i jó kedv is ugyanezen forrásból erednek. Az, 
ami a bánat sötét felhőit elo-zlatni képes és 
újra fölkelti az édes megelégedés éltető nap
ját , az, ami az életnek nemcsak bájt, de 
igazán belső örömet és vidámságot is köl
csönöz, az nem egyéb, mint az emberi ér
zéseknek nagy változatossága, amelyre csak 
a mélyen érző szív képes. Szerelem, barát
ság, hűség, boldogság, egyszóvat mindaz, 
ami lelkűnkben magasztos érzelmeket kelt, 
azt bizonyítja, hogy az ember lénye nem 
pusztán a világfájdalomra, a bánatra és szen- 

! védésre van teremtve, hanem arra is, hogy 
örüljön az életnek.

Már a régi görögök nagy bö'cselet tu- 
í dósa, P.átó is mondja: „Gondjaidat némely

kor váltsd fel a vigalommal.*  A szív vidám
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sága és élénk hangulata élete az embernek 
és elfogyhatatlan szent kincse ; az örvende
zés meghosszabbítja az ember életét. A vidám 
szív virágzó életet szerez. Epén azért az okos 
ember vidáman rendezi be életét és iparko
dik kellemesen felhasználni azt az időt,amely 
a bö'csöt a sirlól elválasztja. A vig kedélyű 
embernek minden dolga könnyebben megy ; 
a vidámság a földi életet is kellemessé és 
minden alakjában élvezhetővé tudja vará
zsolni. A vig arc és mosolyó ajak magával 
ragad, inig ellenben a komor, sötét, bagoly 
ábrázat elijeszt magától.

A vig kedélyhangulatnak ezen átalakító 
hatását mérlegelve, ugy-e bár megengedik 
nekem, hogy a jelen alkalommal röviden el
soroljam azon előnyöket, amelyeket a vidám 
kedélyű, mosolygó arci ember az életben 
élvez.

A vig kedélyhangulat — amelyet a ter
mészet legkedvesebb ajándékai közé soroz*  
hatunk — azon életbalzsam, amelyet csak 
kedveltjeinek juttatott a sors. A vidámság 
üdítő harmata teljesen átalakítja az embert. 
A vidámhargulatu, élénk ember biztosabban 
halad az élet rögös, sokféle akadálylyal küz
désre ezó'i'ó utján és soha sem csügged. A 
legnagyobb bajok lesújtó hatása alatt sem 
veszíti el lelkének egyensúlyát, mert kezé
ben van folytonosan az a védernyö, amely 
az élet hatalmas és gyakran vészesen tá
madó viharaiban hányatott léghajónkat meg
óvja a veszedelmektől. A vidámság biza'mat 
csöpöglet az ember leikébe önmaga iránt, 
az önbizalom bátorságot nyújt az élet viha
rainak férfias átéléséhez s a bátorság meg 
legtöbbször szerencléssé teszi az embert.

Míg a búskomorság és e’keseredés min- 
i den nemes vágyat megöl az emberben és 
Iegy nspnak bánata majdaera egy év örege

désével bat reánk, add'g a jó kedv és vig

kedély égisze alatt minden éled, minden vi- 
rulóbbá lesz, mert mérsékli az életben igen 
sok keserűséget okozó szenvedélyeket és 
szívesen áldozatul hozza mindazt, amit a i . ’

‘ vészes indulatok megfékezésére hoznia kell.
A vidám hangulat e'üzi életünk egéröl a 
komorságával ijesztő sö'.ét fcllegeket s úgy 
hat, miként a kietlen, puszta homoksivatago
kon haladó vándorra a zöldalö lombokkal és 
virágokkal benőtt mező megpillantása.

Midőn persze vidám kedélyről s az eb- 
i böl fakadó lelki élénkségről beszélek, ezen 

nem a szilaj szellem és a fékevesztett lélek 
duhaj és sokszor illetlen kitöréseit értem, 
hanem azt az életkedvet ébren tartó hangu
latot, amely nem engedi az embert a leg
nagyobb bajok közepette sem elcsüggedni ; 
azt az életbalzsamot, amely a csapásokban 

I sem hagyja el birtokosát. Az az igazán vi*  
■ dám ember, aki a bajban es a szerencsét- 
' lenségben is tud némi vigasztalást találni.

I yen igazi vidámság megnyilatkozása lát
ható azon egyszerű embernél, akinek vö
röshagymával megrakott szekere a kompról 
a folyóba zuhant. Bajában kisegítette öt vi
dám kedélye s látva az úszó hagymafejeket, 
felmosolygott s igy kiáltott ; „No még i’yen 
hatalmas vöröshagyma leve t életemben nem 
láttam.".

Hogy a jó kedély a szerencsétlensé
gek közepette sem hagyja el birtokosát, fel
hozhatom, egy franc'a tiszt, Latour Maubo- 
urg példáját, aki Napóleonnal egy véres csa
tában együtt harcolván, elvesztő egyik lábát. 
Amikor a ezétroncsolt tagot operálták s meg
látta siránkozó szolgáját, ismeretes vig ke
délyének hatása alatt eképen szólt hozzá 

; vigasztalóig : „Sohase sírj! ezután már csak 
egy csizmát kell tisztítanod." S ö maga falá
bát, amikor másoknak beszélt róla, „tör
vénytelen" lábnak nevezte.

(Folyt, köv.)



kimérgelődtetik a gazdát, hoznak alkal
mai cselédet. Sőt ha a gazda nagyon 
duzzog, egyáltalán nem is hoznak cse
lédet.

Nem egy lelketlen ember még a 
beszegődött cselédet is felmondásra 
birja. Persze a cselédközvetitő hasznot 
húz a gyakori cselédváltozásból, mely 
azonban megölője a rendnek, kibúvó 
ajtó és ürügy oly cseléd számára, aki 
szeret tétlenül élni és kószálni. Sőt 
alkalmat szolgáltat minden rosszra,mert 
gyakran a jó, dolgos és becsületes cse
lédet is félrevezetik.

Kecskemét városa egy ügyes vá
gással megoldotta a gordiusi csomót. 
Bizonyára meg is lesz erélyes fellépé
sének a kivánt jó hatása, A miniszter 
által is jóváhagyott városi cselédszerző 
intézet vagy hivatal nem csak a cseléd 
és a gazda között való jó viszony ápo
lását fogja szem előtt tartani, de bizo
nyára javitó hatással lesz a cselédek 
erkölcsére is.

A példa előttünk ál).
Érdeklődjék iránta a tanács, tegye 

tanulmányának tárgyává ennek műkö
dését s ha Kecskeméten be fog válni, 
állítsanak fel annak mintájára nálunk 
is egy városi cselédelhelyező intézetet.

Addig pedig a rendőrség reformálja 
az egész ügyet s ne tűrje továbbra is, 
hogy avatatlan és megbízhatatlan egyé
nek sáfárkodjanak a közönségre a 
házi béke fenntartására nézve annyira 
fontos kérdésben.

Szigorúan ellenőrizni kell a cseléd- 
közvetitőket s a legkisebb kihágást is 
velük szemben erélyesen megtorolni, 
mert hiszen az ő üzletük szinte mono
pólium számba megy.

Ha igy járnak el addig is, mig a 
városi cselédelbelyező intézetet fel lehet 
állítani, akkor az elkeseredett cseléd
tartóknak kevesebb okuk lesz a pa
naszra.

A kath. leányiskolák és a kath. kör 
ünnepségei.

A zászlószentelés.
9-én, azaz vasárnap kora reggel mozsár

lövések hirdették, hogy Léván ünnep készül. 
Az ünneni hangulatot kissé rontotta a ked
vezőtlen idő, egész nap — rövid megszakí
tásokkal — szitált az eső.

Reggel 8 órakor gyülekeztek a kath. 
kör helyiségeiben a koszorús leányok. A 
kedves, festői fehér ruhás koszorú virágai : 
Alt Ella, Ambruska Irén és Berta, Bartoi. 
Anna, Juliska, Mariska és Gizella, Bay Em
ma, Bajacsek Mária, Bibusik Irén és Mar
git, Borcsányi Mária, Cserey Franciska és 
Milka, Duben Mici, Fanderlik Irma, Halász 
Mária, Heyer Gizella, HoPó Amália és Er
zsiké, Honec Jolán és Margit, Horváth Hona, 
Jánossy Juliska, Jaross Mária, Jachwirth 
Erzsébet, Kavéggia Ilona, Kern Vilma, Kiss 
Ilona, Klincsok Mária, Komzsik Irén,Kozma 
Erzsébet, Klebovits Ilona, Kónya Anna, 
Kérni Erzsébet, Kalapos Mái is, Anna és 
Emília, Kucsera Gizella, Knapik Anna, Lu- 
tovszky Róza, Laufer Mária, Mala Erzsébet, 
Nagy Mária és Ilona, Nyiredy Mária és 
Emília, Nyúli Mária, Oszuska Ilona és Anna, 
Ondrejkovics Mária, Pogány Nelli, Pogány 
Aranka, Piroska E’el és Mati'd, Pigler Ka
tica, Pólya Gizella, Rchter El'a, Repicky 
Anna, Svarba Gizella, Spisák Anna, Stugel 
Vilma, Tonhaizer Erzsébet, Tomaschek Elma 
és Lenke, Tóth Ilka, Tóth Ilona, Takács 
Margit. Tulassay Mária, Váray Vilma és Má
ria, Ujfalusy Vilma, Uhlárik Mária.

Fél 9 órakor a koszorús leányok egy 
része kocsira ült, hogy az érkező zászlóanyát 
fogadja. Mintegy húsz fogat sorakozott a 
diadalkapu mellett. 9 óra előtt néhány perc
cel feltűnt a piros mentés huszár alakja a 
föispáni négyes fogat bakján. A diadalkapu 
alatt megállóit a fogat. Richter Ella k. a. 
egy gyönyörű virágcsokrot nyújtott át a 
méltóságos asszonynak, aki szívélyes szavak
kal köszönte meg a figyelmet. Ekkor a 
hosszú kocsisor a templomhoz vonult, höl 
az ajtó előtt a zászlóanyát Báthy László 
prépost fogadta főpapi díszben és bevezette 
a szentélybe, hol számára külön emelvény 
volt elkészítve a főpapi emelvénynyel szem
ben. A főispán Bódogh Lajos polgármester
rel az oltár melletti padban foglalt helyet. 
A szentélyben sorakoztak a koszorús leányok 
félkörben. A nagytemplomot zsúfolásig meg
töltötte a sokaság és pedig felekezeti kü
lönbség nélkül, az ajtó előtt is ezerre menő 
nép helyezkedett el.

Egynegyed 10 órakor jött a püspök kí
séretével ; a kar az „Ecce sacerdos" ének
kel fogadta. Miután a szokásos ima és öltöz
tetés megtörtént, a püspök az oltárról beszé
det mondott. Rendkívül tartalmas, erőteljes 
hasonlatokban bővelkedő, világos beszédében 
hangsúlyozta a kath. kör és a zászló szük
séges voltát, mert hiszen — úgymond — a 
kath. érzület eddig csak a templomban nyil- 
Vlnult, pedig á femplomop kívül folyik a« 

élet, oda is be kell vinni a kath. érzületei 
és gondolkodást, mely nem egyébb, miut a 
szeretet tana, mely uem választ el és nem 
ver bilincsbe, de összeköt és szabaddá tesz. 
Beszédje végén köszönetét mondott a zászló
anyának, hozy szives megjelenésével ezen 
ünnepély fényét emelte.

Ezután a zászló megáldása következett 
a szokásos saögbeveréssel. Szöget vertek : 
dr. Kohl Medárd püspök, Kazy Jánosné 
zászlóanya, Kazy János főispán, (hitben az 
erő) Bódogh Lajos polgármester, Báthy László 
prépost plébános, Rácz János a kör igazga
tója, Kavéggia Kálmán a rend. biz. nevében, 
Jónás Imre, mint a kath. legényegyl. elnöke.

A következő szent mise alatt a zene- 
éa énekkar gyönyörködtette a hallgatóságot 
és emelte az ünnepi szivbeli hangulatot.Hely
szűke miatt csak azt a kedves meglepetést 
említjük, mely bennünket Tokody Istvánná 
urhö'gy gyönyörű szóló-szoprán énekével ért, 
reméljük, hogy többször lesz még alkalmunk 
meghallgatni bámulatosan tiszta, üde éne
két. Utána kedvesen csendült jneg egy már 
ismert, bájos alt-hang, Szilassy Dezsöné ur- 
hö gy éneke. A finom Ízléssel megválasztott 
zene- és énekdarabok fényesen bizonyítják 
Tokody István szakértelmét, szervező képes
ségét és buzgalmát.

A mise után a föispáni pár a püspök és 
a prépost kíséretében megtekintette az uj 
leányisko'a helyiségeit a nővérek kalauzolása 
mellett. E ismerésüket fejezték ki a szép in
tézet, a pompás felszerelés, példás vend fö
lött ; a föispá né gyönyörködött az előző napi 
ünnepély egyik legkedvesebb pontjában, az 
irgalom és hála c mii allegorikus előadásban, 
mit a figyelmes nővérek a magas vendég 
tiszteletére megismételtek.

A főispánná iunét egyenesen h«z*  hajta
tott ; a város végéig hosszú kocsisorban ki
sérték ki a koszorús hölgyek.

A kath. körben.
D. e, 10 órakor áldotta meg a püspök 

a kör uj helyiségeit. Ezu'án diszközgyü és 
volt a kör nagytermében, milyen resztvet
tek a püspök, a főispán, sz ünnepélyen sze
replő hölgyek és a kör tagjain kívül nagy
számú diszes közönség,

A megnyíló beszédet Báthy László el
nök mondotta, ismertetvén a kör keletkezé
sét, hogy egy két lévai polgár lelkében fo- 
gamzott meg az eszme, kik önként, minden 
impulsus nélkü kérték meg öt, legyen segít
ségükre egy ily iráryu egyesület létrehozá
sában. Ezen szerény ke det ime ma fényes 
diadalát üli. E falak noiött mindenkinek sza
bad és tisztelt a meggyőződése, itt nem szabad 
felekezeti gyülölségnek lenni. Végül megkö
szönte a jelenlevő magas vendégek jóindu- 
dulatá', az anvagi és erkö'csi támogatását.

Ezután Novo'ny Imre dr. beszélt, mél
tatván a minden szép és nemes iránt lelke
sedő e'nök, Báthy László prépost-plébános 
érdemeit. E szép alkotáso — úgymond — 
> melyek ma és tegnap nyertek befejezést, 
mind az ő lángleikének, soha nem lankadó 
buzgó munkásságának diadalát hirdetik, 
ami szép és jó itt történt, az ő müve.Azért 
a kör tagja', hogy mindig szeretettel és há
lával gondolbissanak vezérükre, még akkor 
i“, ha érdemei öt m gasabb polcra emelnék 
s hogy mindig köztük legyen, ime ezen sze
rény képpel óh j’ották leróni hálájukat. E 
szavaknál lehu'lott a lepel Báthy Lász'ó el
nök o ajfestésü arcképéről. A sokáig tartó, 
lelkes éljenzés után az ünnepelt sz rényen, 
meghatot'an mondott köszönetét, kijelentvén, 
hogy amit tett és amit m^g tenni fog és 
akar, teszi azt házijának, szü'övárosának 
javára és az Ur dicsőségére.

Miután még bejelentette, hogy id. L tk- 
ne- Lász ó 'ávirati trón 200 koronával a kör 
alapító tagjává lett, a díszközgyűlést bezárta.

Ezután a sikerült, bár nem egészen hü 
arcképet nézték a jelenlevők ; a főispán széllé- 
m’sen m"gjegvez’e, hogy akkor lesz jó, ha 
majd a prépostból püspök lesz. A képet Vo- 
gyeracky István akadémai festő festette. A 
zászlószentelésen küldöttséggel képviselve 
megjelent a verebélyi (zászlóval) valamint 
az aranyo-maróti kath. kör is.

1 ár sasebéd.
Délben 1 órakor társasebéd volt az 

Orosz'án stál'ó nagytermében. Az ebéden 
176 személy vett részt, megjelentek Kohl 
Medárd dr. püspök, Kazy János főispáu, a 
vidsk és szomszédság több kiváló képvise
lője, Az első felköszöntö a püspök mondotta 
a római egyház fejére a pápára és a ki
rályra. Pogány járásbiró szellemes, költői 
lendÜletői be izédben foglalkozott a haza és 
vallás fogalmával, melyek egymástól el nem 
választhatók, egymás fölé nem helyezhetők, 
a két fogalom egy. Eltette a magyar egyház 
fejét a prímást és annak jelenlevő jobb ke
zét, a püspököt. Báthy prépost ismeretes 
ékes szólásával a főispánnét éltette, Holló 
Sándor beszélt az ősi Kazy-házról, arról, a 
me'yen a mai emeletes leányiskola épült, a 
mely annyi derék magyar urat adott a me
gyének s a harának s kérte a főispánt.hogy 
ismert igazaágszeretetével szerezze meg szü
lővárosának, Lévának igazát. Leidenfrost Tó 
dór lelkes szavakban ecsetelte városunk fej
lődését : a mink van, mi csináltuk, magunk 
csekély erejéből. Éltette Báthy prépostot,mint 
egyikét azoknak, kiknek nagy részük van 
a város fejlesztésében. Kazy főispán tartal
mas, szép beszédben emelte ki Léva város 
polgárságának hitbeli erejét, mely képesíti 
az alkotásokra; kivánja és hiszi, hogy Léva 
eléri fejlődésének azt a fosát, melyre hivat
va van. Liobermann Jakab főrabbi éltette a 

püspököt és a prépostot, mint a béke és 
szeretet hirdetőit. Id. Csekey Vilmos kiegé
szítette az előtte szóló beszédét ; Győrffy 
pénzügyigazgató éltette a püspököt, aki nem
csak a kalbolikusoké, de mindnyájunké, 
mert a hazának tesz szolgálatokat. Bódogh 
polgármester Leidenfrost Tódor indítványára 
és a jelenlevők óhajtására kijelenti, hogy 
a ’egközelebbi városi közgyűlés elé fogja 
terjeszteni az indítványt, mely szerint a 
Flórián tér, melyet Báthy László alkotásai 
vesznek körül, ezután Báthy László térnek 
neveztessék. Élteti továbbá a főispánt, bogy 
az Úristen segítse öt Ígéretének teljesítésé
ben, városunk felvirágoztatásában. Persay 
Ferenc őszintén kiván szólni, dj úgy, hogy 
otthon, Aranyosmaróton ki ne kapjon. Azt 
mondja, hogy Léva polgáraiban van a város 
fejlődésének feltétele s ez oly biztos alap, 
hogy Lévának nincs ^sáüksége külső segít
ségre, nem szorult arra, hogy Aranyosmarót- 
tól egyet-mást elhódítson. Bándy Endre ág. 
ev. lelkész az összetartás eszméjének kap
csán Báthy Lászlót és híveit élteti. Kriek 
Jenő az iskolák nevében köszönti tel a lel
kes pedagógust, Báthy Lászlót ; kéri, hogy 
alkotásait egészitse ki egy tanítónő képzővel, 
erre itt szükség van, messze vidéket látna 
el, különben is az ősi Kazy háznak oly erős 
alapja van, hogy elbírja a második emeletet is, 
Malonyay István főgimn. igazgató szellemes 
beszédben parentálja a kiszorult Szent Fló
riánt ; élteti a rokon-rendet, a bencéseket,kik
ből o'y sok derék hazafi került ki S poss 
Antal esztergomi httanár kifejezi azon óha
ját, hogy Báthy László azon tervei is, me
lyek még most c<ak eszmék, megvalósulja
nak. — A társaság emelkedett hangulatben 
oszlott szét.

Hogy igazság tétessék, megjegyezzük, 
hogy a rendkívüli nagyszámú vendég kifo
gástalan, rendes és gyors kiszolgálásban ré- 

■ szesült. a hangverseny.
Este fél 8 órakor bezdödött a város

házának fényes nagytermében az ünnepi 
’ hangverseny. A közönség egészen ellepte a 
, tágashelyiséget,*ömve  voltak az oldal-termek, 
Ímég a karzat is. Első számnak a műkedve

lők vegyeskara énekelte az , Erdő“ czimü 
kedves dalt, Tokody István letételében, 
általános tetszés között. Majd Dombay 
B. Nárczisz olvasott fel igen szellemesen, 
kitűnő s ilizálással a vidámságról, igazolván 
a „kristiana hiiaritás“ bo cs felfogását, s iga
zoltatván a fenkölt gondolko-ásu főpapnak 
Kohl Medárdnak a hangversenyen való 
megjelenése által. Ez után Váradv Antal 
,,Ezüst fályol legendáját11 szavalta Toma
schek Lenke k. a. ; a művészi tökéletességű 
előadást méltán emelte Pogány Nelli k. a. 
zongora kísérete és lokody István harmónium 
játéka. Megható volt a befejező rész, mikor 
a vegyeskar — mesze távolból — egy szent 
éneket énekelt. A közreműködő hölgyek a 
megérdemelt tapsviharon kívül egy-egy szép 
virágcsokrot is kaptak.

A melodráma utsn Holló Amália k. a. 
énekel két gyönyörű müdalt, erőteljes, színes 
hangjával, iskolázott, biztos énekével, méltó 
feltűnést keltett, az ismételt újrázásra még 
egy rémesül énekelt népdalban gyönyörköd- 
hettűik. A sikerben nagy rt'S'e volt Duschek 
Ernő tanárnak diák rét finom zogora kíséreté ve1.

Majd Némethy F. hegedűművész lépett 
fel, Hubay Hullámzó balaton ját játszotta oly 
szépen, tisztán, érzelmesen, amilyenhez fog- 
ha’ó művészi produkcziót régen hallottunk; 
nem tudjuk, hangjainak végtelen tisztaságát 
bámuijuk-e avagy technikájának csodálatos 
gyakorlottságát, mely utóbbi különösen a 
közönségtől zajos lelkesedéssel kivánt ráadás
darabokban nyilatkozott meg, Duschek Ernő 
művészi gyakorlatát dicséri az, hogy az 
utóbbi — a műsorban fel nem vett darabokat 
is kifegás'alau ügyességgel kisérte.

V *gül  a műkedvelők vegyeskara énekelt 
három szép knruczdalt, gyújtó hatás kísé
retében.

Általában a műsor ügyes kiválasztása 
és az egyes pontoknak művészi kivitele leg
szebb d'Ciérete a rendezőségnek és a hang
verseny vezetőjének.

A hanverseny után az Oroszlán-szállóba 
vonult as ünneplő közöaség a tánczestélyre. 
A villanyos fénnyel világított és Ízléssel 
díszített termet és mellékhelyiségeit csak
hamar betöltötte a jókedvű mulatók vidám 
zaja, sokat Írhatnánk a kedves fesztelen mu
latságról, de hiszen, aki ott volt,annak többet 
érnek saját kedves emlékei, a távollevők 
pedig csak színtelen szavakban látnák azt, 
ami színekben pompás, derült és mindenek 
fölött sikerült volt.

Ugyanezen nap este a prépost-plébános
nál a püspökön, kíséretén és a háziakon 
kívül vacsorán voltak: Medvecky Károly dr. 
Novotny Imre dr.,Svarcz György, ifj. Likuer 
László. Faragó Samu, H< ffmanu Ferencz, 
R'hák Ede, Dombay N, B ;la, Kern Vilmos. 
Kaszanicky Kálmán dr., Skvór Dezső. Bathy 
Gyula, Sípos Antal, FejaKálmán. Bsrkóczy 
Barnabás, Bakó Ferencz, Pózna József, Gá 
csér Endre, Bilcsek József.

Másnap, hétfőn délelőtt a püspök a 
prépost kíséretében a főispánuál tett láto
gatást Garam-Veszelén, dalben ismét a 
plébánián volt ebéd, melyen részt vettek a 
püspök, Berger Márk titkárja, továbbá : 
Mácsay Lukács, Újvári Sándor, Toóth Zűg- 
mond, Kónya József, Ordódy Éndre, Balogh 
Jenő dr. Lakner Aladár, Árvái József, 
Lakner Zoltán dr., Duschek Ernő, Korsók 
János, Sohuberth Pál, Weimberger Adolf 
dr,. éa a hátiak,

Ezen emlékezetes ebédek és vacsorák 
nemcsak Báthy László prépost-plébános ma
gyaros úri vendéglátását dicsérik, jelentősé
gük sokkal több és fontosabb: felekezet és 
minden más tekintet nélkül való egyesítése,ösz- 
szetartása ez mindazon erőknek, kik városunk 
kulturális és minden oldalú fejlesztésére hiva
tottak és abban részt vesznek.

Dr. Kohl Medárd püspök hétfőn a dél
utáni vonattal utazott el lelkes ovációktól 
kísérve. Emlékezzék reánk oly szívesen, mint 
amily hálával gondolunk mi ö reá !

Barsvármegye közigazgatási bizott
ságának ülésé.

. Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 11-én tartotta havi ülését a főispán 
elnöklésével. A közigazgatás állapotáról az 
alispán bejelentette, hogy az rendes meder
ben haladt. A vármegyei tiszti karban az a 
változás történt, hogy a tőispán dr. Politzer 
Miksa oszlányi körorvost tb. járási orvossá, 
és az üresedésben volt várnagyi állásra 
Schiller Károlyt nevezte ki. A rendezett 
tanácsú városoa tiszti karában változás nem 
történt. Az Ujlóton üresedésben volt anya
könyv vezetői tisztre a belügyminiszter Lévai 
Sándor jegyzőt nevezte ki teljes hatáskörrel.

A m. kir. pénzügy igazgató bejelentette, 
I hogy szeptember hónapban befolyt egyenes 
i adóban 258378 kor. 45 fill. Az 1903. évi 

szeptember hóban b191453 kor. az elmúlt 
> hóban több 66925 kor. 35 fill.

Az 1904. január—szeptember hóban 
1.231,574 kor. 62 fill. A múlt év hason sza
kában 544651 kor. 79 fill. Ez évben több 
386922 kor. 83 fid. Hadmentessegidijbau f. 
é. szeptember hóban 7946 kor. 93 fii’. múlt 
év szeptemberben 3696 kor. 63 tilt., ez évi 
szeptemberben több 4250 kor. 30 fi'l. 1994 
év jánuár—szeptemberben befolyt 16462 
kor. 26 fit!., múlt év hason idoszaaáuan 
7559 kor. 84 fi I. Ez évben több 8902 kor. 
42 fii'.

A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy 
az újonnan szervezed felső apáthi és uyitra- 
szegi áll. elemi népiskolákat átvette, m ad- 
két iskolában a tanítás megkezdetett.

Patay József felső-péli ev. ref. tanitó 
940 kor. Simkó János zsitvai tauitó 340 koro
nával nyugdijaztatott. Csata község eddigi 
két tantermü r, k. iskolája egy harmadik 
tanteremmel — melyhez egy tanítói lakás is 
épült, nagyobbittatott — és Oroszkán köz
ségi iskolai jeléggel két tantermü iskolaház 
épült.

A vármegyei tiszti főorvos a közegész
ségi állapotokról jelenti, hogy az a múlt hó
ban az egész vármegye területén kedvező 
volt.

Az eladásra szánt tápszerek vizsgálta- 
tása alkalmával Ujbars, Nagy-Kálna és 
Garam-Szent-Györgyön egy-egy üzletben 
maszlag találtatott, mely elkoboztatván, az 
illető járás töbirájáaak az esetről jelentés 

I tétetett.
A kir. mérnök jelentette, hogy a zsar

nóczai garam-hid építése akadálytalanul ha- 
. lad és alapos az a remény, hogy még ez 
í évben a forgalomnak át lesz adható.

A kir. ügyész bejelentette, hogy az el- 
mu t szeptember hóban az ar.-maróthi tör
vényszéki fogházban 71 egyén volt fogva. 
Fegyházra vagy börtönre jogerősen elítél
tek közül fegyintézetbe illetve kerületi bör
tönbe számíttatott 2 férfi és 3 nő. Bünte
tésük kitöltése után a kir. törvszéki fogház
ból a múlt hónapban 18 au szabadultak ki.

Katona Gyula törvénybeli jogi helyettes 
; állatorvos lejelentette hogy szeptember bó 
I folyamán az állategészségügyi viszonyokban 

ujabbodás állott be, a mennyiben az előző 
hónapban nagyobb mérvben fellépett sertés 
orbáncz és sertésvészen kívül újabban ész
lelés alá került a ragadós száj és köröm
fájás és több községben terjedt. Ezen beteg
ségeken kívül megáilapittatott még a lépfene 
és rühsór szórváuyos esetei, r.—t.

KülöntélóK.
— A törvényszék áthelyezése. A 

múlt héten Került felszínre Barsvármegye 
törvényhatóságának kérvénye a képviselő
házban a törvényszéknek áthelyezése iránt. 
Leidenfrost László, a lévai kerület 
orsz. képviselője meggyőződéstől áthatott me
leg hangú szavakban ajánlotta a kérelmet a 
ház figyelmébe, hivatkozott a tárgyi érveken 
kívül Szilágyi Dezső, a volt lángeszű 
magyar államferfiu müvére, melyben Lévát 
szemelte Ki természetes és egyedül lehetsé
ges központ gyanánt. Vele szemben K I o- 
b u s 1 c k y János orsz. képviselő azt akatta 
bizonyítani, hogy földrajzilag központ csak 
Aranyosmarót lehet, hogy az oszlányi járás 
nem juthat Lévára és hogy a törvényszék 
áthelyezésével Aranyosmarot a pánszlávizmus 
prédájává válnék. A káz a kérvényt az il
letékes szakminisztériumokhoz utasította.

— Qyászrovat. F. hó 12-én hunytéi 
csendesen, 89 eves korában özv. Laky 
Józsefné. A boldogult matróna klassikus 
példány képe volt az egyszerű, miudvégig 
elégedett és munkás háziasszonynak, a gyer
mekeit rajoigasig szerető családanyának. 
Erényei legszebben tündökölnek gyerme
keiben. Istentől adott hosszú eletét a hűség, 
szeretet és józan munkásság töltötte ki; 
■gy nevelte fiait egyszerű poigarasszouy 
létére előkelő állású, jeliemes magyar fér
fiakká, leányait gondos, hüseges hitvesek- és 
családauyaltká, kik bármily messze, bármily 
fényes állásba kerültek, ünnepnapok alkai« 



mával csak mogjöttek híven ha z a az édes
anya gyöngéden szerető karjai közé. Lehe
tetlen ezúttal megj nem emlékeznünk a bol
dogult férjéről, néhai Laky József, volt vároíi 
tanácsosról, aki szintén ily magas korban, 
mint a polgárerények tiszteletre méltó minta
képe, mindenkitől tisztelve és becsülve a 
közelmúltban hunyt e\ aki csendes, köz
hasznú munkásságban aggott e', és aki hit
vesével a mithoezi Phileroon és Baucis pél
dáját a több, mint félszázadot töltött boldog, 
egyetértő szeretetben. A gyászoló család a 
következő gyászjelentést adta ki: Alulírottak 
a maguk és az összes rokonság nevében mé
lyen megszomorodott szívvel jelentik, hogy 
édes jó anyjuk, anyósuk, nagy-, illetőleg 
dédanyjuk özv. Laky Józsefné f. hó 12-én 
hajnalt 1 % órakor élete 89-ik évében a ha
lotti szentségek ájtatos felvétele után vég
elgyengülés következtében az Urban csen
desen elhunyt. A felejthetetlen drága halott 
földi maradványai f. hó 13-án d. u. 4 óra
kor fognak a róm katb. egyház szertartásai 
szerint beszenteltetni s a helybeli r. k. sir- 
kertben örök nyugalomra elhelyeztetni. Az 
engesztelő szent-mise áldozat f. évi október 
hó 14-én reggel */ 2 8 órakor fog a róm. 
kath. plebánia-temp'onoban az egek Urának 
bemutattatok Léva, 1904. október hó 12-én. 
Áldás és béke drága poraira 1 Gyermekei : 
özv. Weisz E ekné szül. Laky Mária, dr. Laky 
Mátyás, özv. Tusnay Jánosné szül. Lrky Ka
talin, Jánosy Antalné szül. Laky Anna és 
Laky Vilmos. Veje : Jánosy Antal. Menye : 
Laky Vtlmosné szül. Mácsay Anna. Unokái ; 
Weisz József és neje Pritz Ilona, Weisz Ju
liska özv, Prachár Jánosné, Jánosy István 
és neje Ambruska G zella. Jánosy László, 
Jánosy Margit, Jánosy Imre, Tusnay Paula 
és férje Kozma Ödön. Tusnay Jenő, Tusnay 
Kálmán, Laky Pau'a, Lakv Dóri, Laky Jó
zsef. Dédunokái : Weisz Vi'ma, Ilolécy Er
vin, Ilolécy Melánia. Ilolécy Albin, Ilolécy 
Mária, Kozma Ödön, Kozma Lajoska és Ja- 
nosy Ilka.

— Választások a barsi ev. ref 
egyházmegyében. A barsi ev. rét. egy
ház megye tavasszal tartott közgyűlésének 
határozata értelmében az elhalt Szabó La
jos világi főjegyző és városunkból eltávozott 
e. tn. világi tanácsbiró Kenézy CLatár he
lyébe ma ejtette meg a választási az egy
házak beküldött szavazata alapjár.; az egyh. 
m. küldöttség tagjai n*.  V rannay Lrjos uj- 
barsi, Kuliö’ay Gyula g.-szent-györgyi lelké
szek és Mocsy Lajos egy bázmegyei ügyészek 
voltak. Miután konstatálva lett, hogy 50 
szavazatra jogosult egyház közül 45 bekül- 
dötte szavazatát, megkezdődött a szavazó 
lapok felbontása. Az eredmény a következő 
lett. Egyházmegyei világi főjegyzőre beada
tott 45 érvényes szavazat. Ebből 36 szava
zat eset Kovács Sebestyén Lajos ar.-maróihi 
királyi ügyészre. Tehát abso'ut többséggel 
Kovács-Sebestyén Lajos e. m. világi főjegy
zőnek választatott meg. A világi tauácsbi- 
rákra beadott szavazatok eredménye követ
kező. Absolut többséget nyert (27) Konkoly- 
Thege Sándor országgyűlési képviselő. A 
második tanácsbirói állásra, a mennyiben 
absolut többséget senki Bem nyert, szükebb 
körű választást rendelt el a bizottság Dr. 
Kersék János és Lucz Sándor között.

— Kinevezések. Tibold József p. 
ü. segédtitkár az ipolysági pénzügyigazgató- 
ságnál p. ü. titkárrá lett.— Dodek János 
helyettes telekkönyvvezető a lévai ,kir. jbi- 
rósághoz telekkönyvvezetővé neveztetett ki.

— Tyukverö. F. bó 10-én hétfőn a 
kath. kör helyiségeiben este 8 órakor egy 
kis tyúkverő volt. Általános óhajtásnak en
gedve Némethy Ferencz hegedűművész ját
szotta el hangverseny darabjait megtoldva 
egy csomó friss darabbal.Műkedvelők vegyes
kara is elénkelte a hangversenyen oly nagy 
teeszéssel előadott énekeket, szintúgy To- 
maschek Lenke kisasszony előadta az ,Ezüst 
fátyol legendájá-t," jeléül annak a rendkí
vüli lettezésnek, melyben a hangverseny 
egyes pontjai részesültek. A sikerült dolgot 
szép számú közönség halgatta végig, majd 
az élelmes ifjúság czigányt kerített, és táncz 
lett belőle. Sőt a hegedü-müvésznek is 
méltó társa akadt Sík István urban, aki 
részint szólóban, részint Némethi Ferenczczel 
kettesben gyönyörködtette a hallgatóságot, 
a jelenvolt hölgyek pedig énekkel kisérték. 
Szóval, minden nagyobb előkészítés nélkül 
parázs kis mulatság kerekedett.

— A kir. pénzügyigazgatóságnál 
Folyó évi október hó 15-töl kezdve a to
vábbi intézkedésig a hivatalos órák a kir. 
pénzügyigazgatóság összes személyzetére, 
tehát, a számvevőségi és kezelési személyzetre 
nézve is hétköznapokon d, e. 8-12-ig és d. 
u. 3-5-ig, ünnep és vasárnapokon pedig d. 
e. 9-11 és 1/2 óráig tartanak.

— A „Bethlen-Katalin keresztyén 
nÖegylet“ választmánya a múlt héteu 
tartott ülésében töltötte be azon tisztviselői 
helyeket, melyek a közel múltban megüre
sedtek. Özvegy Bárt ha Gyuláné, jelenleg 
Sebestyén Ferenczné, városunkból eltávoz
ván, pénztárnoki tisztségéről lemondott, he
lyette a gyűlés bizalma egyhangúlag Dr. 
Tóth Sándorné úrnőre esett. Fájó szívvel 
vett bucBUt a Jnnkadatlan szorgalmú és az 
egylet érdekeit felette istápoló jegyzőjétől a 
választmány. Belcsák Ilona úrnőt értjük itt 
Fájlalták eltávozását; mert a kezdet bajai
val küzdő egylet benne lelkes támogatóját 
vesztette el. De, hála az égnek, olyannal 
pótolhatták helyét, ki elődjének méltó örö
kölő lesi t. i, Lágáló Imréné úrnő, Al- 

elnökké: Rudnyánszky Tituimé úrnő 
válsztatott meg. Isten áldása legyen rajtok.

— Névmagyarosítás lleisman A ajos 
lévai lakos gyermekei családi nevüket belügy
miniszteri engedélyével „Ro bony i“-ra vál 
toztatták.

— Emberölés. Tó’h Sándor mező- 
kissailai legény a múlt héten a bars-endrédi 
korcsmában pálinkázott L<joa fivérével, a 
midőn odavetődött P a u l o v György mező- 
kissallai lakos, ki Tó'h Sándor édesanyjával 

. él, s szóváltás közben P.ulov Tóth Sándort
■ faitámogatónak s muiyának nevezte s ez o mi

att megharagudva haza ment. S mikor Paulov
i este 10 óra felé haza jött s Tóth Károlyné 

ajtaján zörgetni kezdett, Tóth Sándor kijött 
s egy karóval kétszer fejbe vágta Paulovot, 

• úgy hogy harmadnapra meghalt. A tettest 
, elfogták és bekísérték a biróságboz.

— Póruljárt zöldszász vigécz. A 
„vigéczek", azaz kereskedelmi utazók nem 

i epen mintaképek a hazafiság dolgában. A 
| lévai kereskedők is csodálatos módon eltü-
■ rik, hogy ezek az urak, akik Magyarorszá- 
I gon kötnek üzleteket és ennélfogva itt kap- 
l nak kenyeret, kitűnnek a magyarul nem

beszélés által ! A mi magyar kereskedőink 
kénytelenek az ö kedvötért németül be
szélni. Ez már tulhajtása az udvariasságnak. 
Egy ilyen vigécz ur, származására nézve 

' zöldszász, az elmúlt napokban csúfos kudar- 
czot vallott a lévai postán. A főnökét — 

' aki tekintélyes kassai kereskedő — akarta 
értesíteni, természetesen német szövegű táv
irattal. Ez még csak hagyján, de a rendel- 

' tetés helyére azt irta alá, hogy : K a s c h a u. 
A gyakornok átveszi a íávira otés tettetett 
buzgalommal keresi a postai nomenklatúrá
ban a Kaschau nevet. Temészeteseu 
nincs. Felszólítja erre a vigéc urat, hogy a 
cimet javítsa ki, mert ilyen helynév Magyar
országban nincsen. Erre vitézül kifakad,hogy 
micsoda kulfur-állapot az, hogy nem tudják, 
rni az a Kaschau. A kis gyakornok azzal 
főzte le : hogy tudjam én, mikor a nemzet
közi névjegyzék sem tudja ! A jövevény ur 
pattogni kezdett, de nem sokáig, mert a 
postai tisztek csakhamar fölvilágosították, 
hogy ha ő maga nem javít jakia cím
zést, a távirat nem jut el leLdeltetési he
lyére. A kedves ur gyü ölet'öl csillogó sze
mekkel irta alá, hogy Kassa.

— Késelés. Mihálka Géza csizma
dia segéd, a folyó év és hó 9-én esti 9 órakor 
lakájára menve, a véle ssembe jött botrányos 
magaviseletét tanúsító béres suhanczokat 
figyelmeztette, hogy garázdálkodásukkal 
hagyjanak fel s a békében haladókat ne 
insultálják. Erre a garázdálkodik hőse Z vara 
Is ván és Szitka Sándor elébe ugrottak, s 
ütlegelni kezdették. Mihálka Géza látva a 

, veszélyt, saját védelmére a kezében volt 
pálczával iparkodott magtámadóit távol tar
tani, de a túl erővel szemben nem birt s 
ekkor Zvara István zsebkését oly erővel 
döfte Mihálka Géza mellébe, hogy az szen
vedett serülése következtében azonnal össze
esett s csak segítség mellett volt képes la
kására vánszorogni. A késelő s társa ellen 
a rendőrség haladéktalanul megindította a 
nyomozást s testi sértés miatt az ügyet a 
k>r. járásbírósághoz tette át

— Piaczi tolvajok. A folyó hó 15én 
tartott heti vásár alkalmával Kössük Istvánná 
szül, Szilva Erzsébet felsö-péli lakosnö, ki 
vásári lopás miatt már többször büntetve 
volt, tetten éretett, midőn a szerbek aszta
láról egy köteg vöröshagymát lopott. Bucsek 
Gyula rendőr által a rkapitányi hivatalba 
kísértetvén, a lopást tagadta s kijelentette, 
hogy a hagymaárát helyette Lónya Lajosné 
szül. Nagy Eszter felsö-péli lakosnö fizette 
ki, Lónya Lajosné szembesítéskor hatá
rozatlan szemébe mondotta Kosuk Istvánné- 
nak, hogy a hagyma árát nem is fizethette, 
mert véle a zöldség árusok között sem volt. 
Mig a szembesítés eszközöltetett, jött Kovács 
István lévai lakos s bejelentette, hogy a 
rendőr által bekísért Lónya Lajosnét látta, 
amidőn egy tót asszony kosarából liba fertályt 
emelt el. Miután Lónya Lajosné a vád ellen 
tiltakozót', tehát a károsult kipuhatolására 
Uhrik János rendőr őrmester küldetett ki, 
kinek sikerült Kovács István útbaigazítása 
alapján a károsultat Firtusz Mária csejköi 
lakosnő személyében kinyomozni. A károsult 
a hivatalban azonnal felismerte Lónya La
josné személyében őt, ki kosara mellett két 
esetben settenkedett s kinek távozása után 
észre vette, hogy kosarából egy liba-fertály 
hiányzik. Mindkét lopással vádolt nő letar
tóztatván, megbüntetésük végett az ügy az 
az ar, maróthi kir ügyészségnek bejelentetett.

Lévai piacziárak.
Kovatvexetö; Kónya József rendörkapi Any,

Búza m.-mázsánként 18 kor. 70 fill. 
19 kor. 20 fill. Kétszeres 14 kor. 80 fill. 
16 kor. 20 fill. — Rozs 13 kor.60 dll. 14 kor. 
60 fiU — Árpa 14 kor. 80 fill. 15 kor. 80 fi'. 
Zab 14 kor. 60 fill. 15 kor. 40 fill. — Kuko 
rieaa 14 kor. 70 fill 16 kor. 20 fill. Bab 
23 kor 20 fill. 24 kor. 40 fill.— Lencse 25 kor. 
60 fiit. 30 kor. — fill. — Köles 9 kor. 60 fill. 
10 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Téli borsó 10—12 kor., Téli bükköny 13 — 
14 kor., Muhar 12—13 k. Lucerna 50—60 
kor. Lóhere 67—80 kor. Szöszöd 24 kor. Téli 
borsó 10—12 kor,

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904.évi október hó 9-tol 1904. október hó 16-:g.

Születés.
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neve

Sztari Ferencz Sátek Julianna leány Mária

Zubek Vilmos Halász Julianna leány Etel

Drapák Rafael Máj tán Erzs. fiú Lajos

Házasság.

Halálozás.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Nováki István Czúdor Zsófia rórm. kath. ev. ref

Zsíros Zsigmond Csepe Mária ev.ref. r«»in. kath.

ifj. Doháuy János Vrázsel Mária ev, ref róni. kath.

Közönség köréből.
Részletes kimutatás

Az eliiunyt neve Kora A haláloka

özv. Laky J-né Cservik K 89 végelgyengülés

Rajcsányi 4 Bölgümökór

özv. Nagy János 51 Tüdövész

a barsmegyei tü'károsukak ínségei javára a 
Léván alakult „Segítő bizottság11 gyűjtése 
eredeményéről.

(Folytatás.)
Dr, Prizner Gy.né és Rappaport M.-né gyűj

tő-ivén :
Bándy E idre 15 K., Weisz Mór 20 K., 

Weisz Ziigmotid 10 K., Heksch liléi 5 K., 
Steiner Artbur 4 K, Jánossy Béla 1 K., 
Dr. Weiuberger A. 5 K.; Turócy Lörincué2 K., 
Dr. Gellényi M. 4 K., Dr Kersék J. né 5 K., 
özv. Némethné 2 K.. Ilvay Nándír 1 K., 
Schulcí lgnáczné 1 K., Wilheim Mór 1 K., 
Agárdy Sándor 1 K., Tóth N né 1 K., 
SziLssy Sáudorné 3 K., N. N.10 K.,N. N.20 f., 
Kovács Sándor 1 K., Bilpsek Józsefné 4 K., 
Markli József 4 K, Ujheli Mihály 3 K., 
N. N., 20 f., Grümberger Mauóae 1 K., 
Weisz József 5 K., Vári Lajos 1 K.,
Gyuriás Mihály 2 K.. Weisz Salamon 2 K., 
Knapp Náthán 1 K , Czibulka Rezsőné 5 K., 
Eogel József 5 K., Ordódy Endréné 4 K., 
Faragó Ssmuné 2 K., Altrnan József 1 K.,
Amstetter Imre 1 K., Medvecki Sándor 10 K., 
Dr. Medvecky K. 5 K., Jozsefcsek K-né 2 K., 
B um R. 1 K., Reitman J., 5 K., Deuts M. 2 K., 
Trebitci Ignácz 1 K., Pál Imre 4 K.,
Subaliné 40 f., N. N. 20 f., Kónya J-né 1 K., 
Melferber Mór 2 K., Névery Sánoorné 1 K., 
Becskeyné 40 f., Izsóf 20 f., Guba J. 1 Kt, 
Németh Sándor 1 K., özv. Bella A.-ne 1 K., 
Nagy János 2 K., Weisz Gyula 2 K., 
Sebő István 1 K., összesen ; 176 K. 40.

A kimtutatások közlését a jövő szám
ban fo'ytatjuk.

Köszönet nyilványitás,
A lévai Önk. Tűzoltó egylot részére 

Léva város nagyrabecsült közönsépe a má
szóház felépitésésez és létra beszerzéséhez 
volt kegyes adakozni, mely gyűjtés 590 kor. 
45 fillérnyi összeget eredményezett. — Mi
dőn a nemes adakozóknak az egylet nevé
ben hálás köszönetemet nyilvánítanám — 
egyúttal annak ellenőrzése végett a nyug
tázást e helyütt vagyok bátor eszközölni.

Farkas Orbán, 
parancsnok.

Adakoztak :
Lévai uradalom 200, Kabina Ervin 2, 

Ondrejkovits testv. 2,Kern testv. 4, Amstetter 
Imre 2, Jozefcsek Károly 2, Lutovszky 
Lajos 1, Buday Máté 1 50, Weisz Izidor 2, 
Steiner vendéglő 1, Eogel József 3, Steiner 
Sándor 1, Lilienthal 1, WeiBz Salamoo 1, 
Báthy László 5, Újhelyi Mihály 1, Weisz 
Mór 5, Dr. Weisz Ziigmond 2, Neuman 

j Gyula 1, Weisz Adolf 1, Szauer Izidor és 
i Mór 3, Tolnay István 1, Svarba Dániel 1, 
j Blumm Sámuel 2, Deutscb Mihály 1, Rsit- 
I mann Ignácz 2, Kampfner Jakab 1, Knapp 

Dávid 1, Silbinger 0 60, Streicher 0.60, 
Rippaport 1, Missák Zzigmond 2, Weisz 
Henrik 0.40, Ehrenstein 1, Laufer Henrik 
1, Osztrider József 1, Villamos r. társaság 

j 5. Kiéin Ödön 2, Wilheim Béla 0.40 Tóth 
i Nándor 0.60, Reismanu Alajos 0.40 Singer 
i Izidor 0.40, Scbw.tzer Gizella 40, Özv. Kiss 

Pálné 1, Ö-v. Mészáros Józsefné 3, Néppel 
R. 1, Zilay Is'ván 1, Sollner Simoni, Koala 

1 János 0 40, Györgv Lajos 0.40, Juhász 
László 1, Murányi Ödönné 1, B. Weisz 1, 
Kovacsik János 1, Spisák Auta. 0.40, Piudur 
János 0.40, Tóth Sándor 0 60, Wnheim Ja
kab 0 40, Adler Miksa 0.20 kor. fillért.

(Folyt, köv.)

Irodalom és művészet.
A Tanulók lapja mos megjelent októberi 

első számával kezdi meg tizeukettedik év
folyamát. A magyar ifjúság legkedveltebb 
lapját Gadl Mózes szeraoszti igazi szeretettel 
és lelkesedéssel. Az első számban kezdődik 
Dickens világhírű regenye; Copperfield Dávid 

Mikes Lajos ügyes átdolgozásában; Gaal 
Mózes „Az én legkedvesebb virágom" cimü 
költeményt irt be. Érdekes cikkek szóilanak 
Jappánről, a /ej-ről, a temető madarairól' 
Érdekes eredeti elbeszélést Krúdy Gyula 
irt : a „Cirkusz király" ciruén. Isleses képek 
tarkitjak az első számot. Fejtörő rovata élénk. 
A rejtvények megfejtői között értékes köyv- 
jutalmakat. soroz k: hétről-hétre a szerkesz
tőség. A Tanulók Lapjának előfizetési ára 
egész évre 9 korona 60 fillér. Előfizethetni 
Budapest, IV., Egyetem-u'c^a 4. Franklin 
Társulat. Melegen ajánljuk a szülők figyel
mébe.

Nyilttér.
2638/1904. tkvi szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
A lévai kir. járásbíróság, mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Berger Izsák lé
vai lakos végrehajtatónak Csajda Jánosné 
sz. Mordinyi Erzsébet végrehajtást szen
vedő elleni 136 kor, 27 fii. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a végrehaj
tási-árverés végrehajtást szenvedőnek az 
1881. évi LX. t. ez. 156. §-a alapján társ
tulajdonosoknak a lévai 1903. sz. tjkvben 
A f 3 sor 2688 hzsz. a, végrehajtást szén 
vedett és társtulajdonosok revén álló egész 
szöllöre 416 kor., az u. o. 2739 sz. tjkvoen 
A f 1 sor 1049/6 hzsz. a. u. azok nevén álló 
egész szántóföldre 160 kor. és az u. o. 2203. 
sz. tjkvben A f 1 sor 75 bziz. a. u. azok 
nevén áhó egész ingatlanra és 66 ö. i. szá
mú házra 1792 kor. kikiáltási árban, még 
pedig az u. o. 1093, 2739 és 2203 sz. tjk- 
vekben e. 6 4. 11 t. a. a 2090/901. számú 
végzéssel id. Mordinyi A;osion jav.ua beke
belezett élethossziglani haszonéi vezeti jog 
fentartásával clreudelte és hogy a feunebb 
megjelölt ngailanoi- az 1904 évi novem
ber hó 4 ik napjait d. e. 9 órakor a 
lévai kir. járásbíróság, mint teiokköpyv^ 
hatóság kiadóhivatalaban megtartandó 
nyilvános árveresen megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%-át készpénzben, vagy 
az 1881.évi LX. t.cz. 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881, évi 
november hó 1-én 3333. sz. alatt kibo
csátott igazságügyminiszteri rendelet 8 §-á- 
ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Léván 1904. évi augusztus hó 8. 
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

kir. jbiró h. 
Dereáuo 
kir. aljbiró.

Pártoljuk a hazai ipart!
Van szerencsénk a lévai és a vidéki 

asztalos mester urak szites tudomására adni, 
miszerint mi Léván Kálnai utca 11. sz. alatt 
faesstergályos és szcbiása iaiihelyt 
nyitottunk. Készítünk bútorra a legegysze
rűbbtől a legfinomabb Kivitelig 
esstergályt és faragott

butOE-diszitniéflyeketj 
valamint minden e szakmába vágó munká
kat a legolcsóbb árak szerint.

Megrendeléseket úgy helyben, mint vi
dékre pontosan eszközöltetnek.

Becses partfogásukat kérve, maradunk 
tisztelettel

Márkus és Szvoboda 
faeszttrgályos es szobrász.

Hegyesy <Tózsef,

Müszakács és táblateritö.
BUDAPEST. Vili. Szentkirályi utca 16.
Megrendeléseket elfogad lakodalmak, 

bálok, bankettek, diner, dejeDeur,souper, 
eljegyzés, estélyek, butiét, saját elegáns 
serviceivei, úgyszintén egyes tálakban 
halak, houmard, pástétomok, stb. stb. 
a legjutányosabb árakban, házhoz szál
lítva, úgy helyben, mint vidéken.
Ajánló levelek a legelőkelőbb körökből.

Egy JÓ karbau levő

félfedelii hintó
125 forintért eladó

Cim : Aulich JSTánclo r Zselíz.

selyem/^
35 kr.-ig. Legutolsó újdonságok. Bérmeutve és már 
elvámolva. ixáLilxcz; szállítva. Gazdag mintával asz- 
ték postafordultával.
HENNER.2EG selyem gyár. Zürich.

— >jzölo 
mursltotály és chaselaa 
öt kilós kosarakban 3 koronáért, valamint szép 

téli fajalma 
eladó. Cim : Mailath, Kis-Kereskóny Honim.

jav.ua


42. szám. HIRDETÉSEK.
4010/1904 szám.

Árlejtési hirdetmény!
Hídépítésre.

Léva r. t. város képviselőtestületének 3768,1904 sz. határozata 
folytán közhirré teszem, hogy a

csorda-uti pereczhid
908 korona 10 fillér költségelőirányzattal teljesen uj és jó anyagból elkészí
tendő ; miért arra árlejtési versenyt nyitok.

A zárt ajánlatok 1904. évi október hó 22 ik napján d. e. 11 
órájáig; Léva város közig iktatói hivatalában (városház I. emelet, 
12. szám) nyújtandók be, melyekhez 100 korona bánatpénz csatolandó. — 
A munkálattal a vállalkozó f. évi november hó 10 ig köteles elkészülni s 
azon napon azt a város birtokába átadni, — azonban csak — a 8 napon 
belül megtartandó — szakértői felülvizsgálat és kifogástalan átvétel után fog 
a vállalati összeg kifizettetni. — Ha vállalkozó a hid építését október 25-ig 
meg nem kezdi, bánat-pénzét elveszti s költségére és kárara 48 órán beiüi 
uj árlejtés tartatik.

A költségelőirányzat, a kiadónál megtekinthető s minden vállalkozó 
ott köteles e hirdetményt aláírni. — Utóajánlat nem fogadható el. A beadott 
ajánlatok október hó 22-én d. e. 11 ’/g órakor fognak alulírott előtt fölbon- 
tatni, melyre a vállalkozók meghivatnak. — Az építkezésre a városi mérttök 
utasítása kötelező, — a munka megkezdése ott bejelentendő s az anyag neki 
előre bemutatandó

Léva 1904. évi október hó 15-én.
. Bódogh Lajos,

• po'gá'mesfer.

Kiváló szerencse Töröknél!
Felülmulhatlanul

kedvez főárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt lr7 
millió korona nyereménynél többjét fizettünk lei 
nagyrabecaült vevőinknek, kcöztüls:

a legnagyobb nyereményeket.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztálysorsjáté 

kában vegyen részt — A most következő magyar királyi szabadalmazott 
15 osztálysorsjatékban újból

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jtu és összesen egy hatalmas ötszöget,

14 millió 45«).O4M> koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

Továbbá 1 jutalom <>00*000*  1 nyeremény 4:00*000*  
1 á 200 000' 2 a 100'000^ 1 á <>0-000*  2 á 
HOOOO*  1 á 70 000 2 á 6^ 000, 1 á 50*000*  
1 á 40*000*  5a 30*000 ’ 3 a 25*000, 8á 20*000*  
8 á 15*000*  36 a 10*000  korona és még sok egyéb; 
összesen 55*000  nyeremény és jutalom 14,450*000  
korona összegben.

Az I. osz’ályu sorsjegyek ^tervszerű árai :
‘/a eredeti sorsjegy írt —.15 vagy kor. 1.50; v. eredeti sorsjegy frt'1.50 vagy kor. 3-- 

„ )) 3. || 6. , ’/l ., ,, 6. || || 12' —
A sorsjegyeket utánvéttel, vagy az összeg előzetes bek Udése e> énéi e> 

küldjük.
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk

folyó évi október hó 24-ig
bizalommal hozzánk beküldeni.

TÖRŐK A. és TÁRSA
BANKHÁZA BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
Főárudánk osztálysorsjáték üzletel:

Központ: Teréz-körut 46a. I. fiók: Váci-körut 4a. 
ILfiók: Muzeum-körutll a. Ill.fiók: Erzsébet-körut54a.

Jónak, a jobb 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban lcv<- 
•zappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamut 
luhanemüek mosására, a Schicht által újonnan feltalál*

mosókivonaf,

.Asszonydictérel” 
véaj gy~l, 

a ruha beásztatására.

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

csökkenti.
2. Fáradságot a negyedére.
8. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4 Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is vará-solja 

a ruhát.
6. Úgy a kezeknek, mint a ruhának tclljcscn ártal

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezessé et 
vállal.

,. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél esi egyszeri kísérlet után. 

-------  Mindenütt kapható -------

„szarvas" vag-v „kulcs'

jeprp-yel
legjobb,legkiadbsabbsenr.elfogva Let élesé"’js zár ran. 

Minden káros alkatrészektől mer.. ..
................ Mindenütt kapható! .............. . 

lerásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy mind n a-rb 
tzappan a „Schicht" német és a fenti reJpgyek egyikével 

tegyen ellátva.

II
Schicht György, Aussig 

A legnagyobb gyár a m?ea tícn.ében, az curc;.et 
szárazaidon.

Lévai Kereskedelmi Bank R. T.
Van szerencsénk a t. közönség tudomására juttatni, hogy betéteket 

jelenleg

4'|2 °io-nyi kamatoztatással
veszünk át.

A legelőnyösebb feltételek mellett számítolunk le váltókat adunk 
előlegeket értékpapírokra. Ingatlanokra törlesztéses kölcsönöket adunk, 
vagy fennálló tartozásokat convertálunk. Veszünk és eladunk értékpa
pírokat, külföldi pénzeket.

A t. közönség szives bizalmát és megbízásait kérjük.
LÉVAI KERESKEDELMI BANK R T.

1904. október hó 16.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a
RÉTHY féle

pemetefű czukorkánál I
Vásárlásánál azonban vigyázzunk és határozottan 

-félét ■Izéxö'ŰL'nOs, 
mivel sok haszontalan utanzata van. 09^, 

1 doboz ára 60 fillér
Csak RÉTHY-felét fogadjunk el!

4°o"OS

töriesztéses kölcsönöket nyujunk bu- 
— ~ 1dapesti es 

kü földi elsőrangú pénzintézetektől á föld- 
brtok és ingatlan ’/4 értékig I. és II. 
helyre 15 — 65 évid terjedő időtartamra. 
Személyhitelt ! papoknak, katonatisztek- 
~ nek, áliami és magánhi-
vata'noxOKirak, k-reskedőktiek és iparo
soknak kezes es kezes nélkül 1—15 évig 

terj-dö időre gyorsan es disetrefen.
Bank és magánadósagok convertalasa. 

Meller Lajos és Társai 
bankbizomáuy.

Budapest, VI. Dávid-utcza 15 
(Törvéuytizékileg bejegyzett ezég).

Beszíl, énekel, 
zenél, rendkí

vül érdekes 
szórakoztató 

eszköz családok
részérére, vendéglőknek és kávéházaknak. ■ =

Több ezer >-eprodiictió a világ leghíresebb 
művészeitől.

Raktáron kapható: Kiéin Sándor q 
órás és ékszerésznél Ak

Léván. V

300000000000000®

Hangverseny Grammophon
A jelenkor JHf

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

New-Cuba-Kávéból
melynek aromája kitűnő éa term^0zetea festetlen szinü ==■ ...................

g®*  Kilója 3 korona 20 fillér
4i/2 kilogr. póstacsomag ára 13 kor. 50 fillér.

Kapható: KEHN TESTVÉREKNÉL Léván.
Teg"yzet: föd ■ ?, bogy a kávé ue legyen túl barnára pörkölve, mi által elveszti 

zamatját s kiizadja ifid olaját.

Nyomatott Nyitrai 4a Tárta könyvnyomdájában Láván.


