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I Hirdetmény.

Léva r. t. városnál alkalmazott rendőrök 
hajdúk és szolgák részéra az 1905. évre az 
aiább elősorolt ruhanemiiek és felszerelési 
cikkek sháliitandók : a most használatban 
levő anyagúak megfelelő minőségben, alak
ban és sziliben s kizárólag magyar gyárt
mányokból i

1) 13 drb. nyári zubbony, 2) 13 drb. 
mellény, 3) A drb. magyar nadrág, 4) 13 
drb. zsinóros pantalló, 5) 13 nyári vászon
öltözet, 6) 13/ drb. nyári sapka, 7) 1 drb. 
rendőri diszkaiap, 8) 1 drb. teii zubbony bá
rány bőr béléssel, 9) 10 pár szarvasbör kez- 
tyü, 10) 13 drbí nyakkötö, 11) 9 drb.kard
bojt. 12) 4 drb. iköpeny, 13) 1 drb. hosszú 
kocsis-bekecs baránybór bélés és prémmel,
14) 2 dr ji mezőőri szürke nyári zubbony,
15) 2 drb. mezöőni szürke nyári kalap, 16) 
2 drb. mezööii téliyucsma, 17) 9 pár ma
gyar csizma borjú björ, 18) 4 pár téli cipő 
borjú tör, 19) 13 d/b. nyári cipő borjú bér.

Az 1, 2, 3, 4. fc és 13 szórsz, alatti ru
házatokra vonatkozAposztó-minták a Kiadó
nál megsz :m!éihetök sXattói eltérés nem en
gedhető meg. Az ajánlatok lepecsételve 
Léva város kiadóhivataliban f. évi novem
ber 13 napjának d. e. 10 órájáig nyújtan
dók be. Később beadott! ajánlatok nem ve
hetők figyelembe. A 17-^9 t. a bőr-mun
kákra külön ajánlat teendő szakértő iparos 
mester áltál. I

Az ajánlatok a november 14-én d. u. 
tar'andó tanácsülésben bontatnak föl, a Ta
nács a beadott ajánlatok lujzt szabadon vá
laszthat s jogában áll bánatpénz letételét is 
követelni. I

A téli ruházatok és föislerelések f. évi 
december 20-ig, a nyári ruházati cikkek pe
dig az 1905-ben teendő fö.hívás után 30 nap 
alatt szállitandók. A szarnia kiegyenlítése a 
kifogástaian átvétel után 8 nap^Sz att telje- 
sittetik, I
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< Színészet.
Mikor a felvidéki városok megala

kították a színi kerületeket, bizonyára 
azon cél lebegett szemeik előtt, hogy 
a magyar színművészet által a magyar

vőlegény

T A K C Z A.
Jó tanácsok.

(Ellesett beszélgetés.)

Szín : Tágas ebédlő, az egyik sarkában 
zongora. Szereplők : Egy menyasszony, akit 
kevés íIIubio, de sok érdek fűz a vőlegényé
hez ; egy tapasztalt ur, aki azelőtt udvarolt 
a lánynak, s most erősen irigyli a 
helyzetét. Idő ; Most.

Tapasztalt ur : Megnevelhetné egy ki
csit a vőlegényét!

A menyasszony ; (nem érti) ?
Tapasztalt ur : Legalább idegeneket ne 

botránkoztassanak meg az ölelkezésükael 1 
Lássa, ha én olyan helyzetbe kerülnék, a 
milyenbe maguk vannak, bizonyos, hogy tu
dok majd annyira distinguálni, hogy hol 
szabad,— hol nem, mit szabad,— mit nem... 
Pedig bizonyos, hogy szeretem majd annyira 
a menyasszonyomat, mint a mennyire maguk 
szeretik egymást I

A menyasszony: Azt hiszi, hogy nem 
Szeretem a vőlegényemet ?

Tapasztalt ur: Szereti, szereti 1 Szó 
sincs róla, nem vonom kétségbe . . . Maga 
ugyan Pilátus módjára Csöppent abba a nagy 
szeretetbe . . .

A menyasszony : Hogy hogy ?
'lapasztalt ur : Ö a nyakukon lakott... 

maga majd kinézte, — ne tiltakozzon ellene, 
tudom, — persze küzdött benne a lányálmok 
alkotta ideál, evvel a harC3abajuszu, szeplős 
úrral. Aztán hozzászokott !

A menyasszony : Mi kifogása ellene ?

kultúra fejlődését elősegítsék s a ma
gyar nyelvhatárt hovatovább kiter- 
jeszszék. A színi szövetségnek tagja 

' volt Léva városa is s mint ilyen ere
jéhez mérten iparkodott a reá bízott 
erkölcsi kötelességnek megfelelni.

Talán felesleges is hangoztatni, hogy 
a színészet kérdése a város értelmisé
gének színvonalát is érinti, mert a szí
nészet pártolása a legtöbb esetben fok
mérője a város jó hírnevének. Mert 
tudjuk mindnyájan, hogy a müveit tár
sadalomnak nélkülözhetlen életszükség
lete a színház és a színi előadások lá
togatása ; a nemzeti művelődésnek s a 
városi élet haladásának és fejlődésének 
pedig fokmérője a szinügy pártolása.

És bárhogy el legyünk telve nem
zeti kultúránk haladásával, a magyar 
nemzeti színészet még mindig n?gy hi
vatást tölt be ezen a téren, dacára an
nak, hogy az idegen színmüvek elő
adásával tölti el a színházakat, nagy 
szolgálatot tesz a magyar szinmüiroda- 
lomnak s a magyarságnak.

Az a munka, amelyet a nemzeti 
érzés ápolása terén oly nagy sikerrel 
végzett a magyar színészet, még korán 
sincs befejezve, a magyarosodás terén 
még igen sokat kell várnunk a magyar 
színészektől, szükségünk van arra,hogy 
minden eszközzel, az élet minden moz
zanatában terjeszszük a magyarosodást, 
ép azért sokkal komolyabban kell ven
nünk a magyar színtársulatok műkö
dését, mintsem a felett egyszerűen napi
rendre térhetnénk. Noha Lévát teljesen 
magyar városnak tartjuk, azért még itt 
is hivatást tölt be a magyar színészet, 
mert itt végződik a magyar nyelvhatár 
8 az ország idegen nyelvű elemeire na
gyobb hatást gyakorol a magyar színé
szet 8 magyarositó hatása is sokkal 
erősebb.

!Üe ha a színi előadásokat csak mint 
kellemes szórakozást nyújtó s lélekne- 
í mesitő dolgot tekintjük is, e szempont- 

1 ból is a szinpártolás oly kötelességeket

I

ha Maga kívánja, 
elláthatja néhány jó tanácsosai

Tapasztalt ur: Sammi! Hisz nem én va- 
í gyök a menyasszonya I

A menyasszony : Ej ha az volna ? ]
Tapasztalt ur: Oh! Akkor töméntelen 

; kifogásom akadna ellene !
A menyasszony ; Mondja csak mi? U;yan 

mondja I
Tapasztalt ur : Nehéz ugyan az eset,de 

megpróbálom! Legalább 
a vőlegényét.

Hát kérem . . ! Első sorban kikérném ma
gamnak, hogy mielőtt leül, felráncigálja a 
nadrágját, hogy ki ne térdesedjék 1 . . És 
ha már meg is teszi, legalább ne viseljen 
vörös harisnyát 1 Ne kérdezze meg minden
kitől napjában húszszor, hogy : „hogy van ?“ 
Ne használja minden harmadik szava után 
azt a bizonyos gondolatpóiló „izé“t! Hogy
ha Mózárt szonátákat játszanak, ne beszél
jen zenéről, amig a „Schifferin du kleine“ 
a kedvenc nótája 1 , . Ne osztályozza súly 
szerint a láuyokat és ne hozza abban a ké- 

í nyes formában tudtunkra az Ízlését., hogy 
neki a 75 kilón felüliek tetszenek 1 Elvégre 
— bocsánat — a maga súlyához senkinek 
semmi köze 1

A menyasszony : Van még?
Tapasztalt ur : Ciak most kezdem! 

• Kösse a lelkére, hogy ne szopogassa a hü- 
I velyk ujját és no rágja a körmét. De főleg 
! társaságban ne ! És hogy ha már meg is 
! teszi, legalább ne vegye az egész hüvelyk 
’ ujját a szájába 1 . . Ne piszkálja az orrát 
’ még a menyasszonya előtt sem 1 A nyak

kendője csokrát ne a hóna alatt hordja,mert 

ró városunk müveit közönségére, mely 
elől ki nem térhet.

A szellemi életnek szüksége van 
arra, hogy a mindennapi nehéz,fárasztó 
munka után a lélekvidámitó szórako
zásokon megpihenjen, Ezt pedig sem
miben sem találhatjuk fel úgy, minta jó 
szín ielőadásokban.

Intelligens, müveit és finomult mü- 
izléssel bíró közönségünk ezért még a 
legnehezebb életviszonyok között is min
denkor meghozta a maga anyagi áldo
zatit. A színtársulatokat mindenkor az
zal a várakozással fogadta, hogy estén- 

| ként művész-előadásokban részesíti kö- 
I zörségünket.

Nagyon természetes, hogy a közön
ség szinpártolása attól is függ, milyen 
művészi színvonalon áll a társulat s 
milyen az előadások műsora.

Most, hogy Fehér színtársulata kez
dette meg előadásait, nem mulaszthat
juk el, hogy a szinügy kérdésével ne 
foglalkozzunk s annak fontosságát ne 
hangoztassuk.

Fehér társulatának minden tagját 
még nem ismerjük s igy eleve véle
ményt nem nyilvánítunk, de bízunk 
benne, hogy lehetséges gárdával jött 
hozzánk, s a művészi igényeket jó elő
adásokkal iparkodik kielégíteni, amely 
esetben a közönség pártfogására méltán 
számíthat

De mégis igy a színi évad megnyil- 
’ fával az utóbbi évek tapasztalataiból 
i kiindulva felmerül sziüügyünk rende- 
. zésének kérdése is. Az utóbbi évek 

ugyanis nem voltak valami kedvezők 
az igazgatókra a szinpártolás lanyha- 

; sága miatt s azon okból, hogy rendes, 
alkalmas helyiség nem áll a színészek 
rendelkezésére s igy a helyiség kényel
metlen volta a színházlátogató közön
ség nagy részét elriasztja.

Kivánatos volna tehát, hogy e kér
dés valami uton-módon megoldást nyer
jen. Vannak, akik az állandó színház 
felépítésével akarják a szinügyet előbbre 

!

I ott nem látják. No csókolja magát j— no 
' hisz a vőlegénye, megteheti — úgy meg, 

hogy zsebkendővel kelljen letörölni a nyo
mát 1 Valószínűleg ismeri maga is az ide 
vágó belügyminiszteri rendeletet 1

A menyasszony: Nem én I
Tapasztalt ur; Már hogyne ismerné 1 A 

nyál és a bacillusok, vagy mi a cime ! . . 
| Ne tartsa a ka'apját a szobában a fején, 
' még ha a rituális szokások igy kívánnák is! 
| Ne hordja a nadrágzsebében a bonbonokat, 
j ha hölgyeket akar megkínálni velük 1

A menyasszony : Erre figyelmeztettem 
i már én is 1

Tapasztalt ur ; Okosan I
A menyasszony : Sok van még ? Attól 

félek, hogy elfelejtem a felét 1
Tapasztalt ur : Nem épen! Csak jól fi

gyeljen 1 Kérem 1 . . Ne nézze a nagybőgőt 
j holdnak és a szent háromságot cigánybandá- 

nak, még ha a Maga szemétől kótyagosodott 
I is meg! . . Ne mondjon minden banketten 

toasztot, mert az unalmas I Legfökép pedig, 
i ne mondja mindig ugyanazt el, mert már 

úgy sem hallgatja senki. Ha vacsorára hív
ják meg, ne mondja, kogy ebédre szeretett 

, volna jönni és ha borjucombot tálalnak fel, 
' nem muszáj kijelentenie, hogy a halpaprikást 

jobban szereti 1 . . Nem szép, ha a kompó- 
toe tálból az ujjával szedi ki a barackot,de 
ha már igy jobban Ízlik neki, legalább De 
kínálja meg vele a szomszédját, még ha a 
mennyasszonya volna is az I

A menyasszony : E ájulok I
Tapasztalt ur : Türiőztesse magát ! A 

i

vinni; — amire különben nem egyszer 
elmondtuk már véleményüket,— pedig 
első sorban az igazgatók helyzetét kel
lene megkönnyiteni az által, hogy szin- 
pártoló egyesületet alakítanánk, amely 
csekély anyagi áldozat ellenében min
den családnak lehetővé tenné, hogy 
egy-két estét a színházban tölthetne. A 
szinpártoló egyesület, amely saját vá
lasztása szerint hívhatna meg valamely 
színtársulatot, módot és alkalmat adna 
arra, hogy egyrészt a közönség meg
felelő művészi értékű előadásokat él
vezhessen, másfelől biztosítaná az ide 
jövő színtársulat anyagi ekzisztenciáját. 
Ennek az egyesületnek feladata lenne 
tehát előbbre vinni a színészet ügyét, 
mert ez által is csak a nemzeti kultú
rának tenne szolgálatot,

Szózat *)
a magyar népnevelőkhöz-

Szeretett Pályatársaink 1
Egy oly tárgyra vonatkozóan kérjük 

becses figyelmeteket és közremunkálástokat, 
melynek reánk e az általunk szolgált köz
ügyre, a magyar népnevelés elöhaladására 
kiváló s mindez ideig általánvéve nem elég
gé méltatott fontossága van.

Azon idő óta, hogy hazánk törvényhozó 
testületé az első magyar közoktatásügyi mi
niszter áital benyújtott javaslat alapján az 
1868 : XXXVIII. t.-cikket megalkotta, a ma
gyar nevelésügy terén kétségen kívül nagy 
haladás történt; de ha figyelembe vesszük 
azt, miszerint 1868 óta immár negyedfel év- 
tized múlt el és hogy nemzetünknek, ha jö
vendőjét biz'ositani akarja, a müveit nem
zetek versenyében minden erejének megfe
szítésével ked folyton-folyvást előbbre töre
kednie : a népnevelésüak dolgában eddig el
ért eredményekkel azoknak, kik a magyar 
nemzetnek, a magyar népnek sorsát szivükön 
viselik, teljesen megelégedniük nem lehet.

Hogy népuevelésünk a ha adó kornak s
♦) Saivesea adunk helyet a küszöbön álló eszmék 

tisztázása céljából ezen érdemleges, so-ibau eredeti és 
értékes cikknek.

I

végére érek már! A lelkére kötheti, hogy 
ha nagyon jóllakott is, nem szükség-ts ki
gombolnia a mellényét, da még a kabátját 
se vesse le az étkezésnél. Nj fújja a höl
gyek orra alá a dohányfüstöt, mert egyik
másik köhög tőle ! Szeresse felebarátját, még 
ba okosabb is az illető náia I . . Ne szólítsa 
a szobaleányt „nagysá/n“-nak, mert az nem 
szokás, legfeljebb, ba négyszemközt van vele, 
„nagysád“-nak szóllithatja I .. Ha a nagysá
gos asszony poharát dönti föl, ne röhögjön 
és ne mondja, hogy keresztelő lesz, mert az 
nem illik 1 Az sem nevetséges, ha valaki a 
nagynénje temetését meséli, hát ilyenkor sem 
kell okvetlen röhögnie I Ne ráncigálja az od- 
vaa zápfogából az ujjával ki a husmaradé- 
kokat; ha más meg is teszi, ő ne utánozza 
. . . inkább kérjen fogpiszkálói 1 . , Ne be
széljen sokat, mert ha ö hallgat, az arany 1 
So’se taposson más ember tyúkszemére,mert 
az fáj 1 És végre . . .

A menyasszony: Hála Ittennek !
Tapasztalt ur : Ne szorongassa még & 

menyasszonya lábát sem az asztal al-..t,mert 
más is kedvet kap rá 1

A menyasszony: E t is mondtam már 
neki I

Tapasztalt ur: Es nem fogadta meg? 
Igazi Míg egyet 1 Ne egyen pirított kenye
ret, ha c.óko ódzni akar, mert a „Gottlieb 
Taussig" féle heliotropp kellemesebb I

A menyasszony: Igazán, ez nekem is 
kellemetlen 1

Tapasztalt ur: No lássa! Hát csak 
mondja meg neki I

KAllfcy Eá«.



nemzetünk életérdekeinek megfelelő arány
ban emelkedjék, erre mindenekelőtt szüksé
ges, hogy a magyar néptanítói kar minden 
izében s minden irányban feladatának szín
vonalán álljon. E föltételnek biztosítását 
munkálják mindazok, kik a magyar tanító
képzés célirányos berendezéséi.ek, a tanítók 
tisztességes anyagi ellátásának s ez utón a 
tanítói állásnak a pályaválasztás pon'ján álló 
s hivatotteággal biró ifjak előtt vonzóvá té
telének érdekében fáradoznak.

De ha minden magyar néptanító teljes 
készséggel végezi is a maga feladatát, mégsem 
remélhetjük a népnevelés munkájának a nép 
tanítói kar tudásával s buzyöságával arányban 
álló teljes sikerét, ha a népnevelésnek a tanítói 
testület körén kívül eső tényezői a liozzájok fű
zött várakozásnak nem Jelelnek meg.

A néptanító összes szellemi és testi erői
nek az ö nemes hivatására való szentelése 
mellett az eléje tűzött célokat csakúgy kö
zelítheti meg, ha az egészségtan és pedagógia 
kívánalmainak megfelelő, jól berendezett taní
tási helyiséggel rendelkezik s még ezek felett : 
ha növendékei az iskolát kifogástalan pontos
sággal látogatják.

Hogy a népiskola azon feladatoknak, 
melyeket a nemzet egészének s egyes tag
jainak érdekei elebe állítottak, tisvt-séggel 
megfelelhessen, erre okvetlenül szükséges, 
hogy a tanítás meghatározott idejét tanítók 
és tanítványok lelkiismeretes poutoisággal 
felhasználják. Az iskola látogatásának héza
gos volta a tanító s tanítvány munkáját egy - 
aránt megnehezíti, a kívánt eredményt, az 
iskola munkájának az életre kellő kihatását 
veszélyezteti s igy a népnevelés érdekében 
egyesek, iskolafenntartók s az á lám rézzéröl 
hozott áldozatok is aránylag kárbaveaznek.

Azon szülő, ki iskolakötelezett gyerme
kének pontos feljárásától nem gondoskodik, 
első sorban saját gyermeke elleD, de ezen 
felül a közérdek ellen is vétkez k, méltán 
rendeli tehát a törvény, hogy őtam?gintée, 
dorgálás sikertelensége esetén az arra illeté
kes közegek fokozatos pénzbírsággal is szo
rítsák szülői s hazafiui kötelességének telje
sítésére.

Köznépünk nagyrésze még ma sem á 1 
azon az értelmi és erkölcsi színvonalon,mely 
őt a gyermek legszentebb jogai egyikének, 
vagy legalább a törvény parancsoló szavá
nak tiszteletére képesítené. Az igazolatlan 
mulasztási eseteknek csak kis része az,mely 
a gyermek iskolakerüléséből származik s ez
zel szemben gyakran előfordul az az eset, 
hogy a gyermek a szülő parancsszavára sitva 
marad el az iskolától. Az igazolatlan iskola
mulasztások legnagyobb részének a szülök 
az okozói. Chdi előítéletek, hibásan értelme
zett takarékoskodás, képzelt, vagy koholt 
szükség, sőt tiszta makacsság stb. elegendők 
arra, hogy a gondatlan, elfogu t, szűk lát- 
körü szülök gyermekeik, önmaguk, felebará
taik iránt való kötelességük teljesítését el
hanyagolják.

Akik nemzetünk szellemi, erkölcsi jólé
tének munkálására vannak hivatva, azoknak 
elmulaszthatlan kötelességük, hogy ezen be
teges állapot megszüntetése érdekében a nép 
minden igaz barátjának támogatását igénybe- 
véve, lankadatlan erélyességgel közremun
káljanak.

E kötelességnek teljesítése első sorban 
reánk, a magyar nép tanítóira, nevelőire vár 1

Legelső kötelességünk, hogy a tanítási órák 
megtartásában mi magunk járjunk jó példá
val mindenek előtt. Arra törekedjünk min
denkor, hogy tanító, nevelő munkásságunk 
által az iskolát növendékeink előtt kedvessé 
tegyük, hogy a gyermek veszteségnek érezze 
azt, ha csak egy tanítási órát is elmulasz
tani kénytelen. A szülőkkel való érintkezé
sünk alkalmával felvilágosítással, buzdítással 
bírjuk őket arra az elhatározásra, hogy gyer
mekeik iskoláztatását elsőrendű kötelessé
güknek ismerjék. Ahol pedig a szép szó, a 
rábeszélés sikertelen marad, ott ne takargas
suk a mulasztásokat, hanem azokat törvé
nyes megtorlás végett a maga helyén és ide
jében minden részrehajlás, ingadozás nélkül 
mutassuk ki. Ne legyen közöttünk, ki hivata
los kötelessége tel/esitésének kikerülésével akarna 
népszerűségre vergődni, — aki megfeledkeznék 
arról, hogy ki az állam törvényének végrehaj
tását akadályozza, az nem jó hazafi ; mind
egyikünk teljesítse férfias kötelességérzettel hi
vatalos és hazafias tartozásait, még ha ez bi
zonyos kellemetlenségekkel járna is !

* *
*

(Folyt. köv.)

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete B ó d o g h Lajos polgár
mester elnöklete alatt nov. 3-án rk. közgyű
lést tartott, melyen 27 ügy nyert elintézést. 
A polgármester havi jelentése szerint októ
ber 28 án a házi pénztár készpénz készlete 
2717 kor. 64 fidér volt. A barsmegyei tüz- 
károsultak Ínségeseinek pvámolitására 2175 
kor. 86 fiiért gyűjtött. Csejkőn 120 koro
nát, Nasysallón 745 K. 86 fillért és Garam- 
iökön 1310 koronát osztottak szé\ A megyei 
segítő bizottság október 11 én tartott érte
kezletén Léva város részéről a po'gármsster 
előterjesztette, hogy miután a lévai gazda
közönség úgy gabona, mint takarmáuyter
mése fedezi szükségletét. — igy az állami 
segélyre nem szorul, — azonban van Líván 
280 napszámos, akik a nyári napszámon túl 
‘/f—1 holdnyi földet szoktak burgonya és 
kukorica termelés végett kibérelni s ez nekik 
az idén nem sikerült, Ínséges munka nyúj
tása által keli adni kerese e?, hogy rajtuk 
segítve legyen. E lárgyban a főispán elé 
Írásban benyújtott javaslatát a polgármes er 
a képvise'ötestü'etnek bemu'afja ; e szerint 
a váios végén levő Kálnai u’cai indtól kezdve 
a Perecig 1706 méter bosszúságban csatorna 
ásatnék, e munka költsége 2776 kor. 50 fi1- 
íér összegben az á'lam által lenno fedezendő. 
Továbbá a Vámosiadányra vivő vicináis ut 
mellett 8200 méter Lo szu árok ki'isztitása 
3280 koronába kerülne. így összeson 7056 
korona állami segélyt, kér a helyi munkások 
ellátására. Polgármester bemu atja a köz
igazgatási bizottság végzését, mely a polgár
mester előterjesztése a>apján fe!monti Ls.va 
város lö bőségét apó; zügyigAZgatórág által 
a hely pénzből befő yó jövedelemre kirótt évi 
2715 áorona 20 fiiér, östzesen 3 évre kö
vetel 8145 korona 60 fillér adófi'.e’éie alól. 
A Kopai és Part-u'ca lakóinak kérelmére 
Kohn Manónak az utca közepén levő pincéjét, 
mely megakadályozza a szabad közlekedést, 
360 korona véie árban javasolja megvételre. 
Leiden f rost Tódor indítványára a Fió- 
rián-tér „Bi'hy László-tér“ névvel jelöl
tetik meg, A köztiszteletben és szereiéiben 
élő prépost plébánosnak a közügyek, a nép
nevelés, a jótékonyság és a város szépítése 
ügyében tett érdemei elismeréséül az indít
vány egyhangúlag fogadtatik el. Énből ki
folyó ag Mulonyai István képvt. tag in
dítványt tesz az 1700 as években a város 
közművelődésének érdekében jótékony ala
pítványokat tett J a k 1 i n báró érdemeinek 
megölő ;itése és a város hálájának kifejezése 
iránt; megfelelő javas áttétel végett az in
dítvány a tanácsba kiadatott. Beje ön
tette a po'gármester, hogy szeptember 26-án 
kelt engedélyében a kereskedelmi miniszter 
Léva város vámutját a vasúton túl levő hí
dig meghosszabbítván, a vámdijat mítermá- 
zsánként 1 */»  krajcárról 4 fii érre fölemelte ; j 
csupán arépaszee’re és a mósziszapra hagyta 
meg a régi 3 filléres vámd jat. H o 1 1 ó Sán
dor képvt.-tag indítványozza, hogy a keres- 
kede'mi miniszterhez felirat intézessék ki
vételes intézkrdGei megszüntetése végett; a 
„Lévai Uradalom" pedig kéressék föl az 
iránt, hogy jelentse ki, miszerint ö a kivé- ‘ 
teles helyze'et a maga részéről nem kívánná 
fen'artani. Több bizottsági tag felszólalása 
után a közgyűlés nov. 15-töl kezdve uj vám
tarifa szerinti dijszedist elrendeli és Holló 
Sándor bizottsági tag indítványát elfogadja. 
A törvény hatósági bizottság a városnak az 
alispán intézkedése ellen beadott felebbezése 
folytán a városi tisztújítóé ügyében az uj 
megbízatási határidő kérdő pontját 1905. 
Január 1-ben állapivá meg ; ez tudomásul vé
tetett. A Pénzügyi Szak-O, javaslata folytán 
a képvise'ötestü et elhatározta, hogy a pe
csenye sütő boltokat a jövő évi április hó 
1-én a Stern telek végére helyezi át. a •. ál
lami szölötelepül szolgált városi ingatlannak 
13 rész'etben való eladása árverés u'ján el
rendeltetett. Az O.'man-'.ér, kórház és Flóra
téren levő közkutak jókarba helyezése és 
szivattyúval való ellátása szintén 
szintén elrendeltetett. Léva város kérel
mére Barsvármegye a Mártonfy- és Koháry 
utcán átvonu'ó megyei útra, ha a város ke- 
ramit burkolattal látja el, hajlandó 50 évig 
a városnak évenkénti 2500 korona hozzájá
rulást fizetni.

— Halottak estéje. Egy évben egy
szer a halottak is nagy forgalmat c imáinak, 
ez az ö napjuk : a halottak napjt. Már elő
zőleg rengeteg virág és kész koszorú lepi el 
a piacot és elfogy mind. A bánatos szép fe
hér, sárga, halványpiros őszirózsák nagy tö
megekben vonulnak fel, hogy azután eltűn
jenek egy-egy babér, "agy cipruskoszoru 
komor zöldjében. D Jután sűrű tömagekbeu 
hullámzik a nép a temető felé; mindenki 
érdekelt, mindenkinek van ott valakije.Meg
kapó, bár szivezoritó látvány. A millió apró- 
nagyobb fény és az a csönd, az a tulvilági 
csönd 1 . . Nagyszerű kép a főút mellett 
elterülő elkerített, fényesen világított sírok 
szomorú pompája, de hatásában erősebb,meg
rázó, megdöbbentő az a nagy tábor, mely
ben sok-sok apró sirocska sorakozik egymás 
mejlé szigorú pontossággal ; az apró, pislogó 
lángocskákat kicsi, didergő alakok ápolhat
ják, közben szép kereszteket raknak ki fe
hér bogyókból, meg a kis testvér becéző ne
vét . . ,

— Előléptetések honvédőinknél. 
A novemberi csillaghu-iás helybeli zászlóal- 
juuk tisztikarában nagy örömet keltett, A 
zászlóalj parancsnoka, korompai B r u n s- 

w i k Lajos százados, ki rövid itt tartózko
dása alatt is már teljesen megnyerte az egész 
város közönségének rokorszenvét és tiszte
letét, örnagygyá neveztetett ki. Eme kitün
tetés annál is inkább becses, amennyiben az 
egész honvédségben egyedül Brunswik őr
nagy lépett elő soron kívül, félévvel meg- 
e'özve társait. Brunsw.k őruajry, mint kiváló 
katonai iró, kinek egy érdekes muakája csak 
a legutóbbi napokban hagyta el a sajtót, az 
egész hadseregbeu ismeretes s előléptetése 
tűi den bizonynyal általános elismerésre saol- 
gá’. A tisztikarból még kineveztettek had
nagyokká F ü 1 ö p p Vilmos, A 1 m á s i Kál
mán és Báthy Gyula hadapródtiszth dyet- 
tesek. Kellemes kötelességünknek tar juk az 
újonnan kinevezett tiszt uraknak legbelsőbb 
szerencsekivána'ainkát tolmácsolni.

— Reformáció emlékünnepe a lé
vai ev. ref egyházban Kegyelettel ülte 
meg a heyoeéi ref. egyház a reformáció em
lék napját október 31 ért; délelőtt és délután 
istentiszteleten vett rés t az egész gyü'eke- 
zet, este pedig a városháza nagytermében 
sikerült vallásos estély áldásaiban részesük. 
Az esté yt a gyülekezet éneke nyitotta meg. 
E re B 1 r t h a József, lévai lelkész beszé
det tartott, a Krisztus követéséről. Mi ad 
boldogságot, m vigasztal bajainkban inkább, 
mint az Üdvözítő J zus szava’. Ezt köves
sük 1 Akkor leszünk igaz keresztyének, ak
kor leszünk m-ltók az ö nevére ás áldása 
ira. Zingjea szivüukben, ajkainkon szün
telen Jézus igéje; minden cselekedetünknek 
ez legyen zsinórmértéke. A beszéd az ősz- 
szas jalenvalóara na <ry hatással volt; mutatja 
azon ftörü meny is, hogy G y ö r f f y Géza 
p'Uaügy igazgató áldozatkészsége folytán 
nyomtatásban .is mag fog jelenni. Z i 1 a i 
Ziófka szavalt ezután melgen, érző szívvel. 
Szép talentumot fedeztünk fel benne e téren. 
Sok tapsot kapott,— megérdemelte. A Bet
hlen Ka’alin nőegylet vegyeskara 2 darab 
ö s hangzatos éuek e'.éneklésével mutatta 
míg éie'revxlóságát. S c itur ad astra 1 
Csépi L jós és Kerekes Jenő tanitó- 
képezdéizek pároeszédo kellemes volt, de 
tanu -ágos is. Tóth Kálmán csengő prim- 
tenorjávai emel'e a lelkünket az ég felé, az 
áldás atyjához. Kellemes szó ó énekkel gyö
nyörködtetett beunüuke-. V.jha meg eremné 
gyümö eset ez est a vallásos és erkö esi élet 
felvirágzásában. (A’ril )

— A tanítónő vendé kok hazafias 
kegyelete A lévai álitui ta-itóképzö if
jú a ónak becses öröksége az, hogy a nagy- 
sa lói hős honvédek tirja fö.ött a halót ak 
ünnepén meggyujtja az emlékozet lelkesen 
lobogó lángjait. Pénzbeli alapja erre nem lé
vén, az ifjúság megtakargatott fivéreiből 
fonódik az őszirózsás, tö'gyleveles koszorú, 
ezekből tápiá'kozik az emlékezíst, hálát hir
dető száz kicsi mécses. De jól van ez igy, 
mert az ilyen mozzanatokból viszont az ő 
l-.lkük tápiá'kozik ; gyűjti a nemzeti erőt 
hivatásuk be öltéséhez. Az idén is szép gyász- 
ünuepélyt rendeztek. Gyászlobogó alatt csen
desen, komolyan vonultak fel, ott, a száz 
fényben égő magas kőom’ék elő't énekeltek 
egy m^gh tó gyásziedulót, majd Ifjú 
Ferenc elszavalta Lév .i Sá-dor alkalmi köl
teményét, ezután Tóth Árpád, önk^pzö- 
köri al Inök moado’t szép emlékbeszédet, 
mely után Vértes Jakab Posa Lajo< re
mek kőkeményét, szavalta Ko=su h temeté
séről. Vé«üi az ifjúság a himnuszt énekeire. 
Ezután még k’t közelmu bán elhunyt tár
suk — Tuscunay László és Kiss György — 
sírjait keresték fel, mindegyiknél beszédet 
mondtak és énekeltek, miközben a sírokra 
díszes ko’zorut helyeztek. — Előző eg a 
városunkban idő’-ö színtársulat tagjai is al
kalmi és hazafias énekkel adóztak a honvéd
emlék elött.

— Újoncok esküje. Honvédzászlóaljunk 
újoncainak ünnepélyes felesketése f. hó 1-án 
ment végbe. Az egész zászlóalj losonci 
Szabó Imre százados vezetése alatt reg
gel 9 órakor a plébánia templomba vonult, 
hol szent misét hallgatott. A szent mise előtt 
Báthy László prépost lendületes beszéd
ben ecsete te az eskü szentségét a legény
ségnek. M.jd a laktanyába vonult a zászló
alj, hol Stabó százados leikos szavakkal bűz 
ditotta a honvédeket a haza és a király 
iránt való hűségre, mely bőszedet S k v ó r 
főhadnagy a tót anyanyolvü legénységnek 
tótul ismételt, mire az újoncok anyanyelvűk 
szerint magyarul, tótul és németül a zászlóra 
felesküdtek. Az istentiszteleten és az eskü
tételnél az egész tisztikar a zászlóalj parancs
nok vezetése alatt szintén részt vett. A nagy 
nap örömére a legénység feljavított étkezést 
és bort kapott.

— Áthelyezés O n y a k i Miklós szá
zados a kolozsvári 21. gyalogezredtől a hely
ben állomásozó zászlóaljhoz helyeztetett át 
és az 5. század parancsnokává neveztetett ki.

— Tanító választás. B ara Endréden 
a napokban volt a kántortanitó választása. 
Egyhangúlag B e 1 u c h Imrét választotok 
meg. A le'kiismeretes, tehetséges fiatal em
ber, aki már Léván a tanítóképzőben — 
mint az önképzőkör ifjúsági elnöke — szép 
jelét adta szorgalmának és képességeinek, 
bizonyára fényesen meg fog fel sini a beléje 
helyezett bizalomnak.

— A Lévai Kath Legényegyesü
letben jövő vasárnap es*e  7 órakor Jtross 
Ferenc róm. kath. igazgató tanító „Az ipa
ros segéd vándorutja" cimmal felolvasást tart,

— Az esküdtek névsora. A novem
ber hó 14-én kezdődő esküdtszéki tárgya
láshoz a következő rendes és pótesküdtek 

lettek kisorsolva : Rendes esküdteknek kisor- 
soltattak ; Dr. Baliczi Pál, Bodó János, Ben- 
kovits János gépész, Bartosik Bertalan Ara- 
nyoemaró'h, Bo'ka Zoltán Kisvezekény, 
Choboda Ernő Z teliz, Csepela István Ara- 
nyo;maróth, Dira Miklós Hull, D.óssi József 
Óhaj, Derx'er J- rő Aranyosmaróth, Gusztafi 
Endre Léva, Dr. Hámos Péter, Juszt Ferencz 
Aranyosmaróth, Korencsi Sándor Verebély, 
Klain Ödön Láva, Krastenics Imre Nagysze- 
lezsény. K-uy János Namesoroszi, Koszto.ányi 
látvánNemcsány,Laky János Aranyosmaróth. 
Nippel Rszsö Láva, Pető Albert, Petrovics 
János Aranyosmaróth. Pollák Ziigmond Ve- 
rebály, Rahecmann Tamás, Rtkovszky István 
Aranyosmaróth. ifj. Simon Lajos Tőhöl, Tru- 
binyi Imre Verebély, Tolnai Lajos, Weisz 
Jenő Láva, Ztinszky Lajos Aranyosmaróth; 
helyettes esküdtek : Baukovits János adótár
nok, Bánutz Jenő, Csikkel János, Deméuy 
Gyula. Moesz R:zső, Marcsáuyi György,Ri- 
kovszky Ferenc, Rajcy Rezső, Rbarik Já
nos, Schwelger Vilmos ar.-maróti lakosok.

— A magyar Kegyes-Tanitórend 
névtára megjelent az 1904/5 ik iskolai évre. 
A rendben vau összesen 260 áldozópap, kö
zöttük 1 gyémánt- és 4 aranymisés, növen
dék 131 A magyar tanügy terén működik 
233 tag. 24 gimnáziumban és 4 elemi isko
lában összesen 9346 tanulót részesítettek 
oktatásban. A rendnek van 26 rendi háza, 
ezek közül a legrégibb a podolini (1642), 
legújabb a budapesti Kalazantinum (szeminá
rium, 1895 ) A rend legöregebb tagja Kustár 
Ignác gyémántmisés szül. 1813. jan. 23-ikán; 
logitjabb Sík E idre, szül. 1891, ápr. 2-án.

-- Segítő' Egyesületi gyűlés. A 
kegyesrendi főgimnázium Segítő Egyesülete 
íoyó hó 1-én tartott köz- es választmauyi 
gyűlést. Esen gyűlés 5 tanulónál pénz-. 16 
tanulónak ruha- és 42 tanulónak könyvse
gélyét megszavazta, illetve helyben hagyta. 
A’, elhunyt Tonhaiser József választ- 
rnáuyi tag he'yébe a közgyűlés egyhangúlag 
Dr. Korsók János ügyvédet vá'asztotta 
míg. A bum inus gondoikozásu ifjú ügyvéd 
szamelyébea az egylet kiváló erőt nyert. Az 
egyletet, mely jótanuló, szegénysorsu iljakat 
lámogit, melegen ajámjuk a nagyközönség 
figyelmébe.

- Arckép leleplezés A lévai keres
kedő ifjak társulata a műit hó 23-ik napján 
ünnep tlyes közgyűlés alkalmával leplezte ie 
diszeinökének, Braun Gyulának arcképét, 
kinek nagy része volt az egyesület alapítá
siban s aki 15 év óta vezeti annak összes 
ügyeit hazafias és elörelörekvő szellemben. 
Az ünnepeltet F a r a g ó Samu elnök és 
Bányai Ferenc titkár üdvözölték szép be
szédekkel, m re Braun Gyula meghatottau 
azon ígéretét fejezte ki, hogy oda fog hatni, 
hogy ezen egyesület, mint városunk jelenté
keny közgazdasági és társadalmi tényezője, 
ezentúl is virágozzék.

— A barsi ev. ref. egyházmegye 
lelkészi értekezlete. Az egyházmegye 
p ipságáuak meleg érdeklődése mellett,Patay 
Károly nagyszecsei lelkész vezetése alatt e 
hó 2-án lelkészi értekezlet volt Léván. El
nök : Var-*aaay  Lijos ujbsrsi lelkész — el- 
hárithatlan akadályok miatt — nem jelenhe
tett meg a gyűlésen, a megható beszédet 
Patay. Károly aleinök mondotta, A^. október 
31-iki eseményekkel foglalkozik. Ezeknek 
ereje hasson ki az utódokra is s tegyen 
buzgó harcosává a Kr. egyházának mind
nyájunkat. Majd Patay Miklós kúöivedi lel
kész tartotta meg székfogla'óját. Drumond 
Hjnrik „A természeti törvény a szellemi vi
lágban" című munkája alapján szép és tanul- 
ságoi szabad előadást tartott. Birtha József 
lévai lelkész a „Bethlen Kata iu keresztyén 
nöegylet" alapszabályait ösmertette, az érte
kezlet azt teljesen elfogadta és magáévá 
tette. Patay Károly nagyszecsei lelkész in- 
inditványára kimondotta, hogy az értekezlet 
gyűléseit ezután az egyházmegye községei
ben felváltva tarija. A gyűlésekbe bevonat
nak a világiak is. Az értekez let állandó 
programmja mindig a következő lészen : 1. 
Istentisz elet'artása. 2. Elnöki megnyitó. 3. 
Az időnként felmerülő aktuális ügyek tár
gyalása. Hosszabb eszmecserére adott okot 
B;rtha József lévai lelkész iuditványa, me
lyet vég^e is a gyű és teljes egészében a 
következőkben fogadott el: 1. Az értekez
let felir a zsinathoz, hogy a reformáció em
léknapján követő jén teljes szünnapot az ál
lami tanintézetekre nézve. Legyen a refor
máció emléknapja teljes szünnap az állami 
iskolákban, ne csak a prof, diákokra, de az 
egész intézet tanulóira és tanáraira nézve 
igt 2, bAi egy gyermek rendszer átkának 
megszüntetésére nézve pedig kimondja az 
értekezlet ind tványozó előterjesztése aiapjáui 
Hogy a téli hónapokban minden egyházköz
ségben egy vándortársaság vallásos estély- 
lyel egybekötött felolvasást fog tartani. A 
felolvasásokat több e’er példányban kinyo
matja az értokezlet saját költségén és á nép 
között ingyen terjeszti. A vallásos érzést 
igyekezik e társaság előbb növelni, hogy e 
rákfenétől megóvhassuk népűnket. Jöjjön 
segítségére e társaságnak anyagi és szellemi 
támogatással mindenki, ki óhajtja népünk e 
bajának orvoslását A gyűlés 12 órakor ért 
véget. (Atrib).

— Névmagyarosítás. K a 11 n e r 
Imre körmöcbányai postahivatali gyakornok 
vezntéknevét a belügyminiszter engedélyével 
„Kaposváriéra magyarosította.

— A nyitra—lévai vasút. Ily cím 
alatt jelent meg egy érdekes, jóindulata, de 
nem minden tekintetben elfogadható cikk a 



nyitramegyei köz'önyben. E cikk szarint mi 
lévaiak örülhetüak, ha összeköttetésünk lesz 
Ar.-Maróital és Nyitrával, mart „nincs semmi 
közhivatalunk*,  viszont a nyitraiak is sokat 
nyernének, mert náluk - a szegény környék 
miatt drága az élet, mig Léva gazdag vi
déke bőven elláthatná városukat mindennel. 
Ebből is az sül ki, hogy uem a hivata'ok 
teszik boldoggá a várost, hanem bor, búza, 
békesség, — mega libamáj Ezyebeaben re
ményű a cikkiró, hogy a nevezett vasút épí
tése már kora tavaszszal megkezdődik.

-- Uj állami iskola létesü t Sunony- 
ban. melyet ezen község es a vele egyesült 
Kis-Ugróc fakóinak áldozatkészségével a 
kultusz-kormány létesített. A kellően felsze
relt, tanítói 'akácokkal berendezett iskola
épületet H á m o s Peter dr. kir taafe ügyelő a 
múlt bó 22-ik napján avatta fe1 Simonyi 
B-la alirpán, mint helybeli birtokos és az 
odavaló notabilitások jelenlétében. Az ünnep
ség után a jelen voltak Salzberger Jó
zsef, simonyi földbirtokos házánál — kinek 
az iskola felállításában igen nagy része volt 
— ebédeltek, éltetvén a nemzeti missióra hi
vatott uj intézményt és aunak létrehozóit. 
Az uj állami iskola igazgató tanítója M o r- 
d i n y i János, városunk szülöttje.

— Gimnázium Ar.-Maróton. Bizony 
a lévaiak tanulhatnának akaraterőt (magya
rul : energiát) a marótiaktó), akik szerint a 
jövő iskolai évre meglesz a gimnázium,mert 
meg kell lennie 1 Ez idő szerint alig van 
egyéb alapja ennél a szilárd elhatározásnál, 
de meg kell adnunk, hogy kiinduló pontnak 
ez nagyon fontos és jó vcloa olykor utánozni 
a marótiaáat, kik összetartanak, és ,uem 
ismerik a tréfát". •

— Szállítási költségvisszatérités 
gazdáknak. A födmivelésügyi m. kir. mi- 
mater értesítette a nyi rámegyei gazdasági 
egyesületet, hogy a kereskedelemügyi m. 
kir. minister megengedte, miszerint az Ausz- 
triábó származó és magyar gazdák cime 
alatt feladott, azon takarmány küldeményre 
nézve, melyeknek ^szállítási községei már a 
feladó állomáson lettek kifizetve, az engedő 
lyezett díjkedvezményből származó dijkü- 
Icmbözet a hazai gazdasági egyesületeit I 
által kiállított igazolvánnyal felszerelt ere- I 
deti fuvarlevelek alapján visszatéritessék.

— Szarvasmarha díjazás Nyitra 
RudnÓn. A nyitr«.megyei gazd. egyesület 
f. hó 22-én a földmivelésügyi m. kir. mi
nisztérium anyagi támoga'ása mellett Nyi.ra- 
Rudnón szarvasmarba díjazás: rendezett. A 
díjazásra felhajt .tott 65 drb. tehén és 54 
drb. üsző. Kiosztatott összesen 400 koroná- 
nyi állami dij. Dijat nyert 11 drb. tehén és 
11 drb. üsző ; oklevéllel 9 gazda lett ki
tüntetve. A bíráló bizottság Rudnóvölgy gaz
dáiból alakult, melynek elnöke Leidet froszt 
Károly volt. A bíráló bizottság a dijazásnál 
főleg a berni-simmentháli jellegre volt te
kintettel. A vidék Nyitravármegye legsze
gényebb része s az állattenyésztés fejlettsége 
a megye többi részeihez viszonyítva elma
radott. Mind a szegénység, mind pedig az 
állattenyésztés kezdetleges volta a vidéken 
divó marha-uzsorában leli magyarázatát. A 
földmivelésügyi kormányt D-. Leidenfrost 
Aurél, a nyitramegyei gazd. egyesületet 
Velcsey József titkár képviselte,

— Gyermekgyiikosság. Dianovszki 
Teréz nagysahai 24 éves csetedleány októ
ber hó 20-an házuk padlásán egy gyerme
ket szült. Hogy szégyenétől megmeneküljön, 
az újszülöttet nyomban megfoj'o.ta. Az is
merősöknek azonban fe.tüut a >any hirteieu 
karcsúsága, suttogni kezdettek, míg végre a 
gyanú a csendőrseg fülebe is eljutott. A hé
ten a leányt elfogtak, aki tettét be is val
lotta, de a vizsgálat Kétséget kizárólag meg
állapította, hogy a gyermek ép- és egészsé
gesen jött a világra. A lelketlen anyát az 
aranyosmaróti kir. törvényszék fogházába 
szállították.

— Meglopott sertések. A toivaj- 
kultura bámulatosan tör előre : most már a 
sertéseket is meglopják. Számos panasz ér
kezett az országos gazdasági egyesülethez, 
hogy a vonatokon szállított sertéseit szőrét 
útközben kiszaggatják s a jámbor kocák 
megskaipirozva jutnak rendeltetési helyükre. 
A földmivelésügyi miniszterhez irt föl az or
szágos gazdasági egyesület, mire a belügyi 
kormány az összes törvényhatóságokhoz ren
deletet bocsátott ki, hogy ennek a toivaj- 
lásnak eleje vétessék. Vasutasok, a községi 
hatóságok mind mozgósítva lesznek, hogy a 
sertéseket a vonaton meg ne bo. otváihassák. 
Rendszerint úgy tépik ki az állatodból a szőrt, 
ami első sorban kínzás, másodsorban káros 
hatású. A sertések a goromba tortúra kö
vetkeztében kedélybeteggé válnak, nem esz
nek, súlyúkból vesziieueK s így értékük le- 
jebb száll. A bőr alatt véraiafutás támad, 
mely a szalonnát pirosra festi s e miatt is 
vészit a sertés értékéből. __

Színészet.
Ma egy hete kezdte meg nálunk előa

dásait Fehér Károly színtársulata. Az eddigi 
előadások tanúsága szerint a társulat jól fel van 
szerelve, személyzete is eléggé válogatott és 
sokoldalú; tapasztalhattuk a törekvést is, 
hogy játéKukaal a közönséget megnyerjék. 
Hogy eddig nem részesültek valami kü ötös 
támogatásban, aunak töob — bár a társu
latra epen nem elkeserítő — oka var. E’ő- 
ször is az ilyen józanabb gondolkodású vidéki 
város közönsége, mint a mienk, eleinte kissé 
tartózkodó, szóval, nem szeret zsákban macs
kát venni" ; már eddig is tapasatalhaita 

azonban a társulat, hogy a helyr.it javu1. 
Másodszor meg, távolabb lévén a B á o e 1 ek 
légkörétől, nálunk szigorúbb felfogás ural- 
kod’k az irodalmi termékek tartalmára vo
natkozólag, szeretjük a tartalmasabb, komo
lyabb irányú darabokat, nevezzük azokat 
akar szalon-daraboknak, vagy klasszikus 
termékeknek. Nálunk a család az ural
kodó elem, ez magyaráz meg mii dent, hogy 
ne említsük még hozzá az iskolát. Nem 
mondjuk ezzel, hogy ctupa komoly drámát 
adjanak, de hat a vígjáték, bohózat és ope
rett. között is lehet válogatni ; bennünket 
hidegen hagy olyan kaviár darab, melyért 
pl. a főváros kávéházi kozmopolita népsége 
lelkesedik.. Njű ok nélkül említettük az 
ujóbbi kifejezést, a lazább erkölcsű darabok 
mind küifö di import, vérbeli magyar iró 
sohasem lépi át az igazi (erkölcsi) szép 
határát.

Eddig a következő darabok kerültek 
színre : vasarnap, okt. 30-án Aszfalt be
tyár, Feld-féle bohózat. Hétfőn a szoba
leány énekes franczia bohózat, kedden a 
Diákélet német színmű, szerdán A- 
ra ny v i r á g, Martos Ferercz és Huezka 
Jenő operette, csütörtökön L o u t e frenczia 
bohózat,pénteken közkívánatra ismét Arany
virág, szombaton Casan óva. vasárnap 
Dinkó Pista darabja : a Czigányélet 
kerül színre. Ezek közül eddig eguagyobb 
hatast érc az Aranyvirág, bar itt is — 
igazsággal szólva — csak a zene értékes, 
maga a tárgy és tartalom szedett vedett. 
(Csodálatos, hogy a mi íróink o’y szívesen 
veszik tárgyukat a külföldi életből, bár igaz, 
hogy az igazi magyar társadalmi elet kevesbbé 
operettszerü.) A szereplők közül fiemeljük 
Kövi Juliskát, bar a méltó d csőiét inkább 
kedves, éltük játékának szó', mint énekének. 
Megjelenése, ruhája igen ügyes, rendkívül 
< tthonosan mozog a színpadon. Ábrái írón 
az énedben erősebb, tisztább, csengőbb a 
hatigj i, de ja.eka kevesbbé tamperameuiumos. 
Szépen énekelt Vákár Vilmos, kellemes 
b r touja v >n, játéka is diszkrét, komoly. Igen 
ügyes komikusnak mutat kozott be d & t őri 
B -la, aki minden pillanatot kitö't játékával; 
■ aisziK, hogy jói kidolgozza es lelkiismere
tesen fogj. tel. Ernyő 1 miu.ba iám lett 
volna megelégedve íztrepevei, az utiotut 
játszó angol szorepén kérész ül is meglehe
tett látni a színész unottságát.

Szerkesztő üzenet.
Sz. Gy Zsarnócza. A küldött közleménynek — sajná
lattal — ne in adhattunk helyet, mert a Bar 8 említett 
czikke tárgyilagos voltánál fogva nem szó galhat ala
pul személyes es esetleg végtelen nyilatkozatoknak. 
Ha urasagodon sérelem esett, a helybeli e’ti j&róságnal 
kellett volna elégtételt kérnie, mert az intézkedett az 
emlitett ügybeo.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet és nyugtázás.

A verebeiyi járás főszolgabírói hivatala
utján :

a besei körjegyzőség 
a cs fftri , 
a fakovezekényi „ 
a zsitvagyarmati „

részéről 4 K. 40 f.
71 K. — f.
12 K. 80 f. 

• 10 K. 60 f.

n

98 K. 80 t.
Továbbá a lévai járás grkeszii körjegy

zősége utján :
Dooobereka ja község részéről 5 K. 48 f.
Garam-Apáti n „ 3 K. 40 f.
Gar. in Keszi n , 6 K. J0 f.
Garam Újfalu n n 7 K. - f.
Sólymos n „ 6 K. 62 f.

28 K, 60 f.
Fó’.isütelendő Báthy Gyula eep.-plébá-

nos ur részéről 2 kor.-\ összesen tehát 129
kor. 40 fillért 
zunku céljaira.

kaptunk .Stefánia Árvahá-

Amidőn a fenti összegek kézhez vételét 
— e lap szívességéből — nyilvánosan is vau 
szerencsénk nyugtázni, fogadják a nevezett 
hivatalok es községek igen tisztelt elöljárói 
szives közremüködenükert, úgyszintén a ke
gyes adományozók jótéteményükért árváink 
nevében legháiásabb köszönetünket.

Léván, 1904. október 19.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuel

nöegyl. aleinöK. nöegyl. útzár.
\ Nyilatkozat.

Alulubu Pekarik Vilmos endrédi biró 
urat 1904. olttóber 11 en iöbh személy je
lenlétében megszerettem, a tőlem kifejezett 
szavakat vissza vormujes ez utón a nyilvá
nosság előtt is tőle bocsánatot kérek.

Bart-Eadréd, 1904. o .tóber hó 31-án.
Bukó Ktttmán.

A lévai önk. tüzolto egylet 
gyüjlöivéu a maszóház fölépítéséhez adakoz
tak a mull szambán közöltökén kívül :

Pachmger József 1.00, kor ül. Matlják 
Lajos 0 60, BaUzs Márton 0.40, S omsky 
Mór 0.40, Haulik Lajos 1.00, C un Istváune 
0.20, Kiéin Beuö 1.00, Varaunay István 
1.00, Krizsuisuek József 0.40, Rác Virágúé 
0 20, Oazuska István 0.40, Turcer Karóim 
0.40, Ért er Heunk 0.40, Galambos András 
0.20, Z-rhoknl Mór 0.40, Juhasz Lajos 040, 
Eugel Károly 0.40, Konc L.jós 0.20, Schw.rc 
József 0.40, Kuapp Zngmoad 0.60, G.ál 
Istváune 0 20, Ezres György 0.20, Csanyi 
József 0.40, Petrás János 0.30, özv. Horváth 
Józsefne 0.20, Wubeirn Jakao vasúti 0.20, 
Stosius Ernő 2.00, Tóth Károly 0,40, Gál 
Sándor 0 20, Boro Karoly 0'20, ifj. Galam
bos István 1 00, Szabó Loptak Zsófia 0’50, 

Chlebovits János 0‘40, Nyulász Lajos 0’20, 
Dalnoki N. 0 40, Vörösmarty M, 100, Va- 
ronysi István 0’20, Eogeiorech Ferenc 0’20, 
Birtni EdSné 0.20, Bura litvánná 0 20, 
Agárdy Zsigmond 0’40, B 11a Antal 0 40, 
D kai Lajosné 0’20, Tokody Imre 100, Kohn 
M-inó 0 20, Medvegy Lajos 2’00.

(Folyt, köv.)
A lévai Kath. Kör

október 9-iki hangversenyének összes bevé
tele volt 1157 k. 40 fi'., a kiadás 726 k. 
89 f., tiszta maradvány 430 k. 51 fillér.

Felü fizettek :
Kazy János főispán 100 K., Siposs An

tal Esztergom 20 K., Polgári kör Ar.-Marót 
10 K„ Dr. Kmoskó Béia, Báthy Gyula esp, 
Gc.-üjfalu 8—8 K-, Ondrejkovics Testvérek 
6 K., özv. Boleman Edéné, Jónás Imre, Né
meth József Budapest 5-5 K., Kónya Jó
zsef, Beukovich Géza, Boób László, Weisz 
Jeuő 4—4 K., Rzehák EdeJ R:edl Zoltán, 
Csekey Vilmos, Fr.edraanti Sándor, özv.Kis 
M. Pálné, Miklósy Ágnes, Nikora József 
3 — 3 K., özv. Dombay Lajosné, Faragó Sá
muel, Micske József, özv. Oudrejkovicsné, 
Sárhegyi Já: os, Zahorák József Dombóvár, 
Zvrhokril Mór 2—2 K, Zuhek Vámos,Váry 
Kálmán, Tonhaise.- Mihály. Tonhaiser János, 
Sm.dt József, Schubert Pai, Schmiiberger 
Jánosné, Sv irha István Verebéiy, Pély Ist
ván, Nikiser Lajos, Bella Peier*  Biicsek Jó
zsef, Bjjrza József, Ciernák Izidor, Deák 
Adolf, Drbl cska Gáspár, Eri inger Ferenc, 
Fraseb József, Guba János. Hora sik János, 
özv. Horváth Mibályné, Jánosi B da, ifj.Ko- 
vátsik Janó-’, Kucsera Ferenc, Mac ek Ist
ván 1—1 K., Koszta József Bpe t 40 f.

Ugy«nezeu alkalommal a Kath. Kör 
alapító tagjai lettek : dr. Kohl Medárd püs
pök és'Ltkner Lász'ó 200—200 koronával.

RtiS2Íetes kimutatás
a barsmegyei tüikárosulcak javára a 
Liváu alakult „Segítő bizottság4 gyűjtése 
eredeinényéről.

(Fo’y tatás.)
IFeisz J.-né és Frommer M.-né gyüjtőivén:

M'csay Lukács 40 K., Wes- Vilmos 5 
K., N. N. Nyitrainé. Laufer Henrik, Sztan- 
áay Lajo-ué 4—4 K., özv. Cziiok Janó né 
Adamcsa György, Tburóczi Járói 2—2 K., 
özv. Sós L.josné, Beusüch János, N. N., 
Didek Jánosné, Koapp Ferenczaé, özv, 
Wilc ek Zdirmondné, Hrasko György. Hrasko 
Károly, X. Y„ Stad er S«mu, Vlecsek Fe 
rencz, Bartos Istvánoé, N. N., ifj. Veszey 
Ferenc, Macsiha György, Hribik Fereucne, 
Bahu a József. Amstetter I ure 1 — 1 K-,‘ 
Kohn Mihály, Weisz Mór, Kosztolányi József, 
60-60 f, Ny ú i József, Kalfpos János, 
Fíeitcher Adolfné, Sveiger Mihályné, özv., 
Rotyi.a Józsefné, Jácosy Antalné, Tyikai 
Istváuné, Eder Józsefné, Pápes Istvánué 
40—40 f., N. N. 30 f„ Hert-cmanekné, 
Schnirer Pál, Spieák Jánosné, 20— 20 f., 
összessen 91 K. 30 f..

A ' imtutatárok közlését a jövő szám
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Születés.

Az anyakönyvi hivatai bejegyzései.
19j4Jvi október hó 30-tői 1904, november hó 6
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A gyermek | 
neve |

Kosko Béla Valter Julianna leány Mária Valéria’

Fekete Balázs Zvoleuszki M. hu halva szül.

Kósa Károly Berka Eszter fiú Lajos

Wertheimer Vilmos Beiger M. fiú B41a

Néhai Pfeigfer József Békái M. fiú József

Horn Őamu Steiner Hani fiú Géza

Házasság.

Halálozás.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Kollár Sándor Gilányi Eszter ev. ref.

Lévai piaczitoX
Rovatvezető; Kónya Józsof rendőrkr.pitány.

Az einunyt neve Kora A halál >ka

ifj. Kaczián István 2 hé. Tüdő gy.

Fekete — halva született

Deuts Mihály 10 agy hártyalob.

Búza na.-mázsánkánt 18 kor 40 fill.
19 kor. 20 fill. Kétar.'iraa 15 kor. — fill- 
16 kor. — fill. — Rozs 13 aor.60 fill. 14 k< r.
20 fill — Árpa 14 kor, 40 fii). 15 kor. — ti'. 
Zab 14 kor 40 fill. 15 ■"-■r. — fiii. — Kuko 
rí’»a 15 km 60 fill • 17 kor. 60 fill Pab
19 krr 60 fill 20 kor. 20 fill.— L-nose 25 kor.
20 fih. 27 kor. — ti;l — Köles 9 kor. — fill. 
10 or. 20 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Vö-öíhire 60—80 kor, Lucterna 48—55

Nyilttér.
3514/1904. tkvi szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Alléval kir. jbiróség, mintttvi hatóság 

közhírré tesz', hony Gál Istvánná sz. S abó 
Rozáliát és özv. Mészáros Jánosné sz. Kozma 
Eszter közös kérelma folytán a végrehajtási 
árverési yöjhitáiyáva. biró önkéntes árve
rés ügyébe^ az ar.-marón kir. 'örvenyszek 
('évai kir, jbiróság) teiü etén levő Kis-Szecse 
Községben felevő a kisszecsei 540 sz. tjkv
ben A. I. 1 sl»rsz- 50/a brsz. 47 ö. i. ház, 
udvar és kerltle az árverési 847 lior.-ban 
ezennel megállapított k kiáltási árban és pe
dig C i. t. a. örag Scabó István javára be- 
kebelez -tt haszoiN^lvezsti jogra való tekintet 
nélkül elreudeite ésSluigy a fennebb megje
lölt ingatlan az 1904s\évi december hó 
3 ik napján d. e. 9 okikor Kis-Szecse 
községházánál megtarcLndó nyilvános ár- 
vereseu a megállapított klsiaitás. áron alui 
is e.ada.ai fog. \

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 100;0-át kézpénzben,vagy 
az 1881.évi LX. t.cz. 42. §-Aan jelzett ár- 
folyámmal számított és azt 1881, évi 
november hó 1-én 3333. sz.\ alatt kibo
csátott igazságügyminiszteri reodeiet 8 §-á- 
bau kijelölt óvadékképes értékpupirban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy aX 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. I

Kelt Léván 1904. évi szeptember hA 27, 
Kir. jbiróság, mint távi hatóság. \

Dereank 
kir. alj bírák

Eladó könyvek
Jókai Mór összes müvei

. Nemzeti d'szkiadag, valamint —
Osztrák Magyar Monarchia

~ összes kötetei diszkötésben ’ ””

olcsón eladók.
' Cilii a aiadohivataluau.

671/1904. végrh. sz.
-Árverési hirdetmény.

Alutfit kiKüidött bir. végrehajtó ezennel 
közhírré veszi; hogy a lévai 1903 évi V. 
717/; az. végzésé folytán Huberth Vilmos 
ügyved állal képviselt barsmegyei nepbauK 
rvt, felperes részére Szikela József Dem 
jaiu Janók és Bohuuiczkí István aipa- 
resea ellen ®6 kor, fii. ,lökeKőveteles sjar 
erejéig eireuaeit Kielégítési végrehajtás főly- 
tau Kir. jbiróság 1905 V. 713/3 számú vég
zésévé! az ár^eris elr endeltetveu, annak a 
korábbi vagy M.üifoglaltatók követelése ere
jéig is, aineunyibeu azok törvényes zálogjo
got nyertek vu La, Nagy Koszinályban 
leendő megtariáka határidőül 1904 évi 
november hó Í6 és köve ke ö napján 
dél előtt 9 órája Kitüzetik, a misor a 
biróilag lefoglalt esXeiülfoglait <ovak s egyéb 
ingóságok a legtöbbek ígérőnek készpeuz- 
hzetes mellett, szükség eseten becsaron alul 
is elfognak adatni. |

Fuihivatnak mintázok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehaj
tató követelését megelőző kielégitteteshez 
jogot tartana*,  hogy amennyiben részükre 
a togla.ás ko.ábbau eszközöltetett t olua es 
ez a végrehajtási jegyzőkor® vböl ki nem 
tűnik, elsőbbségi bejelentésemet az árverés 
megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban 
vagy pedig szóval bejelenteni\el ne mu
lasszák. \

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság táblájáu történt kifüggesztését 
követő naptól számittatik, \

Kelt Léván, 1904. évi november hó 
1-ik napján. I

Karácsonyi Fái
kir. bírósági végrehajtó.

Uj bőrüzlet!
ztelettel értesítem a n. é. 1 özönséget 

hogy november hó 2-án Petőfi utcza 
2 szám att (Takarék és Hitelinté
zet házáb

cipészXellékek
üzletet megnyitok.

Legjobb árus és 
árakkal reményiem vevoim\bizalmat 
időn belül kivívhatni.

Szives pártfogást kérve ma
Léva, 1904 október hó.

kiváló tiszte
Szügyi A 

börKereekedö.

O CőÓ 
rövid

Eladó ház.
Vere 

ben 25 «v 
szabadkézből eladó.

Bővebbet BLUM R czéguél

helyr.it
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írógépek és Műhímzés 
valódi els^ magyar szab. Adria-, Díirkopp- és Gasse-féle uj Sínger gépek 
igen csino kiállítassa! 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

Árak-részletfizetésre: korona
EUőmagyar monopol-rT%n'k\pp és Gasser uj rf’ üger varrógép 56 tói
Uj Singer médium iparosién xÁilványnyal
Titat ía uj nagy Singer 4-eVipThys var .'gép .
Nagy Howe iparos varrógép\
Valódi szabadahn. Adria csalack varrógép

» » „ láb és tkjai hajtásra
Körhajós családi (Riugschiff; gép

„ iparos (Riugschiff) gép . \ •
Valódi Dürkopp — központorsó — gép cuahídi

. " . * /• , ” ipabqs
Uj Singer családi varrógép kézi ha jtásra

. 72-től 
. 78-től 
. 76 tói
. 86-től 
. 96 tói
. löO-tól 
. 130-tól

76-ig 
8J-ig 
88-ig 
80-íg 
96-ig 

100-ig 
120-ig 
150-ig

120 koron t 
150 koron t 
44 k >r » t;l

Műhímzési készülők ára A'ttorona. 4K£

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptűk, részek és csónak-

Léván
Ipsón.

g>ooooooooo<i>ooooooo
0
0
8
0
0
0fl
V
0

Hangverseny Grammophon
A jelenkor

E/K^sodagépe
Beszél, 
zenél,

vili érdekes 
szórakoztató 

eszköz családok 
részérére, vend 

Több 
művészeitől.

I

New-Cuba káVé 
Jamaikai legfijiomabb 
Kuba legfino 
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom 
Portorico finom, 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . 
Arany Jáva legfinomab 
Brazíliai legfinomabb 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt . . . . 
Hungária kávé . . . 
Örötl kávé . . . .

Kávé. ~
1 klg. frt. kr. 

. . 1.60

. . 2.20

. . 2.20

. . 2.10 

. . 2.— 
1.60 2.—
2.— 2.20 
. . 2.20
. . 2.20
. . 1.60
. . 1.30
2.— 2.40
. . 1.20 

. .1 —
Kapható:

i

iláta kávét

avultul 11OZ.

pótléka
bizonyult háziszer, mely 
35 év óta legjobb fájdalom
ék bizonyult köszvénynél, 
ghiiléseknél bedörzsólés- 
a.

Kneipp-

aktár: Török

E&nEMu.'Z£&5u*^$. KXSKM9 S&KA

’t

Raktáron kapható: Kiéin
órás és

dór

0
0
0
0
0

csillapító sze 
csúznál és 
képpcn haszn

1 Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláJkor óvatosak legyünk és 
csak olyan üvegeKfogadjunk el, a mely a 
„Horgony-1 védjegy 
jegyzéssel ellátott dobosa van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fil!.\, 1 kor. 40 f. es 
2 korona és úgyszólván\minden gyógy
szertárban kapható. — 
József gyógyszerésznél. BudáJ^sten.
St' Ricliter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz", Pájigában, 

Elisabethstrasse 5 ne 
Wh Mindennapi szétküldés.

Szabadna pótlékig használnia 
a mindennapi

Bars- és Hontmegyerészére

koporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
sztr. magyar-, nemet tranczia-. olasz- és orosz szaba

dalmazott erczkoporsó gyárából.
áló szerencse Töröknél!

Felülmulhatlanul
főárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 17 

prona nyereménynél többet fizettünk ki 
köztük

kzecL-v 
millió

iegesélydusabb osztálysorsjáté 
kában vegyen rész — A most következő magyar királyi szabadalmazott 
15 osztálysorsjatékbVm újból

110.000 sokgegyre 55.000 penznyeremény
jtu és összesen egy hatalm összeget,

14 miliicK ; korcsat
sorsolnak ki rövid 5 hónap alat\
A legnagyobb nyere ény a iegszo; encsésshb esetben 

c:.’ ~<z:-ííüsö.
Továbbá 1 jutalom 1 nyeremény
1 a 900'000. 2 á í 
80000*  1 a 70’000
1 á 40-000- 5á 30*00
8 a 13’000. 36 á W. 
összesen 3»3'OOO nyeremeii 
korona összegben.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű 
*/. eredeti sorsjegy frt —.75/van kor. 1.50: i! 9__ C__ •

'* H 1! !t W' •! Vi 1 á 2 a
2 á i a 3<MMM».
. 3 a 8 á £0'000'

korona és még sok egyéb;
es jataiüm 14^50'000

redetl sorsjegy frt 1.50 vagy kor. 3-— 
I) II u j| 12'

előzetes beküldése ellenében
II I! II U1 II *i “•

A sorsjegyeket utánvéttel, vagy az össze 
küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk
folyó évi november

bizalommal hozzánk beküldeni.

Ezen szabadalm. 
erez koporsók Eu

rópában majd 
minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállítása 
hOZ, leginkább

legmentessegiik miatt, mi által az legartalmas\szesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzak, a legjobban ajánltatnakl

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, rtóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kréták minden mű
velt országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól I írtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, élnötteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedel 
nák, koszorúk, szalagcsokrok Stb. nagy választékban jutányos ár\n. 

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Lévá
. Pár-

lóhere

A
te"

TOROK A. és TAKSA
b^jstzk: eh:Aza eudafeét.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték^ílzlete
Főárudánk osztálysorsjáték-üzletel:

I. fiók: Váci-k

THOMAS -SALAK
CSÍllagjegyÜK ♦- úgy összphosphorsav, mint cytromsavban old

aló phorphorsav szerint legolcsóbban beszerezhető

Dukesés Herzog czégnél
a 1 g ó c z,

armánynemüek nagy kereskedése, 
tromban -♦■ 1905. tavaszi szállításra,

O
tott moslékból, 

ért szárított moslékból sokkal 
árajánlattal szolgálunk.

v4 •

a.

I

ÍKözpont: Teréz-körut 46a. I. fiók: Váci- 
ILfiók: Muzeum-körutll a. Ill.íiók: Erzsébet-

A
V 
ö te"
A
A
V

A
A
AA
H; Szárított mathatrágya.

ülönf éle:
ajok fiumei

I

I

az eddig i 
bérmentve mintává

Erötakarmányok :
Búzakorpa 
Rozskorpa 
Szárazni os lék
Szárított répaszelet 
Melasse
Szárított sörtörköly 
Kender és repcédara 
Cocosdiódare 
Olajpogácsa 
Malátacsira 
Tengeri.

műtrágya és erőt
Közvetlen bevitel Chilis

„XT 
elsőrendű fehér sz 

melynek emészthetősége 
nagyobb. Kívánatra

Mütragyafelék:
Thomasphosphat 
Kainit és kálisó 
Superphosphat 
Cbilisalétro’n 
Trágyafösz

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván.

Carbo
Tovotte-ken 
Kocsikenöcs
C unement 
'l’özegpor és alom 
Gabonazsákok 
Ponyvák.


