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LÉVA, 1904. november hó 13.
HIRDETÉSEK

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Néj’yhasábod petit-sor egyszeri közléséért 14 fill.
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő.
Belyepdij minden egyes beiktatásér tü fillér

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre
...
Hat hóra
...
Hárem hóra . .

Hivatalon hirdetmények

10 kor. — fill.
5 kor. — fill2 kor. 50 fill-

Előfizetési pénzek póstautalványnyal

100 szóig 2 kor. 6 > fill., azontúl minden
fillérjével számittatik.

hzó

2

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

küldhetők.

Hzamok 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.

Hivatalos közlemény.
4385/1904. szám.
Hirdetmény.
A m. kir. kereskedelmi miniszter ur a
m. kir. belügyminisztériummal egyetértöleg
folyó évi szeptember hó 26-án keltezve ki
adott intézményében Léva város közönségé
nek fölterjesztésére engedélyezte, hogy a
lévai vasúti ál'omáson és kitérőin feladott,
vagy onnét leadott szállítmányok után az
eddig megállapítva volt 3 fillér vámilleték
helyett métermázsánként 4 fillér szedessék
a legalább 100 metermázsa sulyu mésziszap
és répaszelet rakomány kivételevei, meiy ez
után is csak az eddigi 3 fillér vátnegységgel
lesz megterhelve.
Ugyanezen engedélyokiratban ki'.erjesztetett a vámszgdési jog a L v«—kálnai köz
út azon réezére.is, mely ■ z 5774 kmétertöl
a 33. számú hidig terjed — kimondatván
ugyanis, hogy ezen útrész szintén vámtár.
gyat képez, — miért is a várat irgyak ezen
kiterjesztése folytán elesik a magánosoknak
azon igénye és pedig az engedélyokirat ke*
1tének idejétö', vagyis f. évi szeptember hó
26-tól kezdödöleg, — ho;y szá'litminy aik
után a befizetett vámdíj ik visszatérítését k<vetelbesssék.
Az engedélyezett 4 filléres vámegys’g
életbeléptetése idejéül Léva város képv s :lötestü etének 4205 számú balátozatival folyó
évi november hó 15-ik napja á lapittatott
meg, meiy idöpont'ól kezdve a évai vasu'i
állomáson fel, vagy leadandó szállítmányokra
nézve a vámdij-szedés és kezelés az uj engedélyokiratbau biztosított jogok alapján a
felemelt illetékhez és a vámúrgy kiterjesz
téséhez képest történik.
Miről az érdekeltség ezen hirdetmény
nyel értesittetik.
Léva, 1904. november 12.
Eóclog-11 laajos
polgármester.

VásárcsarnokA városi képviselőtestület határo
a Kossuth Lajos
téren disztelenkedő pecsenyesütő bódé
kat a tavaszszal lebontják s áthelyezik
a honvédutcai városi telekre. Nem hiszszük, hogy léteznék valaki a városban,
ki ezen eszmét helyesléssel ne fogadná,
zata következtében
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Megjeleni hetenként egyszer
—> vasárnap reggel. •»—n—

ni i után jobb megoldását ennek a régen
vajúdó kérdésnek csakugyan nem tud
juk. Mikor a városháza épült, akkor az
volt a terv, hogy ezzel szemben a mos
tani Klain féle telken fogjuk felépíteni
a pecsenyesütő boltokat s ime most lát
juk, mily helyre nem hozható tévedést
követtünk volna el, ha ezt a gondola
tunkat tetté hagytuk volna érlelődni.
Nem helyeseljük azt sem, hogy a vá
rosház díszes épületét a zöldség piac
szemetjével veszszük körül, de erről is
ráérünk gondolkozni, ha előbb a vásár
csarnok kérdését megoldottuk.
Igen is, első és főteendőnk, hogy
a régi ósdi fabódék, a lacikonyhák el
tűnjenek a föld felszínéről, mert nem
csak hogy a város díszére nem szol
gálnak, de köztisztaság és közegészség
szempontjából nagyon is kifogás alá
esnek. Kormos, füstös falaik, nyitott
helyiségeik, hova a szél a port beveri,
hol bűz és piszok fogadja az embert
már messziről, már nem ebbe a modern
korba valók. S mondhatjuk, ha valaki
egy pillantást vet a szép és díszes városházára és egy másikat előtte, a főtéren disztelenkedő fabódékra, melyek
a villamos ivlámpák fénye alatt a misztikus, sötét tömeget képviselik, nagyon
vegyes érzelmek fogják meglepni. He
lyesen tette a képviselőtestület, hogy
kimondotta az utolsó szót s hogy eltá
volítja ezt a disztelenséget a főtér leg
szebb helyéről.
Ezen eltávolítással azonban ismét
előtérbe nyomul az a kérdés, hogy ott,
a hová tervezik, ismét ezeket az ósdi
favázakxt állitsák-e fel, avagy részére
egy külsőleg is tetszetősebb s belül a
higiénia követelményeinek is megfele
lőbb épületet emeljenek ! Talán feles
leges is a mellett érvelni, hogy ezeknek
a fabódéknak végleg el kel! tünniök.
ezek már nem ezen világba valók.Ha
nem e helyett a városi tanács által ter
vezett helyen olyan vásárcsarnokot

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

A LAP KIADÓJA:

í
épitsünk fel, a melyben a pecsenyesü
tők, esetleg a pékek is elférjenek.Épít
sünk egy vásárcsarnokot az utca egész
hosszában olyképen, hogy ez megfelelő
nagyságú kisebb nagyobb boltokra osz
tatnék fel, a melyek természetesen oly
képen volnának berendezve, hogy kül
sőleg se ütnének el az utca képétől, l
sem a környék lakóira nem hatnának
I
zavarólag.
Hogy mi y nagy fontosságú volna
ilyen vásárcsarnok létesítése, azt köz I
i
egészség, köztisztaság és közrendészet
i
szempontjából hirtelenében el sem tud
!
juk képzelni. A húst nem éri a forró
nap és óriási por, mely most a főtér
nyitott deszkáin uem kellemes látványt I
képez. Nem romlik s nem pállik úgy
j
a hús s könnyebb annak orvosrendőri
ellenőrzése is. A zárható, tiszta kis bolt i
ban esetleg jégszekrény is tartható s
nem kell a hentes legénynek reggelen
ként be s este kicipelni a jégverembe
a húst. Fizetnének a bérlők a szép és
tiszta helyiségekért valamivel többet,de
a közönség is szívesebben vásárolna ott
húst, ahol látja a tisztaságot és rendet,
így megszaporodnának a hentesek ve
vői is, tehát nem vesztenének semmit.
De igen is nyerne és pedig sokat nyerne
a fogyasztó közönség, mely a pénzéért
nem napon sült, poros állott húst, de
mindenkor tiszta és friss árut fog kapói.
Ez pedig még némi áldozatot is
megér, ami különben csak látszólag ál
dozat, voltaképen pedig egy szép ki
látással kecsegtető s jövedelmezőnek
Ígérkező tőkebefektetés.
A hely pedig megfelel a kivánt
célúak, mert uem esik messze a főtér
től, sőt annak közvetlen közelében van.
Azonban még az sem volna baj, ha tá
volabb esnék a főtértől, miután előbbutóbb úgy is hozzá kell ahhoz a gon
dolathoz szók nunk, hogy a piacot el
helyezzük a Kossuth Lajos térről. S a
mikor az élelmi piacról van szó, miod-
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egy annak, hogy hol van, mert a vevő
közönség ott keresi, ahol találja. S Léva
városa, amint az uj tanítóképző intézet
felépítése után fogjuk látni, annyira
fejlődik, hogy az élelmi piac forgalma
minden külső nyomás nélkül más felé
fog terelődni.
Ez azonban ismét más kérdés,mely
ről alkalom adtán nem fogjuk elmu
lasztani megjegyzéseinket megtenni. A
mi most előttünk áll, az, hogy a pe
csenyesütők és pékek, esetleg gyümölcs
árusok részére alkalmas és megfelelő
vásárcsarnok építéséről gondolkozzunk,
mert ez csakugyan akuttá vált.
*)
Szózat
a magyar népnevelőkhöz.
(Folytatás.)
De ha az ország sok ezer tanítója kö
zött nem akad egyetlen egy, ki minden le
hetőt meg ne tenne a pontos iskolalátogatás
előmozdításának érdekében: a tani: ók egyet
értő, legkomolyabb törekvésének is szárnya
szegődik, ha a népnevelés mis tényezői nem
teljesítik e téren kötelességeiket.
S épen itt vannak a legszomoritóbb ta
pasztalataink 1 Akik arra volnának hivatva,
hogy a hanyag szülőket kötelességük teljesítésére
szorítsák, gyakran maguk is a kötelességszegők
közé tartoznak; de ha nem igy van is ; annál
gyakoribb eset, hogy korlátolt felfogásuk, vagy
kényelemszeretetük folytán a tanítók sürgető
bejelentéseit kelletlenül, sőt ellenséges indulattal
fogadják, alattomos támadásokkal, vagy nyílt
üldözéssel viszonozzák.
A népiskola dolgaiba a legtöbben beleavatkoznak, sokan kívánnak azokban (gyak
ran a hozzá szükséges belátás hiányával is)
rendelkezni ; de kevesen szeretnek a nép
nevelés oltárán adózni, a körűi fáradozni,
— 8 legkevesebben vanuak azok, akik ké
szek azt még kellemetlenségek elviselésével
is szolgálni és itt a tanítót őszintén támo
gatni.
♦) Szívesen adunk helyet a küszöbön álló eszmék
tisztázása eéljábjl ezen érdem’eges, tokban eredeti és
énékes cikknek.
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; Ez is az övé, a levegő is Ha neki úgy tét- ; ez az urnák, a világért sem tekintetes ur, vagyunk. Köszörült egyet a torkán és újra
■ szenék, még azt se szihatná itt senki. Ds ö • de azért ur.
; kezdte :
jó ember, nagyon jó. Mindenkinek ad a le
Az öreg Gácsi fogadta :
— Látja, tejes ur, magának már Ugv
Becsapott örmény.
vegőből, még a halnak is, amely Nyárid vi
— Hozott Lten 1
Bem telik sok öröme ebben a házban. Mi ?
I.
zéből néha kiveti magát a partra. Ö nem
Tegezte az örményt. Az ilyen öregem N?m igaz ? Látja ! Hát mondom magának,
A zöld zsálugáteres ablakokból alázatos tehet róla, ha a hal megdöglik a levegőn. ber mindenkit tegez. Még a vicispánt is.Azt miért ragaszkodik úgy hozzá? Miért?
köszöntések hangzottak ki, — amikor Áspis, És miért is hasonlít az ember néha annyira '■ mondja neki :
Az öreg riadtan nézett sz örményre s
az örmény végigment a nyáradfőldi főutcán. a halhoz?
— Szervusz uram öcsém 1
1 csak ennyit felelt : Mert 1
A férfiak dörmögve vették le a kalapjukat,
Ez kijár neki. Már tudniillik nem a vice
— Jó. Hát legyen igy. De látja, nekem
Áspis gondolkozott, de ez nem volt neki
az asszonyok pedig félresimitván homlokuk kellemetlen. Szeretett gondolkozni. Ebben
ispánnak, hanem az ilyenfajta öreg ember kellene ez a ház. Hiányzik. Adja el.
ról a fejkendöt, ami körülbelül annyit jelen különbözött a többi embertől, aki Nyárad- nek a bizalmaskodás.
— Nem.
tett, mint a férfiak kalaplevétele, szorongva falván élt. Ez igy helyes, ez igy jó. Az Ás
Á'pis fe'ült a tornáckönyöklőre.
— Jó pénzért.
sipogták:
— Hogy mint van tejes ur ? — kezdte
pis feje káptalan, elbírja ö az egész falu
— Semmiért,
— Csókolom a kézit, nagyságos ur !
a diskurzust.
gondját.
— De mégis,
Csak igy : nagyságos ur ! És a világért
Az öreg nem felelt és mégis feleit, be
Az öreg elgondolkozott.
Egyszerre elkomolyodott. Ott a fő-utca
el nem botlott volna egyiknek is a nyelve,
— Van nekem egy unokám, — kezdte,
közepén gőgösen terpeszkedett egy tornácos kezdett köhögni és hápogott-krákogott,hogy
hogy valahogyan tekintetes urat mondjon.
ház. Öreg, megvedlett épület. A tornác kő majd kiszorította a lelkét. Jó fertályóra múlva , — arra hagyom. Aztán itt akarok meghalni.
Tekintetes ur már nem volt Nyáradfal- kockáit kiette az idő, az oszlopok megrepe nehezen kinyögte :
Itt születtem.
ván. Kipusztult, kihalt ez a nemes úri nem deztek. A ház tetejét belep'e a moha, a fa
— Látod 1
Az örmény gondo't egyet;
zedék, az utolsót tiz esztendővel ennekelött lakat végigverte az eső és sötét vonalakat
A gaz kis örmény élvezett. Tetszett neki
— De ki mondja, hogy ne haljon meg
tették sírba, a nyáradmenti temető szomorú húzott rajta, mint egy öreg, megviselt arcon az öreg kinlódása és ölömében szinte dobolni
, itt ?
füzei alá, a családi kriptába. Aki követte, az a köny. Es Áspis mégis úgy érezte, hogy ez kezdett lábaival a tornác falán. De legyűrte
Az öreg rábámult az örményre ;
már nagyságos ur volt. Áspis, a gaz kis ör az épület gőgösen néz rá. Miért?
magában az örömét és aggódást színlelő han
— Hogy érted ?
mény, a kicserzett kordoványbörü faluvégi
Áspis szitkozódni szeretett volna. Ez gon mondta :
— Adja el s én beírom a kontraktusba,
boltos, akiből ur lett, a falu ura.
— Vigyázzon az egészségére tejes ur 1 hogy halála napjáig benne la'-hat.
; volt az egyetlen ház, a mely nem volt az
Áspis mosolyogva ment a föutczán. Jó l övé. Az egyetlen valamennyi közül.
Az öreg bosszúsan ü ötté fel a fejét: I
— Hm.
kedve volt s apró, zö'des fényű szeme egyre
— Vigyázzak ? Elhegedülte ezt már
II.
Az öreg éppen az nap kapott, levelet az
ugrált csontos üregében. Valósággal táncolt
Szent Dávid. Hírből sem ismerem én már az
Unokájától.
Azt irta a kölyök, hogy pénzre
Az
Öreg
Gácsi
Tamás
ott
gubbasztott
a
az a két sóvár, éhes szem. Kiugrott a házak
egészséget.
!
tornácon
és
melengette
magát
a
napfényen.
van
szüksége,
eok pénzre. Ez jól jött.
födelére, levetette magát az udvarokra, föl
Áspis megingatta a fejét.
—
Hát
csináljunk
egyezséget I — mon'
Nagyon
vén
ember
vo
’
t
már.
A
hatvani
meg

kapaszkodott a kutágasokra, kikarikázott a
—
Ds
hát
mi
lesz?
|
dotta.
Te
fizetsz
most
nekem ötszáz^frto
*,
kertekbe. Áspis bele szeretett volna kacagni haladta ; a szakála hófehér, a bőre kiaszott,
—
Meghalok
I
—
jelentette
ki
kemé

:
aztán
minden
hónapban
’
am
g
élek,
busz ir
a napfényes levegőbe. Minden, minden az övé a csontja zörgött. U jan ember, akiről azt
nyen
az
öreg
és
nézte
a
csizmaszárát,
ametot
;
minden
héten
küldesz
nekem
három
itt. Az egész falu és az egész határ. Aki mondják, hálni jár belé a lélek.
i
lyen
már
megfakult
a
varrás.
Úgy
járok,
mint
kupa
liszfet
s
én
oda
adom
neked
a
há?aÁspis belépett hozzá :
Csak itt lakik, az mind sz ö zsellére, szol
I
ez
a
csizma.
Széthullok
egyszer.
’
mát,
de
úgy,
hogy
benne
lakjam
holtom
nap
— Adjon Isten tejes ur I
gája. Áspis, a gaz kis örmény kinyuj o’ta ke
jáig,
neked
adóra
a
kertet,
a
h
‘
tárban
tiz
A'pis az
* gondo'ta : no inoit helyben
Tejes ur. Ez volt a Gácsi. Más fajtája I
zét a levegőbe. Mintha megakarná Simogatni.
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A népiskola uevelöhatása érdekében az
volna az eszményi állapot, ha a tanítónak
az iskolamulasztások megtorlása dolgában
egy szót szólnia, egy tollvonást tennie nem
kellene, de ba már ez igy nem lehet : na
gyon kívánatos lenne, hogy a törvény a taní
tót e tekintetben bármikor és bárhonnan jöhető
méltatlan támadásokkal szemben különös véde
lemben részesítse !
A helyzet alapos javulását csak úgy re
mélhetjük, ha a helyi elöljáróságokat, iskola
székeket már egyszer a legszorosabb ellenőrzés
fogja kényszeríteni a törvénynek s a felsőbb
Í^afósági rendeleteknek pontos megtartására.

H

•

Törvényekkel, rendeletekkel bőven el
voltunk látva eddig is. Törvénytiszteletre, kötelességérze van szükség mindazon körökben,
melyek a végrehajtásra, az ellenőrzésre hi
vatva vannak.
A népnevelés nem egy osztálynak ér
deke, hanem az egész nemzetnek legfonto
sabb közügye. Ennek munkájából — ha tel
jes sikert akarunk — becsü'ettel ki kell
venni a maga részét a nemzet, a társadalom
minden rétegének. A csodák kora elmúlt,
mai napság nagy dolgokat csekély eszközökkei bevégezni nem lehet. Hl a közremü ödö
erők nem állanak arányban a feladatta),u ,-y
a valószínű eredmény : keserű csalódás.
Ta'án seholsem beszélnek annvit. a nép
nevelésről, mint nálunk. Népünket valóban
nevelni kell; de nem sza>ad elfelejteni, mi
szerint következetes szoktatás és jó példa a ne
velésnek fő fóeszközei közé tartoznak. Ho
gyan várhatunk a köznéptől törvényt iszteletet, ha folyvást azt tapasz
*a
hatja, hogy
elnézésökke), mulasztásaikkal épen azok ad
nak alkalmat a törvény megrontására, akik
annak végrehajtására to'nának hivatva I ?
Azon ellenvetés, hogy az iskolakötele
zettségre való törvényes rendelkezéseket a
népre való tekintetből nem lehet, vagy nem
szabad szorosan alkalmazni, csak a kénye
lemszeretetnek, vagy a népnevelésügy lené
zésének, kicsinylésének színes takarója. A
népre nem az iskolakötelezettség rója a leg
súlyosabb terheket, az iskolakötelezettség
első sorban éppen a nép gyermekeinek ér
dekében (ennek védelmére) lett törvénybe
iktatva; ezekből nem az következik, hogy a
törvény ide vonatkozó §-át és az annak alap
ján kibocsátott rendeleteket nem lehet és
pedig a köznépre való tekintetből nem lehet
végrehajtani.

való érintkezésben, összejövetelekben, a Sajtó
terén, egyszóval : mindenütt, ahol csak erre
alkalom nyílik, — hogy ami aránylag még
mindig keveseknek képezi meggyőződését,
azt közvéleménnyé izmositsuk. Kérjük fel
erre a célra egyesületeink utján a hatósá
gok erélyes támogatását ; kérjük e tárgyra
a magas kormánynak becses figyelmét,hogy
ha legközelebb a népoktatás ügyére vonat
kozó javas at törvényhozási tárgyalás alá ke
rül és midőn az iskolakötelezettség végre
hajtását szabályozó miniszteri rendelet szer
kesztésének ideje elérkezik : a magyar nép
nevelők felszólalása a nagy célnak megfele
lően érvényesülhessen 1
Pápán.
A pápai ev. ref. egyházmegyei tanító-egye
sület LXIII közgyűlésének megbízásából:
Tóth Kálmán
a pápai ev. ref. egyházmegyei tanító-jgyesület elnöke.

Barabás Lajos

Láng Mihály
áll. tanítóképző intézeti igazgató.

öv.

reft tanító.

(Vége.)
Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye kosig izgatás: bizottsága
folyó hó 8 án tartotta havi ülését Simonyi
B ila alispán elnöklésével.
Az alispán a közigazgatás rendes mene
téről tett jelentést és bejelentette »zt is,hogy
a pénzügy mini-z er Kosztolányi Atilla szám
vizsgálót, a lévai k'r. pénzügyigazga’óság
mellé rendelt ar.-maróti kirendeltség főnökét
Budapestre he’yezte át és helyét Z e dlik
Károly számvizsgáló, a liptószen'miklósi ki
rendeltség fönö ténex áthelyezésével töltötte
be, aki áUását. el is foglalta. A vármegye
területén a iárá-i számvevői teendőkkel való
megbízással R jcy Ká'mánt az ar.-maróti,
Turcsányi Istvánt a verebély i, T-uszka Edét
a garamsze-tkeraszti járásba pénzügyi szárntiszt-kké, Szent Iványi Endrét a lévai já
rásba pénzügyi számelleiiörré nevez e ki a
pénzügy miniszter.
A m kp. penzügyigazgatö bejelentette,
hogy ok’óber hóban befolyt egyenes adóban
151023 kor. 22 fillér, 1903. október havában
97880 kor 29 fillér, ez idei ok'óbei hen több
53142 kor. 93 fillér. Az 1904. év jsnuár—
ok óber hónapokban befolvt 1382597 kor.
84 fillér, a múlt év hasouidösza.cában 942532
08 fillér. Ez évben több 440065 korona 76
fillérrel.
H dmontességi díjban f. év októberben
befolyt 7817 kor. 25 fillér, múlt év októbe
rében 2955 kor. 60 fillér, ez idén több 4861
kor. 65 fillérrel. A folyó év január októ
berben befolyt 24279 kor. 56 fillér, a múlt
év hason időszakában 10515 kor. 44 fibér,
a folyó évben több 13764 kor. 07 fillér.
A kir. tanfelügyelő bejelentene, hogy
az
1904/5.
iskolai évre a vármegye 22 állami
A népiskola rendszeres, jó, nevelő ha
iskolájában 3872 tanuló iratkozott be, ezek
tású munkát csak akkor vegezhet, — haza,
közül 1912 fiú és 1960 leány. A kik közül
egyház s emberiség iránt való sokoldalú kö magyar anyanyelvű volt 421, német 384 és
telezettségeinek tisztességgel csak úgy felel tót 3069.
A simony—-kiaugróci áll. népiskolát a
het meg, ha részére a sikeres munkásságnak
múlt
hó 22-éo vette át Simonyi B íla alis
összes alapfeltételei biztosítva lesznek. En
pán
az
érdekelt községek e.öljárói és nagy
nek az igaztágnak tudása — azon módoza
közönség jelenlétében s a kinevezett gond
tok keresése mellett, melyüknek segélyével nokság tagjainak adta át.
a köznép gyermekeinek pontos iskolaláto
Bejelentette a tanfelügyelő, hogy októ
*
gatását könnyíteni lehetne — minden irány ber 8 án Léván az irgalmas nővérek veze
tése
alatt,
álló
róm,
kath.
polgári
leányiskola
ban erőink teljes mértékéig fokozott tévé
*
kenységre buzdítson mindnyájunkat Hirdes ünnepélyesen felavattato't. Éten intézet fel
építése körül a here gprimás áldozatkészésük a népiskolai növendékek pontos iskola gén kívül a nemzeti népnevelés lelkes,buzgó
látogatásának nagy fontosságát a szülőkkel*III. és áldozatkész barátja és támog ‘tója, Báthy

* * *

hold szántómat és azt az erdörészt, amelyik
az enyim.
Az örmény majdnem, hogy a levegőbe
nem ugrott örömében. Mindjárt be is ment
a felső házba és megírta a kontraktust. Az
óreg felvette az okulárét és elolvasta. Szórul-szóra úgy volt, ahogy ő mondta. Az ör
mény lefizette az ötszáz forintot, sőt mind
járt megtoldta húsz pengő forinttal, az első
hónap rátájával s aláírván közösen a szer
ződést, hazameut s elküldte természetben az
első hétre szóló fizetési részletet is,a lisztet is.
Otthon pedig megelégedetten dörzsölte
kezeit Áspis és diadalmasan dünnyögte maga
elé :
— Most már az enyém minden. A vén
szamár nem éri már meg a jövő tavaszt.

III.
Áspis az utolját járta. Az orvosok ott
sürögtek-forgolódtak körülötte, három is,
hírneves orvos-tanárok, akiket Pestről hoza
tott. Áspis érezte, hogy neki már befelleg
zett. Hiszen nem csoda, lehetett tán vagy
hetven éves már. Az orvosok ott tanácskoz
tak körülötte és azt mondták, nagy a vesze
tem, mert Áspisnak rossz az epéje és a mája.
És Áspis gondolkozott, A gondolkozás volt
az élete és elgondol a, hogy ime meghal úgy,
hogy még sem az övé körülötte minden. Az
a ház, a nagy tornácos épület a fő-utcán még
mindig nem az övé. Harminc év előtt vette

meg a Gácsi Tamástól s annyit fizetett érte
az alatt, hogy Pesten akár négyemeletes há
zat vehetett volna már azért a pénzért. De
hiába ! Az a Gácsi csak nem akar meghalni.
Már kilencven éves talán és esze ágában
sincs elbúcsúzni a világtól, — Áspis feljaj
gatott az ágyában. Tisztán érezte, hogy ba
ö maghal most, hát azért a Gácsiért hal meg.
— Ez a harminceaztendős várakozás rontotta
el az epéjét és a máját. — Á<pis fö'j&jga
tott. Az orvosok aggódva szóltak rá:
— Csak csendesen, csendesen . . .
Levelet hoztak. Ki küldte ? Gácsi Ta
más. — Ne bántsa! — mondták az orvosok.
— Ne olvassa el. Önnek nem szabad olvasni.
Á'pisnnk kigyult a zöldfényü szeme.—
De ezt elolvasom I
Vájjon mi lehet benne! Mit akarhat?
Hát ha fölbontja a szerződést, vagy azt írja :
— Holnapra meghalok !
Elolvasta. Ez volt benne irva : Hallom,
beteg vagy. Jó egészséget kívánok. Látod,
én már ötven esztendeje beteg vagyok, de
még élek. Es nem is halok meg. A mi csa
ládunkban száz évig élnek az emberek.
Szervusz! Áspis hátra esett az ágyban és
rögtön meghalt — epeömlésben.
SPaJcota Tózsef.

nek egyáltalában meg ne engedtessék, ha
pedig ez financiális szempontokból kivihető
nem volna, legalább arra köteleztessenek,
hogy ezeket elkülönített helyiségben árulják;
munkásélelmezési raktárak a munkásoknak
csak bérük feléig nyújthatnak hitelt s vé
gül, hogy a hitel ée fogyasztási szövetkeze
tek semmiféle állami támogatásban vagy ked
vezményben nem részesithetőa.
— Gyász ünnep. A lévai kegyestanitörendi főgimnázium ifjúsága fo'yó évi
november hó 19-én délelőtt fáltiz órakor a
főgimnázium dísztermében, boldogult király
nénk emlékére „Erzsébet" gyászünnepet
rendez, melyre a n. é. közönséget tisztelet
tel meghívja az igazgatóság. Az ünnepet 8
órakor
istentisztelet előzi meg a róm. kath.
Különfélék.
plébániai templomban.
— Városi tisztújító közgyűlés
— Halálozás. Folyó hó 8 án halt meg
Barsvármegye alispánja Léva r. t. város Biró János, városi dijnok 42 éves korában.
titztujiió közgyűlését f, évi december hó A Vári-féle vendéglőben alakult jótékony
1-ső napjára tűzte ki. Az uj tisztviselők célú „R msny" asztaltársaság, melynek jegy
1905. évi jsnuár hó 1-én lépnek hivata'ukba. zője volt, szép koszorút helyezett ravatalára.
— Boleman Lajosnak, a beszterce
— A pecsenyés bódék. Már ki van
bányai törvényszék elnökének a király a mondva a szentenc a ; alig hogy odébb tet
kurtái biró címét és jellegét adományozta. ték őket, mér is tolják megint kifelé. De
— Kitüntetés A kirá'y dr. M o g á n azért nem nagy a bánatunk, vigasztal ben
Ármin, a besztercebányai 16-ík honvédgya nünket ar, hogy a pecsenyésbódék mostoha
logezred ezreorvosának sok évi hű és buzgó sorsa városunk gyors fejlődésének tanujele.
működése elismeréséül a koronás arany ér Még úgy 25 év előtt a mostini ujbódék
demkeresztet adományozta. A kitüntetett ez- pa'otaszámba mentek volna a régi város
redorvos évekkel eze ött L sván állomásozott háza mellett. Azért mégis minden meglettés társadalmunknak szé es körben ismert, koru „gyükér" kegyelettel gondol vissza a
rokonszenves tagja volt.
régi füstöt bódékr>, a mai uj városház —
— Iskola felavatás Sz p ünnepély
körülbelü1 a kávéház — helyén, ahol reggel
folyt le f. hó 9-én.Garam-Keszin. Ugyanis az és este egy garasért pompái jó, meleg pacal
újonnan épített r. katb. iskola épületet á'- levest lehetett venni, sőt még kávét is, mert
dotta m ’g Báthy Gyula esp trés plébános. hát kivéház nem vala. — Egy aggodilmat
Az uj iskola »z uj rbb igényeknek megfelelő, városi atya különben azt mond a, hogy kár
két tamermü, tanítói lakásokkal fel zsrelt addig elinte ni a pecsenyés boltokat, mig
azep épül-t ; mindenesetre a község á dozat- az uj fogadó fel nem épül . . .
készségéiöl tanúskodik. Az ünnepélyen a
— Anyitramegyet gazdasági egye
környékbeli intelligenc a is je'en volt; L !- sület a f. aszályos év folyamán — különö
váról B á » hy Lász'ó prépost, K m o s k ó sen azon bebizonyult körű menyből kiindulva,
Bála dr., Bellán Alolf s b. A szertartás hogy az olyan területek birtát ki legjobban
után Btthy Gyula esperes-p ebános mondott a szárazságot s nyújtották a legkedve
szép beszédet —természetesen magyarul — zőbb terméseredményeket, amelyek mélyen
az isko ásóknak, ezutáu H á m o s Péter dr.kir. voltak megművelve, — nagy és széleskörű
tanfe ügyelő köszönetét mondott Báthy Gyu akciót indított a gözekeszövetkezetek léte
lának a magyar nevelésügy nevében azon ál sítése érdekében. F. hó 7-én Nt;ybo3sány
dozatkész buzgóságáért, melylyel az iskola fel székhely’yel az „Első nyitramegyei gőzekeépítését lehetővé tette és azon nemes, haza szövetkezet" már meg is alakult 19 'aggal
fias törekvéseiért, melyekkel a magyar nyel 1727 üzletrésszel. A tagok legnagyobb része
vet és a nemzett szellemet ezen tót aj<u kisebb gazdákból á I, akik legnagyobb részt
községekben diadalra juttatja. A jelen volt cukorrépát is termesztenek. A gözekeszövetu ak B r hy Gyula vendsgszore’ö hárá-ál kezetek iráut megyeszerte nagy az érdeklő
Garam Újfaluban ünnepi ebédre voltak hi dés és legközelebb Ériekujvár környékén
vatalosak.
egy újabb gőzeke szövetkezet fog megala
— A piaristák temploma, mely be’ső
kulni A- első nyitramegyei gözekeszövetkerestaurálás céljából mar 6 hete zárva volt, zet ügyvezető elnöke Leidenfroszt Ká
ismét megnyílik az áj a'oskodó közönség roly lett. Igazgatósági tagokul: Leidenfroszt
számára. Az első ünnepélyei isteni tisztelet, Károjv, Roienthál Ignác, Pfsflf György, Komelyet Gácsér Endre tőgimn. tanár ezt. rec Álam, F.nka Gyula; Dlügyelő bizott
beszéde e'őz meg, folyó hó 20 án a szokott sági tagokul ; Bauer L'pót, Műnk József,
időben d. e. 9 órakor tartattá meg.
Tárcánk Mihály és Korec Balázs választattak
— Kinevezések B é z y Ferenc hajdu- meg. A gözekesrövetkezet egyúttal belépett
büezö.m.tnyt és J a s e n o v i c s Ödön dévai a nyittamegyei gazdasági egyesület tagjai
adógyakornokok a lévai adóhivatalhoz adó sorába. Az alakuló közgyűlésen a nyitrame
tokká ; Klemm Rszső soproni számgya gyei gazdasági egyesületet V elcoey Jó
kornok pedig a lév.t pénzügyigazgatósághoz zsef titkár képviselte.
számtisz té neveztetett ki,
— A világ bortemelése. A világ
— Áthelyezés. A pénzügyminiszter egyes államainak bortermeléséről és várható
Kosztolányi A.lila számvizsgálót, a lé fogyasztásáról már nagyjából elkészültek a
vai kir. pánzügyigazgatóság mellé rendelt jeientémk’ Eszerint a világ bortermelése 162
számvevőség aranyosmaróthi kirendeltségé millió hek oiiterre és a fogyasztás 159 millió
nek főnökét Budspastre helyezte át s he'yét hektoliterre tehető. A bortermelő államok
Zseidlik Karoly számvizsgá ó, a liptó- élén Franciaország ált 55 millió hektoliter
szentmtklósi kirendeitslg főnökének áthelye terméssel, mig Ausztrit-Magyarország a ha
zésével töltötte be,
tod k helyet foglalja el, 42 millió hektoliter
— A Lévai Kath Legényegyesü term ■lésév.>|. L'gkisebb termelése van az
letben november hó 20-án este 7 órakor a E yesült Államoknak, ahol csupán 23.000
szocializmusról tart szabad előadást Jónás hektoliternyi termésre lehet számítani.
Imre elnök.
— Győkénes szerencséje. A kultusz
— Thea estélyek. A lévai izr. nő kormány a gyékénesi közalapítványi birtokot
egylet a téli hónapokon át havonként egy — 216 hold — parcellázásra eladta a köz
szer az Orosz án szá ló nagytermében thea ség lakosainak. A vevők holdankint előre
eBtélytket fog reudezni. Miután ezen esté 60 koronát, azután 50 éven keresztül a
lyekhez külön meghívókat, nem szándékozik hátra levő 540 koronának 4°/0-át fizetik s
kibocsátani, ez utón hívja fel úgy az egyleti ezzel a b.rtos övék maradi. így a kultusz
tagok, mint a t. nagyközönség figyelmét. A kormány is nyer, meg a vevők is könnyen
nap, melyen az eitélyt megtartani szándé kifizetik, vagy utódaik, ha jól gazdálkodnak.
kozik, mindannyiszor szívességből itt közölni Nagy is a gyékényed tótok öröme ; egy
szemtanú állítása szerint 2 hétig folyt az
fogjuk.
— Kamarai közgyűlés. A beszterce- „oldomáa" és ez idő alatt józan ember a
bányai kereskedelmi és iparkamara f. évi ’a uban nem találta'ott.
október hó 29 én tartotta rendes havi köz
— Magyar gyújtó Értesülésünk sze
gyűlését F 1 i t n e r Károly elnöklete alatt. rint a pénzügyminiszseriumban a gyufa-mo
Legfontosabb tárgya volt a közgyűlésnek az nopólium életbelép’etését tervezik. Ezen újí
uj szövetkezeti törvényjavaslatra vonatkozó tás nem terhelné a közönséget, sőt a hazai
lag a keraskelmi osztály által előterjesztett ipar és a munkásviszonyok javára szolgálna;
észrevételek tárgyalása. A közgyűlés az osz épen az a b j, hogy amióta mozgalom indult
tály valamennyi javaslatát egyhangúlag el meg arra nézve, hogy a közönség csak ha
fogadd, mely javasatok leginkábba fogyasz zai gyújtót vegyen és használjon, az osztrák
tási és hite'szövetkezetekre vonatkoztak. A gyújtó-gyárak sorba megvették a magyar
főbb kívánalmak : bogy fogyasztási és hitel — különösen kénes — gyujtógyárakat,mert
szövetkezetek az uj törvény életbe lépte különben „becsukhatták volna a boltot." Az
után csak politikai hatóságok közreműködé a nehézség, hogy ezeket most mind kártala
sével és az illetékes kereskedelmi és ipar nítani kellene. Az előz uényből pedig az a
kamara véleménye alapján f'< állíthatók le tanulság, hogy az összetartás kicsi dolgok
gyenek ; sem a cégbe, sem az alapszabá ban is nagy eredményt hoz létre.
lyokba fel ne vétethessék oly határozmány,
— Itt a tél. Egj
két
*
napi előcsatároa mely a szövetkezet politikai, felekezeti, zás után tegnap reggelre alaposan berontott
vagy nemzetiségi jellegét feltüntetné, illetve a tél és leszedte azt a kevés zöldet, amit
megállapítaná ; a fogyasztási és hitelszövet az ősz im tt-amott még melengetett. A heti
kezetek csak korlátlan felelőség mellett ala piacon érezhető is volt a fagy hatása, keve
píthatók legyenek; a fogyasz'ási szövetke sebb alkudozás történt, gyorsabbban köttet
zetek kereskedelmileg képzett üzletvezetőt tek az üzletek, sőt a „májgyüjtész" urak
tartani kötelesek, állami tisztviselők, lelké sem lóbálták oly sokszor a pástétom-maté
szek, tanítók, községi elöljárók és jegyzők riát, mert hát megfázik az ember keze, ha
igazgatósági tagságot ne vállalhassanak ; a hétszám nem mossa is.
fogyasztási és hitelszövetkezetek üzletüket
— Egy korona vándorlása. A
nem tagokra semmi körülmények között ne „Nyitramegyei Szemle" közölte ezt a finan
terjeszthessék ki ; állami egyedárusági cik ciális csodát : Béla tartozott Árpádnak 2
kek elárusitása a fogyasztási szövetkezetek koronával, melyet az előbbi soká nem adott

László lévai prépost-plébános szerzett elis
merésre és utánzásra méltó érdemeke’.
Kiváló érdeme az intézetnek, hogy ab
bán felekezeti különbség nélkül nyer a leáuyuövendók oktatást és nevelést. E tény tanús
kodik Báthy Lász'ó prépost fenkölt gondol
kodásáról.
A vármegyei tiszti főorvos jelentette,
hogy a közegészségi állapot az oimult hó
napban kedvező vo.t.
Közegészségi íekinte bői megviztgá't is
kolák közül zsúfoltnak találtatott az alsózsadányi, a barsszklenói, a kistapolcsányi és
lédoci, ez utóbbiban ülőhely sem jut minden
gyermekre. — r. t.

A osztálysorsjáték já' ékterve. A
m. kir. szab, osztálysorsjáték hivatalos játéktervét, a melyből az világlik ki, hogy összesen száztizezer sorsjegy közt 14 459,000 korónát sorsolnak ki, a nagyközönség bizonyára ismeri. Tudja ugyan róla azt, hogy a
világ valamennyi osztálysorsjáték-terve közt
a legjobb, de mégis csupán csak nagy számsort lát benne. Hanem az élet elevenségét
vitték a sorsjátékba azok az adatok, amelyeket nemrég egyes főnyeremények nyerői
ről megtudnunk sikerült a a melyeket akkor
közöltünk is. Egész sor ember; iparos, hi
vatalnok, kereskedő, gazda, önálló és alkal
mazott vonult el előttünk, akik hol egy-egy
nyolcad, hol egy-egy negyed sorsjegygyei
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vagyonra tettek szert.

O'i az eleven bizo

nyítékai és hirdetői annak, hogy a •». kir,
szabad osztály sorsjáték játékterve m igfelel
világszerte elterjedt kitűnő hírének.
Az élelmi dkkek drágulásához.
Majdnem minden élelmi cikk árának emelkedé<e arra kényszeríti háziasszonyainkat,
hogv újabb megtakari’ásokról gondoskodja
nak Ez alkalomból arra emlék eztetűnk,amire
gyakrabban u'alunk, hogy a Ka1 hreiner-fele
Kneipp maláta kávé haszná ltával nagy meg
takarítás érhető el. Sok esetben a babkávé
teljesen nélkü özhető s igy nem egv tönb’et
kiadásért kárpótlást nyerhetünk. Előítélettől
mentes háziasszonyok kü önben is már régen
„’iszta" Ka'hreiner kávét adnak az asztalra
s an int a tapasztalat tanítja, aki egyszer már
m -gszokta, uem akarja tőébe nélkülözni.EroBen elkészítve a „Kathreiner féle Kueipp-ma*áta kávé" izében igen kellemes s különösen
gyermekeknek tápdus és vérképző. E mellett
az étvágygerjesztő kávészin eléréséhez sok
kal kevesebb tej is szükséges, mintha az
erősen színező kávépótlékot használjuk ; te
hát itt is van m gtakaritás. Mindezeket az
előnyöket, természetesen csak a „valódi"
Kathreiner-féle Kneip-maláta kávé nyújtja.
Hangsu’yozruk ezért a bevásárlásnál a Káthreiuer nevet és kérjük az eredeti csomago
kat Kneipp páter arcképével és ue fogad
junk el nyitva mérlegel-, egy -zerüen pörkö't
termékeket, vagy másképen esomago't hit
vány utánzatokat-

Szerkesztői üzenet

Házasság.

a kedves
dolgokat, majd sorra jönnek ; úgy véljük, nem évül
nék el. Sok szerencsét a jövendő thémához ! K E.
Ipolyságit Köszönettel vettük.
Dr. R. .né R. E.

Zombor. Köszönjük

Közönség köréből
'
I

!
|

Nyilvános köszönet és nyugtázás
Az arany osmarót bi járá
*
föazo’gabirói
hivatala utján 75 kor. 80 fillért, a verebélyi
járás főszolgabírói hi'atala utján pedig a
barabes’enyöi körjegvzöség részéről 16 ko-,
60 fiiért, összesen 92 kor. 40 fillér készpénzt
kaptunk Stefánia Arvaházunk céljaira.
Amidőn fenti összegek kézhez vételét
— e lap Sziveeségéböl — nyilvánosan is van
szere, csénk nyugtázni, fogadják a fant tisz
telt hivatalok vezetői szives közreműködé
sükért, a kegyes adakozók pedig jótíteményűkért kis árváink nevében leghálásabb
köszönésünkét.
Léván, 1904. november 3.
Leidenfrost Tódorné
Faragó Sgmuel
nöegyl. alelnök.
nöegyl. titíir.
Köszönet nyilványitás,
Mindazok, a kik felejthetetlen férjem
gyász-szerlartá-ián részt vettek, fogadják ez
utón is hálás 1 ösrör.etemet.
Mély tisztelettel

özv Biró Jánosné.

„Lévai prot temetkezési egyesület."
Tiszte’ettel hozom tudomására minden
érdek'ödőnek, hogy e hó 6-án megalakítot
tuk a „Protestáns temetkezési egyesületet".
Hétfőn, november 7-?n ,B >b horceg
*
Cdja egyesületünknek megkönnyíteni a ta
kerü t szinre. A magyar színi irodalomnak goknak tiszteiséges eltemetését. E célra
ezen ugv tartalom-, mint zenei tekintetben mind >n egyleti tag számára egye'öre 50 ko
igen értékes terméke nemcsak a fővárosban, ronát utalványoz ki egyesületünk. A tőke
de országszerte meghódította a közönséget. nagyobbodásával a részvény emelkedni fog.
Mindezek dacára — sajnos — a hétfői elő Tipja lehet egyletünknek minden 12 élet
adáson nem nagyszáma közösség jelent meg, évet bitöl'öt’. de 70 évet megnem haladott
p-dig a játék uem volt méltatlan a darab- bármely vallásit ijsztessééges és égé zséges
ho», ha tekintetbe vesszük a vidéki sz'nészet férfi é« női t»gj i társadalmunknak. Minden
m-sohább körülményeit. K ö v i Juliska tag belépésekor egyszer s mindé- korra élet
(Bob) uooit ii kedves és eleven volt, átér évének megfelelőig fokozatosan emelkedő
tette és á’érezte szerepét, uralkodo‘t is fö tagdíj it fizet az alap'öke gyarapítására és
lötte; szépen, tisztán énekelt Ábrái Irén minden egyesületi tag halálakor 20 fi iért.
(A nj), jól is játszotta szerepét; E r n y e i As egyesü'et ba'ottas kocsiját, alapszabá'ya(Pompouiua ) is jól érvényesítette a darab ink értelm iben, a tagok 4 koronáért, nem
egyik legszebb gondolatát: a holló és ga tagok 10 ' o-onáért vehetik igén) he, vidé
lamb daa’. A jelenlevők zajos tapssal jutat kiek ped g 30 korona lefizetése e.lenében.
ni >zták érte.
Bővebb felii agositással alulirt szolgál, kinél
Kedden a „Postás fiú és húga
*
c. beiratkozás végett é etkort gazoló kérész énekes bohózatot adták elő. Igen ügyes do levéllel délelőtt 9—11-ig és délután 4—6-ig
log és a mollett elég tarta'mis. A szereplők bármely napon lehet jelentkezni.
kö ül kiemelhetjük Kö’i Juliskát fKár1),
Birtha József
B á t o r i Bélát (Bíró Szalánc ), E r n y e i
e. elnök.
Jánost (dr. Csipkés); sok megérdemelt táp
Nyilvános
nyugtázás.
sót. aratott Deák Gyula a postás fiú sze
Október 31-én tartott val'áa-esté y per
repében; pompásan beleé'te magát a neki
való i-zerepbe. kitünően is tudta is érvén e- sely pénzéből és különféle ; d roányokbói
siteni. Kövi Juliskával va ó jelenetei kere 48 korona, illetve 33 korona gyűlt, a „Bet
setlenül is sz°pek, érzelmesek és igazak vol hlen kataün keresztyén nöegylet" részére.A
tak, e mellett erős komikai tehetséget árult nemes adományokért hálás kö«zönetünket
el a b, avatkozás: jelenetben.
j fejezzük ki az egylet novében. Részletes ki
Szerdán sikerült hangversenyt ren mutatásunk a következő :
dezett a tárrula’, igen változatos, érdekes Perselypénz................................... 44 K 60 f.
műsorral; ez és a rá kö vetkező egyfelvo -,á- Ki<s Károly ref. lelkész adó
mánya
................................
1 K. — f.
sos dar.b élveve cssé tették az estét. Ezzel
bebizoi.y otta Fehér Karoly s intársulata, A lévai temetkezési egylet
adománva..........................
2 K — f.
hogy ke >ö méltánylás hiányában is ípari-o
— K. 40 f
dik kie.égiceni a közönsége-; amb c óval es Gy«pay Ede adománya.
kedvvel adták elő szer pei ■ et. A hangver
ö azeson : 48 K. _ f.
seny müsorábó kivált. Bodochányi Ezzel elemben a kiadás : (B5karmester virtuóz zongorajátéka, Ábrái
ly. g, villamviiégitás, sió’Irén finom szinezéssi 1 e ö.doit d .la-, V á k á r
gáknak Rth.)
.....
15 K. — f,
Vi mos eoeke és érzelem ül áthatott szava
Tisz’a jöved-dem . , . . . 33 K — f.
Hsa ; igen ügyes volt Kövi Juliska és
L'va, 1904 ro-omb-r 10.
Deák Gyula tánca, Horváth Győző paBirtha József
IÓu nótái. Zilahi János a „kewiári buc u*-t
e. felügyelő.
szavalta komoly, diszkrét és őszintén mond
hatjuk : tökéletes, igaz színezéssel.
lévai p’aczií.rak.
A hangverseny után a „P.llangó kis
8< v itveietö. Kánya ’ózsat rendőrkapitány
asszony" című egyfe)vonásos enekes dráma
Búza m.-mássánkánt 18 kor 40 fill.
kerüli színre, A darab maga is igen szép,
megrázó hatású. Egy szegény kis japán gé 19 kor. 20 fill. Kéts»r>rp„ 15 kor. — fillsának szomorú történetét tárja elénk, akit 16 kor. —fill. — R< zs 13 kor.60 fill. 14 kor.
egy amerikai tengerésztiszt játékszernek tart 20 fi'l — Árpa 14 kor 40 fill. 15 kor. — fi’.
és akinek ez a méltatlan játék életébe ke Zab 14 kor. 40 fill. 15 »<»r. — fill. — Kuko
rül. A főszerepet — Pillangó kisasszony — rinra 15 kor. 60 fill 17 aor. 60 fill. Bab
D. Pető S <-fi játszotta nagyon finoman 19 kor 60 fill 20 ko . 20 fii!.— T.-nc.ff 25 kor.
kidolgozott, igazán tárgy- és stilezerü alakí 20 fii! 27 tor. — fill — Köles 9 kor. — fill.
tással ; azok a könnyek, melyek a játék fo 10 kor. 20 fill
Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten
lyamán a hölgy közönség szemében ragyog
tak, tettek legőszintébb tanúságot arró1, hogy Vörö-hire 60—80 kor. Luczerna 48—55
művészete mély volt és igaz.
Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
Csütörtökön d. u. 4 órakor ifjú
1934.évi november hó 6«tő 1904. november hó 13-ip.
sági eösdás voit, „C o'.oaai Vitéz Miháy".
Giczi M. darabja. Szép motívumok vannak
Szólító*.
a darabban, ámbár hézagos a cselekménye,
a lelkes deákok úgy is el voltak ragadtatva.
A gyermek 1
Kár, bogy a szintársu at vezetősége e őzőleg
neve
nem tudatta az iskolai hatóságokkal a ter
*,
ve
ez esetben en gros jelenhetett volna meg
az ifjúság.
Pasztyjér M. Babinyec Katalin leány (Anna
Ugyanezen nap este „Sherry" 3 fslvofiú
István
Krammer J. Stefánek Rozália
násos operette került színre. Áz érdekes,
leány Mária
mulattató darabban a társulat legjobb erői
«
»
f»
*
szerepeltek ; jól és egybehangzóan játszottak.
Gyurovics Demeter Csicsik A. leány Míria
I t jó alakitást mutatott E. Zöldi Hermin,
neki való szerepe volt.
fiú
Sándor
Schwarc Dezső Weisz Száli
Pénteken D. Pető Stefi és Kövi
leány
Anna
Hegyi Mária
Juliska jutalomjátékáui ,A doktor ur" cimü
bohózatot adták. A szép számú közönség él
Bozsenyik József Pleva Mária leány Mária
vezte a jó előadást, általában egye’emleges
Scháli István Gyöngyi Mária leány Erzs. Mária
dicséret illeti a szerep'őket, de kü önösen D.
Pető Stefi, Kövi Juliska, Bátori arattak
leány Anna
Lehocky Erzsébet
tapsokat. Deák Gyula pedig ismét pom
fiú
István
Grman József Balog Eszter
pás alakitást mutatott be. Szombaton
egy 4 felvonásos dráma, a „Takarodó" ke
fiú
Miklós
Botlik Lajos Németh Zsófia
rült színre.
A

Vallása

Preic János Repicky Anna

róm. kath.
róm. kath

Halálozás

Az elhnnyt neve

A haláloka

Kora

iSinák Jánosné Bózsik
Apóik ma
Komlósi Károly

87

idült veselob

41

bright kór

Biró János

42

gyomor fekély

Helc János

19

tüdövész

i\yiiiier.

Női-Massage!
Hogy a t. Hö'gyközönsóg igényeit is
kielégithesscm, feleségemet, ki szintén
orvosilag képzett masszirozónő, aján
lom a t, csaladokhoz masszírozni.
Tisztelettel
Kucsera J~a nos
masszírozó és vizgyógykezelö
Léván, Damjanich-utca 26.

HÚS- és TENYESZBÁRÁNYOKAT
legjobb minőségben ajánl
Uradalmi ‘bérlőségnxxitmd Osztroluka (Zólyommegye).

Német leány
alkalmazást keres gyermekek mellé, vagy
mint jobb alkalmazású szobaleány. Szépen
varr és a kézimunkát is érti
Cz m : K Koháry utca 77.

Eladó ház.
Verebélyen a fúutou egy ház, me yben 25 év óva jó forga mu kereskedés van.
szabadkézből eladó
Bővebbet BLUM R> czécné! Léván

Eladó takarmány.
Jancsó Kálmán gazdasága Demén
den, eiad:

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

Eladó könyvek.
Jókai Mór összes müvei
Nem-.eii diazkiadas, valamint.........

Osztrák Magyar Monarchia
. __ ~

összes kötetei diszkötéshen

.

olcsón eladók.
~ Cím a kiadóhívataloap.

Borjú bélt
vesz legmagasabb árakon
SaMEL LEOP. bőrüzlete
TEPLIT A-SCHÖN AU.
Rál-i caltro,!. méterenként 60 krajcarJJdill ÖCiytflXA tói. legfrissebb újdonsá
gok. Franko és Vámmentesen házhoz szállítva. Gaz
dag mintaválaszték postafordultával.

Henneberg selyem-gyár, Zürich

osztálysorsjegyek

Törők A. és Társa
legnagyobb és kiválóan
szerencsés bankházából
Budapest, VI., Teréz-körut 46,
kizárólag nálam kaphatok.

Az I. osztály házasa folyó éti
Düvember hó 24- es 25-en.
Az I osztályú sorsjegyek árai:
'/, sorsj-gy
12 kor.

sor.jegy__ '/. -or8<jjgy '/, sorsjegy
6 kor.

3 kor

150 kor.

Kivá ó tisztelővel

Kohn Adolf
vegyeskereskedő
L é -v a.

log’fiasm.a'b'b é» leg-j-ixtázj-ycsaToloizi

RUM és TEA-SÜTEMÉNY

|

Kovács István Poljákovics Anna

|
nem e

A szülök neve

Vőlegény es webyasszouy neve

1

1

Színészet.

gyerm ek

vissza hitelezőjének. Kálmán, Bélának má
sík barátja, egyszer megszorul pénzben és
Bélától kö csönöz két koronát és szintén
hosszabb időn át tartozott vele, jóllehet már
megadhatta vo'na. Egyszerre Árpádnak va
lami havi részletfizetése akadt, de nem lévén
elég pénze, három koronát kér kö c«ön Kál
mántól és miután azzal teljesítette kötele
zettségét.. egyszer az utcán talál egy koro
nát. S .Írpád mint jó gazde, múltán a pénzt
találta, elmegy vele Kálmánhoz és azt mond
ja ; itt, van egy korona, most már nem tar
tozom csak kettővel. — Kálmánnak eszébe
jut, hogy ö tartosik Bélának, e'megy ez
utóbbihoz és azt mondja : visszahoztam tar
tozásomnak felét, már most csak egy koro
nával maradok adósod. — Béla szintén viszszaemlékezik, hogy ö is már régen tartozik
Árpádnak két koronával, elmegy ez utóbbi
hoz és azt mondja : Tartozom neked két
koronával, itt van az egyik, most már csak
egygyel tartozom. — Árpád alig hogy bir
tokába jut az uj koronánál?, siet vele Kál
inál hoz e szavakkal ; Itt van a másik ko
ronád, most már nem tartozom csak egygye1.
— Kálmán még azon melegében felkeresi
Bélát és azt mondja: Itt van a másik ko
rónád, most már nem tartozom semmivel.
Béla épül a jó példáu és követni akarja, el
megy Árpádhoz és hasonlókép mondja : Itt
van a másik koronád, most már kvittek va
gyunk. Arpád megőrül ennek és e'megy
Kálmánhoz, mondván : itt van a harmadik
koronád, most már semmivel sem tartozom.
— És ezzel az egy koronával mind a hár
man törlesztették összes adóságaikat.
— ■ A barsi nóták. A magyar nép zi
vataros századaiban született m°g a szóllátmondás, hogy „nyelvében él a nemzet" Akik
azonban a mi öreg Lakatos Sindorunkat
hallották hegedülni, azok rájöttek azon ked
ves igazságra is, hrgy ,da'aib:n eiez a nemzet
Iga án érez , sir, ha a mostoha száza
dok temérdek fájdalma zokog a hegedű pa
naszos szavában és csapongó örömmé válozik
a bánat, ha a busongó nótákat pajkos ütemű,
fülbemászó muzsikája talpaiá valók váltják
fel. Nekünk lévaiaknak sokszor bizonyitgrtta '
ezt az igazságot Lavottának és Bihari- !
nak méltó utóda: az öreg Lakatos, az
igazi vérbeli prímás. S»jno.«, elhódította öt
tölünk a főváros. A mi Lakatosunk most a
József-körut egyik fényes kávéházábau ját
szik — a közönség szivévé1. De hogy ni-m
felejtett el bennünket és bogy dinára a j
fővárosi finnyás közönség hízelgő b< cézgetéseinek, mégis visszavágyik hozzánk, azt. leg
jobban bizonyítják azok a mélabus barsi
nóták, amelyeknek hallatára sir a közönség
is, sir Lakatos is, sir a banda is. És ba va
laki a közönség közül megkérdezi, hogy hol
tanulta, kitől tanulta azt a szívbemarkoló
nótát, akkor az öreg Lakatos elmélázva te
kint a közönség között levő sok barsmegyeire és tompán, elfogódva feleli : Ezt . . ?
Ezt még Léváról hoztam magammal 1 . .
— Vadak szállítása A be ügymi
niszter az orvvadászat s a vadak tilalmas
időben való e'ejtésének maggátlása végett
elrendelte, hogy olejie.t vadai adásvétele és
szállítása csupán azok jogos szerzését bizo
nyító igazolványok felmutatásával történhetik.
Igazolványul szolgál ama vadászterület tu
lajdonosának vagy bérlőjének, avagy ezek
megbízottjának az illetékes köziégi elöljáró
ság által láttamozott bizonyítványa, a kitől
szereztetett. A rendelet megszegői 200 koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel suj hatók.
— Fiad tolvaj. Az utóbbi időben a
hetivásárok alkalmával ismeretlen tettes
a
szskere röl
zsá< kuko
ricát lopott. 8 bár a rendőrség a tettes
kipuhatolására a legszélesebb körben a nyo
mozást megindította, elfogni nem sikerülr. A
múlt hét szombatján M á c s i k István mohii
lakos, midőn szekeréhez közeledett, észre
vette, hogy arról egy tót ember a z'ák ku
koricát leemelve, várára vette s tova vitte.
Utánna futott s elfogta az ügyes kukorica
tolvajt, ki a rendőrség előtt Izsóid Ven
del garamujfalusi lakosnak vallotta magát,
azonban a terhére rótt lopást tagadta, állit
ván, hogy a zsák kukoricát napasszonya
vette s ö csak szívességből akarta azt a ko-.
csiról elszállítani. Minthogy azonban ezen
minden alapot nélkülöző vallomását a tanuk
megcáfolták, annál fogva a nevezett megbün
tetése végett az ügy a lévai kir. járásbiró- I
Sághoz tétetett át.
— Léván október hóban meghal
tak : özv, Horváth János élt 70 évet, özv.
Laki Józsefné szül. Cservik Katalin élt 89
évet, R.jcsányi Béla élt 4’/4 évet, özv.N így
János élt 51 évet, Bállá Eszter élt 18 évet,
Urbán András élt 25 évet, Mészáros János
élt 3 napot, Mihálka Irén élt 4 hónapot,
Kacián István élt 2 évet.

KOHN LAJOS
fűszer és csemege kereskedéseben kaphatók Lévan

HIRDETÉSEK.

46. Bzám.

4

Hirdetmény.

4

Kiváló szerencse Töröknél!
Felülmulhatlanul

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy
minisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztály sorsjáték (XVsorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak
árusítás végett kiadattak.
Az I. osztály húzása 1904. november 24. és 25-n tartatik meg A ■
húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző
jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben (IV., Eskü-éér, be
járat a Duna-utcza) felől. — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték
valamennyi árusítóinál kaphatók.

kedvez főárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 1/7
millió korona nyereménynél többet fizettílrxk: lei
nagyrabecsült vevőinknek, leözt-üle

a legnagyobb nyereményeket.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztálysorsjáté
kában vegyen részt. — A most következő magyar királyi szabadalmazott
15 osztálysorsjatékban újból

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény

Budapest, 1904. évi október hó 30-án.

jut és összesen egy hatalmas összeget,

Magy. Kir. Szab.
Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Toinay.

14 millió 45<MMM» koronát

sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.

Hazay.

A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
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<
*
XX>
EUl asosB».
Továbbá 1 jutalom (><MM>OO
*
1 nyeremény 400 000
*
Iá *
000
200
2 á *
000
100
1 á <MMM»O
*
2 á
000
80
*
1 á 70
000
*
2 á*
000
00
1 a *
000
50
1á*
000
40
5á *
000
30
3 a 25
000
*
8á *
000
20
§ á 15
000
*
36 á 10
000
*
korona és még sok egyéb:
összesen 55
000
*
nyeremény és jutalom 14.45O
*O<>O

Jónak, a jobb
az ellensége.
Tényleg a legjobb az eddig használatban levő
szappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamut
ruhanemüek mosására, a Scl'icht által újonnan feltalált

mosókivonaf.

..AsszonydicEérct"

korona összegben.
Az I

kiildjü'-.

1. Az eddig szükséges volt mosási időt a felére
csökkenti.
2. Fáradságot a negyedére.
8. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4 Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja
a ruhát.
'
*• ügy a kezeknek, mint a ruhának tclljcscn ártal
matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet

Hivatalos tervezet dijta'anlil. Mejrendelése'c-t eredeti so -sjegyekre kérünk

folyó évi november hó 24-ig1
bizalommal hozzánk beküldeni, miután a húzás már f. é. november hó 24-én és 25 en lesz.

TÖRÖK A

4. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más

Vásárlásánál azonban vigyázzunk és határozottan
EETxi-y-félét l=ézj-ü.txl=,

mosászernél.

nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és
mosónőnél égj euyszeri kísérlet után.

mivel sok haszontalan utánzata van

1 doboz ára 60 fillér

Védjegy:

Schicht-szappan

o OS

„Horgony".

/

A Liniineiit. Capsici comp.,

Főárudánk osztálysorsjáték üzletei :
t

pótléka

C1
Richter gyógyszertára
az „Arany oroszlánhoz44, Prágában,
Elisabethstrasse 5 neu.
MRMMi Mindennapi nétkOldés. WMAW

jeppyel

............. Mindenütt kapható! ......................
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy mind n darab
szappan a „Sch/chf névre! és a fenti védjegyek egyikevel
legyen ellátva.

.

I

I

11

Schicht György, Aussíg
A legnagyobb gyár a maga nemében, az európai
szárazföldén.

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

@>ooooooooo<i>ooooooooo<
2 Hangverseny Grammophon

a Horgany-Pain-Expaller

legjobb, leoklatlósahhsennélfoqvaleqolcsöbh szappan.
Minden káros alkatrészektől mcnt"s.

TÁRSA

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.

________ ..szarvas" Vag-y „kulcs"

egy régjónak bizonyult háziszer, mely
már több mint 35 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvénynél,
csuznál és meghűléseknél bedörzsölésképpen használva.
W Figyelmeztetés. Silány hamisítványok
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a
„Horgony“ védjegygyei és a Richter ezégjegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva.
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárbaji kapható. — Főraktár: Török
József gyógyszerésznél. Budapesten.

és

HÁZA BUDAPEST.

------ Mindenütt kapható. ------

Csak R ÉT HY-felét fogadjunk el!

o- <> o <t>

t»rvFS«rii árai:

A sorsjegyeket utánvéttel, vagy az összeg előzetes beküldése oiionében

Előnyök:

pemetefű czukorkánál !

o-’r.tAlvu Rnr
icgyek
*

*/. ereleli sitsiw frt — 15. vájt kor. 1.50: v. trtiell swsjtn Irt 1.50 nn tor. 3—
. . . . . . . . . . . . . . . . 1- , ,6.-: •'<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I- , „ 12—

véuj.gyel,
a ruha beásztatására.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a
BÉTHY-féle

1904 november hó 13.

A jelenkor
csodagépe!

§
0
0
i 0
0

Beszél, énekel,
zenél, rendkivül érdekes
szórakoztató
eszköz családok
részérére, vendéglőknek és kávéházaknak.
Több ezer reproductió a világ leghíresebb
művészeitől,

JÓSZKSZÁMrtL HTOKAI
Raktáron kapható:

Gazdasági gépek, gépreszletek, töm
lők, vízmentes ponyvák, mérlegek es
gepszijak, szerszám, vas- es aczél
főraktár. Portland cement és Hyd
raulikus mész stb.
12

0
Kiéin Sándor 00
órás és ékszerésznél
0
Léván.

Kapható KERN TESTVÉEKNÉL Léván.
.M

THOMAS-SALAK
lóhere és csillagjegyük ♦- úgy összphoaphorsav, mint cytromsavban old- "g

U

ható phosphorsav szerint legolcsóbban beszerezhető

||

ijj Dukes és Herzog czégnél jj
G a 1 g ó c z,
8
műtrágya és erőtakarmánynemüek nagy kereskedése.
Közvetlen, bevitel -«>1905. tavaszi szállításra. Jt
i
i

inden háziasszony
New-Cnba-Kávéból

kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importált első minőségű

melynek aromája kitűnő és természetes festetten szinti ======

*
9PQT
Kilója 3 korona 20 fillér
4*/^

kilogr, póstacsomag ára 13 kor. 50 fillér. =======================
Kapható:

KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

T•gT^rzet: főd c g, hogy a kávé ne legyen túl
zamatját s kiizadja illő olaját.

Chilisalétromban

„TT N I O KT“
elsőrendű fehér szárított moslékból,
Losiékból,

melynek emészthetősége az eddig ismert szárított
i
moslékból sokkal ^5
nagyobb. Kívánatra bérmentve mintával és árajánlattal szolgálunk.
jjj
Miltrágyafélék:
Thomasphosphat
Kainit és kálisó
Superphosphat

Cbilisalétrom
Trágyafősz
Szárított mathatrágya.

barnára pörkölve, mi által elveszti

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván.

Erőtakarmányok::
Busa korpa
Rozskorpa
Szárazmoslék
Szárított répaszelet
Melasse

Szárított sörtörköly
Kender és repcedara
Cocosdiódare
Olajpogácsa
Malátacsira
Tengeri.

Különféle:

Gípolajok fiumei
Carboltneum
Tovottekenőcs
Kocsikenőcs
Cemement
Tőzegpor és alom
Gabonazsákok
Ponyvák.______

ö
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