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Vidéken és bórán házhoz küldve :
Egy évre ... 10 kor. — fill.
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek póstautalvinynyal küldhetők.

Efiytsi szamok 20 fillérért kaphatók
a kiadóhivatalban.

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

Belyegdij minden egyes beiktatásér tt) fillér

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

fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija RO fillér. 
Velünk ^"'Bzeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.közművelődési és társadalmi hetilap; egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.
A kéziratok a szerkesztőséghez ■- (Zö'dkert-utcza 33. sz.) küldendők. || 

Kéziratok vissza nem adatnak.
FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer 
—r vasárnap reggel. «—«—

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

f

Hivatalos közlemény.
4551,1904.

Hirdetmény.
Barsvármegye törvényhatósági bizott

sága választott tagjainak fele része a folyó 
év végével kilép ; minek következtében Bars- 
vármeaye törvényhatósági bizottsága f. évi 
874/10511. 10673. számú intézkedésével a 
választások megejtésAt elrendelte s az ösz- 
szes választás batáridejéül f. évi november 
bó 29. napjá’ tűzte ki.

A lévai I. válás ttó kerületben a válasz
tás Huberth Vilmos t. biz. tag elnöklete 
aia’t a városház tanácstermében fog megej- 
tetni és pedig négy legtöbb szavazatot nyert 
tagnak bevá asztáeávah A kilépettek, kiknek 
helye betöltendő, a következők: Cbekey 
Vilmos, Lakner László, Dr. N ivotny Imre, 
Belemart László.

A választás reggeli 9 órakor veszi kez
detét, mely időtől kezdve a szavazatok dél
utáni 4 óráig fogadtatnak e'.

Valasz ó mindaz, ki az 1904. évre ér
vényes országgyűlési választók végérvényes 
névjegyzékében fölvevő van.

Választói ók mindazok, kik az 1886.évi 
XXI. t. c. 23. § ában érintett kizárást okok 
ala nem e n-k. A szavazás szavaza’-'apok 
utján történik, melyre négy jelöltnél több 
név nem jegyezhető fel érvényesen.

Midőn a választó közönséget n i idézők
ről értesítem, egyúttal a választói jog tör- 
vényszabta gyakorlatára figyelmeztetve a 
választókat, a választási eljárásnál megki- 
vántató rendnek szigorú betartására is föl
hívom.

Léva, 1904. évi november hó 21-én.
Bódogba. Xjajos 

polgármester.

Az emberi anyag.
Talán semmi sem olyan olcsó,mint 

az emberi élet. Vállalkozók csak anyag
nak tekintik az embert. A fizetett mun
kaerőben beálló hiányt, ha egy cso
port embert valami szerencsétlenség 
lesodorja az élet színteréről, hamarosan 
lehet pótolni, mert elözönlik minden
felől. Sok az eszkimó és kevés a fóka, 
A megélhetés napról napra jobban 
tornyosuló nehézségei kényszerítik a 
munkást, hogy olcsó pénzért olyan 
munkára is vállalkozzék, a melynél 

életével játszik. S a munkaadók a 
munkás biztonsága érdekében alig tesz
nek valamit, sőt a tapasztalás mutatja, 
hogy egy lóra vagy szamárra sokkal 
jobban vigyáznak, mint egy emberre, 
mert a lóért és szamárért fizetni kell, 
mig az emberi élet — az ingyen van. 
Legfeljebb a feleség vagy egy pár 
nyomorult gyermek sir utánna. Azzal 
pedig édes keveset törődnek manapság,

Újabban Zsarnóczán a hídépítésnél 
történt nagyobb szerencsétlenség, a 
melynél több munkás ember életét 
vesztette. Elénk emlékezetünkben van 
még a múlt évi megrendítő eset, a 
midőn a tolmácsi révnél három asszony 
vesztette életét könnyelmű vigyázat
lanság következtében. Ezek a gyakran 
ismétlődő szerencsétlenségek arra kész
tetnek bennünket,' hogy egy kissé 
jobban gondolkoz unk az emberi élet 
olcsósága felett, a melyet vétkes gon
datlansággal egyesek és társulatok nap
ról napra oly könnyelműen koczkára 
tesznek. Az ilyen, valóban meginditó 
szerencsétlenség kell, hogy a ható
ságok. a vármegye közigazgatási ható
ságainak figyelmét is felhivja s kutas
son azon okon után, a melyek ily 
végzetes kimenetelű balesetek előidézői, 
melyeket a büntető igazságszolgáltatás 
is csak oly ritka esetben tud kinyo
mozni. A hatóságoknak kell arra fel
ügyelni, hogy a vállalkozók és munka
adók a munkást ne pusztán anyagnak, 
de embernek is tekintsék, a kivel más
kép kell bánni, akinek biztonsága, 
testi épsége felett fokozottabb -mérték
ben kell őrködni.

A zsarnóczai esetre felhívjuk a vár
megye közigazgatósági hatóságainak 
figyelmét, mert legutolsó sorban is az 
ő vállukon nyugszik az erkölcsi fele
lősség. Akár szabályrendeletileg, akár 
más utón oda kell törekedni, hogy 
mindazon munkálatoknál, a melyek 
mellett az ember testi épsége fokozot
tabb veszélynek van kitéve, az 
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óvórendszabályok fokozottabb szigorúan 
betartassanak. A kihágási büntetőtör
vénykönyvben vannak ugyan szakaszok 
a testi épség ellen elkövetett kihágá
sokra, azonban ezek nem is alkalmaz
hatók a fentebb megjelölt s hasonló 
esetekre. A súlyosabb beszámítás alá 
eső gondatlanságból okozott súlyos testi 
sértés vagy emberölés c-tak a legritkább 
esetben állapítható meg azok terhére, 
kiket a felelősség terhel, mert hiszen 
u vizsgálat legtöbbjének a fináléja, 
hogy az életét vesztett munkás a saját 
vigyázatlanságának lett az áldozata.

Ezért oly olcsó az emberi élet, 
ezért nem több az ember a mindenre 
felhasználható anyagnál. Pedig mind
nyájin tudjuk s érezzük, hogy legtöbb 
szerencsétlenséget az idézi elő, hogy a 
munkás testi épségére kevés gondot 
fordítanak, az őt munka közben érhető 
veszélylyel nem gondolnak. Csak akkor 
csapják össze kezüket, mikor beállott 
a baleset. A legszigorúbb óvóintézke- 
déseket kell tenni minden munkánál, 
hol az emberi élet koczkáztatva van. 
Ennek betartására kell szorítani a 
közigazgatósági hatóságoknak úgy a 
munkást, mint a munkaadót. Erre hív
juk fel hatóságaink figyelmét, mert 
akkor a lehető legkisebbre fogjuk 
szorítani a szerencsétlenségek eshe
tőségét.

Es ha mégis beáll ily szerencsét
lenség, mint a fennebb megjelölt eset
ben is, a közigazgatási hatóságok 
kötelessége, hogy a szerencsétlenül 
járó emberek családjáról gondoskodjék, 
illetve, hogy mindazokat, kiket némi 
részben is felelősség terhel, erre szo
rítsa, esetleg pedig, ami jobban a köz
igazgatás hatáskörébe vág, társadalmi 
utón tegye lehetővé a hátrahagyott 
özvegyek és árvák életének fenntar
tását, kiket a végzetes baleset kenyér- 
koresőj üktől fosztott meg.

A humanizmus korának szeretjük 
magunkat nevezni. No hát ilyeu alka-
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lommal mutassuk meg azt, hogy az 
embert többre becsüljük a pótolható 
anyagnál. A társadalomra magára is 
ránehezedik a felelősség súlya, mert 
magának a társadalomnak is fel kell 
emelnie szavát, valahányszor látja, 
hogy az emberi életet veszélyeztető 
munkálatoknál a kellő óvintézkedések 
nem tartatnak meg s igy a társada
lomnak is kötelessége a szerencsétlenül 
jártak hátra maradott nyomorgó csa
ládjának a humanitás nevében való 
felsegélyezése.

A magyar birtokos.
Ha igaz a bibüának az a szava, bogy 

' a melyik gyermekét legjobban szereti az 
atyja, azt fenyiti meg legtöbbször, akkor a 
magyarok Istene ugyancsak szeretheti a né
pét. A sors csapásoktól nem igen kíméli a 
nemzetet, mely alig hogy kiheverhetné egyik 
baját, már a másika': zudija rá.

A nyomorúság, úgy látszik, nem kíván
kozik el innen. E.-yszer felütő t tanyáján 
otthonosnak, jól érzi magát, mitae törődve 
az emberek jajveszékelésével, kényelmesen 
elnyujtózkodik.

Előbb a gazdasági válság fogott rom
boló munkájához, melyet kiméletleuü' végez. 
Kiszipolyozza ezt a ez igény, törekvő népet, 
mely ernyedetlenül dolgozik, hogy feutart- 
hassa magát. Azaz, hogy nem mindenki dol
gozhat. Mert a munka nincs oly böveD, mint 
munkáskéz. Az év nagy részében kínos ver
gődések közepette munka hijján kénytelen 
ödö.ögui sok dolgozni szvretö ember.

Azt hittük, hogy a gazdaság' válságnál 
nagyobb bajok már alig erhetn k. S ime, 
míg a gazdasági válság még fantartja rémes 
uraimat, újabb, még nagyobb baj szakadt 
reánk. Aa időjárás szeszélyessége nem en
gedte fejlődül a vetéseket, a Kánaánnak ne
vezett Magyarország anyaföldje megtagadta 
tőlünk aldasait. A nap elsorvasztotta az ele- 

’ lemhez szükséges termékeket, az életnedvet
adó felhők összeesküdtek ellenünk, satraj
kó.tak és se vágyakozás, se remeny, se kö-

T A R C Z A.

Évfordulóra
Te gyönyörű szép őszi napfény, 
Ti őszirózsák, mirtnsok . . . 
Te legszebb emlék ; édes álom, 
Melytől megválni nem tudok . . .

Menyasszony köntös, lengő fátyol, 
Fehér szalag, fehér csokor . . . 
Az oltárnál kezem kezedben 
Körülöttünk jó barát, rokon.

Mit oly soká hiába kértem
Örömmel hullt rám a virág ... I
Körültem úgy mosolygott miuden 
A föld, az ég, a nagy világ . . .

Két éve már . . . ládd édes párom 
Eioszlik minden fallegünk .* * 
A távolból csókkal köszönt már 
Szivünk gyümölcsa : gyermekünk .. .

Dr. Radványiné Ruttkay Emma.

Vidéki komédiák.
I. 

A bál.
(A dijbirkozó, amatőr vivő, foutba'l és 

tenis egyesület mulatsága a vármegyeház I 
dísztermében. A rendezőség : frakk, fehér ' 
nyakkendővel, künn áll a foyerben- Tiz óra ! 
és a terem még mindig koDg,)

I. Rendező : (az óráját nézi) A terem- '
buráját ! '

II. Rendező : (ő is megnézi az óráját) 
Az árgyéiusát ! Tiz óra !

III. Rendező: Azt a jégen kopogóját 1
IV. Rendező: (áei t).

Főrendező: (bekiált a terembe) Rudi 1 
Kezdjük 1 Azt. húzd, hogy : „Gyere be ró
zsám, gyere be!“

A czigány : (húzza).
(A lépcsöházból léptek hallatszanak. — 

Rendezőség hanyat-homlok előrerohan, egy 
rendezőt agyontipornak ! A fiskálisék ,Mar- 
ká“-ja betotyog a foyerbe).

Rendezőség : (csalódottan bámul).
Marka : (kissé szégyenlősen) Azt üzeni 

a nacscsága, hogy migrinje van! Nem jöhet 
el ! (jó indulattal) De azért csak tessenek 
megkezdeni a bált !

Főrendező : (dühösen) Tiszteitetem önagy- 
ságát !

I. Rendező : Hec—hec !
IV. Rendező: (a feje búbját vakargatja) 

Jól indul !
(Kocsizörgés, a rendezőség nagyság sze

rint Borakszik, a polgármesterék megjelen
nek),

Rendezők : (unisono) A kezüket csóko
lom ! (mind a karjukat nyújtják).

Polgármesterné: (nem tud választani).
Cigány : (A „Rákócy*-t  hútza).
Edíth kisasszony ; (fuvolázva) Sekan van

nak már ? (<-á após a II. Rendező tyúksze
mére.)

II. Rendező: (dühösen) A kr . . , (na
gyon nyájasan) uh igen !

(A hölgyeket bevezetik, erős kocsizör
gés. Három kocsi egyszerre. A rendezőség 
izgatottan réncigálja a mellényit, a ruhatá
ros az orrát fújja. Négy bárónő és bárom 
grófné jön. Élénkül a terem, alig néhány 
rendező lézeng a foyerben).

VI1. Rendező : (ráccsol) É it névézém 
murinák. Nincs holmi kszindli!

IX. Rendező : (egyet ért vele) Uhura I 
Nem adnál kölcsön öt pengőt ?

FZ7. Rendező: (büszkén) Bárrátom, a 
Mukitól kérrtém kölcsön én is I

IX. Rendező: (mint a kinek hirtelen 
dolga akad% szó nélkül bevonul a terembe.)

(Kocsizörgés, sokan jöonek. Mind gró
fok. Benn csárdást járnak, néhány rendező 
az izzadt tarkóját törli.)

Főrendező: (kiront a foyerbe) Meghiv- 
tátok Lujza hercegnőt és Mattasíchot ?

VII. Rendező: Pérszé . . . pérszé 1
(Mind a ketten el)

II.
Cséré,

(Utcai jelenet.)

(Szin: Gerzsouék háza melletti palánk. 
Palika elejtette az uj tábláját és félrehúzott 
ajakkal nézi a cserepeit, Bandi a mutató uj
ját köszörüli feléje és féllábon áll).

Bandi: (kárörömmel) Úgy kell... Úgy 
kell 1

Pali; (felemeli az öklét) Te 1
Bandi : (közelebb jön, nagy érdeklő

déssel nézi a cserepeket) Add nekem ezt a 
fát I (A keretet érti).

Pali : (határozottan) Nem 1
Bandi: (könyörögve) Add nekem !
Pali : (nagylelkűen) Na ! (odaadja).
Bandi: Hegedűt csinálok be'ö e ! (azon 

gondolkodik, hogy hogyan lehetne ebből he
gedűt csinálni).

Pali : (ő is szereti a hegedűt) Add visz- 
sza! Nem adom I (kikapja a kezéb'ü).

Bandi : Neked adom a kantáromat, meg 
a gyep.öt! (egy darab madzagot mutat). 
Meg ezt is ! (sárga üvegcserepet húz elő és 
hogy megmutassa, hogy mi mindenhez jó ez, 
a szeműhez emeli es azon nézegeti az utcát.)

Pali: (kíváncsian) Mutasd !
Bandi : (óvatosan a zsebébe dugja a 

cserepet) Meg a szarvasbogaramat is neked 
adom I (egy gyufa-skatulyát húz elő a nad-

• rág zsebéből, valószínű, hogy abban van a 
1 jelzett kincs, mert rögtön visszasüiyesati, 

nehogy baja essék).
Pali: (felragyog a fztms) No add!
Bandi : E öbb te 1
Pali: No ! (a bai kézivel görcsösen szó- 

' ritja a keretet, úgy nyuj ja Bandi ielé.)
Bandi : (megfogja a keret másik végét 

és nagy megfontolással rakosgatja a Pali te- 
' nyerébe előbb a sárga üvege', azután a 

spárga csomót, majd a gyufasáatu yát).
Pali : (Elereszti a keretet).
Bandi : (kereket old, az utcasarkon meg

áll, — csak a feje látszik — les;, kogy mi 
lesz most).

Pali: (i füléhez emeli a gyufaskatulyát 
és megrázza. . . majd meg nagy óvatosan 
kinyitja. A skatulya üres).

Bandi: (-izamárfüiet tuuat a sarokró).
Pali ; (felhúzza a houiiokát es a nagy 

jellemek nyugalmával kiáltja Pali fele) No 
megálj ! Itt van ez is 1 (A íö dre dobja a 
madzagot, meg a sárga üveget) Felad.aa 1

Bandi: (úgy lá'szik mjgíjedr, mert 
visszajön, a kezében van a siarvasbogar és 
azon mesterkedik, hogy legalább a Jabát 
tépje ki . . , Pali felé dobja) Edd meg !



nyörgés nem használt semmit : az eső csak 
nem akart beállni. A föld köpenyegébe, a 
drága, jó termő humusba vetett mag meg
volt ugyan, de most az egyszer nem a köpe- 
nyeg került az eső, hanem az eső a köpö
nyeg után, oly késő utána, hogy időközben 
tönkrement a köpenyeg.

Hát, biz ez nagy baj. Mert a silány 
termés következtében elmaradt élelmezési 
cikkek nem pótolhatók. A nép dolgát irá
nyitó körök sokat foglalkoztak mentő intéz
kedések tervezgetésével, söl dicséretreméltó 
és nálunk szokatlan sietséggel tényleg foga
natosítják is az Ínség enyhítésére irányuló 
rendszabályokat. Ez a sietség legjobban jel
lemzi, mily nagy a baj. De mi azt tartjuk, 
hogy magára a népre is háramlik az a kö
telesség, hogy nyomorát előrelátással csök
kentse. Ha erre nézve tanácsot adunk, el 
kell mondani népünkről az igazságot, mert 
csak igy lehet remélni, hogy felösmervén a 
veszély nagyságát, letesz azokról a hibákról, 
melyek bötermés idején is sokat ártanak 
neki, de ebben a szűk esztendőben egyene
sen végzetesekké válhatnak reá nézve.Ezért 
nem foghatja ránk senki, hegy a magyar 
népnek ártalmára akarunk lenni. Ha talán 
borsos lesz a szó, arról nem tehetünk, hisz 
a magyar ember paprikázott borral szokta 
magát gyógyítani.

A magyar nép legnagyobb hibája: a 
mértéktelenség.

A magyar nép nem gondolja meg, hogy 
az Istennek áldása, mit csűrbe takarít Szt - 
Mihály napkor, az egész évre való ; rende
sen a téli hónapokban föltorkoskodja már a 
java táplálékot, elfogyasztja busvétig a bo
rát s mire elkövetkeznék az igen erős mun
ka : kapálás, kaszálás, aratás és kévehányás : 
a nép akkor már kenyéren, kölcsönbe vett 
drága kamatú kenyéren élődik, vizet iszik.

Ha takarékosan bánunk a kevés meg
levővel, úgy szűkölködve bár, mégis kibír
juk addig, mig az Isten jobb terméshez se
gít. Ha azonban úgy élünk most is, mint 
máskor, úgy csakhamar be fog áöani a kö
nyörtelen Ínség és éhezni lesz kénytelen a 
nép. Ettől meg óvja meg Isten a magyarokat I * III.

Pali: (elégedetten teszi zsebre a csonka 
bogarat és váltogatott lábon ugrál haza felé; 
Bandi utána.)

III.
Palika és Bandika.

(Utcai jelenet,)

(Színházakra nézve kézirat, előadás joga 
fentartva. Szín : Gerzsonék háza tája , . . 
Palika meg a Bandika együtt mennek haza 
az iskolából . . . Pali egy darab zsíros új
ságpapírt talál, megállnak és feszült érdek
lődéssel nézik).

Pali; Ez „c“ betű !
Bandi: Nem is igaz 1
Pali: Da !
Bandi : Mert ez „b“ betű !
Pali : (nyugodtan) Tanító bácsi azt 

mondta, hogy ez „cu betüüü, meg az én pa
pám is azt mondtaaa !

Bandi: (kissé izgatott) Az én papám
nak keztyüje is van I

Pali: (ámul).
Bandi: Sárga keztyüje is van !
Pali : (nem hagyja magát) Az én papám 

kávéházba is jár 1
Bandi: Az enyém is. (Valami nagyot 

akar mondani, látszik rajta, hogy erősen töri 
a fejét) Meg még hivatalba is jár 1

Pali; Az én papámnak mégis több tolla 
van, mint a tiednek I (irótollat érti).

Bandi : (érdeklődéssel) Milyenek ?
Pali: (gondolkozik).
Bandi ; (nagyon komolyan, meggyőző, 

déssel) Nem is igaz 1
Pali: Azért is ! (harciasán) Meg szebb 

is a cipőm 1
Bandi: (megvetéssel) Otthon mezitiáb 

jársz !
Pali: Nem!
Bandi: (minden átmenet nélkül) Én po

fon ütlek 1
Pali: (megrágja Bandit).
Bandi: (visszarúgja és a piac felé kezd 

szaladni).
Pali : (először követ keres, majd meg

gondolja és elkezd kiabálni) Zsidó! . . . 
Zsidóó 1 . ■ Zsidóóó !

Bandi: Zöreg apád ! (nyelvét ölti.)
Pali: (utána ered s mindketten eltűn

nek az utcasarkon.)
KfcUay Ed*.

Polgári önérzet.
Körmöczbánván, több városi képviselő 

f. hó 26-áu, a „Szarvas-szálló" éttermében 
összejött, hogy megbeszéljék, tniceoda utón 
módon volna elérhető az, hogy a városi 
ügyek iránt, a városi képviselők összessé
gének az érdeklődése fokoztatnék s az igen 
szükséges ellenörizés, hatályosabbá téte-nék.

Azértekezlet eredménye nem sok, de egye
lőre elégséges ; mert, megállapodtak abban, 
hogy ezután, minden városi közgyűlést 
megelőző napon, este 6 órakor, a városháza 
tanácstermében, az érdeklődő s független 
városi képviselők összejönnek, hogy a 
közgyüés programmját megbeszéljék s 
tárgyalják.

Ez tehát, olyan próba-közgyűlés akarna 
lenni, hol az érdeklődök a kellő tájékozást 
szerezhetnék m“g, mit azután az egyes 
bizottságokban résztvevő képviselők adná
nak, nyújtanának. így véleményüket is ala
posabban megállapíthatják.

Szó volt arról is, hogy az ö iszejövetel, 
bizouyos szervezetet nyerjen; de miután 
nehányan, má- előre is fáztak tőle, abba 
maradt s a körülményekről tételeit függővé. 
A'tól tartottak ugyanis többen, hogy az 
összejövetelnek, ellenzéki színezete lenne, 
mi n hatóság ellen irányulhatna. Lehe‘, 
hogy igazuk van ; lehet, hogy nincs, annyi 
bizo yos, hogy a c él szép és szent s a jó 
akárhonnan is jő, tárt karokkal fogadtatik. 
Csak azután jó legyen.

A szabad vélemény nyilvánításának az 
útját, reméljük, senkisem akarja elvágni. 
Hissiür, hogy azért, mert valaki a nézetét 
kimondja, meg nem köveztetik !

Mindenesetre, akinek az eszében, az 
előtanácskozások eszméje megfogamzot', 
okos dolog létrehozatalát mozdította eiö. 
Mert annak korunkban nagy a szükséges
sége, lévén álta'ános erkölcsi hanyatlás min
den téren. Még Körmöczbányát sem vesz- 
szük ki. Kereken kijelentjük azt, anélkül, 
hogy sértő szándékunk lett volna, vagy e 
miatt vádolnánk valakit.

Akármerre nézzünk s vizsgálódunk’ 
csupa elmezavar, ferde felfogások, nagyzási 
hóbortok, egymásnak a bemocskolása, a 
kányafejnek a felütése, kapaszkodó önzés 
tapasztalható !

Mintha csak simán csúszó kigyök szo
rításával s a vadmacska ugrásával töreked
nének az emberek prédát ejteni!

Bizony, ez igy nincsen jó I
A viszonyok tehát mint országszerte, 

Körmöczbányau sem jós. Azonban szüksé
ges-e ez Körmöczbányán ? Szüksége van-e 
a társadalomnak a sok édesen csattogó a 
mézédességü szóra ? Szüksége van-e puha 
vajra, melyet minden formában lehet ön e- 
ni; szüksége van e félénk nyulakra, kik 
lapu nas, vagy luto tk ? Bizonyára nincsen. 
Epén azért, tartalmas és lelkiismeretes ele
meknek a sorakozása mindig becsülendő. 
Országszerte erre erre van szükség.

Mindenütt fel keli vfágositani a szen- 
zacionális szereplőket, hogy igazán tévednek, 
amikor engedik, hogy a füst, utánuk ust- 
esék, mint a középkori lovagoknak a struc- 
toil. Föl kell világositaui az embereket, hogy 
sunyi a áza'03sággal, ne várják boldogulásu
kat; jegyezzék meg maguknak, hogy a 
vércsének s bójának nagy a torka ; jegyez
zék meg, hogy o yan tűzhely, mely folytén 
be van ugyan fü ve, de benne semmi sem 
sül, mitsem ér ; jegyezték m<*g  jó', hogy az 
oiyan emberek, akik évad szerint választják 
szőrüket és bőrüké*,  azoknik az emberek
nek a nyelve tova vágtat a átugrik a gáion! 
J-gyezzék meg jó1, hogy ahol az emberek 
olyanok, mint a Schöberl-ágy, msly nappal 
szék, éjjel ágy ; ott poloskairtó munkára 
van szükség! Végül, jegyezzük meg jói, 
hogy ahol az emberek vergődnek mint a 
gimplik a rezes kalitkában, ott kacskaringós 
következéseknek, pózo'ásoknak, nagyotmon- 
dásoknak, okoskodásoknak tág a teie. Ete
ket az elmefuttatásokat tartottuk szüksége
seknek a felemlitésre. Tanuljon belőlük, aki 
akar! A’taláno? értékűek! *)

Reméljük, hogy a fa még Körmöcz
bányán sem aludt el a tűzön, habár napja
inkban, igen sok a függő, üzletes ember ! 
Erős a hitünk azonban, hogy vannak, akik 
állandóan a köznek a javát óhajtják s ennek 
érdekében munkálkodnak. A ragadozó madár
nak lépvesszőt kell adni! Nem árt, ha a 
világi áldásáról, a képviselőtestületnek eset
leges szürke verebeit felvilágosítják 1

A törvény tisztelete mellett nem kell 
félni senki öl, csak az Istentől 1 v.

*) Mi nem értjük e sok képletes vonatkozást, 
talán a körmöcziek értik I — Szerk.

A kegyesrendi templom megnyi
tása. Hat hétig nem volt istentisztelet a 
piarista templomban a festési munkálatok 
miatt. Ezen idő alatt a piaristák a hivatalos 
deák-miséket és magán miséket a pré
post plébános szives beleegyezésével a plé
bánia templomban végezték. Múlt vasárnap, 
azaz nov. 20 án ünnepélyes nagy misével és 
prédikációval összekötött istentisztelet jelezte, 
hogy az Ur bevonul újonnan feldíszített 
hajlékába. A nagy misét Malonyay István 
bázfőnök és igazgató mondotta Sinkovits 
Ferenc', Szigeti János és Pózna József pia
rista tanárok segédkezése mellett. Az evan
gélium eléneklése utáu Gácsér Endre k. r. 
tanár lépett a szószékre és magvas beszéd
ben kifejtette, hogy a nap nemcsak a pia
risták ünnepe, hanem ünnepe egyúttal azon 
áhitatoa közönségnek is, amely az ö templo

mukban szokta az Urat dicsérni. A szónok 
megköszönte egyúttal a hely szentségéhez 
illő módon a befo'yt adományokat, kiemelve 
Líva város nemesen gondolkozó hölgyeit, 
akik a magasztos cél létrehozatalára legtöb
bet tettek. A tauuló ifjúságot, az egyház 
és a haza reményeit, sem kerülte ki az ékes- 
szavu szónok figyelme : lelkes szavakkal 
buzdította őket a humánus érzelmek ápolá
sára és fejlesztésére. — A sz. mise alatt az 
ifjúsági énekkar Burányi Gyula k. r. tanár 
vezetése mellett saép egyházi énekkel emelte 
az ájtatosságot. — Az eszme megpenditése 
Malonyay Istváu finom müérzékére vall,annak 
megvalósilasa a nagy közönség érdeme, a 
gyűjtés szép eredménye Gácsér Endre ügy- 
buzgóságát dicséri. Különben beszéljenek a 
számok. Léva városa 50 K., Féja Kálmanné 
Deák Miklósné, Arvay Józsefné, Huberth 
Vilmosné, Túrna Pálné, Dr. Medvecky Ká- 
rolyué, Barsóczy Barnabásné, Kern Béláné, 
Ko czab Frigyesné, Czambel Józsefné, Hoilo 
Sandorné, Leidenfrost Tódorne, Dr. Novotny 
Imréné, Bchwarcz György, Schwarc Ferencz, 
a főgimnázium tanári karából: Malonyay 
István, G.uianyi Lajos, Gasziati Endre ny. 
tan. S.ukovics Ferencz, Hadadi Gaza, Szi
geti János, Gácsrr Endre, Púder Jószef, 
Pózna József, Burányi Gyul», Földvári György 
Deák Miklós es a kegyesreodi tarshaz 10 —10 
K., Lavatich Gusztavné, 8 K , Bellán Adolfue 
R edli Zoltánná, Mercador Alajosné, Jozsei- 
csek Gézáué, Bobok Mariska, özv. Szílassy 
Caesarné, Csekey Vilmosné, Dr. Kersék 
Jánosné, Peihes Jánosné, Macsay Lukácsné, 
Dr, Kmoskó Béla; Nyitray Ferenc 5—5 K, 
Bi esés Józsefné, özv. Szilassy B dáné, Faragó 
Simune, O dódy Endréné, Dr, Katona Ja- 
nosué, Frasch Mária, özv. Viatóriszné, özv. 
Mészáros Józsefné, Hoffman Ferenczné. Árus- 
tetter Imréné, Klem Ödönné, Jozsefcsek 
Károly, Grapka József 4—4 K., Skita Sán- 
dorne, özv. Jozsefcsek Karoiyne, Gőiffy Gj 
záné, Strliegyi János 3 — 3 K.. özv. Makacs 
Istvánné, özv. lleny ey E ekne, Ortmau F.- 
deiné, Bnyó Istváuné, Tóth Zs gáué, özv. 
Biuu-ia Istvánné, ö-.v. Gyeues Jozsefne, 
özv. Csirok J .uosne, Pogány Virguue, Tu
rbóz Lörinczm', Berkó Istvanué, özv. Klempa 
Pálne, E öss Sándorné, özv. Bakó Fereucué, 
Dr. Dómján L .jüané, Szí assy Saudorné, 
Zseiiaa Ede, Ricz János, Dodek Jauos, Sz»bó 
Sándor, Nappel Rezsőbe, Ghimessy József, 
Boiciányi és Ciernák, Oadrejkovits testvérek, 
2—2 K., özv, 8 yaszny Auialné, Harsaghy 
Náudorne,özv. Bartos Istvánné, Lehócky Vii- 
mosné, Vari Lajosné, Kabina Ervinné, Márkli 
János, Adamcsa György, Schuberth Jeuö 
1—1 K., Ehhez járult a fögimn-ifjusaganak 
gyűjtőivé 81 K. 15 f., melyből az I oszt. 
26 K. 50 f., a L.-ra 5 K>, 90 f„ a lil-ra 11 
K., 74 t., a IV re 10 K., 20 f., az V-ra 
2 ív. 80 f., a Vl-ra 5 K. 81 f., a VH-re 
10 K. 40 f., és a VIH-ra 7 K. 80 f., esett. 
Így a gyűjtés összege összesen 600 K. 15 f., 
tesz ki. Euhcz járulunk meg 1) az ifjúsági 
nyári mulatság tiszta jövedelme 1090 K.. 2) 
ennek július óta esedeses kamatj >, 14 K., 
60 f., s 3) az ócska padot eladási ára, 5Ö 
K., Ezek szerint a rend behozásra összesen 
1754 K. 75 f., kitevő összeg állt a rendel
kezésre. Ebből Laufer lévai festőnek 1450 
K.. Szauer Mór építőnek 103 K., az aszta
losnak 48 K., s a takarításért 22 K. fizettüuk. 
így az 1623 K., kiadást a tökéből levonva 
131 K , 75 f., megmaradt, a mely összog egy 
díszes ünnepi oltárszőnyeg bevásárlására fog 
fordittatm. Ljgyen tehat ismételten hála és 
köszönet a nemes jótevőknek s adja Isten, 
hogy az üdvös célra adott minden fillér 
ezerszeres áldást hozzon a jókedvű adako
zókra. Most mar nyugodtan nyithatunk ajtót 
az idegenek előtt is, mert a templom egy
szerűségében is nemesen felel meg a rendel
tetésnek. Bizalommal várhatunk arra az időre, 
mikor elöallansk az intézetből távozott fér
fiak, hogy külső eg is rendbehozva az épületet, 
a tejes megújítást befejezzek.

Különfélék.
— Virághullás. Rózsák özönével, fe

hér szalagos koszorúkkal boritott koporsót 
vittek ki tegnapelőtt a temetőbe, a kopor
sóban sz p, fehér ha'ott . . , Hiába volt 
kedves és szép ; a zord kaszásunk azon sem 
indult m-g csontlelke, hogy fiatal volt még, 
alig hagyta el gyermekjátékait ; ha korához 
képest komo'y lett, azt az a pusztító, ke
gyetlen vész okozta, mely ellen orvosság 
nincs, lassú, lázas haldoklás az egész. Hiába 
ápolta édes anyja önfeláldozó, titkoit szenve
déssel ; hiába várta édesatyja kétségbeesett 
reménykedéssé1, hogy az ö gyönyörű kis 
virága még vig lesz és egészséges; hiába 
fordult felé az egész város, messze vidék 
részvéte, jámbor óh j’ása : Ordódy Ju
liska meghalt. Az a sok könny, mely 
érte hullott, az a sok pompás virág, mely 
ravatalát borította, mind csak arról beszél, 
hogy a veszteség nagy, megmérhetetlen.Sze
rencsétlensége az embernek, a teremtés sze
gény koronájának, hogy érzései végtelenek, 
de élete, boldogsága nagyon is véges, ideig- 
óráig tartó. Hiú erőlködés volna erre vigaszt 
keresni, gyógyító balzsamot találni, olyan 
seb az, mely be nem gyógyul soha. Talán 
egyedüli orvosság az a folyton sajgó fájda
lom, mely híven őrzi, holtig táplálja az el
vesztett egyetlen drága em'ékezetét 1 — A 
gyönyörű koszorúk hamizában a követke
zőket figyeltük meg : Bólém un család. Nyit 
godjál csendesen, (fehér őszi rózsa). — Lajos 

és családja. Felejthetetlen húgának, (kék 
nefelejts). — Gizella nénéd. Fájdalmas ke
gyelettel, (orgona). — Margit—kis Jutának, 
(fehér és veres szegfű és ösz’-rózsa). — Kazy 
HeUn és Margit Juliskának, (fehér krizan- 
témum). — Usztinótól Juliskának, (halvány 
sárga rózsa). — Sztankayné Juliskának.(vö
rös, fehér szegfű). — Ordódy Vilmos és csa
ládja. Szeretett Juliskának, (rózsaszín rózsa)
— Kiéin Eberdhardt és családja. Felejthe
tetlen Juliskának, (rózsaszín rózsa)— Vilkó 
Isten veled, (halvanysárga rózsa). Icsó. Ju- 
lának, édes kicsi testvérének, (veres, fehér 
szegfű). — Apus. Imádott Juliskájának, (fe
hér szegfű). — Mamuc'. Drága Julájának. 
(krizantémum és margaréta). — Szilágyi 
mama. Juliskának, (rózsaszín rózsa).— Fehér 
csokor az egri zárdából, ezüst Mária-érem- 
mel — Juhász és neje. Tiszteletük jeléül.
— Kedves kis Juliskának. Róza, Vilma es 
Gizi. — Nyugodj békébeu draga gyer
mek ! Clotild néni és Ilona néni, (ba
bér-koszorú sárga rózsává1). — Felejt
hetetlen Juliskának Margit néni és Lala, 
(babér-koszorú sárga rózsa és ibolyával). — 
Pósa Béla (srizaniemum koszorú). — A fe
kete szegélyes gyászlevél ezeket jelenti : 
„O.dódi és alsó-lieszkói Ordódy Eridre és 
neje váradi Szakmáry Mária fajdalomtól meg
tört szívvel jelent k, forrón szeretett gyer
mekük Júliának f. évi november hó 23-án 
délután 5 órakor, életének 15 .k evében, 
hosszas szenvedés és a halotti szentségek áj- 
tatos felvétele után történt gyászos elhuny
tét, A drága gyermek földi maradványai t. 
évi november hó 25-én délután 2 órakor fog
nak a lévai róm. Kath. temetőben örök nyu
galomra helyeztetni. Az engesztelő szeatmiie 
áldozat f. hó 26-án reggel 7 órakor a lévai 
róm. kath. plebama templomban fog az Ur
nák bemutattatni. Léva. 1904. évi november 
hó 23. A bé&e angyala íeb gjen a drága 
gyermek porai felett!"

— A lévai állami tanítóképző igaz
gató tanácsába a megürü t tagsa.’i helyekre 
a kultuszminiszter Leidenfrost Tódor 
uradalmi jószágigazgatót és Csekey Vil
mos ügyvédet nevezte Ki.

— Uj pályázó. A városnál be ö.teudö 
adásokra a t. november 19-ig be^oott pályá
zót névsorát mái közöltük, tegnapig az el
lenőri állásra még beadta pályázati kérvé
nyét F o r g á c s Mihály helyt anyakönyv
vezető is.

— Előléptetés. J á n o s s Ede szám
vevő, a lévai Kir. penzügyigazgatóság mellé 
rendelt számvevőség fönöKe, — mint öröm
mel értesülünk — számtanácsossá nevezte
tett ki.

— Felolvasó estély. A Kath. Körben 
november hó 27-én este 6 órakor Báthy 
László elnös fe.olvasást tart a Stefánia árva
ház javára. A választmány a tagokon kívül 
vendégeket is szívesen lát. Bilépti díj nin
csen, de a Stefánia árvaház céljaira a leg
eteké yebb adományt is köszönettel fogadja 
a nöegylet az ajtónál elhelyezett perselybe.

— Erzsébet ünnepély a gimnázi
umban. A boldog emlekü nagy királyné 
emlőkét kegyelettel ünnepelte meg a hely
beli kegyesrendi főgimnázium e hó 19-ód. 
E özetes sz. mise után a rajzteremben gyűlt 
össze az üuneplö közönség, a tanarikar és 
az ifjúság. A műsor, melyet már közöltünk, 
minden pontjában jól sikerűt; fénypontját 
azonban Cserei József kegyesrendi tanár 
emlokbeszedo képezte. A tudós tanár meg
győző vallásiam, bölcsészeti, él történeti 
alapoa kifejtette, hogy a „Mater Dolorosa" 
Nigyasszonyuuk, st ■. kifejezésekkel bővel
kedő versek és prózai munkák inkább sértik, 
mint emelik a no dogult királyné emlékét. 
Ouine, q lód est nimium, vertitur in vitium. 
(Minden túlzás a vétség útjára tereli az 
embert.) A szónok egyúttal rámutatott a 
helyes alapra, amelyen az Erzsébet-kultusz 
felépülhet es ez : a magyar faj és haza sze
retető, továbbá a jótékonyság, A tanulságos 
és miuden izében sikerült ünnepély a 
Himnusz eléneklésével végződött,

— Vallásos-estély. A lévai ev. ref. 
egyház kebelebeu alakúit .Bethlen Katalin 
keresztyén nöegylet*  december 4-én estve 
fel 7 órakor tartja második vallásos estélyét 
a városháza nagytermében. Felolvasás, sza
valat és énekszám teszi kellemessé az estélyt. 
A teljes műsort a jövő héten küldi szét az 
elnökség.

-I- Gyászrovat. Városunknak egy de
rék, becsületben elaggott polgára hunyt el 
f. hó 25 én, S e 11 s a m János. Gyászba bo
rult családja a következő gyászjelentést adta 
ki : „Özvegy Sel'.sam Jánosné szül. Jancsó 
Mária a saját, valamint gyermekei János, 
Irma és Emilia s az összes rokonság nevé
ben mélyen szomorodott szívvel tudatják, 
forrón szeretett férj, illetve apa Seltsam Já
nos f. hó 25-én deli 12 órakor élete 67-ik, 
boldog házasságának 43-ik évében, hosszas 
szenvedés és a halotti szentségek ájtatos 
felvétele után történt gyászos elhunytét. A 
bo dogult földi maradványai f. hó 27-én dél
után 3‘/i órakor lógnak a lévai róm. kath. 
sirkercben örök nyugalomra helyeztetni. Az 
engesztelő szentmise áldozat f. hó 28-án reg
gel 7 órakor a plébánia templomban lesz a 
Mindenhatónak bemutatva. Léva, 1904. évi 
november hó 25-ód. Béke hamvaira, — ál
dott legyen emléke !u

— Uj jótékony egyesület. „Lévai 
Remény asztaltarsasag" cím alatt f, évi ok
tóber fió 18án egy uj jótékony egyesület 
alakult az Oroszlán fogadó helyiségében,mely



nek célja a szegény iskolás gyermekeknek, 
kik a tanár urak által ajánlva lesznek, kará
csonyi felruházása vailás-kü.önbség nélkül. 
Rövid idő alatt az egylet már is szépen mű
ködött, amenyiben e célra már is 79 koro
nát gyűjtött tagjai között. A társaság elnöke 
Szemerédi Lajos, alelnöke Fanderlik Gusz
táv, pénztárnok Kucsera József, ellenőr Végit 
Lajos, jegyző Makkay Béla.

— Kaszinó estély. A kaszinó estélyét 
a vigalmi bizottság határozata folytán fo yó 
évi december hó 10-éu tartja. A bizottság 
mindent elkövet az est sikere érdekeben, a 
programúiét már megállapította, a szereplő
ket fe kérte és az „értesítéseket* 1 is kibo
csátotta. Ai estély igen kedélyesnek ígérke
zik, úgy, hogy hölgyeink nagy érdeklődéssel 
várhatják.

— Tliea-estély. A lévai izr. nőegylet 
f. hó 21-én tartotta meg e'ső thea-estélyét 
s a célzott „családias jellegit" összejövetel
nek tényleg meg is telelt. Mintha csak egy 
család lett volna, úgy érezte ott magát min
denki. Dicséret illeti az egylet vezetőségét, 
hogy midőn a szegények javáért fáradozik, 
nemes egyszerűséggel, s családias fesztelen
séggel törekszik a mindennemű estélyek luxu
sát megtörni s ez által a résztvevőknek meg
könnyíteni, hogy a nehány rövid órára sza
bott együttlétet kellemessé és kívánatossá 
tegyék, hogy igy apró filléreket gyűjtve 
fthea, gyümölcs és hűsítők csupán kávéházi 
arakkal lettek kisrolgáiva) mégis a sok nél
külözőnek — kiknek száma különösen most 
megszaporodott — segélyt nyújthassanak. 
Weisz Mérné, a figyelmes és fáradhatatlan 
elnöknö mellett kedvességükkel buzgóikod- 
tak ezúttal, mint háziass"onyok : B aun Gvu- 
láné, Fenyvesi Károlyré, Gro’te Vilmosné, 
Kiéin Sándorné, Liebermann Jrkabné, Dr. 
Priszner Gyuláné és Dr. W inbereer Adoifaé, 
kiknek LGrger Micike, Biau R za, B'um 
E’ike, Grüufeld Janka, L.uffjr Józsa és 
Reitminn Piroska mint házi kisasszonyok se
gédkeztek oly ügyesen, hogy — majdnem 
— reggelig tartó tánc lett a következmé
nye. Ha már a kezdet ily sz-pen sikerült, 
vájjon mi lesz még a december vége felé 
terveit következő estélyen, m kor azt hall
juk, hogy a rnir denütt buzgólkodó Feny
vesi meg meglepetést is tartogat a re d - 
zöség nevében ?

— A keramit Most, hogy a fgy en
gedett és megnyílt a jó, marasz'aló sár,óhaj
tásunk isméi a keramit kiegészít -se f ‘lé for- 
du'. Reménységünk ezúttal nem is lesz meddő, 
mert a vámut meghosszabbítása és a vám
dijak felemelése lehetővé teszik, hogy a ke 
remit-ut a vasúti pályaházig meghosszabit- 
taesék, ami a tanítóképző uj épületének 
szempontjából is — mely a vásártéren kifelé 
menet a balo dalon fog felápü ni — f l é le
nül szükséges. A Mártonffy és Koháry-u’cák 
keramitutjára — mint megyei u rí—a v r- 
megye 50 éven kereez'ül fizetendő < vi 2500 
koronát ajánlott fel s ha a város még körül
belül ugyanilyen évi összeget biztosit, a ke- 
rami'-ut meglesz. Tekintettel ar a, hogy 
mily fontos kérdés ez kü ötösen a Kobáry- 
utcában egészségi szempontokból is, remél
jük, hogy a képviselötestü et nem fogja meg
tagadni az aránylag csekély összeget; annál 
kevésbbé, mert hiszen a legu.óbbi nagy .be
fektetések és alkotások — a vezető körök 
dicséretére legyen mondva — úgy szólván 
a város polgárságának megterheltetése nél
kül jöttek létre, sőt egyik-másik jövedelmező 
vállalkozásnak bizonyult.

— Elmaradt hivatalos vadászat. 
A f. hó 21- és 22 re Némethi községben hir
detett hivatalos v. ddiszné-vsdászat belügy- 
miniszteii rendele re elmaradt. A hirtelen be-

í

állott időváltozás — enyhe idő — kü önben 
sem kedvezett volna a vadászatnak.

— Szeszélyes tél. Már a korcso yák 
is előkerültek, de egyszerre vége lett a téli 
dicsőségnek. Eltűnt a hó és ismét örökébe 
lépett a sár, A puskaropogás is e!nómult. 
Pénteken es.te azonban ismét ragyogtak a 
csillagok és úgy lehet, mire e sorok napvi
lágot látnak, megint itt van a fagy, meg a 
hó, „a hóit föld téli szemfödöje*'.

— A közönség figyelmébe. Múlt évi 
november hó 1-től kezdve a m, kir. posta 
(és távirda) hivatalok kötelesek a bérmen- 
tesitetlenül, vagy elégtelenül bérmentesítve 
postára adott összes levélpostai küldemé
nyek, u. m. : levelek, levelezőlapok, nyom
tatványok és áruminták után esedékes por.ó 
összegeket portójegyekkel leróni. Esetleges 
visszaélések lehető megakadályozása céljából 
a pozsonyi posta és távirda igazgatósága 
felhívja a közönséget, hogy a megfa elő ér
tékű portójegyek felragasztásaval nem fede
zett levélporiót ne fizesse meg, hanem ilyen 
nek esetéu a tényállást akár pinaszkönyv 
Utján, akár szóval, akár ped:g írásban hozza 
tudomására, mert nemcsak a királlamkincs
tárnak, hanem a közönségnek is érdekében 
áll, hogy illetéktelen követelésektől megkí
mélve legyen.

— Vásár. Léván ez évi november hó 
21-én tartott országos baromvásárra felhij- 
tatott szarvasmarha 1312 drb,; ló 1805 drb., 
juh 70 drb.; sertés 250 drb., kecske 7 drb., 
összesen 3444 drb. Ezekből eladatott szar
vasmarha 421 drb.; ló 142 drb.; juh 6 drb., 
sertés 124 drb.; kecske 1 drb.; összesen : 
694 drb.

— Mintagazdaság Nyitramegyé 
ben. A nyitramegyei Gazi.asági Egjesület 
kezdeményezésére a fóldmivelési kormány 
2 uj mintagazdaság berendezését engedé
lyeste, As egyik TardoskeddeD, a másik 
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Nyitravölgy északi részén Koós községben 
lesz szervezve.Tardoskedden a mintagazdaság 
felállítását azért haiározta el az egyesület, 
hogy az ott divó rendszertelen föidmive- 
léssel szemben az okszerű gazdálkodást kö
vetésre méltó példában bemutassa. A Koós 
községben felállítandó miutagazdasággal de- 
mousu-álni kívánja az egyesület azt, hogy 
a gyenge föld minősége az állattenyésztés 
kellő felkarolásával javu1, s termő ereje 
nemcsak t'entarcalik, hanem fokoztatií, ami
nek eredménye a birtok jövedelmezőségének 
fokozása. A földmivelésügyi kormány ki- 
kü dótrje F e r e n c z y Karoly a komáromi 
fii dtn.ves iskola igazgatója ; M e z e y Gyula 
ügyvezető aieinök e3 V e 1 c s e y József 
titkár e napokban tekintették meg a két 
gazdaságot, megállapították a gazdasági fel
szerelés állattenyésztés kiegészítésére szüksé
ges adamsegely nagyságát, a vetés forgókat 
stb. Tardoskedden Tóth Vincze, Koócou 
D a u n e r Pál gazdasága lesz berendezve.

iflillSAGOK
Rovatvezető: ZUHANY.

— Aki szórakozott. Egy úrnő, aki különben 
nagyon kedves és barátságos, a napokban bevásárlást 
eszközölt egy rövid ára üzletben. Távozáskor a figyel
mes kereskedő, a szokott előzékenységgel kiséri az 
ajtóig mondván ;

— Örültünk, hogy szerencsénk vo't nagyságos 
asszony . , Szerencséltessen mielőbb meg nt. . .

— Nem, nem, most magukon van a sor .... 
Maguk jöjjenek — feleli bájosan — a szórakozott 
assszonyka.

— Ajánlat. A vé.* :t jarta a czigány. A haláltusa 
közben odaszólt a feleségének ;

— R'.izti, vedd fel az üuneplő ruhádat, s gyere 
ide hozzám.

— A csiuos menyecske szót fogadott. Amint aztán 
ot. állott a vacokuál, a cigány felfoúaszkodik

— O i halainak angyala, hát nem telcsik neked 
ez azs ásson y jobban, mint éu ? Vedd el inkább őt 
helyettem . . .

— Mi a kacersag Édes papa, mi az a kacér nő?
— Minden nő, akit akarunk, de nem bírunk 

megkapni.

— Kor meghatározás. — Van-e bátyád ? kérdik 
a kts tiutól.

— Vau hát.
— Hány éves ? »
— Azt nem tudom, de már káromkodni kezd.

— Drága feleseg. Jegyző : Mi baja már megint 
tanító ur ?

Tanitó: Borzasztó pénzembe kerül a feleségem. 
Ma is annyira boszantoit, hogy legalább három liter 
bort meg keli innom, mig Itcsillapulok.

Közönség köréből.
Pályázat.

A vallás és kozott, m. kir. miniszter 
ur f. évi 73 519. sz. rendeletével a Szé- 
chenyi-Kolloaits féle alapítványnál megüre
sedett ésevi 126 kor. élvezetévei egybekötött 
52 segélydijas helyre pályázatot hirdetett.

Ezen alapítványi helyekre oly magyar- 
szági illetőséggel bíró r. k. vallásu és agg- 
koru férfiak pályázhatnák, akik jó erkölcsi 
magaviseletüeK, szegény sorsuak, vagy ke- 
resetkepteloneK s a haza és a király szol
gálatában érdemeket szereztek.

Előnyben részesülnek, akik a népueve- 
lés térén működtek, nemesi származásúak s 
e mellett vagyontalanok.

Folyamodók kérvényeiket az adományo
zási jogot gyakor.ó vallás es közokt. m. kir. 
miniszter úrhoz címezve az illetékes egyházi 
főhatóságnál tartoznak benyújtani, melyben 
a fentemlitett körülmények hiteles okmá
nyokkal igazolandó^.

Benyújtási határidő f. évi december hó 
1-sö napja.

E pályázatról az érdekelteket ez utón 
értesíti

Dr. Hamos Péter 
kir. tanfelügyelő.

Nyilvános nyugtázás-
Nagyságos Györffy Géza pénzügyigaz

gató ur közvetítésével a „Bethlen-katalin 
kér. nöegyiet“ részére újabban a következő 
kegyes adományokat kaptam: Pollák Zsig
mond verebélyi lakostól 25 kor. Knapp 
Sándor baracskai lakostól 10 kor. Jankó 
László kép. tanár úrtól 2 korona. A nemes 
ügyben faradozónak, valamint az adako
zóknak hálás köszönetűnket fejezzük ki az 
egylet nevében.

Léva, 1904. nov. 17.
Dr. Tóth Sándorné Birtha József

pénztárnok. e. felügyelő.
Részletes kimutatás

a barsmegyei tüzkárosuitak javára a Léván 
alakult „Segítő bizottság" gyűjtésének ered
ményéről.

(Folytatás.)
Szabó Jónásáé Vátzy Zsófia gyiijtöivén :

Ifj. Gál János, F?ja Kálmán, Veres Sán
dor, Ritz Jónás, Tolnay Sándor, Tolnay ká
roly, Dálnoky Lajos, Bajacsek János, idb. 
Zilay István 2—2 K., Zőay Jánosné, Szabó 
Dánielné, Bogyó Janosué, Bajusz Istváuné, 
Tolnay András, Weiner Jakab, Szikszay Ist
ván, Pataky Lajos, Nagy József, Halló And- 
rásné, Ga'ambos Jónás, Chlebovits Janosné, 
Vörösmarti Miklósné, Ondrejkovics, Tatár 
Istvánná, Vácy Jónás, Gáli Sándor, Tóth 
Károly, özv. Búra Istváuné, Galambos Ist

ván 1—1 K., Ördögh Mátyás, ifj. Szüts 
István, Dómján János, Veres Lajos, Kakody 
Lajos 80—80 f., Tolnay Lajosné, Dohány 
József, Csákányi Sáudor 60 f,, Hasznos And
rásuk, Madarász Istvánná, Bella Au’al, He
gedül László, Agárdy Zsigmond, Bochacker, 
Becsek Csilla, Ruöi Mihá'yné, özv. Gyöngyi 
Istvánná, Mdle Károly, Dekái Lajosok, Va- 
rannay Istvánná, ifj. Pólya István, Rózsás 
János, özv. Kiss János, Juhász Istvánná 
40 — 40 f.. Lázár István 30 f, Horváth Pál- 
né, Bori Károlyné, Dohány István. Nyúlása 
Lajos, özv. Juhász Károlyné, id. Pólya Ist
vánná 20—20 f. ; összesen : 52 kor. 70 f.

(Folyt, köv.)

A lévai önk. tűzoltó egylet 
gyüjtöivén a mászóház felépítéséhez adakoz
tak a múlt számban közélteken kívül:

Pollák 2 korona, Fraech Sándor 40 
f., Mika Sándor 20 f., Leyrer 1 k., Novotni 
JÓ2sef 60 f., Tonhaiserné 40 f., Csuvara M. 
40 1., Korpás 40 f., Scbwitzer 11. és fiai 2 
k., Németh S. 1 k., Ördögh Lajos 2 k., 
Dr. Szilárd S*mu  2 «., Borcsányi és Csernák
2 k., Nehasil 60 f., Bandi Endre 2 k., Dr. 
Gtiknyi Miksa 1 k., Dr. Kersék János 2 k., 
Markly József 2 k Nyiirai Ferenc 4 k.. 
Lé vai kereskedelmi bank 3 k., Boleman 
gyógyszertár 5 k., Singer varrógép r. t. 2 
k., Su ch Ignácz 1 k., Pollák Kálmán 1 k., 
Wilcsek Silamoa 1 k., Frommer Ignácz 1 
k., Kiéin Sándor 3 k., Weisz Samu ás fia
3 k.. Schü-c Gyula 1 k„ Markovit Gyula 
1 k., Schvarc György 3 k,. Frommer Mór 
1 k., S einer József 1 K., G >ld erunner S. 1 
k., Fischer N .tál 2 k. Kohn Lajos 20 f., 
Bellái: Adolf 50 f., W isz pék 30 f., Fog'er 
E jós 1 k., R'Z.ha Károlyné 1 k , Krizsányi 
Karoy 60 f, Túrna Pál 1 k., Ujfalussy 1 
k., Dr. Kmoakó Béla 2 k„ Hamburger J.
1 kt, Szabó Sacdor 1 k., Vieióriszné 60 f., 
Gyapai Gusz'áv 1 k., özv. Oadrejkovitsné 
20 f., Greincz Zaigmotd 30 f, Weisz N. 
30 f, Dr. Haas Z-igtnond l k., Szabó János
2 k., Weisz S mon 1 k, Levatich Gusztáv 
5 k,, Siokol Lajos 40 f, Kubik Lajos 40 f., 
Fürszt B rnhard 40 f., Köves L 1 k., Bo- 
zóky ívván 60 f., P g'er litván 1 k, D •. 
Dómján L jós 1 k., N>nman 60 f., M háika 
lat-au 40 f., Ricz Virág B-la 40 f., Tóth 
Sándor 20 f., Bdbach L .jós 1 k,, I. f. g. 
1 k., Szlivka Lajos 60 f., Horváth N, 20 f. 
Moravox János 30 f., N. N. 20 f., özv. Bá
bu ek Istvánná 1 I: . Krucsenszki Teofi! 20 
f., Szúnyog K. 40 f.. Lovas B :1a 30 f„ Ku
csera Lajos 30 f., Weimberger D ívid 20 f., 
Goldfinger Adolf 1 k., N. N. 20 f.,

(Folyt, köv.)

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
19)4 vi uoveinber hó 2 )-lő 1904. uovember hó 27-ip.

Születés.

Házasság.

Lévai piacziarak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány,

Vőlegény es uiBnyasszuny fleve Vallása

Tapló József Illés Gizella róm. kath.

Halálozás.

Az elimuyí u&ve Kora A haláloka

Özv. Adler Adolf 79 tüdőlob

Ordódy Julianna 14 güm tüdövész

Seksam János 67 S2.ervi8zivbaj

Búza m.-mázsánként 18 kor. 60 fill- 
18 kor. 80 fill. Ké<sz res 15 kor. 40 fii. 
16 kor. —fill. — Rozb 14 kor.40 fi]1.14 kor. 
80 fill — Árpa 15 kor. 40 fill. 15 kor. 80 fi’l 
Zab 15 kor. 80 fill. 16 kor. — fill. — Kuko 
rieza 16 kor. 40 fill 17 kor. 30 fill. Bab 
26 kor 20 fill. 26 kor. 25 fill.— Lencse 28 kor. 
20 fill. 30 kor. — fill. — Köles 12 kor. 0 fill. 
12 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Büköny 10—11 Luczena 48—55. kor Muhar 
12—13 kor. Vöröehere 72—88 kor.

Irodalom és művészet.
Daiok. Et év januárjában, ezz-d a cím

mel bárom mü-dal je'ent meg, ifjabb loldy 
Lászlótól, a kiváló zeneszerzőtől, melyben 
Karafiáth Jenő hangulatos verseit zenésitette 
meg. A dalokat úgy a fővárosi, mint a bécsi 
és berlini sajté osztatlan elismeréssel fogadta, 
Közkedveltségüket misem bizonyítja jobban, 
mint hogy az első kiadás már elfogyott. A 
szerzők most bocsátották ki a második 
kiadást. A csinos kottás füzet 2 kor- 40 fii. 
kaphaió Nyitray és Társa zenemükereske- 
désében Léván.

Nyilttér.
Óvás 1

Tudomásomra jutott, hogy vásárokra 
utazó cégok a t. vevöközönség megtévesz
tésére áruikat nevem alatt s több mint 35 
év óta fönálló

női felöltő cégemet 
ily módon biforolják. Ezen hamis állítással 
szemben a leghatározottabban jelentem ki, 
hogy én áruimat kizárólag főüzletemben : 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 9., fioküz- 
üzietemben : Temesvárt, Rozsö utca 7 sz. 
árusítom, vasaroira egyáltalán nem utazom, 
de n“m is képviseltetem magam.

Tisztelettel kérem az igen t. höigykö- 
zönseget, méltóztassanak b. megrendelései
ket hozzám juttatni s mindenkor a legna
gyobb figyelem s pontossággal eszközlöm 
azokat. Azon cégek e len pedig, kik ily 
tisztességtelen módon óhajtanának velem ver
senybe lépni, jövőre a legszigorúbb megtor
lással fogok élni.

Kiváló tisztelettel 
HOLZEK SIMON 

cs. és kir. udvari szállító.
3 éves leányka

örökbe adó
Cím a kiadóhivatalban.

Eiadó pálinka!
Kis hordókban

400 liter kitűnő SZIEVORIUM.
300 „ „ SZEDER,
40 „ „ TORKOL

pálinka kis katlanból olcsón eladó.

Apolüüö és Masszírozünö 
ajánlkozik, házakhoz. Szedlacsek 
Janosne Léva, Kigyó-utcza 3 sz. 
Saját házában.______________

o 1 ttr~\ »- w» méterenként 6U krajcár- JDail beiyem tói. legfrissebb újdonsá
gok. Franko és vámmentesen házhoz szállítva. Gaz
dag mintavalaszték postafordultával.
Henneberg selyem gyár, Zürich.

Kávéházi vagy
—-vendéglői helyiség 

kiadó AranyOS-MarÓthon Barsvármegye 
szeaheiye. Itt vau a törvényszék; járásbíró
ság, szolgabirói es az Összes Közigazgatási es 
pénzügyi hivatalok székhelye és 1905. évtől 
a m. kir. penzügyigazgatósag sze^ielye. A 
hazoaii 12. éven at káveház es vendéglő voit 
mindig kedvező forgalommal. — Ugyanitt 
eladó egy tükrös szekrény és egy teke 
asztal. — Bővebbet :

Szabó Kalmannenal Ar.-Marothon

Szel hajtó, górcs-csiilapito

hódzsir-csöppek.
Étvágyat elősegíti és az emeszteshez 

szükséges haziszer.
♦■Aíw Ára üvegenként 1 korona

Két üvegnél kevesebb (2.ÖU kor. után
vétellel) postán nem küidetik. Beszerezhető :

BITTNER GYULA gyógyszertárában
Gloggnitz. (Anó-Ausztna).

Borjú bélt
vesz legmagasabb árakon

SAMEL LEŐP, bőrüzlete
TEFL1T A-SCHÖNAU.

Eladó könyvek,
Jókai Mór összes müvei

' Nemzeti diozkiatias, valamim —....
Osztrák Magyar Monarchia
- összes kötetei díszkötéshen zzrro

olcsón eladók.
........... Cím a kiadóhivatalban.

04,11/b
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Hirdetmény.
Léva város választott tisztviselői karának hat éves megbízatása a folyó év 

végével lejár, miért is Barsvm, alispánja, mint a városi tisztújító szék elnöke a 
választás megejtésére f. évi december hó l ének délelőtti 10 óráját kitűzte és 
9601/904. sz. alatt pályázati hirdetmény bocsátott ki, annak kiegészítéséül a 
Képviselőtestület 4296/1904. sz. meghagyása folytán még az alábbiakat teszem 
közhirré.

A képviselőtestületi választó közgyűlés a jelzett időpontban a város köz
gyűlési termében fog megtartatni, melyre Léva város képviselőtestületének tör
vényszabta jogaiknak gyakorlatára való figyelmeztetéssel ezen hirdetmény ut
ján is meghívom.

Az 1905. évi január hó 1-vel kezdődő megbízatással betöltendő tisztvise
lői állások a következők:

1) Polgármesteri állás,
2) Tiszti-főügyészi „ 

Tiszti-mérnöki „
I- ső tanácsnoki „
II- ik tanácsnok-közgyámi
III- ik tanácsnoki 
Alkapitányi 
Számvevői 
Pénztárnoki 
Ellenőri

törzsfizetés

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
Barsvm. Alispánjának

állás

n 

n 

Y) 

T>

T»

W 

P 

n

2800 korona, lakbér 600 korona.
800 Yt — —

1600 „ lakbér 400 korona.
2200 Yt Y! 400
1200 Y) Yf 200 r

600 Y) r 200
1400 Yl Y! 240 Y!

1700 n yi 300 Y)

1600 TI Yl 240 n
1600 Yl Y) 240

n
y»

v
9601/1904. sz. határozata

1904 november hó 27.

Steiner Sándor
órás és ékezezész Ij É "V -Á. XT.

Karácsony.
A !egrtikalma«»bb karácsonyi ajándék, 

a tökéletesített GRAMOPHON. melyek- 
/ bői rak'árt tartok.

A világ legnagyobb csodagépe, hűen
, énekei, beszél és hangversenyez.

Szép szórakozást, nyújt családoknak, 
igen alkalmas vendéglősöknek. 

Hitelképes egyéneknek részletre is. 
Nagy raktár tűkben és lemezekben.
Továbbá ajánlom arany, ezüst és ezüst-doublé ékszer 

tárgyaim, melyekből állandóan nagy raktár*  tartok.
Valamint arany, ezüst és nickl zsebóráim, azonkívül 

inga és ébresztő óráimat.
Eredeti svájci gyártmány 2 évi jótállással.
Tört arany és ezüst megvétetik.
Mindennemű óra és ékszer javítás elvállaltatik. 
Karácsonyi ajándékok már 1 koronától feljobbb.

Kitűnő tisztelettel : Steiner Sándor 
órás és ékszerész.
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Látszeráru raktár.

folytán

9

Előnyök:
Az eddig szükséges volt mosási időt a felére 
csökkenti.
Fáradságot a negyedére.
A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
Min,hogy tisztábbá, tehát fehérebbe is varázsolja 
a ruhát.
Úgy a kezeknek, mint a ruhának telljescn ártal- 

az alatd jegyzett ezég kezességet

Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél égj egyszeri kísérlet után.

------  Mindenütt kapható. ■

Jónak, a jobb 
az ellensége.

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

mosókivonat,

pályázati-kérvények
30-ik napjának déli

a 
Léva város alulirt polgármesterénél 1904. évi november 
12 órájáig nyújtandók be,

A fenti állásokban jelenleg működő tisztviselők minősítési okmányokat nem 
kötelesek csatolni, uj pályázóknak azonban : a polgármesteri állásnál az 1883. 
évi I-ső t, c. 3. §. és az 1886. évi XXII. t, c. 73. és 75. §-aiban kikötött mi
nősítéssel s kellékekkel kell birniok, — a főügyész ügyvédi oklevéllel s a mér
nök az 1881. 1. t. c. 10 §-ában körülirt mérnöki oklevéllel tartozik képesítését 
igazolni. Az I-ső tanácsnoki állásnál a szerv, szab. r. 68. § a értelmében az 
1881. I. t. c, 3. § ában körülirt képesítést köteles a pályázó igazolni. A szám
vevő, a pénztárnok és az ellenőr a szerv, szabr. 78. §-a értelmébe- i minősítést 
köteles igazolni s hivatalba lépése előtt a pénztárnok 2000. a számvevő és el
lenőr 1000—1000 korona óvadékot köteles letenni. Uj pályázók az eddigi al
kalmaztatást igazolni tartoznak.

Léva város tisztviselőinek nyugdij-S.abályzata jelenleg felsőbb hatósági 
jóváhagyás alatt áll.

Kelt Léván, 1904. évi novembes hó 21 én.

Bódogh Lajos
város polgármestere.

■■ =;

Hangverseny Grammophon
A jelenkor csodagépe!

lóhere és csillagjegyük ♦- úgy összphospborsav, mint cytromsavban o'd- J[|í 
bató phosphorsav szerint legolcsóbban beszerezhetőJhJ Dukes és Herzog czégnél V 

I
J?

Beszél, énekel, zenél, 
renkivül érdekes szóra
koztató eszköz családok 
részére, vendéglőknek s 
kávéházaknak.

Több ezer repróductló 
a világnak leghíresebb 
művészeitől.
GÉPEK valamint LEMEZEK 
nagy választékban 

legolcsóbb áron 

kaphatók;

Kiéin Sándor 
órás és ékszerész 

LÉVÁN.

G a 1 g ó c z,
műtrágya és erőtakarmánynemüek nagy kereskedése.

JM> Közvetlen bevitel Chilisalétromban -a- 1905. tavaszi szállításra.
„XT N I O ZXT“ 

elsőrendű fehér szárított moslékból, 
eddig ismert szárított moslékból sokkal 

árajánlattal szolgálunk.

K “ M s M cM 1 
L

melynek emészthetősége 
nagyobb. Kívánatra

Mütrágyafélék:
Thomasphosphat 
Kainlt éa kálisó 
Superphosphat 
Chilisalétrom 
Trágyafősz 
Szárított marhatrágya.

az
bérmentve mintával és

Erőtakarmányok :
Buzakorpa 
Rozskorpa 
Szárazmoslék
Szárított répaszelet 
Melasse
Szárított sörtörköly 
Kender és repcedara 
Cocosdiódare 
Olajpogácsa 
Malátaesira 
Tengeri. I

Különféle: 
Gipolajok fiumei 
Carboltneum 
Tovotte-kenőcs 
Kocsikenőcs 
Omement 
Tőzegpor és alom 
Gabonazsákok 
Ponyvák.

JQSZEBSZÁMrá MUNKAI 
Gazdasági genak, gepreszletek, töm
lők, vízmentes ponyvák, merlegek es 
gapszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és H»d 

raulikus mész stb. ' 12 

Kapható KERN TESTVÉEKNÉL Léván.

Köhögés, rekedtseg es hurut ellen nincs jobb a 
RÉTHY-féle 

pemetefű czukorkánál 
Vásárlásánál azonban vigyázzunk és határozottan 

üÉTxi’Z-féLét lséij-ü.-.-lz:, 
mivel sok haszontalan utánzata van

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

Védjegy: „Horgony”. /

A Liniinei't Capsisi cs^., 
a Horgony-Pain-Expéller 

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 35 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köménynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsölés- 
képpen használva.
t Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 

miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony” védjegygyei és a Richter ezég- 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.
á* Richter gyógyszertára 
az „AraDy oroszlánhoz”, Prágában, 

Elisabethstrasse 5 neu.
MMaMtti Mindennapi saóUSYés. nsTOlZIW

00
$00

i

„szarvas" vagy „kulcs"

legjobb, legkladösabhs ennélfogva legolcsóbb szappan. 
Minden káros alkatrészektől mentes. 

............ . Mindenütt kapható! ................
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy mind n (‘arab 
ezagpan a „Schicht'* névvel és a fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

II
Schicht György, Aussig 

A legnagyobb gyár a maga bemében, az európai" 
szárazfölden-

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

niew-Cuba-Kávéból 
me’ynek aromája kitűnő és természetes testetlen színű =====— 

Kilója 3 korona 20 fillér ““WÖ
41/2 kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. -

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
Jegyzet: főd ■g, bogy a kávé ne legyen túl bar,pörkölve, mi áítaF ^Tv^tí 

zamatjai s kiizadja illő okjat.

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván.


