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Hirdetmény.
A nagym. m. kir. pénzügyminisztérium

nak múlt hó 10-én 89186 sz. a. kelt magas 
körrendeleté Bzerint italmérési engedélylyel 
bíró oly egyénektől, kik adótartozásaidat s 
jelesen az üzlet után kivetett kereseti adó
jukat nem fizetik s akiktől ezen adótarto
zások a rendes végrehajtás utján sem hajt
hatók be, az italmérési engedély az 1899. 
éti XXV. t. c. 3. §-ának első bekezdése,il
letőleg 15 §-ának 3. pontja után következő 
bekezdés alapján elvonandó.

Miről az érdekeiteket ezeDnel értesítem. 
Városi adóhivatal.

Léva, 1904. évi december hó 3-án. 
ICozxxzsUe XjajoB 

adóbiv, főnök.

A laktanya környéke.
Léva város közönsége anélkül, hogy 

annak fontosságát felismerné, a lévai 
honvéd laktanyát egy nagyon háttérbe 
szorított objektumnak tekinti. A mikor 
pár évvel ezelőtt a laktanya építéséről 
volt szó, én, mint a város egyik sze
rény, de a város fejlődését szivemen 
hordó polgára s velem együtt igen so
kan, kétség kívül arra gondoltunk,hogy 
egy impozáns épületet emelünk olyan 
helyen, hogy az bármely oldalról szembe 
tűnjön 8 úgy nagysága, mint alakja 
által diszére szolgálj ou a városnak.

Élénk emlékezetünkben áll, hogy 
mekkora vita folyt a laktanya helyé
nek megállapítása iránt. De minden irá
nyú felszólalásnak az volt a célja,hogy 
az uj laktanya épülete akként helyez
tessék el, hogy környezetéből impozáns 
módon kiemelkedve büszkén hirdesse 
Léva város polgárainak áldozatkészsé
gét és a város fejlődése iránt való me
leg szeretetét. A körülmények kénysze
rítő hatása alatt az uj laktanyát a régi 
helyén építettük.

De ekkor is már hangosan nyilvá
nult ama közóhaj, hogy a laktanya 
épülete az azt környékező sikátorokból 
kiemeltessék s frontja beleillesztessék a 

főtér látképébe. Ez okból, tudjuk mind
nyájan, boldogult Máriássy István a 
közóhajnak eleget teendő, javasolta a 
közgyűlésnek, hogy vegye meg a vá
ros közönsége a Klabala-féle házat s 
azt lebontatván a megalkotandó tér ál
tal emelje ki .a laktanyát.Ez a terv ál
talános tetszésre is' talált, mert bizony 
a laktanya oly sikátorok közé volt 
ékelve, hogy azokon két szekér egy
más mellett alig tudott elmenni. Közbe 
jött akadályok miatt azonban a kérdés 
halasztást szenvedett s mivel a honvéd
kincstár a honvéd-utca kibővítését sür
gette s ez könnyebben is keresztül vi
hető volt, erre terelődött a város figyel
me 8 aránylag elég rövid idő alatt 
kapcsolatban a városháza rendezésével 
megszereztük az útban álló Stern-féle 
telket, melyhez a szomszéd telek-tulaj
donosok is közel 10.000 koronával já
rultak

így áll a dolog. Azonban előttem, 
az elfogulatlan szemlélő előtt úgy tű
nik fel, mintha régi szép terveink meg
valósításának kezdetén a félúton meg
állósunk volna, sőt ismét el akarjuk 
követni azt a hibát, hogy a laktanya 
imponáló épületét ismét körülzárjuk 
szemet nem gyönyörködtető, jó Ízlést 
nélkülöző épülettömbökkel, mert mint 
hallom, a megvásárolt telek megma
radt felére akarjuk a pecsenyesütőket 
felépíteni. Nos hát nem habozom nyíl
tan kimondani, hogy ezzel az építke
zéssel végleg tönkre lesz téve a lak
tanya környéke. És ha most még né- 
miképen hozzáférhető is a laktanya, 
alig lesz megközelíthető, ha a dísztelen 
lacikonyhák ott épülnek fel, mert a 
hetivásári forgalom egy része oda te
regetvén, a közlekedés nem egyszer fog 
megakadni. Nem is szólva arról, hogy 
a füstölgő lacikonyhák perspektívája se
hogy sem vág a laktanya hatalmas 
épületéhez, sőt az arra való kilátást 
teljesen el fogja zárni, joggal azt kell 
feltételeznünk Léva város mindig józan 
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és értelmes közönségéről, hogy a lak
tanya környékének ilyetén való elron- 
ditásába beleegyezését nem fogja adni, 
annál is inkább, mert a laktanya maga 
is oly forgalmat képvisel, hogy annak 
biztosítására minden módot s alkalmat 
meg kell ragadnunk.

Óva intjük Léva város közönségét, 
hogy a laktanya környékét be ne 
építse,oda a lacikonyhákat ne helyezze, 
ellenkezőleg tegye a honvéd-utcának a 
laktanyától a Kossuth Lajos térig való 
részét teljesen szabaddá, alakítsa át a 
még mindig szűk utcát térré oly ké
pen, hogy a Stern-féte ház megmaradt 
részét is bontássá le, hogy a városra 
nézve oly nagy értékű honvédségi in
tézmény iránt már ezzel is tanujelét 
adja gondoskodásának, a melyet az an
nál is inkább megérdemel, mivel a köz
vetett haszontól eltekiutve, a kaszárnya 
évi 10—12 ezer korona jönedelmet hoz 
a városnak, Ez a tér dísze lesz nem
csak a laktanya környékének, hanem 
az egész városnak.

E hét folyamán magasabb látogatói 
voltak honvédségünknek, hogy a har
cászati céllövészetben szemlét tartsanak.
Resteltük bizony, hogy azt a diszes 
épületet ily környezetben kellett be
mutatnunk. S ha az ekkor hallott jó
akaró megjegyzéseket figyelembe akar
juk venni, akkor tőlünk telhetőleg arra 
kell törekednünk, hogy a kaszárnya 
előtt elterülő szemétlerakodó helyet a 
a lehető legrövidebb idő alatt tüntes
sük el, az ócska, félig romban heverő 
lebuj épületet eltávolitva a teret adjuk 
át a közforgalomnak.

Legyen az uj tér neve Honvéd-tér, 
■ a mely mint sétahely is alkalmas 

lesz arra, hogy a közönség azon nyári 
estéken megjelenhessen. Hiszen a vá
ros közönségének sétaterei amúgy sin
csenek s az uj tér legalább arra is al
kalmat adna, hogy a közönség e téren 
mutatkozó szüksége is pótoltassék.
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Tanügyi kerekkötés.
Még a múlt év folyamában, a körmöc- 

bányai városi iskolaszék azt a határozatot 
hozta, hogy úgy a miniszteri rendeletnek, 
mint az iskolaszéki utasításnak megfelelőleg 
s főleg az alsóbb néposztály gyermekei ér
telmiségének fokozása céljából a gazdasági 
ismétlő iskolát szervezi, illetőleg meglevő 
ismétlő iskoláját átalakítja, mert ez szüksé
ges, mert az élet parancsolja ezt Az iskola
szék nem lehet oly agyag, mely mindent 
magába szív és semmit sem bocsájt ki 1 Hatni, 
közölni kell mindent I

S ezt a célt már a múlt év folyamában 
akarta megvalósítani, de kifogyott az időből 
annyiban, hogy tanerőket gazdasági tanfo- 
folyamra nem küldhetett ; másrészről, mert a 
kidolgozott s a város viszonyainak teljesen 
megfelelő tanterv a városi közgjülés által 
még el nem fogadtatott. A fejsze csak úgy 
vághatja le az erdőt, ha az erdő Dyelet ad 
neki 1 Erre a nyélre volt az iskolaszéknek 
is szüksége. Az iskolaszék tehát abban ál
lapodott meg, hogy a gazdasági ismétlő is
kolát csakis a jövő tanévre, vagyis szeptem
bertől kezdve nyitja meg.

Meg is tette az erre szükséges intézke
déseket. A folyó évi költségvetésbe gazdasági 
tanfolyamra 2 tanerő .számára fölvett 300 
koronát, mit a városi képvisi'et msg is sza
vazott ; beterjesztette hozzájárulás végett a 
tantervet azzal a kérelemmel, hogy ez sok- 
szorosittatás utáu * város képvi lelök közt 
kiosztassék, hogy a kellő tájékozást az ügy 
mivoltáról megszerezhessék ; megkerestetett 
a városi tanács, hogy erre a célra alkalmas, 
az iskolához közelebb eső területről gondos
kodjék. A területet vagy vegyék meg, vagy 
pedig vegyék bérbe.

N«gy területre nem lett volna szükség. 
Elég nem egészen egy hold. Ezen lehet egy 
faiskolát létesíteni, ha hozzáveszik az iskola 
udvarában levő területet is, konyhakertaek 
való hely is volna.

így, minden előkészítve, a dolog f. hó 
11-ón került a városi közgyűlés elé. Ssjnos, 
mulasztás történt, mert a tanterv nem lön 
kiosztva s igy a legtöbb városi képviselő

T A R C Z A.

Juliskának.*)
Fealö rózsabimbó, hamar meguntad a földi boldogságot 1 
Alig hogy itt voltál, mondtál neki Isten hozzádot I 
Ködös őszi délután elköltözött fehér lelked, 
Úgy látszik, a túlvilágon nagyon megkedveltek 1 
Felvitt a jó Isten a ragyogó égbe, 
Angyal vagy most fent a mennybe.
Édes aoyád árván hagytad a földön, 
Szeméből foly sírodra könny özön, 
Fájdalmában fejfádra borul, sir, zokog, 
Juliskám, hogy elmentél vigaszt nem találok 1 
Megosztani veled minden örömöm, fájda'mam ; 
Ha bánat ér, most kinek panaszkodjam ? 
Ködös őszi reggel hull sok fehér hó, 
Juliska sírján lesz szép fehér takaró 1 
Eltakarja testvéreid a sírodra tett virágokat, 
Ott marasztja az oda szálló dalos madarakat. 
Á'modsz lent a sírban jó emberekről,
Kik szeretik egymást 1 Megemlékeznek Istenről, 
Fehér lelked fent a ragyogó égben
Nem tudja, mily fájdalom dúl némely szívben 1 
Foglald imádba szegény jó anyádat, 
Kinek csak most okoztál nagy fájdalmat! 
Adjon neki az idő feledést, 
Nagy fájdalmára s bánatára enyhülést. 
8 ba elköltözik egykorou a másvilágra : 
Angyal I Légy vezére a menyországba !
Isten veled, búcsúzunk Tőled könnyes szemmel, 
Jó helyed lesz az égben a jó Istennel.
Nem bánt ott Téged emberi rossz akarat, 
Körülötted látod az angyalok karát. 
Olykor, magányos szomorú éjjelen 
Visiómban hallom tulvilági éneked. 
Imádkozom éned 1 Sohasem fel. ölek ! 
Csak nyugodj békében Te drága gyermek I

báró Jetzenákné Keleosényi ízt. 
____________ I 

•) Ordódy Juliskának Léván 1904. nov. 23-án ( 
történi elhunyta alkalmából.

Kolozsvári levél.
Kedves Barátom /

Azzal kezdem, hogy nagyon jól esett 
nekem, hogy itt is olvashatom a ,Bars“-ot. 
Hidd el, hogy háromszáz kilométerrel köze
lebb érzem magamat, ha kezembe veszem.

Hát a te városod közönséges de drága 
fészek. Még ezideig legjobban tetszett az 
egész városban a — lucskos kápostta. Az 
igen finom eledel. Eszem is, ha hozzájutok. 
Egyébb mulatságom nincs, de nem is kell 
legyen. (Látod-e, hogy kezd rám ragadni az 
erdélyi Bzóllásmód 1) Hogy a városra vissza
térjek ; félig falu, félig város. A szép a csú
nyával, a kicsi a nagygyal, a falu a nagy
várossal van benne keverve. Még legtöbb 
nagyvárosi van a Mátyás-téren (főtér), de 
alig pár lépésre mégint kis város, majd falu 
jellege van kincses Kolozsvárnak.'

A lovasrendőrök rohamot intéznek a 
békésen éljenző egyetemi polgárság ellen,ez 
nagyvárosi dolog, de tolvajt fog a hetivásá
ron sátorozó kefeái us és félóráig ordit tiz 
ember rendőr után, mig nagy kényelmesen 
elöbaktat egy : ez már kisváros. Sőt heti
vásárok tekintetében Kolozsvár sokkal hát
rább áll Lévánál, annyira, hogy nem is le
het összehasonlítást tenni. A lovas rendőr 
nagy peckesen áll a Mátyás-tér szögletén : 
ez nagyvárosi dolog ; háta mögött tiz lépésre 
egy oláh veri a feleségét rettenes — persze 
előttem érthetetlen — káromkodások között; , 
ez már falu.

Hogy én reggel már pesti Erekkel tele 

irt „kolozsvári friss ujság'-ot kapok, ez 
nagyvárosias, de hogy ezekből a hírekből 
egy sem igaz, ez falusias. Hogy a város fel 
van osztva hat kerületre, ez nagyvárosias, 
de hogy ha a negyedik kerületben kigyul 
egy viskó, akkor nekem, aki láztól gyötörve 
fekszem s az első kerületben lakom, a tűz
oltók háromnegyed órányi privát élvezetet 
szerezzenek még-megujuló erővel kongatott 
khinai kinos hangolásu harangjokkal, ez már, 
engedj meg, de előkelő berekaljai stíl — és 
jelleggel bir.

A város be van hálózva vasúti sínek
kel, helyenkint megálló helyek, ahol egy 
vasoszlopra helyezett szárnyas kerék és tábla 
hirdeti, hogy ez „közúti vasút megállóhely*,  
ez egész fővárosi ; de hogy a ma született 
csecsemő majdan 90 éves élete alkonyán 
hiába sóhajt fel, hogy bár csak egy kocsit 
láthatott volna e síneken végig szaladni hosz- 
szu élete során, — ez már CBak lévai, par
don — falusias. (A lévai kiszaladt toliam
ból, mert hiszen nálunk is csak jámbor óhaj 
a vasúttól bevezető villamos.)

Hogy a kis Szamoson modern, ivezett 
vashid vezet keresztül, — ez nagy városias; 
de tőle húsz lépésnyire vigan kelepet egy 
ókori vizi malom, — ez márcsak falusias ? 1

Hogy sok templom és torony van itt, 
ez nagyvárosi, de hogy a Mátyás-téri dóm 
kivételével valamennyin csak óralap van 
festve és hogy az ember kénytelen az órá
ját a torony s nem a torony órája után iga
zítani, — ez már megint falu.

Folytassam még tovább ezt az összeha

sonlítást ? Könnyen teszem, mert ebédezö 
társam egy összehasonlitó nyelvész-professzor, 
kitől annyira rám ragadt már az összeha
sonlítás tudománya, hogy a tengeri rák és a 
lucssos káposzta között is tudok hasonlósá
got találni. Vagy ha én nem, hát a tanár 
ur bizonyosan, aki képes kimutatni a ,gór- 
ugrány" finn, vagy kívánatra zűrjén, avagy 
votyják eredetét. Ha már nagyon belemé
lyed, akkor rászólok : .nékem mondja, a 
tenfelügyelönek ?“ Ettől megijed, elveszti a 
beszéd fonalát s a következő tál ételig hall
gat, hogy ujult erővel fogjon — mint ö 
mondja — a tudomány népszerűsítéséhez.

De hát én nem folytatom, megkíméllek 
a továbbiaktól, ezeket azonban föltétlenül 
szükségesnek tartottam telelni múltkori er
délyi honfikeservtöl mélabus sóhajodra, hogy 
én nagyon félreismertem városodat.

Kolozsvár, 1904. november 28.án.
"Vllaaaos,

Öreg honvédek.
Irta: Krúdy Gyula.

Az én nagyapám bakancsos volt és a 
komáromi matrónák még ma is emlegetik, 
hogy híres táncos volt. Az ágyúgolyók rep
kedtek a várba, a várparancsnok pedig bált 
rendezett a sáncok tetején. Ott táncoltak a 
komáromi lányok a várvédö honvédekkel.

Estefelé, ha elfáradt már a nagyapó a 
német teremtettézésében, ami egész nap hal
latszik a szájából, leül az ambitusra és erő
sen szivarozik, Sörtés, rövidre nyírott fejére 
kaokiásan csapja fel az aranyrojtos házisap
kát és keresztbe veti a lábát. A bajusza 



teljesen tájékozatlanul intézte el eme igen 
fontos kérdést. A városi tanács ugyanis ar
ról győződött meg a rendeletekből, mint 
szerinte talán ideiglenes igazságokból, bogy 
az iskolaszék határozatához a város közön
sége ne járuljon ! Bizony az agy velő sok
szor nincs arányban a szándékkal e igy el
szédül s hasra esik 1 A közgyűlési határozat 
is ilyen ! A kérdés szavazás alá kerülvén, az 
eredmény az lön, hogy a határozat 17 szava
zattal 13 ellenében elvettetett. Sajnos, hogy 
az ellenzők között néhány szavazat iskola
széki tagok részéről is adatott, kik pedig az 
skolaszékben hozott határozathozatalnál 
nem emeltek kifogást az átalakítás ellen s a 
tantervet elfogadták. Különben ha esetleg 
nem volt valaki ott ak.cor, amikor ez el lön 
határozva, illő, hogy legyen meg benne a 
tagtársi bizalom s ne segítse lerontani azt, 
amit mások munkával építettek !

Hát azt akarják, hogy az iskolaszék 
ásítson, mert aki ásít, az úgy sem veszedel
mes 1 ? Legyen olyan, minta jó ecet, önma
gát emészsze inkább 1 Szép echo, mely na
gyon szépen hangzik a vadregényes bércek 
közt 1 Azért követik s keresik föl többször! 
Mi történt tehát Körmöcbányán ? Az, hogy 
ogy önálló hatáskörrel felruházott bizalmi 
szaktestület nemes törekvését a képviselő
testület helytelenítette. Mi történt még ? Az, 
hogy miután az ismétlő kötelesek száma a 
negyvenet meghaladj?, túltette magát a ta
nács minden felsőbb rendeletén s oly értel
mezést bocsájtott világgá, mely ellenkezik 
minden helyes és pontos magyarázattal. És 
mi történt még? Az, hogy kimondották, mi
szerint Körmöcbányán gazdaság nincs és igy, 
mint tulnyomólag iparral foglalkozó népnek, 
nincs szüksége gazdasági ismeretekre 1 Nem 
sajnálandó felfogások ezek ?

Hát mi az az iskolaszék? Mi az a mi 
niszteri rendelet ? Mi az az a'ánylag sok 
szántóföld, rét,jlegelö, kert, óiásiási erdőgaz
daság Körmöcbányán ? Ez mind semmi ? Nem 
lehet itt vetni, aratni, állatot tenyészteni, 
gyümölcsösöket létesíteni, méheseket állítani? 
Lehet ezt lelkiismeretes lélekkel kétségbe 
vonni? Azt hiszszük, hogy nem.

A városi tanács tehát akkor, amikor 
ezt a javaslatát megállapította, keresztül 
való vitelét lehetségessé tette, tossz do'got 
miveit; mert a város lakosainak egyik réte
gét oly hasznos s áldásos ismeretektől fosz
totta meg, melynek értékét hamarjában nem 
lehet kiszámítani! Már pedig azt hiszszük, 
hogy ez nem lehet feladata egy vátos kor
mányzótestületének I Olyant állítani, hogy 
Körmöcbánya lakosai túlnyomó számban ipa 
rosok, hogy ott gazdaság nincs, csak gúny
mosolyt érdemel. Mert hát bizony itt sok a 
munkás, sok az iparos, sok az alkalmazott, 

most is inkább barna, mint fehér és szeret 
a lányokról, menyecskékről beszélgetni, aki
ket napközben látott.

— Hát a Tercsi ?
— Hát a Böske ?
— Hát a Marinka, a kékszemü ?
így megy az este, és ha valaki tudja a 

falusi menyecskékről, leányokról szóló plety
kákat, az nagyapó. De Sükei is tudja, a nyu
galmazott tanító.

Sükei estefelé előballag a nagy akáczfa 
alól — mintha egy árnyék lapítana a homály
ban, egy kutyáé, vagy egy macskáé — és 
leül az ámbitus lépcsőjére. Oda, ahova már 
nem ér el a lámpa világossága. Ott ül össze
görnyedve és ha hirtelen megfordítja a fe
jét, egy pillanatra megvillan szürke üstöké 
és égő, szurokszinü szeme a sötétségben.

Nem is igen köszön, midőn érkezik, 
nagyapó sem veszi észre. Ha már nagyon 
beesteledett, a nagy fák eltűnnek az udvar 
végében és csupán suttogásokat hallani, nagy
apó felemeli a fejét;

— Itt van Sükei ?
Egy tompa hang, mely mintha hordóból 

jönne, felel a sötétségből :
— Itt volnék.
Erre nem szól többet nagyapó. Erősen 

szivarozik és mereven néz a lámpafénybe. 
Mert tudni kel), hogy Sükei, a nyugalma
zott tanító egykor, a nagyidőkben kém volt. 
Igaz, hogy nem az ellenség kéme, de mégis 
egy kém nem sok tisztességet érdemel egy 
vitéz, bakancsos kapitánytól. Ha Sükei nem 
ült az ambitus végében — esett az eső,vagy 
hideg szél rázta a fákat — nagyapó meg
simogatta a homlokát és nyugtalankodva né
zett arra felé, ahol Sükei ülni szokott.

— Hol jár az az ember ? — kérdezte 
és megenyhült a hangja. — Hol jár az a 
• szerencsétlen ? Nem hallottátok, hogy be- 

akiknek van ám egy kis gazdaságuk is,csak 
J tessék kinyitni a szemét jól annak, aki mind

ezt észre is akarja venni I Vagy tegyük föl, 
ami különben nem igaz, hogy itt csak iparos 
van ; hát ennek nincs szüksége gazdasági 
ismeretekre;? Bizony az egész okoskodás,nem 
egyébb, mint ügyvédi kozmetika, vagyis, 
bánja a sárga antrax 1

Azt mondják, tessék a gazdasági isme
reteket az elemi iskola V. VI. osztályaiban 
megismertetni 1 Hogyan, mikor az eszközök 
ehhez is hiányoznak ? Nincs ennek a város
nak m^g csak tisztességes faiskolája sem 1 
Van ugyan egy, a várostól közel félóra tá
volságban egy meglehetős meredek lejtőn. 
Ki használhatja ezt föl iskolai célokra ? Senki. 
El is van hagyatva s fölverte már régen a 
gaz !

Tessék tehát megadni a kellő eszközö
ket ; mert az iskolát fejleszteni kell 1 Ezt a 
gaz nem verheti föl! Ez minden embernek 
önmaga iránt s a köz iránt való hazafias kö
telessége, akármibe kerüljön is !

Igaz, hogy a város sokat áldoz az isko
lákra, ezt el kell ismerni. Ds hát akkor mi
ért csökönyösködik egy ilyeD, aránylag majd
nem semmibe kerülő fontos kérdésnél ? Vagy 
talán azt hiszik, hoyy az iskolaszék, a pae- 
dagogia spanyol csizmáival dolgozik ? Csak 
időt veszteget ? Nagyon csalatkoznak, ha 
esetleg ezt hinnék 1

Aki érdeklődik, méltassa csak figyelmére 
Körmöcbányán a gazdasági érzék nyilvánu- 
lását. Hány embernek van itt kertje, rétje, 
szántója 1 ? Es tessék csak megnézni, hogy 
mily oktalanul, renyhén kezeli mindezeket 
akárhány. Nincs fogalma a helyes trágyá
zásról, a vetemények okos termeléséről, 
a takarmány javításáról, a gyümölcsfa ápo
lásáról 1 Es miután még az álmok is nem az 
égből, hanem a gyomorból jönnek, vájjon 
jó volna-e, ha mindezeket hallaná a gyer
mek a tanítótól s maga is kapát fogna, meg
tanulná, hogy hogyan kell helyesen a gaz
daságban dolgozni ? 1 így lehetne visszatar
tani ám a népet az elzülléstől, mely most, 
mint a fakir a köldökére hipnotikus merev
séggel néz maga elé 1 Múltak múmiája, a régi 
idők rászáradt mosolyával 1 Ddhát Körmöc- 
nek mindezekre semmi szüksége sincs I Hisz 
itt nincs semmi ! Sajno% igaz hogy nincs s 
ami van, azis nyomorult s úgy látszik,a vá
rosi tanács előtt is közönyös az az irányzat, 
hogy ne is legyen I Mutatja a nyomorúságot 
más is, mi gazdaságilag nézve is botrányos, 
hogy a vizbő városnak egyes részein a mos
tani szárazságban, különben mindig oly nagy 
a vízhiány, hogy a szegény ember, akinek 
marhája van. nem tudja, hogy mit csináljon : 
magának hozzon-e vizet, az állatnak, vagy 
tisztogatáshoz ? Hol itt a közegészségi, köz- 

teg tán ? Jó volna, ha valaki megnézné : 
él-e még ?

Aztán elgondolkozva mormogta magában:
— Mintha ma is látnám Sükeit, a szö

kött barátot. Egy nagy esernyő volt a ke
zében, szakadt a zápor és lihegve jött a 
sáros országúton Komárom felé. Megszóli- 
tom : Megállj, ki vagy ? Sükei vagyok,hang
zott a felelet. Erre tovább bocsátottuk a vár 
felé, mert Sükeinek szabad bejárása volt 
mindenhová. Előtte megnyílott minden ajtó. 
Ha éj;el érkezett, felkötötték kedvéért a 
f jvezért, mert Sükeinek mindig sürgős, fon
tos mondani valója volt. Azt mondják, az 
esernyő nyele lyukas volt és ott hordozta 
jelentéseit az ország egyik szélétől a mási
kig . . . Hányszor akarták főbe lőni, hány
szor szökött meg ! A jó Isten tudná csak. 
De mégis csak kém volt . . . Valahol egy 
nagy láda pénze volt elrejtve, amit kémle
lésért kapott. Egy szép napon ellopták tőle 
a pénzt és Sükei itt maradt tanítónak.Ugyan 
nem láttátok Sükeit ?

De elmúlt az eső másnapra és az am- 
bituson egyszerre ott ült Sükei, mint egy 
árnyék. Igen kis, fonynyadt öreg volt,olyan, 
amilyennek gyermekkorunkban a törpéket 
képzeltük. Összegörnyedve, lehajtott fejjel 
ült a kövön és félszemmel nézte nagyapót.

Egy este megszólalt a sötétből.
— Tekintetes százados ur, volna valami 

mondani valóm, — kezdte tompán, fáradt 
hangon.

Nagyapó csodálkozva emelte föl fejét. 
Vájjon mi mondani valója lehet Sükeinek a 
kémnek ?

— Azt akarom mondani, hogy én nem 
vagyok bevéve az öreg honvédek közé. Itt 
van Kovács Jáuos az asztalos, Suhajda a 
molnár és még többen, akik mind öreg hon
védek, kapnak segítséget, amit az adóhiva-

biztonsági s az igazságos jogi szempont ? Nem 
törődnek vele évtizedes sürgetések dacára 
sem, hanem csak tárgyalnak s ki tudja,hogy 
ezen az égbekiáltó,századodra kiterjedő igaz
ságtalanságon mikor fognak már egyszer se
gíteni I ? Hol a cselekvési energia ? El van 
talán raktározva? Különben is ha valami 
kérdés nagyon égetőleg szükséges és a vá
ros érte ostromoltatik, ott van a mindent 
kiegyeztető bizottsági vélemény, (General- 
saft), mely azután megerősíti, hogy semmi 
sem bűzlik Dániában, — a helyett, hogy az 
élet törvényeit követné 1 A városi hatóság
nak úgy kellene lennie, hogy a lába alatt 
rózsa fakadjon, keze alatt pedig olajfa nőj- 
jön! — Például, legközelebb is az iskolaszék 

' megkereste a várost, hogy mivel az elemi 
fiúiskolái eisö osztály nedves, gombák nőnek 

; benne, tehát a szünidőben javítsák ki. Da
cára annak, hogy arról több iskolaszéki tag 
személyesen győződött meg; bizottság me
nesztetett ki, mely majdnem olyan, mely 
némelykor, mint a kakuk-óra. télen-nyáron 

' ugyanazt mondja, meg azután ki is mon
dotta, hogy az osztály nem nedves s gom
báról szó sincs. Punktum !

A gazdasági ismétlő iskola szervezésének 
. az ügye tehát egyelőre a kútba esett; de 
! reméljük, hogy a megyei köz'gazgatási bi

zottság, melyhez az ügy falebbeztetett, oko- 
’ sabb lesz (mitte sapientem) és kötelezni 

fogja a várost felállítására a saját jól felfo
gott érdekében is ! Igaz,hogy nehezen szok- 

i tak itt valamit megtenni, dehát majd csak 
1 még is világosabb látásra kényszerítik őket 
, elöbb-utóbb ! Kopaszöreg, gyere föl a hegyre! 
' Aki bátra tud futni, az előre is tudjon futni I

. __

Különfélék.
— Tísztujítás Liva város képviselő

testülete december hó 1-én tartotta tisztújító 
közgyűlését, A tisztikar kivétel nélkül a 
régi tisztviselők újból történt megválasztá
sával alakult meg : polgármesterre B ó d o g h 
Lajos, tanácsnokokká Mácsánszky Já
nos, Rá ez Jáno<, Varannay István, 
tiszti ügyészsze, C s e k e y Vi mos, mérnökke 
B e 1 c s á k Béla, pénztárnokká K o m z s i k 
Lajos, ellenőrré Torma Lajos, számvevővé 
Babuschek Gusztáv, aikapitánynyá B i 1- 
csek József választattak meg. Választás 
alá nem eső tisztviselői még a városnak : 
S z i 1 a s s y Sándor főjegyző, Fábián 
Zoltán a'jegyző, K ó n y a József főkapitány, 
Dr. Medvecky Károly tiszti orvos.— A 
választási aktus méltó komolysággal fo-yt le, 
dacára, hogy — főként — a polgármesteri 
á>las betöltésénél tekintélyes pártok mérkőz
tek egymással. Ez alkalommal azon remé
nyünknek adunk kifejezést, hogy a tisztikar 
vállvetve, egész erejével polgárságunk egye
temes támogatása mellett törekedni fog ne
mes feladatának betöltésére.

— Gyászllir. Köztisztelet- és becsű
lésben álló derek matrónának elhunytáról

tál kifizet. Rám is férne az a pár forint,mert 
már nagyon öreg vagyok. Tekintetes ur csi
nálja meg ezt a dolgot.

Nagyapónak sötétvörös lett az arca.
— Sükei, megbolondult maga ? A har

cosok közé akarja fölvétetni magát, amikor 
nem volt harcos? Hogy mer ilyet kérni?

Sükei sokáig hallgatott, majd tompa, 
bús hangon megszólalt:

— Harcos nem valék, igaz, de szolgá
lataim nem voltak csekélyek. Az életemmel 
játszottam mindig, pedig akkor még fiatal 
voltam. Ma már nem ér egy lyukas pitykét 
sem az életem, de mégis szeretném birni egy 
darabig.

Nagyapót még sohasem láttam olyan ha
ragosnak. A homlokán kidagadtak az erek 
és az öklével csapdosta az asztalt.

— A német mindenét magának 1 Taka
rodjon és ne lássam többet. Hiszen maga 
kém volt, nem honvéd. Mit akar háti

Sükei fölemelkedet a sötétben és el
suhant.

Sokáig nem láttuk. Egyszer birül hoz
ták, hogy meghalt.

Nosza felugrott nagyapó. Káromkodott, 
majd könnyezett. Ahogy lábai birták, sietett 
a halotthoz. Sükei az ágyán feküdt és;öreg 
felesége sirdogált felette. Nagyapó megfogta 
a Sükei kezét, és beszélt hozzá érthetetlen 
szavakat.

A temetésre pedig összehívta mind az 
öreg honvédeket, akik a faluban éltek. Ki
bontották a megfakult zászlót a koporsó fe
lett és nagyapó beszédet tartott a gyüleke
zethez. Kedves barátom, vitéz baj társam, 
— igy kezdte nagyapó. És egy szem sem 
maradt szárazon.

Tán még Sükei is könnyezett örömében 
a túlvilágon.

vettünk hirt; özv. Kovács Sebestén 
Józsefné halt meg áldásos életének 81- 
esztendejében. A pásztói öreg tisztelem 
asszony boldogan hunyhatta be jóságos sz 
meit; ravatalát ritka szép család állotta k 
rül : gyermekei, köztiszteletben álló, elöke 
állású egyénekj; ezeknek derék gyermek 
és ezeknek ismét sok apró, virgonc ivad< 
kai, a megboldogult dédunokái. E sok tagi 
hatalmas szép család volt bizonyára a lef. 
becsesebb és legékesebb koszorúja a példa 
életű magyar asszony ravatalának. Gyermi 
kei a következő gyászjelentést adták ki 
Kovács Sabestény Vdma özv. Szabó Lajosné 
Lajos, Ilona férjezett Juhász Lajosné, Kái 
mán, Endre a maguk s féltestvérük id. Ko 
vács Sabestény Gyula, valamint az össze, 
rokoneág nevében fájdalomtól megtört szív 
vei jelentik, hogy forrón szeretett édes any
juk, nagytiszteletü özvegy Kovács Sabestény 
Józsefné szü1. Farkasdy Zsuzsánna asszony 
1904. évi november hó 30-án, áldásos éle
tének 81-ik évében rövid szenvedés után 
elhunyt. A boldogultnak hült tetemei 1904. 
december hó 2-án délután 2 és */»  órakor 
fognak Ipolypásztón az ev. ref. egyház szer
tartása szerint a családi sírboltban örök 
nyugalomra tétetni. , Ipoly pásztó, 1904. évi 
november hó 30. Á'dás és béke poraira 1 
Kovács Sebestéoy Kálmánná szül. Tóth 
Ilonka, Kovács Sabestény Endréné szül, 
Brinkmann Mici menyei. Juhász Lajos veje. 
Szabó Vilma férj. Sebestyén Ferencné,Szabó 
Irén férj. Pesina Vilmosné, Szabó Ilonka 
férj. László Imréné, Szabó Etelka férj. Bu- 
rián Jenöné, Szabó Lenke férj. Hayde Gyu- 
láné, Dr, Szánó Lajos, Szabó Ida, Szabó 
Margit, Szabó Juliska, Juhász Ilonka férj. 
Markó Istvánná, Juhász Géza, Juhász Ma
riska, Juhász Lajos, Juhász Lenke, Kovács 
Sebesteny József, Kovács Sabestény Ilonka, 
Kovács Sabestény M ci, Kovács Sabestény 
Nessi, Kovács Sabestény Birike, Kovács Se- 
bestény Bandika unoká'. Hcffnann Irma férj. 
Szabó Lajosné unokamenye. Sebestyén Fe
renc, Pesina Vilmos, László Imre, Burián 
Jenő, Dr. Hayde Gyula, Bállá Endre,Markó 
Isván urokavejei. Bartha Miklós,Bállá Endre, 
Bállá Károly, Bállá Gábor, Bállá Margit, 
Liszló Lenke, Hayde Gyula, Hayde Ilonka, 
Hayde Lenke, Szabó Lujza, Szabó Lajos, 
Markó Mártha dédunokái.

— Iskolai ünnepély a zárdában 
A boldogságom szűz Maria szeplőtelen fogan
tatása hitcikkaiyéoek felszázados jubileuma 
alkalmából a >4vai irg. nővérek int. növen
dékei 1904 évi december hó 3-án délután 
4 órakor Immacuiata ünnepélyt tartottak. 
Műsor : 1. Nyitány, Kéler Bélától, 4 kézre 
játsszák Novotny Ilona és Medvecky Maria.
2. Immacuiata, irta Rudnyánszky Gyula,sza
valja Bozóky J. 3. Mária segíts, eneksolo, 
irta Keinersdofer Kodld, háromszólamu ének
és zongorakisérettel, éneklik a poig. iskolai 
növendékek. 4. Transcription, Threde G.-től, 
2 kézre játssza Arvay Mára. 5. Nagyasszo
nyunkhoz, irta Konc József, szavalja Kozma 
Vilma. 6. Harangszó, éneksolo, irta Moreau, 
háromszólamu ének- es zongorakisérettei 
éneklik a poig. iskolai növendékek. 7. La 
Favorité, Aschertol, 4 kézre játsszák Med
vecky Károly és Medvecky Etelka. 7. Fel
század hatarain. Ünnepi kép, irta Erdőéi 
Károly. Személyek : Szűz Mária - Koreutsy 
Amália. Egyház védő angyala-Novotny Ilona, 
Ártatlanság védő angyala-Franciscy Giga, 
Család védő angyala-Baluch Aranka, Társa
dalom védő angyaL-Tóth Jolán, Magyarok 
védő angyala-Szuchy Margit. Augyalok 
kara : Kiupathy Mária, Nyuli Anna, Béres 
Gizella, Laufer Ilona, Levay Terézia, Jano- 
vits Mária, Melfelber Gizella, Kocab Hilda, 
Andruska Janka, Engelbrecht Mária, Preiner 
Anna, Kónya Mária, Szabady Margit, Tóth 
Anna, Medvecsy Bűzei, Mácsánszky Ilona, 
Dodek Hona, Szabó Bözsi, Bogyó Margit, 
Vidor Bözs>. Gyermekek : Farkas Olga, 
Krizsmanek Mária, Eugelbrecht Teréz, Koth 
Antónia, Katona Bözsi, Boldis Maria, Szabó 
Ella, Dreiicska Jolán, Audrekovics Mária, 
Melterber Aranka. Kongreganisták: Arvay 
Maria, Medvecky Mária, Medvecky Ilona, 
Huiják Anna, Mácsik Mária, Bobok Ilona, 
Németh Erzsébet, Tulassay Etel. Magyar 
bucsusok: Csuvara Gizella, Kozma Vilma, 
Scbmidberger Margit, Wolf Janka, Riedi 
Anna, Besselrma, Presztolánszky Irén; Osz- 
trieder Irén. Felvonások közben : 9. II. Rha- 
psodia, Gál Ferenctől, 2 kézre játssza Med
vecky Mária. 10. A világosi cimbalmos, 
Sipos Antaltól, 2 kézre jatdsza Medvecky 
Karoly. 11. Az .Immacuiata*  megkoroná
zása, élőkép. Az ünnepély lefolyásáról jövő 
számunkban emlékezünk meg.

— Jubileum. A kath. egyház decem
ber 8 án üli 50 eves évfordulóját az „Imma
cuiata Conceptio“ dogmává való kihirdeté
sének. IX. Pius 1854-ben mondta, ki hitté
telnek a bőid. Szűz szeplőtelen fogantatásá
ról szóló ősrégi egyházi tant. A helybeli 
plébánia hívei is megfogják ünnepelni a ju
bileumot, előzetesen 5-en, 6-án és 7-én este 
is lesz szentbeszéddel összekötött ájtatosság 
a rk. templomban.

— Xmmakulata-ünuepőly. A lévai 
Kath. Kör 1904. évi december nó 8-an este 
6 órakor a kör helyiségében immaculata- 
ünnepélyt rendez. Beiepti-díj : Személyenként 
40 fillér. Felülfizetések köszönettel fogadtat
nak. Műsor; 1. Mária dicsérete, vegyeskaru 
négyszólamú ének, éneklik a műkedvelők. 
2. A szeplőtlen szűz tisztelete, irta és felol
vassa Báthy László elnök. 3. Bűnösök ol
talma, melodráma, szövegét irta Palyi Ede, 



zenéjét Tokody látván; szavalj*  Uhlárik 
Mária, zongorán kiséri Tokody István. 4. 
llegedü-solo, játssza Némethy Ferenc, zou- 
gorán kiséri Szilassy Dez^öné. 5. A szeplő
telen magasztalása, irta Szepesi Imre, négy
szólamú vegyeskarban éneklik a műkedvelők.

— Gyászrovat. A következő gyász
jelentést k ptuk : Mely fájdalommal jelent
jük, hogy a forrón szerett lejobb anya,nagy
anya, nővér és anyós özv, Gorezsgályj Bat
thyányi Nándoroé szül, kisapponyi Birtako- 
vics Aja úrnő folyó évi november hó 23 án 
estéli 8*/»  órakor rövid szenvedés s a halotti 
szentségek felvétele után életének 87-ik és 
özvegységének 36 ik évében Istenben meg
boldogult. Hűlt tetemei f. hó 26-án d. e. 10 
órakor fognak a róm. kath. szertartás szerint 
a lévnai családi sírboltban örök nyugalomra 
helyeztetni. Az engesztelő szentmise áldozat 
ugyanekkor fog a mindenhatónak bemu’at- 
tatni. Lévna, 1904. évi november hó 24-én. 
Mária férj. Dlllesz Sándorné leánya.Simonyi 
Ernő, Simonyi Nándor unokái. Ddlesz Sán
dor veje. özv. Szüry Lajosné szül. Bartako- 
vics Karolin nővére.

— Kuruc estély. A lévai nőegylet 
1905. évi január 7-én a Stefánia-Arvaház 
javára tánccal egybekötött „kuruc-estélyt*  
tart. A műsort nagy gonddal és Ízléssel ál
lítják össze, mindenesetre művészi és stil- 
szerü lesz. Örömmel fogadjuk az eszmét,hogy 
a nőegylet válasz’mánya az eddigi általános 
jellegű tnu’a’ságai után egy ilyennel lép fe’, 
melyben a nemzeti jel eg és szellem nyilat
kozik meg.

— Főigazgatói látogatás. Dr. 
P i r c h a 1 a Imre, a pozsonyi tankerület fő
igazgatója múlt héten Léván időzött a főgimná
zium szokásos felügyeleti tanulmányozása 
céljából ; a tegnapi konferencián a tapasz
taltak fölött teljes megelégedését nyilvání
totta ki

— Vallásos estély. A lévai ev. ref, 
egyház kebelében alakult „Bethlen Katalin 
keresztyén nöegylet**  1904. évi december 
hó 4 én vasárnap este fél 7 órakor a város
háza nagytermében vallásos estélyt rendez. 
Tárgysorozat. : 1. Gyülekezeti ének : Te ben
ned biziunk eleitől fogva ... 2. Adventi 
elmélkedés. Tartja nt. Csek»y Dávid alsó- 
váradi ev. ref. le kész. 3. „Gondviselő jó 
atyám vagy . . .** E öadja a Bethlen Kata
lin nöegylet vegyes kara. 4. Adventi esték. 
Irta Szabolcika Mihály. Szaval ja Fürst Róza. 
5. Bűnbánati ima. Zenéjét szerzetté és elő 
adja : Tóth Ká.mán ev. ref. tanító. 6 Pár
beszéd. Lá'ogatá’. Irta Varsa Gyulán -. E ő- 
adják : Szobi Aranka és Silga Irénke. 7. 
„Irgalmad szomjazom**.  Énekli a Bethlen 
Katalin nöegylet vegyes kara. 8. S moi Ju- 
dith. Irta Kis József. Szavalja Fodor Gyula 
tan. képezdész. 9. A kinai lányok EOrsa.Irta 
és felolvassa Birtha József ref. lelkész. 10. 
Gyülekezeti ének. Mennybéli felséges Isten... 
Belépti dij nincsen, de a kitett perselybe 
bárminő csekély adományt is szívesen fogad 
a nőegylet.

— Felolvasás az alkoholizmusról. 
Az elmúlt vasárnap tanulságosán mulattató . 
perceket szerzett Báthy László prépost
plébános a Kath. Kör. közönségének. Az al
koholizmusról tartott éidekfeszitő fe olvasást. 
Éles világításba helyezte a több százra menő 
hallgatóság előtt a káros hatásokat, a me
lyeket a szeszes italok mértéktelen élvezése 
úgy fizikailag, mint erkö'csilcg egyesekre és 
az egész társadalomra gyakorol. A tiszta er- 
kö'cs melegágyát, a családi boldogságot a 
legtöbb esetben az alkoholizmus dúlja fel. 
Az alkohol sorvaszt, rothaszt, ront-bont,tör- 
zúz, pusztít a statisztika elrémitő adatai sze
rint. S ha mégis épit valamit a szesz, a pá
linka, az csak kórház, büntanya, börtön le
het. A szigorú igazságok lesújtó hatása alól 
sokan csak akkor szabadultak fe), midőn 
hallották, hogy Noé apánk italát mértékkel 
élvezni szabad, sőt hasznos. A pálinka mé
reg, a bor orvosság. A közönség hálás óvá- 
cióban részesítette a felolvasó prépost plébá
nost. Sokan erszényeiket is megnyitották és 
szeretet-filléreiket összerakták a Stefánia- 
árvaház karácsonyfájának javára : hadd örül
jenek azok az ártatlan gyermek-lelkek, a 
kiket talán épen az alkohol tett árvákká. 
Összegyűlt 32 korona.

— Diszlakoma. L e h o c k y Kálmán, 
a pozsonyi kir. ítélőtábla elnökének tiszte
letére az aranyosmaróti kaszinó vigalmi bi
zottsága folyó hó 26-án es*e  diszlakomát 
rendezett, amelyen a helybeli intelligencia 
nagy része, sőt vidékiek is részt vettek.

— Áthelyezés. G á 1 d y Kálmán ar.- 
maróthi szolgabirót a verebélyi szolgabiró 
ságboz osztotta be a főispán s helyére L a- 
t e s Sándor verebélyi szolgabirót helyezte át.

— Felolvasó estélyek a ,Kath. 
Körben*.  Advent II. vasárnapján este 6*/,  I 
órakor a Kath. Körbeu a felolvasást Ka- 
veggia Kálmán képezdei hittanár tartja a 
„sociáldemokráciáról és a ker.socializmusról,**

— Uj bizottsági tagok a megyé
nél. Múlt hó 29-ik napján tartatta*  a tör
vényhatóság területén a kilépő meayebizot4- 
sági tagok helyének betöltése céljából a vá
lasztások. A lévai választó kerületben meg
választattak : Csekey Vilmos,Bándy Endre,dr, 
Weinberger Ado.f és dr. Gyapay Ede. Az 
ujbarsiban : Lintner Ferenc, Rác János,Szűcs 
András. A vámosladányiban : dr. Kmoskó 
Béla, Balbach Árpád. A nemcsényiben Hoff- 
mann Ferenc, Somogyi Imre. A garamszöl- 
lősiben; Merkáder Alajos, Görög Ferenc. A 
zsarnócaiban : Székely Géza és dr.Kaldrovita 
Andor. Ar.-Maróihon : Mittelmann János, dr. 

Hámos Péter és Rakovszky István. A többi 
választó kerületekből eddig még nem kap
tunk értesülést a választás eredményére vo
natkozólag.

— Kinevezés. A pénzügyminiszter a 
verebélyi kir. adóhivatalhoz B o t t litván 
nagyszombati adótisztet adóhivatali ellenőrré 
nevezte ki.

— Kellemetlen látogató. F. hó 1-én 
délelőtt az irgalmas nővérek intézetében ve
szedelmes látogató járt, szerencsére gonosz 
terve meghiúsult és most a rendőrkapitány
ság börtönében várja a továbbítást. Rendőr
ségünk azóta tudakozódott a főcapi'ányság- 
nál B e h r Béla — ez a jómadár neve — 
viszonyai felöl s onnét azon értesités jött, 
hogy a nevezett foglalkozására nézve betű
szedő, lopásért már ötször büntetve volt, 
Izidor nevű öcscsével foglalkozás és lakás 
nélküli egyén, illetőleg hitására nézve ipar
lovag. A jelzett időben teljes bizalommal 
bement a zárdaépületbe, ott felnyitotta a 
vendégszoba ajtaját, egy szekrényt kifeszi- 
tett s abban talált ezüstnemüt szépen félre
rakta, hogy majd eljön érte- Azután még 
„körülnézett" a folyosón. Itt véletlenül szembe 
találkozott az egyik nővérrel, akit udvaria
san megkért, hogy vezesse öt a fönöknö elé, 
mert ö „imaaönyvekben utazik**.  Volt is a 
kezében egy újság és két darab vasúti ka
lauz. A fönöknö természetesen elutasította. 
Ere ö el is meat, de egy óvatlan pillanat
ban az épület másik szárnyára ment és ott 
benyitott a hálószobákba. A szomszédos szo
bában tartózkodó főnöknő hallotta a háló
szobából a gyanús zörejt, de mire az ajtót 
felnyitotta, csak egy ágyfüggöny eliebbené- 
sét látta, a jómadar kereket oldott. A ren
dőrség a helyben állomásozó csendőrök > 
közre működésével a hirvétel után szoDnal 
elállotta azon helyeket, ahol a betörő meg- ' 
húzhatta magát, vagy a merre rnenekü hetett 
s így a vasúti állomáson sikerült is Bucsek 
Gyula rendőrnek a csendőr-őrsvezető segít
ségével . jómadarat elcsípni. Úgy látszik, 
már előző napon tanulmányt tett a városban, 
va öszinüleg társai is voltak,de ezeket tagadja.

— Aranyos Matótli díszpolgárai. 
A múlt hó 26-ik napján aüt tat az aranyos 
maroiiak küldöttsége a diszpolgárságró szóló 
okleve'eket Tisza István gróf kormány
elnöknek, Lukács László pénzügyminisz
ternek, valamint P 1 ó s z Sándor igazságügy
miniszter nek. A kormányeluök köszönő vála
szában kijelentette, hogy intézkedésével tisz
tán csak a törvény rendelkezésének akart 
eleget tenni.

— Gimnázium Ipolyságon Hont- •’ 
vármegye főispánja legközelebb ueható tár- i 
gyaiást folytatott a közokt. miniszterrel egy j 
Ipolyságon létesítendő középiskola iránt. A I 
közokt. miniszter áterezte az ipo ysági tiszt- ; 
viselő családok helyzetének súlyos voltát és 1 
készséggel jelentette ki, hogy egy közép- * 
fiúiskolát Ipolyságon létesíteni kíván. Da 
miután a gimnáziumok száma az egész or
szág terü.etere megvan határozva es a köz
oktatásügyi kormány a gimnáziumok számát 
most már szaporítani nem fogja, Kijelentette, I 
hogy vagy reál , vagy polgári tiisKolát szán
dékozik létesíteni. Ennek dacára az ipolysá- 
giak még mindig bíznak abban, hogy Ipoly- ' 
sagoa gimnáziumot létesíthetnek, mert Sál- 1 
mecen két gimnázium van es az ottani 
piaristák gimnáziuma gyéren látogatott, ott 
szükséget nem pótol. Ha tehát sikerülne a 
piarista rendet meggyözui arról, hogy ma
gasztos hivatását Ipolyságon töltheti be és 
az ottani épületeit eladhatja, talán meg le
hetne a kérelmet oldani úgy, hogy a selmeci 
róm. kath. gimnázium a piaristák átköltöz
tetése mellett Ipoyságon volna elhelye
zendő. Ezen eszme a miniszternek is tetszett, 
aki kijelentette azt, hogy ily értelemben a 
mozga.mat meg fogja indítani, de szükséges, 
hogy az érdekelt tényezők anyagi áldozato
kat is hozzanak.

— Nyelvében 61 a nemzet I Schenk 
Lajosné divatáru üzlete a napokban egy 
helybeli úri családhoz német szövegű szám
lát küldött. Természetes, hogy az ekes át
irat felháborodással utasinatott vissza, mire 
nehány perc múlva megjelent a helyes ma
gyarsággal kiállított jegyzék. Tálán nem is 
az említett üzlettulajdonos a hibás a dolog
ban, hanem az üzleti körökben nálunk ural
kodó felfogás, hogy ,uri emberekkel meg
különböztetés céljából az úri nemet nyelven 
kell beszélni**,  magyarul csak a paraszt 
kundschaftokkal értekezünk.

— Léván november hóban meg- . 
haltak : Deutsch Mihály élt 10 evet, Kom
lóéi Károly élt 41 évet, Ooert Jónás élt 36 
évet, Svarc Istvánné szül Szabó Rozá iá ele ' 
20 évet, Tóth Gyula élt 3 é"et, Kovacsik 
Ilona élt 4 és félhónapot, özv. Adler Adolf 
élt 79 évet, Ordódi Julianna élt 15 evet, 
Ssltsám János élt 67 evet, Leták István élt 
73 évet, Madarász litván élt 77 évet, özv. ' 
Boldis Mihályné szül. Mészáros Anna éL 77 i 
évet.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

Mindazon jóakaróink, kik felejthetetlen 
férjem, illetve édes atyánk elhunyta alkal- , 
mával részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni 
törekedtek, fogadják ez utón is hálás köszö- I 
netünket.

Léva, 1904. november hó 30-áD.
özv. Seltsam Jánosné 

és családja.

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

Stugel József 50 f., Dr. Priszner 1 k., 
Kscsenyec János 50 f., Kurucz Ernő 1 k., 
Dr. Kas~anicky Kálmán 1 K., Tóth Zsig- 
mondné 60 f., Klincsok Feja Borbála 50 f., 
Rosenzweig R. 60 f., Kalocsay Gyula 1 k., 
Bálint N. 40 f., Scherk Gáza 40 f., Oszuska 
János 40 f., Dskay László 40 f., Bakos La
jos 40 f., Tolnay András 40 f., Golnovszky 
József 30 f„ Lévai János 20 f., Csernicsek 
Ferenc 20 f., Be>ger Ignác 20 f., Rrdecki 
Antal 20 f., Faragó MikIós 40 f., Kóia Pe
temé 20 f., Doleg Lajos 20 f., Dubovszky 
János 30 f., Bacsa Fióris 20 f., Boldis Jó
zsef 20 t., Kálnai Jónás 20 f., Szabó And 
rás 10 f., Vadkerti Máté 20 f., Johtwirth 
Károly 20 f., Hanusz Fáni 20 f., Fonci Ber
talan 20 f., özv. Gergely Andrásné 20 f., 
Gergely Sándor 30 f., Galambos Jónás 20 f., 
Hal'ó Andrásné 20 f., Schwarc Béla 10 f., 
Beaker János 20 f., Tolnai Sándor 50 f., 
Csákány Sándor 20 f., Barták Győrgyné 40 
f., Stemberger Edéné 40 f., Altman Antal 
1 k., Dr. Karatiath Márius 5 k., Kiss Gyula 
60 f, Dómján Lörincné 1 k., Váci Jónás 40 
f., Vörös Lajos 30 f., Zilay István 20 f., Pa
takiné 20 f., Juhász István 20 f.,Foltán Jó
zseféé 20 f., özv. Kovács Sándorné 20 f., 
idb. Pólya István 20 f., ifj. Pólya István 40 
f., Bogyó Jónás 1 k., Bitint Lajos 10 f.

(Folyt, köv.)
Részletes kimutatás

a barsmegyei tüzkárosultak javára a Léván 
alakult „Sigitö bizottság**  gyűjtésének ered
ményéről.

(Folytatás.)
Korpás Istvánné gyüjtöivén :

Rác Sándorné 2 k., Kiss István, közép 
Galambos Istvánné, Balog Jónás, Balázs Jó
nás, Polgár János, Mészáros Kálmán, Konta 
János, Kúcs István, Rác József, Vízi Sán- 
dorne, Tóth Andrásné, Akucs Sándor, Dóka 
Károly, S. Gy. 1—1 k., Vácy Mihályné 80 
f, Kiss Jónásné, Kálnai András, Kósa Ká- 
ro yné, Konta Sándorné 60—60 f., Kiss And
rásné, Qittuer Károly, Rácz Jónásné, Jakab 
Sándorné, Tottszer Jenő, Várady Istvánné, 
Faragó Istvánná, Székesváry Sándorné, Mé
száros András, Dohány Erzsébet 30—30 f., 
Jakuvics Béláné, Gáti Dávid, Árendás J.- 
nosné, Taliga Erzsébet, Varannay János, N. 
N., Varga János, Szabó János, Búra Jónásné 
20 — 20 i., Jancsika József, Kis Józsefné, 
Szabó Lajos 10—10 f., összesen 25 korona.

Vátzy Jónásné gyüjtöivén :
Lovas Antal, özv. Akossyné, Zwrhokril 

Mór, Galambod András, Juhász Lajos, Konc 
Lajo-, Enders Mária, Faragó Miklós, Gál 
János, Barger Ziófi, Vida Jóuásné, Bakos 
Lajos 1—l k., Szabó Lajos 80 fillér, Vida 
Jónás. Scherk Gaza 60—60 f., Oszuska Já
nos 56 t., Kuap N., Kiss István, özv. Gál 
Istvánná, Prajuer Gyuiáné, Bálindh Sándor, 
Kalocsay Gyula, Szinay János 40—40 f., 
Schuszta Ferenc 30 f., Engel Károly; Pét- 
ras János, Dankovícs János, Lovai János, 
Golcsovszky József, Lakatos Sándorné, Bar- 
tos Rezső, Szúnyog Zuga 20—20 f., Fabján 
István 10 f., összesen 20 kor.

Utólag érkezett adományok :
Iparos olvasókör 10 kor., Birsmegyei 

népbaua lévai fiókja 100 kor.
Összes adomány és gyűjtés 2115 kor. 

86 fillér, szóval kétezeregyszázhetvenőt ko- 
na és 86 fillér.

Ezen összeg kiosztásáról szintén részle
tes kimutatás lesz közzétéve.

A „Segítő Bizottság*  f. évi szeptember 
18-án megtartott értekezletén a fentiekről 
elszámolván, annak nevében köszönetünket 
fejezzük ki a szives adományozóknak és a 
fárauhatatlan s nemesszivü gyűjtőknek.

Léván, 1904. évi szeptember hó 18-án.
SÓClOg-il. XaSljOB 

polgármester.
rniut a „Segítő bizottság elnöke. 

Belcsák 25 él a., 
városi m. mérnök,

mint a .Segítő bizottság- jegyzője.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904.471 november hó 27-tÖl 1904. december hó 4-ig.

Születés-
—— {

A szalöt neve 1°
A gyermek 

neve

Povazsan Jozetin fiú László

Back Dávid Grosz Ilona fiú Lajos

Swarcz József Jelinek Zseni leány halv. szül.

Neuer Kálmán Meisel Karolin leány Erzébet

Jamrich János-Dominka M. fiú János

Kecskeméti Sándor Dobek M. Ieáuy Julianna

Holzmann Bódog Friedkr T. fiú Miklós

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Varannai József Lehocki Júlia ev. ref. róm. k.

Pomotby Lajos Rácz Eszter evang. ref.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A haláloka

özv. Leták István 73 szívizom elf,

Misula Tamás 20 hasibagymáz

Svarcz — halva sz.

Madarász Istváu 77 Tüdölob

özv. Boldis Mihályné 
Mészáros A mi a

77 a^yázélhíidés

Hudák Mária 1 Torokgyík

özv Klacsmányi J.-né . 69 végelgyengülés

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza ro.-mázsánként 18 kor. 60 fill- 
18 kor. 80 fill. Kétsziros 15 kor. 40 fii- 
16 kor. —fill. Rozs 14 kor 40 fill.14 kor- 
80 fill — Árpa 15 kor 40 fii). 15 kor. 80 fi’l 

15 kor. 80 fill. 16 knr. — fii). — K'iko 
rína*  16 kor. 40 fi i 17 ?or. 30 fi)!. Bab 
26 kor 20 fill. 26 kor. 25 fill.— Lencse 28 kor. 
20 fill. 30 kor. — fii! - K öles 12 kor. 0 fill. 
12 ' or. 40 fill

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

Nyilttér. 
Tájékoztatásul.

Az Első Leánykiházasitasi Egylet m. sz. 
és annak igazgatósága rövid idő óta céltáb
lájául szolgái a leggyülölködőbb ér boszzu- 
vágyó támadásoknak, melyek mindannyian 
hazugságoktól, ferdítésektől és torzításoktól 
esak úgy hemzsegnek.

Méltóságon alulinak tartjuk, hogy ezen 
támadásokra reagáljunk. Csak annyi szolgál
jon tagjainknak táj. kozta'ásul, hogy az Első 
Leanykiházasitasi Egylet m sz. kebeleben 
semmi olyas nem történt, ami nyugtalansagra 
okot szolgálhatna és hogy ezen üzelmek tisz
tán eyy rendezett hajszára vezetendők vissza.

Üzletmenetünk zavartalan folyásáról kü-' 
lönben is látjuk, hogy érdekelt tagjaink va
lamint a nagyközönség ily minősíthetetlen 
támadásokról a helyes ítéletet magának meg
alkotni tudja.

A sajtópert, az egyedüli védelmi esz
közt, mely ily esetekben rendelkezésre áll, 
mindezen támadások ellen, már is folyamatba 
tettük.

Budapest, 1904. nov. 30.
Az Első Leanykihazasitasi Egylet Igazgatósága.

Fekete es színes 
selyemszövetekben, 

fekete és színes 
ruhakelmékben 

meglepő occasio 
Blumenthal Jónás 

divatáru üzletében Léván.

Eiadó pálinka!
Kis hordókban

400 liter kitűnő SZIDVORIUM.
300 „ „ SZEDER,
40 „ „ TÖRKÖD

pálinka kis katlanból olcsón eladó.
Takács István 

Léván Honvéd-utca 11.

Szél hajtó, görcs csillapító

hódzsir-csöppek.
Étvágyat elősegíti éi az emésztéshez 

szükséges háziszer.
Ára üvegenként 1 korona

Két üvegnél kevesebb (2.50 kor. után
vétellel) postán nem küldetik. Beszerezhető :

BITTNER GYULA gyógyszertárában
GlOggnítz (AI-ó-Ausztria).
3 éves leányka

örökbe adó
C<m a kiadóhivatalban.

"Roll calvoin méterenként 60 krajcár- 
JDctll t/LLi tói. legfrissebb újdonsá
gok. Franko és vámmentesen házhoz szállítva. Gaz
dag mintaválaszték postafordultával.

Henneberg selyem gyár, Zürich.

Kávéházi vagy
== vendéglői helyiség 
kiadó Aranyos Maróthon Barsvármegye 
székhelye. Itt van a törvényszék; járásbíró
ság, szolgabirói és az összes közigazgatási és 
pénzügyi hivatalok székhelye és 1905. évtől 
a m. kir. pénzügyigazgatóság székhelye. A 
házban 12. éven át kávéház és vendéglő vö t 
mindig kedvező forgslomma1. — Ugyanitt 
eladó egy tükrös szekrény és egy teke 
asztal. — Bővebbet : ------------ —

Szabó Kálmánnenál Ar.-Maróthon.

Ápolónő és Masszirozónö
ajánlkozik, házakhoz, helyben 
és vidékre Szedlacsek Jánosné Léva, 
Kigyó-utcza 3 sz. Saját házá

ban.
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Karácsonyi vásár!

HOLZMANN BÓDOG
férfi és női divatáruháza LÉVÁN.

~i

§

Női ruhakelmék, mosó flanellok és cérnabarchettek
------------ ---  NŐI FELÖLTŐK --------
Őszi és téli jaquetek. raglan, szines es fekete leány paletok es gyermek köpö
nyegek, szőrme gallérokat (boakat)

mélyen leszállított árban.
Legújabb ruhakeim-k bámulatos olcsó áron pl. u.

minőségű tartós divat-kelmek dupla széles 120 cm. széles egész ruhára 
4 méter 1.92 kr.

Színtartó flanel méterje 18 kr.
„ Zephir „ 15 „

egész ruhára való szintartó n osó barchet
„ blúzra „ „ „ fl.nel csak

drb. kész fi mell blúz csak — —
elegáns diszkötény — — —

I

Steiner Sándor
órá.s és ékszerész Xj ZE "V -Á. XV.

Karácsony.
A legalkalmasabb karácsonyi ajándék, 

a tökéletesített GRAMOPHON, melyek
ből raktárt tartok.

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

bzép szórakozást, nyújt családoknak, 
igen alkalmas vendéglősöknek, 
egyéneknek részletre is.

Jó való

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

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

fali, ÍDga és ébresztő óráimat.
Eredeti svájci gyártmány 2 évi jótállással.
Tört arany és ezüst megvétetik.
Mindennemű óra és ékszer javitás elvállaltatik.
Karácsonyi ajándékok már 1 koronától feljebbb.

T.+ - Kitűnő tisztelettel : Steiner Sándor
T.at.astAram ralrt.ar , , r ’oo.íü.u.ux

őrás és ékszerész.0
0

1 frt

rózsaszín, világos kék

’. j'e
saját jól felfogott érdekében csakis a

— 75 és
— 30 és
— 74 ésI____ ,

8>OOOOOOOOOO< >000000000(0

Egy
n
n
n

legújabb blúz-selymek — — — —
, mosó bársonyok — — —

Egy hatszemélyes kávés abrosz 5 szalvétával 
színben 1 frt. 50 kr.stb.

400 tuczat mindennemű zsebkendő bámulatos olcsó árban.

Férfi nyakkendőt regatta, jlasztrem, csokor stb. raktárom tnlbalmazasa miatt re ndkíYül olcsón.

0
0
0

Minden családnak

Hangverseny Grammophon
A jelenkor csodagépe!

Kathreinsr-féle
Kneipp-maláta kávét

11^ ~ J P [fíL
HK5 I — > 1

-ddJ*  |

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

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

legolcsóbb flron 

kaphatók:

Kiéin Sándor 
órás és ékszerész 

LÉVAN.

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

pemetefű czukorkánál ! 
Vásárlásánál azonban vigyázzunk és határozottan 

lEtÉTJEZ-ST-félét ■ Jssxj-ü.n.lE, 
mivel sck haszontalan utánzata van.

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

V-----------
04.1/b

ki

' %

szabadna pótlékul használnia 
a mindennapi kávéilaihox.

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

New-Cuba-Kávéból
melynek aromája kitűnő és természeteg festetlen szinti .... ........

W*  Kilója 3 korona 20 fillér “W
4% kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. ....— ■ ■ ,

Kapható; KER.N TESTVÉREKKEL Léván.
TOg'yzet : főd > g, hogy a kávé ne legyeu túl barnára pörkölve, mi által elveszti 

zamatjat s kiizadja illő olaját. t

Takarmányczikkek legolcsóbb 
beszerzési forrása! ~~~

Dukes és Herczog, Galgócz
erőtakarmány- és mütrágyanagykereskedés

A.TOTT 1573.

Mütrágyafélék:Takarmánynemüek;
Chilisalétrom. 
Kainit.
Kálisó 20, 40 és 40%.os. 
Superphosphat.
Szárított marhatrágya 
Thomassalak. 
Trágyafösz (gyps).

készséggel szolgálunk. — Közvetlen bevitel 
chilisalétromban 1905. tavaszi szállításra.

H. J. Merk & Co chilisalétrom export ezég Hamburg, magyar
országi vezérképviselősége. ~sMI

Malátacsira.
Mellasse.
Finom és durva buzakorpa. 
Rozskorpa.
Olajpogácsa.
Szárított sörtörköly. 
Szárított répaszelet.
Szárított szeszmoslek. 
„Unión" fehér tengeri moslék.
Mintázott előny ajánlatokkal kívánatra

V

j Varrógépek és Műhímzés
x valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle nj Singer gépek
X igen csinos kiállítassál 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

korona
76-ig
8o-ig
88-ig
80-ig
96-ig

00

$0 $ $00 0

_______ _____J
Karácsonyi és újévi ajándéknak

Ájrak részletfizetésre:
Elsőmagyar tnouopol*,  Dürkopp és Gasser uj Si iger v; 
Uj Singer médium iparosgép áll vány uyal
Titania uj nagy Singer 4-os iparos var ágép . 
Nagy How'j iparos varrógép .
Va ódi szabadalm. Adria családi varrógép

N „ „ láb és kesii hajtásra
Körhajós családi (Ringscbiff) gép . ,

„ iparos (Ringscbiff) gép .
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi 

„ „ „ „ iparos
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra

Műhímzési készülék ára 4

■arrőgőp 56-től
; . 72-től

. 78-től 

. 76 tői
. . 86-től
. . 96-től 100-ig
. . 100-től 120-ig
. . 130-től 150-ig
. . 120 korona
• • 150 korona

« . 44 korona
korona.

LévánFőraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptűk, részek és osónak olosón.

tartósságánál, valamint állandó értékénél fogva legal
kalmasabb az ékszer vagy óra.

Ajánlom a nagyérdemű közönségnek dús választékú 
óra. ékszer, arany és ezüst áru 

üzletemet, melyben mindenki részére alkalmas ajándék 
található

rendkívül jutányos áron.

—
a

Vidéki megrendeléseket 
gyorsan és lelkiismeretesen 
teljesítek.

Midőn a nagyérdemű kö
zönséget raktárom megtekin
tésére meghivni van szeren
csém, vagyok

kitűnő tisztelettel

Kiéin Sándor
órás és ékszerész Léván.

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván,


