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előfizetési föltételek.

NéíTyhasábo petit-sor egyszeri közléséért 14 fill.
*
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő.
Belyegdij minden egyes beiktatásér tO fillér

Vidéken és Léván házhoz küldve:
Egy évre
... 10 kor. — fill.
Hat hóra
... 5 kor. — fill.
Hárem hóra . .
2 kor. 50 fillElőfizetési pénzek póstautalványnyal

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

szó 2

A nyllttérben :

küldhetők.

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér.
Velünk ^^zeköttetéshen levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dijkedvezményben részesülnek.

Ecjrefl számok 20 fillérért kaphatók
a kiadóhivatalban.

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:

Hivatalos közlemény.

NYITRAI és TÁRSA.

szerzik be, az árszabás szerinti adóztatás
Végül tudatom, h<így az összes ipari a1helyett méltányos átalányban kiegyezui.
kalmazottak az összeírás alkalmával számba
i.
Azokkal az adóköteles és magánfelekkel, vétetnek, ezek közül a heti, vagy napi bér
akik adójukat évi átalány összegben óhajt rel alkalmazottak, valamint a műhelyben dol3796/1904. szám.
ják fizetni, a f. évi november 7 és 8 napjain go
*ó
azon darabszámosok, kiknek napi ke
Felhívás I
d. e. 9—11 ériig a városház I emelet 7. resete a közönséges átlagos napszám béreket
1892. évi XV. t. c. végrehajtása iránti szám aiatti helyiségben tartandó egyezkedési • meg nem haladja, adózás alá nem esnek, a
utasítás 27. §. értelmében tudomására adom tárgyaláson hajlandó az adószedésre jogosí . házon vagy műhelye" kívül lakó ipari muna város lakosainak és főként az adóköteles tott Javadalmi hivatal egyezségre lépni.
ká ok azonban, akik lakásaikon vétetnek fel,
feleknek, miszerint a kir. pénzügyigazgatóFe’hívat ak tehát az érdekelt felek,hogy önálló adózóként fognak az összeírás és a
sággal 20410/V. 1904. sz. a. kötött és a m, ott annál is inkább megjelenjenek, mart el kivetési lajstromokban szerepelni.
kir. pénzügyminisztérium által 68379 sz. a. lenkező esetben úgy fognak tekintetni,mintha
Léva, 1994 október 29.
jóváhagyott megváltási szerződés alapján Léva : egyezkedni hajlandók nem volnának; s utXCexxxzsüs iuajos
város területén az á lami borital és húsfo ; tál megjegyez etik, hogy azon f dek is, akik
adőhiv. fonok.
gyasztást adóknak az 1905. e’etleg az 1906. a folyó évben ki vannak egyezve és a jövö
és 1907. években leendő beszedésére Léva 1905. övbea is átalány összegben óhajtanák
Halottak napja.
város van jogosítva, egyúttal pedig az adóz adójukat fi tetői: a fönt jelzett tárgyalási idő
tatás mikénti gyakorlására nézve a követke ben szintén ujabbi egyezség kötésére vannak
Ha a halottakra gondolunk: nem
zőket teszom közhírré :
utalva.
szeretjük a mát.
1) A boritaladó és ezzel kapcsolatban
Szabad egyezség létre jötte esetén az
Ha megcsillan előttünk a rég múlt
a bor után szedett várost adópótlék is a bor egyezség tartamára és h télyára, valamint az
és husíogyasztási adótörvénve.k és szabályok adó átalány összegére nézve az egyezmény idők dicsőssége ; el kell fordulnunk
azoktól, a kik a jelent alkotják.
hivatalos összeállításának 12—65 § ai éltei határozmányai lesznek mérvadók.
mében fog beszedetni. Azok az adóköteles
És ha álmaink gőzkörébe tolulnak
3) A szesz és szeszesitalok után szedett
telek, akik a fenáfó szabályok érteiméoen a városi adópótlék az e tárgyban alkotott és történelmünk és közéletünk letört nagy
boritaladó utólagos befizetésére vonatkozó g 3415/899. sz. a. jó áhagyott városi szabály
a fentem'itett szabályok 17,23 és 24§-aíban rendelet értelmében az 1905 évben is vál ságai, a sirba szállt nagy szivek és
nagy elmék, a megmosolygott becsület
körülírt kedvezmények jelenleg i birto- ál an tozat ir.u fog beszedetni.
vannak és e redvezmeny továl bi megtartása
és a kigunyolt szerénység: kitör belő
Léva, 1904. október hó 10 ón.
iránti óhajukat a városi javad -.lm hivatal
lünk a gyűlölet, a megvetés szenvedé
BócLogrli Xjajos
ügyvezetőjénél f. évi december 31 >g beje
lye minden iránt, ami összefoglaló e
polgármester.
lentik : a kedvezmények továbbra is élve
szóban
: jelen kor.
II.
zetben maradnak.
Onszereteted és öncsodálatodba méMinden más egyén, aki a borita'adó utó 1918/1904. szám.
lagos befizetésének kedvezményé'el nem b r,
lyedt gőgös zsarnok, aki leverted, ne
Hirdetmény.
— habár ez iránt folyamodott is — mind
vetségessé tevéd igaz trónusán, szive
Az egyenes adók 1905. évre vonatkozó
addig mig e kedvezményt el nem nyerte,az
inkben
a szellemi istent, hogy a világ
általa a beszedési körzet területére beszállí kivetésének alapjául szolgáló személyek és
tott, vagy a körzetben kész eiben bírt bor tárgyak összeirási munkálata Léva város te elé állitsd a magad porló alkotásait s
után az árszabás szerinti ad<r tartozik fizetni. rületén s a hozzája csatolt pusztákon f. évi büszke daccal kiálthasd:
Oly fe'ekkel szemben, a kik méi'ányos november hó 10-töl november 25 ig terjedő
íme, itt van az Isten, a szellemi
egyezségre lépni óhajtanak, — h jl. ndó az időben fog a kiküldöttek által házról-házra munkát végző, kifejlesztett anyag.
adó beszed- vével megbízott Javsdaimi hiva járva eszközöltetni.
íme, én ember, én vagyok az Is
M:dön ezen munkálatok idejéről az adózó
tal a bo ’italadónak és ezzel kapcsolatban a ■
városi borital adópótléknak — a törvény j közönséget értesítem, minden egy-'s adózó ten aki tudom kényszeríteni a végte
rendelkezéseihez képest vr'ó t ételenkénti ; nak figyelmét saját jól felfogott érdekében len természetet, hogy mutassa meg cso
beszedését egyezségi eg megállapbandó áta a megjelenő kiküldött ténykedésében való dás alakulásait s parancsszavamra rontlány összeg fi etéso e lentiben — meilözui. < támogatására a szükséges s a valónak meg i són, vagy teremtsen óriási erejével. Le
2) A husfogyasz.ási a< ó és ezzel kap- | felelő adatok bemondására és az egyes val
csolatban a hús után szece t városi adópót- lomásoknak benyújtására felhívom, annál is tudtam tépni a szellemi Isten arcáról
iék a bor és husíogyasztási adótörvények és inkább, mert a vallomási ivek benyújtásának az évezredes nimbuszt, a mely alatt
szabályok hivatalos összeállításának (V. ki e mulasztása, az adónak hivatalbóli megálla levő csodás titkokat, ezt a szent sem
adás) 66—87 §-ai értelmében fog beszedetni. pítását, — az adószemély és tárgy eltitko mit évtizedeken keresztül imádta a
Hajlat dó azonban a Javadslmi hivatal lása az adatok bemondásának megragadása
buta emberiség.
úgy az emlitett hivatalos Ö3szeállitás 66. §. nemkülönben a kiküldött félre vezetése és
Mi volt az előtt az ember ?
*
az illetőre nézve
A. I. a) pontja alá tartozó ipái ütőkkel,mint teeindöiben való hátráltatás
Egy
áhitatos őrjöngő csapat, egy
oly magánfelekkel, kik az általuk fogyasz az 1883, évi XLIV. t. c. 101 §-ában megál
lapított
pénzbírságot
vonja
maga
után.
földön
csúszó
horda, melynek minden
tott búst rendszeresen más beszedési körből

időben meg volt a maga Gessler-kalapja. Hol egy durva, hol egy finom
kezű zsiványban, hol egy lelkedre ne
hezült beteg képzeletben, amit elnevez
tél hitnek, alázatosságnak, köteles hű
ségnek, szentségnek.
Köd ülte meg agyadat és szivedet.
A villamos förgetegnek kellett végig
seperni rajtad. A buta fa, a mely ter
mett és hagyta magát nyesni, vágatni,
a föld mélyébe siilyedt, hogyuj anyag
és szellemként kerüljön elő. Véred és
verítéked elömlött a sáros földön. Ez a
kettős erejű harmat nevelt föl,
A vér és a köny !
A gyémánt a porával csiszolható
csak : téged csupán a kiontott véred
és kisajtolt könyüd tehet nagygyá.
Es most ki akadályoz meg abban,
hogy bele kiáltsd a világűrbe, mely
nek látod és érted minucionalis moccanatát is, hogy mindenek felett én
vagyok az Erő 1 aki tudok villámlást
és dörgést, fagyot és meleget teremteni
csak úgy, mint a nagy természet; aki
tudom kényszeríteni az öntudatlan anya
got, hogy oszoljon parányos elemire 8
alkossa magát uj anyaggá!
Én a gőz és villám korszak embere,
én vagyok a Hatalom! Ide nézzetek.
És dobbantasz lábaiddal s azt hi
szed, a föld rendült meg dobbanásodtól.
Pedig csalódok
Csak a lábaid gyöngék. Azok re
megését érzed. Betegség, hallucináció
az egész.
Te jelen embere, te gőgös tagadás,
te önámító ördög, te vagy az erő, te
vagy a hatalom?
Hát kényszeritsd a hegyes levelű,
piciny füvet, hogy kerekre teremje le
veleit. Az gyönge és hajlékony, hajlé
konyabb. mint a gondolatod, százával
taposhatod, nos hát mutasd meg rajta
hatalmadat!
Hajtsd meg fejedet. Borulj a porig
te roskatag gőg, te másnak élő gyön-

meny inek országa. Vigadjatok és örüljetek,
mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben.
E‘ mi örülünk is. Az arcunk földerül,
A temetőben.
mint a barátok temploma, mikor bebocsátA temetőben mécsek égnek, az égen ko-.ik hosszú ablakain a napsugár. Igaza van
csillagok. A csillagok is mécsek, mert a a papnak, Sárosi páter is igy mondja, Vásár
helyi is, már pedig ök tudják. A hitre ők
földro világítanak. A föld pedig temető. O
*t
tanítanak
bennünket, mert az nagyon szűk
pusztul el minden jó és rossz egyaránt.Ifjú,
szükséges.
Anélkül rideg az élet. Amig el
vén, okos, buta, délceg, kevély, alázatos és
ménk
el
nem
borul, mindig hiszünk. Hisznyomorult, király és koldus mind ott pusz
szűk,
hogy
kétszer
kettő négy, hogy a föld
tul el a földön s elnyeli a sárga, a fekete
forog,
hogy
Krisztus
megváltott minket az
föld, vagy a piszkos hullám. így is a föld
j
örök
haiáltó
1
.
Hiszünk
a napagár és a csen
színe alá kerül minden.
des
eső
áldásában,
a
harma,csepp
üdeségéE'őttem fekszik egy város története.
ben,
bölcsek
talentumában,
a
*
haderők
ere
Sok mindenféle van belé írva. Hány ezer,
jében,
mártírok
szenvedéseiben,
a
csók
édes

meg ezer ember élt itt a városon békesség
ségében,
a
szerelem
mámorában
s
biszszük,
ben, barátságban, szeretetben, szerelemben,
agyarkodással, elpusztultak mind, csak 10 amit mondanak, mert ba nem Ennénk, egy
ember él közülök. Pedig, ha mnd megtzám- lépést, sem tehetnénk előre.
Egy, ami nyugtalar't. A'pap annyi szé
lálxók, hányán fordultak meg itt, hányán
pet
tud
mondani a mennyek országáról s
szeretkeztek, agyarkodtak, kitenne egy ke
még
se
siet
oda. Bzonyára nagyon szeret
rek milliót.
minket
s
inkább
doktorért Küld és diétát
Az Úristen gondoskodik, hogy el ne
tart,
csakhogy
űrnél
tovább velüak marad
szaporodjék az emberiség. Az özönvíz, a
hasson.
mohácsi vész, Egervár ostroma, Haynau sa
Mi is úgy vagyunk. Vesszük a Kneiprémuralom mind arra való volt, hogy az
kurát,soványitó
kúrát, csakh >gy tovább időz
emberiség pusztuljon. De mi be'enyugszunk
hessünk
e
sártekén.
Hát ilyen a mi tudat
mindenbe, mert Isten akarata.
lanságunk.
Felünk
az
egyonjogositástól.MinMegnyugszunk az ö akaratában s von
den
fényesség
mellett
félünk az Ve színétől
szoljuk tovább a nyomort, mert türöké a
ki
nem
tesz
bennünk
különbséget. Elveszt
menyország. Azt mondja Kozma tisztelendő
jük
majd
odafent
a
rangot,
a vagyont, de
atyánk nagypénteken és mindenszentek nap
el
a
szenvedést
is.
Mert
ott
bizonyára
nincs
ján, hogy türöké a menyország. Az pedig a
kegyelmes
ur,
sem
királyi
tanácsos.
Nincs
□oldogság helye, ahol az igazak Istent szinröl-szinre látják és vele örökké egyesülnek. piktor, doktor, prókátor. Akármilyen finom
Boldogok a lelki szegények, mert övék a társaságba kerüljünk össze, egyformák le

zúzmara hütötte le lobogó lelkesedését.Mert
az emberek közül nem akadt senki, aki
útbaigazíthatta volna! Az emberek már nem
keresték ily lázasan az igaz szerelmet ; esz
mény nem élt többé lelkűkben, vágy nem
sorvasztotta a szivüket, — egyszerűen lé
hajlottak a vadvirágért, amit a véletlen so
dort utjukba a a keblükre tűzték, a nélkül,
hogy izgatta volna őket bármely tévedés le
hetősége. Mind kevesebben voltak immáron
az „’deál
*
hívei ; megelégedtek, hogy virág
illatozik a keblükön és nem ep -dtek neme
sebb váilfajok után; nem törtek keresztül
magas válaszfalat, nem kockáztattak halál
ugrást szédítő szakadékok fölött, hogy meg
közelítsenek egy pompás rózsát, melynek
pedig illata részegitöbb a tarka rét összes,
nyíló virágainál.
A férfi tehát belemerészkedett a rejtel
mes útvesztőbe. Feje fölött a levegőben egy
galambpár csóko'ódzott és — a mire nem
tudtak választ adni a józan emberek, —megfelel ez a két hófehér szárnyú szerelmes
madár, amint csóktól mámorosán, lankadt
reb'oenéssel úsztak a napfényes aetherben.
— A szédítő csókjáról fogom fölismer
ni 1 . . találta ki a nagy p-oblémát és msn
*,
rohaut a vágytól hajtva — s amint lépett —
minden lábnyomán, összeroncsolt szivek hal
dokoltak a porban. Kegyetlen di-dalutján
nem tartóztatta semmi' akadály, — ámbár
néha tétován, önként megállt, ha kapott,
vagy adott C3Ók<óI remegett az ajka és el
tűnődött, vájjon a gyönyörűség miért nem
emeli a mennyégbe hófehér galambszáruyaköp ? . .

T Á R C Z A.

szünk. Az i’, aki fényes kriptában világítás
is, aki porladó fakereszt mellől könyezve
sóbajt a szegényes mécs világánál.
Da enyhül és boldogul halottak napján
a lélek, mely hinni tud. A sírokon lobogó
lángok, mintha bevilágítanának abba a megmérhetet'en éjszakába, melynek tulv:lág a
neve s a hivő meglátja benne az ö kedve
seit, kiktől a halál elszakította. Édes bor
zongást éreznek, beszélnek az árnyak, a
tündéries lángok felett. Látja és érti őket
a vallásos ember, al
*'
halottak estéjén ki
megy a temetőbe s áhítatba merül a ked
ves halottak sírjánál.
Jó igy egy estére kimenekülni oda, az
abszolút nyugalom helyére. Leborulni egy sir
mellé és elmélkedni : aki idelent fekszik,
csak megelőzött minket. Majd ide fekszünk
mi is és jó dolgunk lesz, mert nem fog fájni
semmi és nem fog bántani senki . . . Es
majd a mi sírunkhoz is kijönnek halottak
estéjén azok, akik szerettek, tüzst lobog
tatnak a sir felett és elmélkednek, mint mi
most, akik meg fogunk halói, a minthogy meg
fog halni mindenki, aki él . . .
(—)
Szerelem.
Irta; Zalay Masa.

Egyszer egy férfi esztelen kíváncsiság
gal belerohant az ,Éíet“ veszedelmes Jabyrinthjébe, — álmodott szépet a szerelemről,
a mindent feledtető, ur'ndent elpusztító igaz
szerelemről és elhatározta a balga,... hogy
megkeresi.
De hogyan ismerek reá? . , támsdt
szörnyű aggodalom a lelkében és hirtelen

Tekints a temetőbe, ahol véget ér
hatalmad, ahol felszáradsz, mint a nyári
harmat s lesz belőled — laza por, sem- *
miség.
Nem érzed, hogy megcsap az enyé
szet szele ?
Mintha megállana szived verése.
Szakadoznak talán idegeid ? Szárad
nak, összefonnyadnak benned a kémiai
vegyülést közvetítő hajszálesővek.Meg
bomlik a zúzott gépszervezet működése.
A nedv gyilkos gáz gyanánt párolog
ki belőled s az ásványi rész odakivánkozik, ahonnan eredetét vette. Pornak
a földbe.
Tekints a temető felé s rendülj meg.
Halottak napja van.
Kik enyésznek ott semmivé ?
Eget ostromló milliárd hatalmak.
Földön csúszott, öntelt íférgek. a minő
te vagy, akiket ezrivel taposott a föld
del egyenlővé az enyészet.
Keresd föl a sírokat s törd meg
öntelt gőgödet, mert úgyis megtörik
hatalmad.
A temető a végleszámolás, az álta
lános liquidáció. Az élet, pedig pala
tábla, a melyen magad egy betű vagy
8 a kérlelhetetlen kéz egyszer csak le
törül, hogy többé soha fel ne Írjon E<
történeted be van fejezve. A íejfa,vagy
a márványkő többé nem rólad, hanem
a tetteidről s a megemlékezők szivéről
beszél.
Egy sírkő annyi, mint az élő ke
gyelet megkövülése, mint a köteles sze
retet és elismerés eklatáns kifejezése,
i
mint az élő gőg önkéntes megtörése, a
,
mely becsülni tudja a rothadó anya- i
got túlélő szellemet. Egy kinyúlt intő ‘
kéz a holt világból.
Emlékezzél azért a megholtakról. >
Mert mikor a sirokat. díszíted föl s !
világot gyújtasz a porladók emlékének ;
akkor vagy az igazi, a megtért, a ma- j
gába szállt, az elmúlás gondolatától
megrendült ember.
|,
E napon tudlak szeretni, mikor le- (
borulsz a nedves, sáros földig; mikor 1
kedveseid sírjai fölött zokogod el sem
miséged érzetének fájdalmát és tuda 1
tát ; mikor gőgöd és önmagad megtörve,
hagyod folyni s összevegyülni könyüidet a föld sarával ; amikor nem szé
gyenled bevallani, hogy tudsz félni,
fájdalmat érezni, mint a kicsi gyermek,
vagy mint az erős Achilles, aki „véres
könyet sirt elrabolt kedvese után.“
így megtörve, sirva, sirokat díszítve
vagy csak szerethető gőz és villám kor
szakának embere. Korod komor arcu
latában az az egy a rokonszenves vo
nás, hogy tudsz fájdalmat mutatni el
hunyt nagyiaid porai fölött s diszes
maradandó momentummal őrizd meg
emléküket.
A kegyelet s a kegyeletnek ez a
1——I
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A gondos atya vezetése alatt Ferenc fia
elvégezvén az elemi iskolákat, 12 éves ko
rában Lévára jött gimnáziumba, amelynek 4
éven át jeles tanu'óji volt.
Már gimnazista korában felcsillant a fia
tal deák zenei képessége és feltűnést keltett
üde, kel emes hangja. Az énektanár ünnepek
alkalmával vele énekeltetette a legszebb és
legnehezebb magánrészeket. Hétköznapokon
pedig — amikor orgonakiséret nélkül éne
keltünk a templomban — Richter volt az
elöénekes.
Szülői a papi pályára szánták s azért a
negyedik osztály elvégzése után Beszterce
bányára vitték, ahol nagybátyjánál, Kiéin
József igazgató-tanitónál volt száüáson.
A besztercebányai gimnázium, amint ez
közismeretü dolog, azon időben a tót Matica
befolyása alatt állott s ezért a legerősebb
pánszláv szellem uralkodott benne. Richter, '
aki német hangzású neve dacára, minden ’
izében már akkor is olyan erős magyar ér- .
zelmü volt, hogy a német és a tót nyelvet ■
csak a legnagyobb kényszerhelyzetbe jutva '
használta, pedig mind a kettőt folyékonyan '
beszélte, — nem akart megbarátkozni a
gimnázium szellemével, amit egyes tanárai
bünül róttak fel neki és minden téren leple
zetlenül éreztették vele ellenszenvüket.
Az ötödik osztályon —sok bajjal ugyan
— de mégis szerencsésen átesett. A követ
kező tanévben újabb és nehéz megpróbálta
tásoknak volt kitéve. Tanárai nrm birván
megtörni magyar érző mé*
1', fok'.-zott erővel
üldözték öt, amely eljárásuk az első félév
végén abban lelte kifejezését, hogy több
tansárcyból — ezek között a magyar nyelv
ből is — elégtelen osztályzatot kapott.
Ez annyira elkeserítette öt, hogy bucsuzás nélkül ott hagyta Besztercebányát és
hazament.
Bo'dogu't barátom, akitől ezen adatokat
nyertem, gyakran mély keserűséggel emle
gette, hogy a besztercebányai gimnáziumban
eltöltött mástélév volt életének legsivárabb
része.
A megszakított tanévnek hátra levő :dejét atyja házánál töltötte és azon elhatáro
zott szándékától vezéreltetve, hogy tai.i'ó
lesz, a zenében képezte magát.
Az 1867—1868. tanévben Esztergomban
találjuk öt, m’nt első éves képezdészt. Ma
gával hozott alapos zeneísmeretét és az orgonálásban való ügyességét az énektanár már
az első órákon fe-fedezie benne s ezért nem
csak a temp'omi én kkarban n'kalmazta.mint
tenoristát, hanen az u n. Vízivárosban a
segédkántori teendőket, is reá bízta. Tagja
volt az akkor igen szép hirnek örvendő vá
rosi dalárdának. O tanította és vezette a
képezde ének- és zenekirá
,
*
amelyek, mint
számottevő tényezők szerepeltek Eiztergom
város társadalmi é’e'ének fe'lenditésében.
1869-ben letette a tanitóképesi'ő vizs

Emiékbeszéd

boldogult Richter Ferenc, volt lévai kántortanitó felett- *)
Mélyen Tisztelt Közgyűlés !
A hegedő seb a legkisebb érintésre
újra sajogni kezd. Az én szivemnek is van
ilyen hegedő sebe, amelyet egyik legrégibb
és legkedvesebb barátomnak elhunyta ütött
rsjta. Ezt a sebet — kíméletesen bár — de
mégis érintenem kell, ha eleget akarok tenni
központi bizottságunk által reáin ruházott
ama tzomoru kötelességnek, hogy R chter
Fe'enc, boldogult kar- és tagtársunk felett
emlékbeszédet tartsak.
Sjgó s.-.ivve! s a legmélyebb fajdalom
tól áthatva adok kif-j ízest. az őszinte rész
vétnek, amelyt-t érezüok, bogy elvesztettük
öt.
Ha e lnuytával póló hatatlan veszteség
érte családját, amelynek utolsó lehelletéig,
nemes és jó szive végfő dobbanásáig erős
támasza volt, — ami veszteségünk is nagy ;
mert benne a ffedhetetlen jó barátot, tagtársat és egyesületünknek sok éven át volt
buzgó p nztáro-át siratjuk, aki 35 évig működvén a tsnitói pályán, vallásos és htzafias
s elleniben, soha nem lankadó ügyszeretettel
töltötte bo nehéz és küzdelemteljes feladatát.
Tauügyüok tehát egyik lelkes és bithü baj
nokát vesztotte benne, aki hosszú időu át
mély vallásossággal és igaz magyar érzelem
mel telj isitette s ép és magasztos kötelességét. A tanítás terén kif-jtett működése és
atyai szeretettel párosult oktatása a va lás- I
rak, a hazaszeretetnek és a közismr reteknek
az egész életre kiható áldásos nyomait véste
szerető tanítványainak szivébe.
Nsgy érdemeiért nem én nyújtom neki
az elismerés hordozhatatiau koszorúját. Meg
kapta azt temetésén a koszorúk özönében,
amelylyel volt tanítványai, barátai és tiszte
lői árasztották el ravatalát.
R'.chter Ferenc életének történetét rö
viden a i övetkezőkben vázolom.
Született 1848 évi augusztus hó 7-én
Nyitravármegyébeo, Tuzsinán, ahol atyja
Rchter G-rgely, káutortauiió volt. Jelenleg
is élő édes anyját Szar.órisz Máriának hív
ják. 1851-ben a család a Hontvármegyéb n
levő Bát mezővárosba költözött át, mert a
•) A Léva vidéki róm kath. népnevelők egye
sületének f. évi október hó 18-án tartott közgyűlésén
felolvasta : Jaross Ferenc, az egyesületnek világi
elnöke.
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Mígnem összetalálkozott a leánynyal 1
a férfi ingerülten, a miért ismét csalódott.
A leány is sziveken tiport keresztül és Indula'ában az erősebb fél fegyverét: ha
az á’dozstok véréből égővörös csméliák fa talmas öklét is felemelte a kihívóan mosolygó
kadtak, hogy puha szirmukkal megkíméljék lány ellen . . . És a gerjedelem e percében
minden seb- és göröngytől a kegyetlen kis egy hófehér tollpshely röppent alá az égből,
lábakat.Pedig a lánynál nem volt semmi ha miként néma figyelmeztetés, — tekintete
lált hozó fegyver, hacsak az ajka bűvös mo kutatva futotta be a felhők honát — maga
solygása nem. Szűk volt az ösvévy, nem ke san, az á'dozó napsugarak fényében ott ke
rülhették ki egymást, a lány ránevetett a ringett a két fehér galamb . . . kialudt esókférfira észvesztő csábbal, a férfi szeme visz- vágygyal űzve, tépve egymást.
sza ragyogott a lányra delejes árammal.
I
Megtörve, lesújtva a reménytelenségtől,
— Engedj 1 — könyörgőtt a lány dal fáradtan lehanyat'ott az utazóién és a lány —
lamos Bzava, sietős az utam I — az élet oly szívtelenül halálra tapos'a a lábai előtt he
rövid és még mindig nem találtam az igaz verő friss kaméliát . . ,
Évek múltak! mialatt a győzelmes lány
szerelemre 1
— Te is azt keresed ? . . szakadt föl még mindig éber kitartással haladt a vég
az örömkiáltás a férfi ajkán. Oh jer! Add a zetes utón, noha apró lángok lassadán föl
kezed I egyedül talán sohasem akadunk reá, emésztették szive érzelmeit, — igy tehát a
— keressük együtt , . .
, nagy, igaz szerelem befogadására immár
Es megfogták egymás kezét — és meg úgyis képtelen volt 1
Aztán hervadt a szépség is, finom reremegett minden ideg bennök — és bele
néztek egymás szemébe — é3 megrebbent a dök hálózták be a gyönyörűséges arcot,lantekintetük; s elöntötte az arcukat a forró kadtság hajlitotta meg a büszke alakot, mig
ság, az ajkukat a szomjúság, a homlokukat végre a csalódástól roskadozva beérte az
Élet utjának határmesgyéjét. Kimerülve meg
a verejték.
Összeölelkeztek. Csókot váltottak. Úgy állt, hogy még egyszer, utoljára vissza néz
érezték mindketten, hogy e gyönyörű pilla zen, — sok könnyet, sóhajt váltott ki ez a
natban a magasra emeli őket valami légies búcsúpillantás, a mikor eléje lebbent a köhullámzás. De a csók után leszédültek újra nyörület soká késedelmező arkangyala! A
a földre, a kezük szétvált, idegenül néztek legszebb, legeszményibb férfi volt ö, a mi
egymásra, mialatt keresztülfutott rajtuk a lyenről rajongó lányképzelet valaha álmo
kiábrándulás bűvös borzongása.
dott, — amilyent egy egész emberöltőn át
— Térj ki 1 — szólt a leány parancso- hasztalanul keresett,
i
Es a köayörület részvéttel hajolt le
lón, hadd menjek tovább . . .
— Te engedj utat nekem 1 — kiáltott

város r. k. lakossága Richter Gergelyt, aki
jeles zenész és kiváló tanító volt, egyhan
gúlag választotta meg kántortanitójának.

testesitést nyert kifejezése teszi széppé
alakod. Mást semmit nem lehet benned szeretni.
Mert illúzióid nincsenek. Az eszmé
ket meggyilkoltad magadban. Lelked
szárnyalását megtörte a köny és a vér,
amit kiontottál. Megtagadtad a távol
ságot, hogy kicsinynek tűnjék föl a
magasság, hova erőszakkal törekedtél.
S mi lett a véged ?
Lezuhantál a mélységbe.
Most az a sirdomb számodra a leg
magasabb hely, melyre letérdelsz.

hozzá.
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— Csupa seb a szivem I . . panaszko
dott a leány — és úgy sajog, úgy fáj,hogy
a halált hívtam orvosául !
Mikor azonban az irgalmas szivü vigasz
taló bedörzsölte balzsamával a csalódás ütötte
mély sebeket, — a lány eiiása boldog, vi
dám kacagássá vált és a hála melege árasz
totta el egész valóját. Ebből a hálából a
szeretet rügyezett, a rügyekből a szerelem
május rózsái fakadtak, — és e rózsák dí
szében a szerelem alázatával már-már oda
borult a Jótevő lábai elé — a mikor is a
Köuyörület szomorúin elfordult tőle. Evvel
a mozdulattal fájdalmasan rásujtott a lányszivre ugyanazon a helyen, hol a régi seb
hegedt.
— Csak enyhíteni tudok, gyógyítani
nem 1 — hallatszott távolról az angyal riadt
szava; — rajtad csupán a halál segíthet 1
Es a lomha rém csakugyan közeledett,
hogy rátegye hideg kezét a láuy ég’á hom
lokára.
— Meghalok 1 és nem ismertem soha
az igaz szerelmet 1 — jajdul föl a kétségbe
esett búcsúszó.
Ez a panasz-kiáltás oly erős, oly meszszeható volt, hogy beléreszketett a nagy
mindenség, megnyílott az ég kapuja és egy
töviskoronás, glória fényben tündöklő jósá
gos arc mosolygott alá a haldoklóra, jobb
jával rámutatva szerető szivére, mig a bal
kezét bocsánatteljesen lenyujtotta a leány
felé, hogy bevezesse az üdvösség honába .. .

gálatot, amelyen föelemi iskolák tanítására
jogosító jeles oklevelet nyert.

Mint tanító az első évet a Buda mellett
levő Vörösvárott töltötte. 1870 ben foglalta
el lévai állomását, mint az első osztály tani'ója. Eien évben jöttem haza én is a képezdéböl s egy évig, mint segédtanitó mű
ködtem boldogult Ubrin Pál kántortanitó
oldalán. 1870-től fogva megszakítás nélkül
együtt működtünk Léván, megosztottuk örö
münket és bánatunkat. A 34 éves együtt
működés őszinte szeretettel párosult baráti
kapcsot forrasztott közöttünk, amelyet a
halál rideg keze összetörhetett, de nem ir
totta ki szivemből az iránta érzett barátság
emlékét, melyet minden időben kegyelettel
fogok megőrizni.
1884-ben, Babusik István halála után,
igazgató tanítója lett iskolánknak és 1885ben, az iparostanonciskola felállítása alkal
mával, ennek igazgatását is átvette. Ezen
kettős és terhes állásában pihenést nem is
merő szorgalmával, odaadó működésével és
páratlan jóságával felsőbb hatóságának teljes
elismerését, tanitótársainak és tanítványainak
osztatlan szerétét és ragaszkodását vívta ki,
ami elhunytakor külsőleg abban nyilvánult,
hogy úgy az iskolaszék, mint az iparos ta
nonciskola fe’ügyelö bizottsága jegyzőköny
vileg örökítet e mega boldogult iga-gatónak
az iskolák vezetésében szerzett érdemeit és
testű etileg fejezte ki legmélyebb részvétét
a g)á-zoló csaiádná1. Tanitótársai pádig ko
szorút helyeztek a nagyrabectült igazgató
és szeretett kartárs koporsójára
11 iva János káutortauiió 1894. októker
hónapjában elhalálozváo, a város képviselőteslülete Rchter Ferencet egyhangúlag vá
lasztó ta meg ez >n á'lásra, aki mint kántor
rövid idő alatt messze vidéken híres lett.
Kiváló orgonajáteka, hangja és karmesteri
ritka rátermettsége tették őt azzá.
A Mindenható rendkívül keilem-ts tenor
hanggal áldotta meg, amelyet a legszebben
tudott értékesíteni. Ha a templomban csen
dül. meg a hangja, a legmélyebb áhitatot
ébresz’ette fel a hívek lelkében. 11a gyász
dalban érvényesült, könnyeket fakasztott a
hallga ótág szeméből. Vidám társaságban pe
dig szikrát vetett vele a szivekbe, amelytől
kedélyes lángra gyűlt a társaság minden
tagja.
Ktrmosteri tehetsége leginkább a temp'omban tűnt ki, amikor az általa szervezett
és betani ott műkedvelő ének-és zenekarral
egyes ünnepek alka mával zenés misét adott
elő.
A lévai dalárdának, amely 1871-ben ala
kult s amn|ynek létesítésében öj illeti meg
a főérd-m, két évig alkarmestera volt. 1873tól 1895 ig — amikor a dalárda részint mű
ködő tagjainaK apadása, részint a pártolás
hiány miatt megszüntette működését, —
mint karmester állott az egyesület élén.
Hojy a dalárda, kivá t a 70-es és 80-as évek
ben úgy társadalmi, mint anyagi téren olyan
előnyöd sikert birt felmutatni, ez főként
R chter érdeme. A dalárda által rendezett
hangversenyek, estélyek és kirándulások, a
me'yeknek jövedelméből sok száz korona ju
tott egyes jótékony célokra s a melyekből
az egyesület is szép vagyont szerzett magá
nak, éveken át megszokott találkozó helyei
voltak Birs- és Hontvármegye intelligens kö
zönségének, a mely még ma is kedves em
lékei közt őrzi az azokon élvezett kellemes
szórakozást.
De nemcsak a dalárda élén tűnt fel
karmesteri ügyessége. A lévai gimnáziumnak
32 évig, a polgári leányiskolának pedig fenállása óta volt énektanitója. Ét bogy milyen
sikerrel oldotta meg itt is nehéz feladatát,
erre legszebb bizonyítékul szolgálhatnak a
nevezett intézetekben évenkint többször tar
tott ünnepségek, a melyeknek élvezetet
nyújtó sikeréből minden alkalommal nagy
rész jutott az ö énekkarának is.
Richter a zeneirodalmat is maradandó
becsű szerzeményekkel gazdagította. E téren
legkedvesebb foglalkozása volt az egyházi
zene. Ebből szép D dur miséjét, számos
miserészt, több betétet és megzenésített éne
ket hagyott reáok. Az 1885. évi országos
kiállításra megírta kiállítási indulóját ; ezen
kívül irt táncdarabokat is, amelyok Budapes'en — mint a Rózsavölgyi cég kiadvá
nyai — nyomtatásban is megjelentek.Gond
dal, igazi zenei tudással és zamatos magyar
szellemben készített népdalátiratait, zongora
letételeit és hangszereléseit, a melyekről még
az erős kritika is a legnagyobb elismeréssel
nyilatkozott s amelyek széles körben isme
retesek és közkedveltségben részesülnek,—

még .számokban sem tudom rne-határozni. De
azt tudom és azt hiszem, hogy velem együtt
igen sokan tudják, hogy — mig egészségét
a kór alá nem ásta — buzgó munkása
volt az egyháznak, az iskolának, Léva város
társadalmának, — amely öt hálából évtize
deken át képviselőtestületi tagjává vá’asztóttá.
Richter már évek óta betegeskedett : de
az orvosi tudomány a család önfeláldozó
ápolásával egyesülve enyhitetto nehéz szen
vedéseit. Hosszú és kinos fájdalmai közben
f. évi február hó 25-én, életének 56, tanító
ságának 35- s házasságának 33-ik évében, a
halotti szentségek ajtatos felvéte'e után vesz
tettük el a buzgó ttnitót, a kitűnő zenész’,
a szelíd és nemeslelkü férfiút.
Diszes ravatalán ott szerénykedett a mi
koszorúnk is, amelyet a gyászoló családnál
egyesületünk őszinte részvétét kifejezve, —
lévai kartársaimmal helyeztünk boldogult
pénztárosunk koporsójára.
Tetemeit a város és vidékének nagy
részvéte mellett febr. 27-én kisértük ki az
örök nyugalom helyére.
Édes, jó öregem, fáradt és fáradhatat
lan barátom ! Pihend a megérdemlőit pihe
nést ; de emléked ne engedjen nekünk pihe- '
nést abban, hogy a te szellemedtől áthatva,
minél magasabbra emeljük a tanítás szent
ügyét 1
Ha kimegyek a temetőbe, hogy meg- ’
látogassam ott porladozó kedves h dottaimat, <
utam a te sírodnál visz el. Megállók mel- ;
lette és gondolkozom. Eizembe jut a ma- •
gasztos gyászének, ameivet o’yan sokszor l
elénekeltél szivetrázó, gyönyörű hangodon. ,
. . • Oh jertek hű ba-átaim, s:rni e hant
felett . . 1 mert elnémult a hangja, vélő sirba
szábt ! . . Oh sírjatok . . 1
Köny tolul szemembe, imát rebegnek
ajkaim. Ssivom mélyéből f j'sohaj’ok :
— Isten ve'ed !

Különfélék.
— Városi közgyűlés Léva város
képviselötestü ete *.ok 25- -n rövid közgyű
lést tartott s a polgármester annak összehí
vását a város életbevágó érdekeiről való I
gondoskodással és azonnali szükségességével I
indokolta. Első sorban beszámolt a polgár
mester a pénzügyigazgatóság kérdéséhen
Budapesten járt küldöttség eljárásáról. Elő
adta, hogy Léva város 60 tagú küldöttsége
a miniszterelnök — és a vele volt pénzügy
miniszter — előtt előterjesztő a város sérel
mét, amely a pénzügylgazgatóságnak tervbe
vett elviteléből Láva városra hárulnék, ahol
jóhiszemüleg 25—30 polgár kö crönpénzböl
lakásokat épített, hogy a pénzügyi tisztvi
selőket elhelyezhessük, most ezek tönkre
fognak tétetni a pénzügyminiszter rögtönös
és semmivel nem indokolható intézkedése
által, mert nem C3ak L^va város, de Bars
vármegye érdeke is azt kivánja, hogy a
pénzügyigazgatóság Léván maradjon ; — mi
vel az adófizetők nagy többsége — 3/4-ed
része — Léva város környékén, a Garamvölgyben lakik, — tehát sem fö'drajzí, sem
financ-politikai, sem nevelésügyi tekintetek
nem indokolják azt, hogy Ar.-Marótra he
lyeztessék a p^nzügyigazgatóság, — csupán
egyéni érdekek nyernek kielégítést a köz
érdekkel szemben az áthelyezés álta:,* pedig
ha Ar.-Maró’ra vitetik a pénzügyigazgatóság,
a pénzügyminiszter m-g Baját tisztviselőit is
az anyagi bajokba, és családjaik tagjait az
elzüllésbe sodorja, mert ott se lakást nem
kapnak, élelmezéshez csak fizetéseiket míg
haladó drága pénzért juthatnak, gyermekei
ket iskolák hiányában nem taníttathatják,—
tehát ha az nem vétetik is figyelembe,hogy
egy város forgalma indokolatlanul kevesb
bittetik, a pénzügyminisztériumnak saját
tisztviselői sorsát kellene figyelembe venni,
— akiknek Írásbeli kérvényét is benyújtotta.
Erre a miniszterelnök azt válaszolta, hogy
sajnálja, mikép a pénzügyminiszter intézke
dése által Léva városnak ily sérelmet kell
elszenvednie, de már azon segiteni nem le
het, mert a pénzügyigazgatóságot a várme
gyei székhelyre kell a törvény szerint he
lyezni, — tehát belátja, hogy Léva várost
ez Által veszteség éri, ezért, a várost e mi
att kárpótolni hajlandó s fölhívja Léva vá
rosát, hogy terjessze elő ama kívánságát,
melynek megadása a pénzügyigazgatóság le
endő elvétele miatt kárpótlásul szolgálhatna,
— Ígérvén annak te’jesi'ését. — Amidőn a
polgármester ezzel a küldöttség eljárásáról
beszámol, azon véleményének ad kifejezést,
hogy a miniszterelnöki ígéret fo ytán mentői
előbb elő kell terjeszteni a város kívánságát,
mert azzal mentői to ább késedelmoznék: a
teljesülés annál bizonytalanabb lenne, —
mivel az idő és feledés minden kárt és ígé
retet gyöngít és eimo. Ezért az ígéret foly
tán azonnal intézkedni kell. Tegaap olvasta
a lapokban, hogy a pénzügyminiszter két uj
doháry- és szivargyár építését vette tervbe.
A polgármester tapasztalásból tudjs.— mert
látta a szegedi dohánygyárban — hogy az
500—600 munkásnak ad egész éven át ke
nyeret s valóságos áldás egy város munkás
közönségére. Egy dohánygyár 2—300 sze

kik a tanyákról, vagy vidékről jönnek be a
városba elszegődés végett, addig, mig hely- .
nélkül vannak, olcsó lakásuk és élelmezésük
legyen, tökép pedig az erltö'csi megrontás
ellen védve legyenek. Igen üdvös intézmény,
ha meggondoljuk, hogy nálunk is mennyi
baj és panasz esik a cselédtartás ügyében.
Egy ily intézet javíthatná azon bajokat, me
lyeket lapunk közelebbi számában ismer
tettünk.

gény családnak hoz jólétet, olyanoknak, 3
kiknek leányai elszegődni, vagy napszámba
járni nem akarnak, ellenben gyári munkás
nak — melyhez megfelelő értelem ke'l.tiszta
és könnyű foglalkozás — szívesen elmennek
8 havonként. 24—40 kor.t kereshetnek.Iyen
család pedig sok van Léván, — tehát eze
ket mai szegény sorsukból mind megelége
dett, boldog állapotba helyezhetnők. —
B á n d y Endre ás Cselt e y Vilmos pártoló
fölszóla'ása után a képviselőtestület egyhan
gúlag e'fogadta s a mini sterelnökhőz a a pénz
ügyminiszterhez a dohány- és szivargyárnak
Léván leendő fölállítása iiánt kérvény felter
jesztését határozta el, egyúttal Barsvárm.
főispánját és Leidenfrost L orsz. képvise öt felkérik a város érdekeinek támoga
tására. Ezzel kapcso'atban egy bizottság lett
kikü dve, mely a jelen kérelemmel kapcso
latos eljárással bízatott meg. A közgyűlés
2 ik tárgya volt a Beth!en Katalin nöegylet
kérelme estély tartásra a közgyűlési nagyte
rém á’engedése iránt, a mi megadatott a vi
lágítási dijaknak megtérítése mellett.
— A

reforiuáczió

F. hó 31-én a lévai ev. ref. egyház és a
kebelében alakult „B’thlen Katóin keresz
tyén Nöegylet" a reformáczió 387 ik évfor
dulójának emlékezetére ünnepet renöez. Az
ünnep d. e. 10 órakor kezdődik az ev. ref.
templomban ; d. u. 3 órakor gyermekisten
tisztelet tartatik, este fél 7 órakor pedig a
városháza nagytermében „vallásos estély"
lesz, rendkivül változa os, értékes művészi
műsorral. Belépti dij ninc’, de a Bethlen
Katalin keresztyén Nöegylet czéljaira a
persely bármily csekély adományt hálás
köszönettel fogad.
— Esküvő. Dezseri B o 1 e m a n n
János dr. tb. megyei főorvos, stubnyai fürdő
orvos, október hó 24 én vezette oltárhoz
Zorkóczy Atalát, zorkóczi Zorkóczy
Tivadar főszolgabíró és neje, liptó-szentiványi
Stent-Iványi Ilona leányát Stubnyafürdön.
— Közgyűlés. A Lévai Temetkezési
E’yKt f. évi november hó 4-én d. e. 9 óra
kor a városház nagytermében fogja negtar
tani rendes évi közgyűlés t, melyre az egy
leti tagok ez utón is raeghivatnak.
— A „Lévai Kath. LegényegyeSülét" vezetősége a téli hónapok vasárnap- 1

— Városi

cselédszerzö

intézet.

Kecskeméton a városi cselédszerzö intézet
15-én megkezdte működését. A város kö
zönsége a városi cselédszerzö intézetet ki
zárólag abból a célból állította fel, hogy a
cselédszerzés körül mutatkozó bajokat or
vosolja s úgy a cielédtartó gazdák, mint a
helyet kereső cselédek jogos és méltányos
érdekeit óvja, védelmezze. Egyidejű ig a
város közönsége cselédmenhelyet is állított
fel a cs lédszerzö intézet mellett s ennek
az a célja, hogy azon cselédkányoknak, a

1904.évi október hó 23 401 1904. október hó 30-g.

Születés.
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Egy kiváló jogász mondotta, hogy a törvény
le eményességének követnie kell az emberi
furfangot. A kodifi<átor, rki ezt a tanítást
szem előtt tartja, sok téren megbéníthatja
azoknak a munkáját, kik a törvény fogyaté
kosságára alapítják egzisztenciájukat, de ezer
kod fikátor sem tudna preventív intézkedé
seket kitalálni azokra a ravaszságokra, ame
lyeket a törvény hézagain leskelödö emberek
kieszelnek. Mikor a tisztességtelen verseny
ről törvényt alkottak, elfelejtették a tila'mas
cse'ekmények közé fölvenni a tisztességtelen
verseny céljából való névváltoztatást. A tör
vénynek ezt a hézagát sietett kihasználni egy
csomó élelmes ember. A névmagyarosítás
révén jóhirü iparosok és kereskedők nevét
votték fö1, bogy azt az erkölcsi tökét, me
lyet. amazok évtizedes becsületes munkával
szereztek, a közönség megtévesztésével a
masuk számára kamatoztassák. A belügyminisztériumot s a bíróságokat több ilyen eset
foglalkoztatta s ma is foglalkoztatja. Nem
régiben történt, hogy egy kisebbrendü fotog
ráfus fölvette egy udvari fotográfus nevét,
hogy a régi c guek nimbuszából meggyara
podj ik. Hasonló célból magyarosította a ne-,
vét egy Károly-kö úti ruhakereskedő, ami
nap pedig a Brázay nevet vette föl egy élel
mes boltos, hogy ezen a réven a maga gyár
totta borszeszéuek nagyobb kelendőséget
biztosítson. Az előbbiek garázdá kodásának
hamarosan véget vetett a belügyminiszter
azzal, hogy megfosztotta őket az uj néviöl.
a harmadik eset, mivel kriminális motívumai
is vannak, a büntető bíróságot foglalkoztatja.
Erek a példák lebegtek a szeme előtt vál
lalkozásában Sárkány Arnoídnak, a ki ma
állott törvényt a büntető játásbiróságnái
Baumann albiró előtt. Történt a kilencvenes
években, hogy egy 'fill Vince József nevű
korcsmáros Törlei-re magyarosította a nevét
8 miután Vince keresztnevét, mint fölösleges
ballasztot a sutba dob a, Törtei József és
társa cimen társasüzletct alapított, meiy azon
ban a korcsmái üzlet szerény keretében moz
gott. Néhány évvel később megvette a cé
get Hölle Lajos azzal a szándékkal, hogy e
cég alatt versenyre keljen a régi Törley Jó
zsef és Társa pezsgőgyáros céggel. De be
látta, hogy vállalkozásával vétene az izleti
tisztesség ellen s nem vette hasznát az uj
cégnek. Am jött Sárkány Arnold s megvet ő
a Hölle parltgon maradt cégét. Megkezdő
dött az uj üzlet munkássága. Az uj tulajdo
nos árjegyzékekkel, levelekkel s mindenfele
nyom'atvanyokkal árasztotta el az országot
olyan körmönfont szövegezéssel, hogy az uj
céget lehetőleg összetéveszszék a régi cég
gel. Még a Törtei név i betűjét is olyan
ügyesen kötötte össze a József névvel, hogy
yuak lássák. Az erkölcsi es anyagi javaiban
megtámadott Törley József és Társa cag ér
tesülvén a merényletről, a büntető bíróság
nál keresett oltalmat, ahol ma védöjegybitoriással vádolta Sárkány Arnoldot, az uj
Törtei József és Társa cég tulajdonosat. A
panaszos cégét Deutsch Izidor dr. képviselte
a tárgyaláson s egész halom okirattal s le
véllel bizonyította a vádlott amaz intenció
ját, hogy a régi cég hírnevét a maga szá
mára kamatoztassa. A bíróság Sárkány Ar
noldot bűnösnek mondotta ki a szabadalom
bitorlás vétségében s éli élte négyszáz korona
pénzbüntetésre, amely behajthatatlanság esetén
busz napi fogházbüntetésre változik ár. Kö
teles a vádlott az Ítélet jogerőre emelkedése
után a Budapesti Hirlap-bdti egész terjedel
mében közzétenni. Azitelet megokolása egye
bek közt azt mondja, hogy nyilvánvalójhogy
a vádlott egész eljárása arra irányult, hogy
egy régi cég hírnevét a maga javára kihasz
nálja, mert ha tisztességes szándéka lett
volna, az üzletet a maga neve alatt folytatta
volna. A vádlott fölebbezetr.

Közönség köréből.

i
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Köszönet nyilvanyitás.
j
Rűtmann Ignác ur volt szives egyle
>
| tünknek 8 koronát juttatni, fogadja ezen
' nemeB adományáért ez u’.oa is há ás köszö, netünket.
A lévai izraelita nöegylet nevében :
Fenyvesi Károly

Weisz Mórné

titkár.

elnök.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető Kónya József rendőrkapitány
Búza m.-uj kasán iónt 18 kor. 40 fill.
19 kor. 20 Síi. Kétrzares 15 kor. — fill.
16 kor. —fill. — Ruts 13 <or.60 fill. 14 kor.
20 fi i — Árpa 14 ko 40 fii). 15 kor. — fi1.
Zab 14 kor. 40 fill. 15 kor. — fill. — Kuko
tioza 15 kor. 60 fii! 17 kor. 60 fill. Bab
19 kor 60 fill. 20 kor, 20 fill.— Lencee 25 kor.
20 Hl 27 kor. — fill. — Köles 9 kor. — fill.
10 l o-. 20 fill.
Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten.
Vö-öshire 60 -80 kor. Lucreraá 48—55
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A szülök neve

A gyér in ok
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Zsiak András Repiczky Vilma leány Margit Anna

Házasság

Visszaélés a névmagyarosítással.

emlékünnepe.

jait ismeretek terjesztését és vatias-erkölcsös iparosok neveléeét célzó felolvasásokkal
és szabad előadásokkal teszi gyümö’csö'övé.
Az előadások sorozatát november első va
sárnapján este 7 órakor kezdi meg Jónás
Imre elnök ,A legényegyesülotek nagy fel
adata" czimü fe'olvasásával. A pártoló és
rendes tagok szives megjelenését a legény
egyesület helyiségeiben kéri az elnökség.
— Házasság
.
*
Farkas Ferenc nyitrai honvédföhadnagy f. hó 22-én Nagycétényben oltárhoz vezet'e II o 1 é n y i Jolán
kisasszonyt, Ho ényi Ferenc hei cegprimási
uradalmi intéző leányát.
— Uj anyakönyvvezető Baka
János negysárói jegyzőgyakornokot a bel
ügyminiszter a nagysárói anyaköuyvi kerü
letbe anyakönyvvezetöhelyettessé nevezte ki.
— A zsarnóczai vásáron a lévai
iparosoknak mindig sok kellemetlenségük
akadt. A községi eöjáróság ugyan minden
egyes iparosnak pontosan kijelöli a helyét,
azonban egyes zsarnóczai polgároknak nem
tetszik az elöljáróság intézkedése, ok nélkül
belekötnek az iparosokba, sátoraikat szét
bontással fenyegetik, goromeáskoduak. Egyik
iparos po’gártáraunknak a legutóbbi vásáron
szintén kollemet’en incidense akadt egy oda
való úrral, a sátor miatt ; noha az elöljáró
ság közmegelégedésre intézte el az ügyet,
mégis nem ártana, ha az elöljáróság figyel
meztetné az illetőket, hogy a vásári rend
szabály intézésére egyedül a községi elöl
járóság illetékes.
— Uj sulyegység. Rendkívül fontos
és gazdaközönségiioket felette érdeklő hatá
rozatot hozott legutolsó teljes ülésén a buda
pesti tőzsdetanács. A koronaérték behozata
lánál ugyanis a s^yegység az összes termenyekre n;zve 50 kilogrammban állapíttatott
meg azzal az indokolással, hogy gazdáink
nem fognak hozzászokni az árak kétszereséhez. A gyakorlat azonban bebizonyította,
hogy ez a rendszabály életképes n6m -volt,
Mndsürübben érkeztek fel fanaszok a gaz
dák köréből, főleg azért, mert az 50 kilo
grammos sulyegység sok tévedést okozott
az elszámolásoknál, utóbb pedig az Országos
Magyar Gazdasági Egyesü'at hangosan követeiie az 50 kilogrammos egység törlését
és a tőzsdetanács utolsó ülésében eme kivánalmaknak helyt adva elhatározta, hogy
1905. évi január hó 1-től ismét a 100 kilogrammos sulyegység lép életbe. Ezzel me
gint egy lépéssel kő elebb jutottunk a ko
rona érték gyakorlati megvalósításához, a
melyet azonban csak akkor fogunk teljesen
elérni, ha utolsó akadáya is el lesz távolitva és bevonják a forgalomban levő egy
forintosokat..

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.

Vőlegény es menyasszony neve

Vallása

Piéczka József Czupper Erzsébet

róm. kath.

Szügyi Adolf Etler Malvin

izraelita

Halálozás

Az elhunyt neve

Kora

Mihálka Irén

4 hó

A haláloka

m. n. állapítható

Nyilttér.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget,
hogy évek óta fenábó mészárszékemet
Városház köz

Schubert féle

házban

Hentes üzlettel
bővítettem ki s azt a mai kor igényeinek

megfelelően rendeztem be.
Előállítok naponta frissen vágott
sertéshúson kivüí kitüi ö, tisztán házilag ke
zelt zsírt, valamint mindennemű füstölt
húsokat és különféle töltelékeket

A nagyérdemű közönség további párt
fogását kér ve maradtam
Léva, 1904. október hó.
te jes tisztelettel
HENDLER IGNÁCZ
mészáros és hentes.

Eladó ház.
Verebélyen a főúton egy ház, mely
ben 25 év óia jó förgatnu kereskedés van,
szabadkézből eladó
Bővebbet BLUM R. czégnél Léván

Eladó takarmány.
Jancso Kálmán gazdasága Deménden. eiad

1OOO mm burgundi répát,
200 „ szénát.
800 „ szalmát.

Pártoljuk a hazai ipart!
Van szerencsénk a lévai és a vidéki
asztalos mester urak szites tudomására adni,
miszerint mi Levan Kalnai utca 11. sz. alatt

íaesatergályos és szobrász műhelyt
nyitottunk. Keszitüuk bútorra a legegysze
rűbbtől a legfinomabb kivitelig

esztergályt és faragott
butor-diszitményeket,
valamint minden e szakmába vágó munka
kát a legolcsóbb árak szerint.
Megrendelések úgy helyben, mint vi
dékre pontosan eszközöltetnek.
Becses pártfogasukat kérve, maradunk
tisztelettel

Márkus és Szvoboda
t'aeaztcrgályos és szobrász.

Uj bőrüzlet!
T.szielettel értesítem a n. é. 1 özönséget,
hogy november hó 2 án Petőfi utcza
2. szám alatt (.Takarék és Hitelinté
zet házában

bőr- és ®
s*
**
*»e
cipészkellékek
üzletet megnyitok.

Legjobb • áruk és versenyképes o'csó
árakkal reményiem vevőim bizalmat rövid
időn be’ül kivívhatni.
Szives pártfogást kérve maradok
Léva, 1904 október hó.
kiváló tisztelettel

Szügyi Adolf
bőrxereskedö.

Egy jó karban levő

félfedelü hintó
125 forintért eladó

Cim : -A-Vtlicii KTáixxcLor Zseliz.

Blúz selyemén
35 kr.-ig. Legutolsó ujdouságok. Bérmeutve és már
elvámolva. b.ázh.cz szállítva. Gazdag miutaválaszték postafordultával.

HENNERBEG selyem gyár. Zürioh.

HIRDETÉSEK.

44. szám.

Kiváló szerencse Töröknél!

Varrógépek és Műhímzés 0

Felülmulhatlanul

valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-fele uj Singer gépek

kedvez főáiudánknak a szerencse Rövid idő alatt 1T
millió korona nyereménynel ■többet fizett-ilnk ki
nagyrabecsült vevőinknek, köztük

a legnagyobb nyereményeket.

igen

jtu ős öisz'íeen egy hatalmas összeget,

14 millió 451MMÍO koronát
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Jónak, a jobb
az ellensége.

Védjegy; „Horgony".
/ <
fi I ÍriÉfnr'5'i P'-roE, r>'",ii
?’

H

Tényleg a legjobb az eddi,; használatban levő
szappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamut
ruhanemüek mosására, a Schicht által újonnan feltalált

“■

Lt.iiHto: i. üsir.úul

a Korpony-Paiii-Expéltei
*
pótleka

*/s eredeti sorsién? írt —.75 ■ vagy kor. 1.50: ’/♦ ereded sorsjez? írt 1.50 vagy kor. 3—
% :i
„
,| 3. n
6. : 11 9
H 6. i » 12'

mosókivonat.

egy re; jónak bizonyult háziszer. mely
mar több mint 35 óv óta legjobb fájdul >mcsillapító szernek bizonyult kötvénynél,
csüznál és meghűléseknél bcdórzsólcsképpen használva
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és
cs; k olyan üveg
*
t fogadjunk cl, a mely a
,,Horgony“ v< diUu’ygyel és a Richter ezégjegyzi ss 4 el átott dobozba van csomagolva.
Ara üvegekben S » fi!.ér, 1 kor. 40 f. és
2 korona es úgyszólván min len gvógvTcrÖk
József gyógyszerésznél. Budapesten.
R i <• 111 or gyógysz ért á ra
„Arany oroszlánhoz?
,
*
Prágában,
Elisabethstrasso 5 neu.
j Uíudcncapi szctkii.dés. ag&g&nw

A sorsjegyeket utánvéttel, vagy az összeg előzetes beküldése ellenélen

küldjük.
Hivatalos tervezet di]talanuI. Megrende'ése'tet crnloti rorsjegyekre kérünk

folyó évi november hó 6-ig
*
bizalommal hozzánk beküldeni.

..Asszonydicséret"
véaj.gyel,
a ruha beásztatására.

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.
1
6. ügy a kezeknek, mint a ruhának telljesen ártal
matlan, amiért az alant jegyzett czég kezességet
vállal.
°
á. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más
mosá.szcrnél.

Jl

TÁRSI'

és

korona

Legjobb géptúk. részek és csónak olcsón

O O <> O o O • ><><•
*
'r - ■■—. .- ..or-,

tnrvMjorii- óiai:

T0M0K

minden hozzávalóval

h

1 á 4O.OO®-5á&iMMM>-3
@0.000.
8 á 15.000. 36 á &0
OOO
*
korona és még sok egyéb;
összesen
nyeremény és jutalom 14,4e>9
OOO
*
korona összegben.
Az I. OHztfiiyu 8or
*íejry«k

mellett

Főraktár: Kern Testvéreknél

T
4-’

A legnagyobb nyaremény a legszerencsésebb esetben

1á

jótállás

0

Tűúhimzési készülék ára 4 korona.

sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.

1 nyeremény
* á sw-e®®. 1 á

kiállítassa! 5 évi

EVőmagyar monopol-, Dürkopp ás Gasser uj S; ?£er *»arrógóp 56-tól 76-ig
Uj Siuger médium iparosgép állváuytiyad
. 72-tül 80-ig
;
Titauía uj na^y Singer 4-es iparos var.
. 78-től 88-ig
Nagy How * iparos varrógép
. 76 tői 80-ig
Valódi szabadnia). Adria családi varróg^ÍP,
. 86-tól 96-ig
9
9
„ láb és kézi hajjtásra
. 96 tói 100-ig
Körbaj<»s családi (Ringschiff) gép
,
. 100-tól 120-ig
„
iparos (Kinirschiff) gép
.
. 130-tól 150-íg
Valódi Diirkopp — központorsó — gép családi
120 korona
.
150 korona
»
n
n
n iparos
Uj Singer családi varrógép k>7.ibajtásra
41 korona

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény

Továbbá 1 jutatom
iá

csinos

Árak részletfizetésre:

I

Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztálysorsjátékában vegyen részt — A most következő magyar királyi szabadalmazott
15 osztálysorsjatékban újból

űá

1904. október hó 30.

ZB^ATXTZK HÁZA BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsiátók-üzlete.
Főárudánk osztálysorsjáték üzletei :

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és
mosónőnél eoj egjszeri kísérlet után.

Központ: Teréz-körut 46a. I. fiók: Váci-körut 4a.

------ Mindenütt kapható. ------

jIl.fiók: Muzeum-körutll a. Ill.fiók: Erzsébet-körut54 a.

Schicht-szappan

£ooeoo©ooQ<i>oc:. coocoactg0
Hangverseny Grammophon 0
0

0
0

A jelenkor
csodagépe

8
0
0
0
0

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

Raktáron kapható:

•.............. Mindenütt kapható! ■••••••••........

pemetefű czukorkánál I

zenél, rendki
vül érdekes
szórakoztató
eszköz családok
részérére, vendéglőknek és kávéházaknak.
Több ezer reproductió a világ leghíresebb
művészeitől.

0
8

legjobb, leokiadösabb s ennélfogva legolcsóbb szappan.
Minden káros alkatrészektől mentes.

RÉTHY-féle

Beszél, énekel

Vásárlásánál azonban vigyázzuni és hatírotollan !
HÉTHT-félét leérj* :1e,
mivel sek haszontalan utánzata van

1 doboz ára 60 fillér.

!

Csak R ÉT HY felét fogadjunk el! | j

Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy minden darab
eiappan a „Schicht" névvel és a fenti védjegyek egyikével
legyen ellátva.

II

,

Schicht György, Aussig
A legnagyobb gyár a maga nemében, az európai
szárazföldön.

4° o-os

Kiéin Sándor

törlesztéses kölcsönöket nyujunk bu-

dapesti 08
kü földi elsőrangú pénzintézetektől á föld
birtok és ingatlan 3/t értékig I. és II.
helyre 15 — 65 évid terjedő időtartamra.

I

Személyiméit ! papoknak, kafonatisztek-

'
nek, áitami és magánhivata no tosnak, kereskedőknek és iparo
soknak kezes és kezes nélaüi 1—15 évig
terjedő időre gyorsan es disctréten.
Bank és maganadóságuk convertalása.

THOMAS - SALAK
-+- lóhere és csillagjegyük ♦- úgy östzpbosphorsav, nrnt cylrotnsavban o'tlható phosphoreav szerint legolcsóbban beszerezhető

Meller Lajos és Társai
bankbizomáuy.

Dukes és Herzog czégnél

Budapest, VI. Davidutcza 15

(Torvényszékiieg bejegyzett czég).

G a 1 g ó c z,
műtrágya és erőtakarmánynemiiek nagy kereskedése.
Közvetlen bevitel ■+■ Chilisalétromban
1905. tavaszi szállításra.
„TJ N I O TSJrc
elsőrendű fehér szárított moslékból,

melynek emészthetősége: az eddig ismert szárított moslékból sokkal
mintával és árajánlattal szolgálunk.
nagyobb. Kívánatra bérmentve
LJ
Erőtakarmányok :

i
Mütrágyafélék:
Thomasphosphat
Kainit. és kálisó
Snperphosphat

Chilisalétrom
Trágyafösz
Szárított marhatrágya.

Különféle:

Búza korpa
Rostkorpa
Szárazmoslék
Szárított répaszelet
Melasse

:

Szárított sörtörköly
Kender és repcedara
Cocosdiódare
Olajpogácsa
Malátacsira
Tengeri.

iir—

I

G.'polajok fiumei
Carbo'tneum
Tovotte kenőcs
Kocsikenöcs
C'mement
Tőzegpor és alom
Gdibonazsákok
Ponyvák.
r-»r—.-wr_?wr—

inden háziasszony
New-Cuba-Ká véből

kerjon a legújabban érkoaett s közvetlen a torrnolötöl nn pártát első minőségű

m<i ynek aromája kitűnő és ternoEzetes testetlen színű

Kilója 3 korona 20 fillér
4'/2 kiiogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér.
Kapható:

'“Wíg

=—

KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.

Teg’yz.et : föd
?, hogy a kávé ne legyen túl
zamatját s kiizadja illó nbját. •

Nyomatott Nyitrai éa Társa könyvnyomdájában Léván,

barnára pörkölve, mi által elveszti

