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Vidéken és Léván házhoz küldve: 

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra - . . 5 kor. — fill. 
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill- 
Előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők 

Egyes számok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK
Né’yhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő, 

Belyegdij minden e?yes beiktatásér tü fillér

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

fillérjével számittatik.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond-sor díja 30 fillér. 
Velünk ^zek ötletéiben 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-ntcza 33. sz.l küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—vasárnap reggel, -t-^—

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Szeresd felebarátodat!
Közeledik már a szeretet ünnepe, a 

mindent és mindenkit átölelő hatalmas 
szereteté, a mely nem lát meg mást, 
csak az embert. Ez emberszeretet hiú
sítja meg az álapostolok romboló mun
káját, akik megszaggatják az embere
ket. sokszor a szeretet nevében szere- 
tetlenséget hirdetnek, gyülölséget vet
nek, átkot aratnak. Mennyi seb fakad 
az ilyen romboló munka után s az ilyen 
sebekre más balzsam nincs, mint a sze
retet.

A következő napok e szent, érzelem 
gyakorlásának napjri. Boldog ember 
az, aki szeretetével mások szenvedéseit 
enyhitheti: „az emberi szívnek boldo- 
gitóbb érzete nincs, mint, boldogságot 
látni, melyeknek alkotói mi vagyunk."

A szeretet, a jótékonyság gyakorlá
sára alkalom bőven nyílik. Az Ínség 
ez évben sokkal nagyobb, mint más
kor. Az időjárás, a természet mostoha- 
sága. a nyári nagy tüzek s az ezek nyo
mában járó drágaság mind azokat, sújt
ják. akik amúgy is rettegve néznek a 
hosszú tél elébe. Ki seyilhet? Az állam 
nyújt valami segélyt, de ez vajmi ke
vés, hiszen maga is beteg. A társada
lomnak kell kezébe venni a szeretet 
munkáját s ezen belül minden ember
nek ; tegyen meg mindenki annyit, 
amennyit tehet és ott, ahol alkalma nyí
lik erre.

Az általános Ínségben vigasztaló az, 
hogy a művelődés előrehaladásával a 
jótékonyság is fokozódik. Örvendetesen 
tapasztalhattuk a közel múltban és ta
pasztalhatjuk most is, hogy az ember
baráti intézmények ez évben nagyobb 
erővel dolgoznak; általánosabbá válik a 
segélynyújtás; itt is, ott is jótékony 
irányú egyesülés történik, szóval az 
emberek a különféle elkülönítő mester
kedések dacára is egymásra ismernek, 
iparkodnak segiteni egymás baján.Meg-

TÁROZÓ. I

„Part felé.“
I 

Havas István költeményei-

A „Budapesti Hírlap" a napokban fog
lalkozott Havas István „Part felé" című vers
kötetével. Elismerte lyrája üdeségét ás ere
deti voltát. Az ifjabb írói generáció egyik 
kiváló tagja Havas István, kit az olvasó kö
zönség a „Budapesti H'rlap" tárcarovatából 
jól ismer, ki a legjobb szépirodalmi laposba 
dolgozik s a „Bars“-nak is egyik derék 
munkatársa. Hangulatának erős varázsával 
vonja be olvasóját; nem törekszik a csillogó 
képek után, de annál nagyobb a mélysége, 
mely erősen a rrfl x ó felé hajlik, amely itt- 
ott gyengéden élezett nyilacskák csipkedő 
erejével hat azon fenkölt eszmékért, melyek
nek szolgálatában áll a költő. A kozmopolita 
fanyarságnak még a nyoma is hiányzik ver
seiből, inkább a múltúnkba megy és annak 
tévedésein kesereg megrázó drámaisággal,pl. 
„A budai barát'-bar, ahol a ballada erőtel
jes hangja üti meg fülünket, amikor az anya
giakban szegény, de lélekben gazdag barát 
Hunyadi László gyilkosainak odakiáltja:

„Jaj, ki mossa azt le, jaj, hiszen az éget, 
Oh, a ti tettetek istentelen vétek I 
Hü vérének láttam a földre hullását, 
Látom közeledni az ország romlását;
Igazságot osztó királyok-királya, 
Fordítsd mindenható szemedet hazánkra I*

„Az Adrián" C'mü versében, láttára a 
dalmát partoknak, melyeken egykor magyar 
zászlókat lengetett a szél — gyönyörű vízi
ója támadt : 

adóztatják a jókedvet, a mulatozást, a 
veszendőbe indult fillérekből vámot szed
nek a boldogtalanok vigasztalására. És 
mintha a szeretet mindenható ereje so- 
kasitaná e kicsi filléreket; e szerény
ségben pironkodó pénzecskékből meny
nyi jó kis csizma, meg ruha kerül elő! 
Az árváknak, meg sok szegény gyer
meknek is lesz karácsonyfájok, jó me
leg ruhájok, még kalács is kerül hozzá.

Csak az a kérdés, kiirtottuk-e ez
zel az Ínséget ? Mikor arra van gon
dunk, hogy a szegény gytrmekek ka
lácsot ehessenek szent karácsony 
ünnepén, eszünkbe jut-e, hogy az ün
nepek után kenyér is kellene ? Régi 
kérdés. Bánktól kérdezi Tiborc, „Szép 
pénz ! De adhatsz-e hát mindenik szü- 
kölködőnek ? Visszaadja-e ez a halot
takért hullt könnyeket ?“ Mert van ak 
szegények, kiknek Ínségét az önérzet 
súlyosbítja; * an Ínség, mely elrejtőz
vén áldatlan köntösébe, megsokasitja 
saját szenvedéseit. Azok, akiknek alkal
muk van betekinteni a nem ismert 
szegények családi életébe, szomorú,meg
rázó dolgokat beszélhetnének. Egyet
len, szűk, nedves szobácskábán lakik a 
tizenkét tagú család. E romlott légkörű 
szoba a hálószoba, a konyha, a műhely 
és minden. A családapa dolgozik, izzad 
reménytelenül, kétségbeesve, átkozva a 
sorsot és önmagát, mert nem bir any- 
nyit keresni, hogy a folyton fel-felsiró 
nyomort csak percekig is elhallgattassa. 
A családanya néma lemondással viseli 
boldogtalan sorsát; öröme nincs, csak 
gondja, szenvedése. Az ember még ta
lán elfeledteti szomorú helyzetét néha 
napján a korcsmában, vagy a körben ; 
az anya nem mozdulhat ínséges tanyá
jából. Megváltás reá a sir, ahová a meg
erőltető munka, a nékülözés és a foly
tonos aggodalom úgyis idő előtt eljut
tatja. Hát a gyermekek ? Szegénységben 
születtek ; világra jövetelük nem öröm, 
de kétségbeesés ; mindennapi kenyerük 

„Fényes gályáknak képe felragyog, 
Lajos seregét viszik a habok, 
Vitézi ének zengi nagy nevét . 
Be rég dalolták ezt itt, őh be rég 1“

A jelen idő sivársága is mély nyomo
kat hagy a költő lelkében, minek megragadó 
kifejezést ad „Az élő szoboréban, amikor 
Eötvös József szobra azt mondja a sötét éj
szakán a kéjben mámorossá lett öngyilkos 
szándékú ifjúnak :

„Az érdemes azt másképpen megfutja, 
Rombolj le bálványt, építs templomot, 
Legyünk egyenlők mind és boldogok I 
Vezesd a szegényt, mert gyámoltalan, 
Neveld, tanítsd, mert majd vakon rohan. 
Az ál eszmék után hol áll a lejtő 
S hazádnak sorsa is kétségbeejtő.
Eredi fiam az élet útja ez, 
Önzetlenül élj, dolgozz és szeress!"

„A lévai várromon" című szép költe
ményében az ifjúkori reminiecenciák színes 
pillangóin gyönyörködtet Havas István ; von- 
zalmas érdeklődéssel olvassuk ennek a szép 
költeménynek minden sorát, amely telve van 
uj hasonlatok s szép metaforák szemléletes 
képeivel. Ezek a romok hallgatva is tanítot
ták arra, hogy mi rejlik a múltúnkban és 
mit kell tenni a jövönkben.

Mire oktattak ongem a romok, 
Mint férfi értem meg csak jól, híven. 
Hogy aki a múltján tétlenül zokog, 
Az álmodét elhagyja a jelen . . .
— Magyar, ragadd meg hát gyors kerekét 
A kornak, mdyben élsz és társ vele, 
Csak az erőset viszi mindelébb, 
A könnyezőn átgázol ereje I

Hazaszeretete Lenau verseinek a fordí
tására vezette, melyekből többet „A part 
felé" című kötetébe föl is vett. Fordításai

az Ínség s gyönge arcukat korán fel
barázdálja a gond, sokszor az elkese
redett családapa oktalan átkozódásai 
folytán a rémület. Vájjon mit vétettek 
ez ártatlan porontyok, hogy mig más 
szeiencsésebb gyermekek első éveiket 
csupa boldogságban, szeretetben, bőség
ben töltik, a gondnak hírét sem ösme- 
rik, ők, a szerencsétlenek, kik rosszul 
választották meg szüleiket, azon perc
től fogva, hogy eszmélni kezdenek, a 
nyomorúság, a megalázás, az örökös 
félelem szórnom áldozatai? Es ha szer
vezetők kibírja az ínség ezen kínzó 
kamaráját, mi lesz belőlük ? Ha ember
sorba jutnak is, ha később megszerzik 
is azt, ami a legszükségesebb a tengő- 
déshez, mily szörnyű nyomokat hagyott 
leikükön a gyermek-évek ártatlanul 
szenvedett nyomora !

Ez a szociális kérdés! Ezen bizony 
nem segit a jókedvű adakozók perse
lye, itt gyökeres orvosságra van szük
ség. A bajnak gyökerét kell eltávolí
tani, kapcsolatban a megélhetési viszo
nyok javításával. Itt adjon segítséget 
az állam, a hatóság és minden intéz
mény ; segítse, védelmezze az önérze
tes, munkás szegényeket, hiszen ezek 
adják a kontingenst, az emberanyag
ban ! Amig ezen a bajon segitve nincs, 
addig nem ünnepelhetjük igazán a sze
retet ünnepét !

A lányok sorsa Kínában.*)
(Folytatás.)

D s sokkal nagyobb bűne a kinai anyák
nak a leánygyermekek meggyilkolása. Óriási 
kegyetlenséggel, sokszor vadállatias borzasz- 
tósággal ölik meg a csecsemő leánykákat.

E kegyetlenkedés első sorban az ősök 
iránti tiszteletben keresendő. A megholtnak 
zavartalan nyugalma és tulvilági dicsősége 
attól függ, hogy utódaiktól részesültek-e 
megfelelő tiszteletben, hogy az életben mara-

•) Felolvastatott a „Bethlen Katalin" nöegylet 
, dee. 4-iki estélyén. 

a legsikerültebbek közé tartoznak. Még a 
hanglejtésben is visszaadta. „Egykor és Most" 

1 címűt igy kezdi:
„Visszavágyom a tájra, hol 
Boldog voltam igazán, 
Ahol éltem, álmodoztam 
Ifjúságom tavaszán l'* i * * * S * 1

: (Línau Magyarországot vallotta hazájának.)
i Költészetének motívumai még a szere

lem, a családi élet, rokonszenv a szegény
ség és mély részvét a szenvedések iránt.

Mindenütt az érzés tisztasága, a lélek
tan biztossága nyilatkozik meg. A költő ja- 

’ vára Írhatjuk ezt ; mert az a kozmopolita 
I költészet, melyet Arany János annyira osto- 
- rozott kritikai müveiben, éppen fájdalmas, 
• sötét és idegenszerü volt. Nem a nyelvet 
’ jellemzi az idegenszerűség a legújabb lyri- 
: kusoknál, hanem a fájdalmas érzést s a nyögő 
, tétlenséget, mely egyhangú világfájdalomban 

■ nyilatkozik meg. Mily megnyugtató felfogás 
van a „Part felé' utolsó versszakabin,mely
ből a költő a kötete cimét vette.

„Ah, part felé 1 De merre, hol van
S ki tudja, hogy rád ott mi vár ? 
Eléred-e s ha el, milyen lesz : 
Virágos, zöld, vagy holt, sivár ? . . 
Ne kérdezd, csak hidd, hogy a legszebb lesz,
S őrizd erősen e hitet, 
Hadd szánjanak röpkén az évek, 
Gyönyört hadd álmodjon szived ;
Mig törsz, mig futsz a pait felé l

Szép, mikor a mesélő édes anyjára 
gondol :

Példánk lett a meséje hőse, 
Ki kiUdvén : a rosszat legyőzte- 
Hogy sirtunk rajt’, ha sorsa vészes I 
Ma a kacajom se ilyen édes.

Két kisebb ellészelö költemény is van

dottak adományaikkal — mivel ezek hitök 
szerint úgy a szellemek országában, mint e 
földön egyaránt szükségesek — megfelelöleg, 
illetőleg megtisztelték e az eltávozott roko
naikat. A legnagyobb tisztelet kifejezése ab
ban áll a megholtakkal szemben, hogyha a 
fiák és unokák az elköltözöttek sírja körül
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összegyűlnek és nékiek áldoznak. Ez minden 
kínainak a legnagyobb büszkesége. A fiák 
áldozattétele felette dicsöségteljes 1 Ezért 
óhajt minden kinai minél több fiút I A lá
nyok tisztelete és á'dozattétele is elfogadta- 
tik, — azonban nem nagy jelentőségű.Hogy 
miért óhajt minden kinai minél több fiút, 
annak oka még abban is rejlik, mert Kíná
ban még mindig nagyon fokszor az „ököl
jog érvényedül : aki erősebb, az a hatal
masabb. No, tehát nagyon természetes, hogy 
erre a gyengébb nem aliglenne alkalmazható.

Azonban az eddig elmondottak még nem 
magyarázzák meg kellö’eg a kinai anyák ke
gyetlenségét, vagyis azt, hogy miért éppen 
a kisleányokat ölik meg ? Erre magyarázatot 
ad a következő.

Kínában az a babona tartja fog/a a 
szerencsétlen lelkeket, hogy a leányt, kinek 
születése nem várt, nem kedves, azonnal 
tovább keli küldeni azzal a kiáltással, hogy 
a legközelebbi esetben fiú fog születni. Azon
ban a megélhetéssel járó mizériák is közre 
játszanak e kegyetlenségek elkövetésénél. 
Nyomor és tengődés legtöbb család osztály
része. Nem képes a gyermeket felnevelni ; 
a legegyszerűbb táplálékot sem képes elő
teremteni. A gazdagoknál pedig a nagyzási 
hóbort, a meggazdagodás után va'ó lázas 
epedés viszi őket a bűn elkövetésére, — 
akárcsak a mi szerencsétlen népünket az 
„egy gyermek rendszer" — átkára.

Ha a kinai anyát kérdeznénk, miért 
ütöd agyon kis leánykádat, hiszen akárhány 
fiad lenne, azoknak sokasága miatt sohasem 
panaszkodnál ? — igy felelne : „Szegények 
vagyunk és sok leányt nem vagyunk képe
sek felnevelni. Nincs is időnk reá ; a merőn 
kell dolgoznunk, nincs időnk a kis lányok
kal bíbelődni. Az igaz, nem mondjuk mi

a kötetben. „Özvegy Bacsóné" és „Kará
csonyi ének". Tárgyuk regényes, felfogásuk

Havas István folyton emelkedőben van, mi
ről újabb kötete tanúskodik.

F. Kelecsényi M.

Jó szerep.
Az asszony. Abban a korban, amelynek 

illatos virulása öt-hat esztendővel téveszti 
meg a legnagyobb müértőt is.

A férfi. Harminc esztendő körül, de a 
szerelmi viharok vágya kezd már benne a 
derék és nyugodt polgári jólét mrgbecsülé- 

; sébe csillapodni.
A leány, üde gyerek, elpirul a lelke a 

; boldogságtól még csak a gondolatára is,hogy 
, ö neki szabad lösz már azt szeretnie, akit a 

papa meg a mama méltónak tart erre.

A férfi : Háborús hangu!?t?
Az asszony : Kezdem unni a dolgot.
A férfiEz tehát a bevezető zene a

1 kitessékeléshsz.
Az asszony : Ez a kérdés egy darab a 

1 maga énjéből. Érti és tudja, miről beszélek, 
1 de azért sem úgy akarja tudni. Olyan az 
. utóbbi időben a magaviseleté, a modora, a
I hangja, hogy mindegyik külön-külön vérig 

Bértö és ha azt mondom csak, hogy unom a 
’ dolgot, még előzékeny is vagyok-

A férfi: Mindenesetre, de — önmaga 
j iránt.

Az asszony : Ne merjen igy beszélni... 
Azt mondom, hogy unom a dolgot, mert 
reszketek a megalázástól, hogy igy bánik 
velem.

/
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soha, hogy a fiú sok lenne, ha 10 volna is, 
de es azért van, mert a fiuk egész életükön 
át velünk maradnak, mig a leányok,ha nagy 
gonddal fel is neveltük őket, legfeljebb 
10—15 éves korukig lehetnek velünk és se
gíthetnek nekünk. Végre is mázok veszik meg 
őket és pedig minden javaikkal egyetemben, 
úgy, hogy a halál után sem szolgálhatnak 
többé nekünk.*  Ha erre ezt válaszolnánk, 
hogy igen sok mód és alkalom kínálkozik 
arra, hogy a kicsinyeket életben tartsátok, 
ha nem is volnátok képesek felnevelni őket, 
— igy felelnek : Százszor szívesebben agyon
ütjük leányainkat, mintsem őket a lelenchá
zakba beadjuk és az idegen ördögökre bíz
zuk 1 (így nevezik a keresztyén missioná- 
riusokat.)

Mindezekhez járul még az is, bogy e 
gyermek-gyilkolást nem tartják büntényrek; 
sőt jótétnek. Amint fennebb láttuk, az ősök 
iránt lerovandó tisztelet kifejezését a gyer
mekek feláldozásában igyekeznek bemutatni.

A birodalom elöljárósága sem nézi szí
vesen a babonás nép durva cselekedeteit. 
Törvény szigorával is üldözi, sőt elrettentő 
képekkel igyekszik őket e bűntől elrémiteni. 
Plakátokon borzalmas képeket festenek,iszo
nyatot igyekeznek kelteni az erkölcstelen 
betegség ellen. Azonban alig tudnak valamit 
elérni; az alsó néposztály megmarad kono
kul bűneiben, nem nézi ezt gyilkosságnak, 
igy nem tekinti bűnnek, sem erkö'cstelen- 
ségnek.

Iszonyatos állapotok uralkodnak e te
kintetben Kinában. Borzalmat keltő példá
kat hozott fel az általam hallgatott missio*  
nárius. Egy anyának 4 leánygyermeke szü
letett egymásután, mind a 4-et agyon ütötte. 
Mások 5—10 leány gyermeknek is elvették 
élőtöket. Egy pogánynö, midőn a keresztyén 
vallásra áttért, bánkódva vallotta meg,hogy 
8 leány életét vette él. A keresztyén vallásra 
való áttérésnél vallják be leginkább bűnei
ket az anyák, ezek alapján szomorú statisz
tikát lehet megállapítani. Minden 10 anya 
közül 7 gyermekgyilkos !

Az első leánykát meghagyják abban a 
reményben, hogy későbben segítségére lesz 
az anyának. Azonban többre nincsen szük
ség 1 (Akárcsak a mi társadalmi éle'ünk bű
nét látnánk I) Azt, akinek 5 fia és 2 leánya 
van, a legszerencsésebbnek mondják, mivel 
a kínai Írásban a „Jó*-nak  a jele, a fiú és 
a leány szavaiból van összetéve ; és még 
azért is, mert Nyan császárnak is 5 fia és 
2 leánya volt.

Birtha József; 
(Folyt, köv.)

A férfi : Tehát elégi 3 ?
Az asszony; Azt képzeli, hogy ez a min

den áron mosolygó nyugodtság másnak tű
nik előttem, mint amicsoda ?

A férfi: Ejnye, kezdek kiváncsi lenni...
Az asszony : Csodálatos, három esztendő 

alatt az összes hazugságaiban nem volt aqy- 
nyi rosszaság, mint ebben az egy mondatában.

A férfi: Csak rossz vagyok ? Miért nem 
gonosz ?

Az asszony : Nevezzük a nevén : gya
lázatos.

A Jérfi: Engedőimet, végre is én nem 
azért vagyok a világon, hogy eltűrjek ma
gától olyanokat, amiért mindenkit mást ösz- 
szetörnék.

Az asszony: Mindenekelőtt igyekezzék 
azt az előbbi, minden áron mosolygó nyu
godtságot megtartani, aztán pedig nesem ne 
beszéljen ilyen nagyokat . . .

A férfi : Nem vagyok hajlandó . . .
Az asszony: Mire ? Meghallgatni, ha a 

szemébe mondom, hogy teljesen értem ma
gát, hogy teljesen tisztában vagyok, mi a 
célja valami három-négy -;bét óta a manöv- 
rirozásának ?

A férfi : Ó ilyen szép beszédre ismét 
csendes és jó fiú leszek.

Az asszony : Nem kerül megerőltetésébe, 
sokkal fáradságosabb magának a mü-önérzet 
mü-fellobbanása.

A férfi : Elbírom ezt a ledorongálást is...
Az asszony : Mondja, három esztendő 

alatt volt olyan nap, hogy nem láttuk egy
mást ?

A férfi: Ha nap volt is, de este nem.
Az asszony : Ne szórja annyira a szipor

kákat.
A férfi : Igazat mondtam . . .
Az asszony: És három hét óta ? Hány

szor volt itt ?
A férfi: Ebben a pillanatban nem tu

dok egész határozott feleletet adni.
Az asszony: Hallja, ne utáltassa meg 1 

magát teljesen, ne legyen gyáva is . . .

- Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 12 én tartotta havi ülését a főispán 
elnöklésével.

A közigazgatási ágak múlt havi állapo
táról az alispáu jelentette, hogy a közigaz
gatás menete a rendes volt. A tisztikarban 
az a változás történt, hogy Gáldy Kálmán 
ar.-maróthi, Gatesz Sándor verebéiyi járási 
szolgabirákat kölcsönösen áthelyezte 1905. 
január 1-töl. Dr. Kelemen Izidor kistapol- 
csányi körorvost pedig járási orvossá nevezte 
ki a főispán. Cherebó Tódor verebéiyi járási 
Írnokot a pénzügy miniszter az oszlányi já
rásban a számvevői teendőkkel való megbí
zással, pénzügyi számtisztté ideiglenes minő
ségben kin eve te. A belügyminiszter a nagy- 
kálnaí kerületbe Fekecs Sándor körjegyzőt, 
az ujgyarmati kerületbe Plappenberger Vil
mos segédjegyzőt anvak önyv vezetővé nevezte 
ki és megjizti a házassági anyakönyv veze
tésével és a házasságkö'ésnél való közremű
ködéssel. A nagysárói anyakönyvi kerületbe 
Baka Jánoi jegyzögyakornok a születési és 
ha'otti anyakönyvek vezetésére szoii'kozó 
hatáskörrel anyahönyvvezetö-helyettessé ne
veztetett ki.

A m. kir. pénzügy igazgató beje'entette, 
bogy folyó évi november hónapban befolyt 
egyenes-adókban 286304 kor. 61 f., múlt év 
novemberben 222681 kor. 78 f.. a folyó évi 
novemberben több 43622 kor. 83 f., 1904. 
év január—novemberben befolyt 1648902 
kor. 45 f„ a műit év hasomdőszakában 
1165213 ko-. 83 f.. ez évben több 483688 
kor. 59 fillérre'. Hadtnentess^gi dijban bo- 
folyt f. év novemberben 12087 kor. 24 f., 
múlt év novemberben 6305 kor. 68 f., folyó 
év novemberben több 5781 kor, 56 fillérrel. 
Az 1904 január—novemberben befolyt 36366 
kor. 75 f., 1903. hasonszakában 16821 kor. 
12 f, a f évben több 19545 kor. 63 fillérrel.

A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy a 
tx jnasárii r ksth. isk o'a tanító fizetésére évi 
547 kor., az óbarsi r. kath. iskolánál szer
vezett III. tanítói állás fizetésének kiegészí
tésére ped'g évi 600 kor. államsegélyt en
gedélyezett a val ásügyi miniszter.

A gr.-kelecsényi, óbarsi és nagykosz- 
mályi r. k és az oroszkai községi iskolák 
hiányos felszerelésén segítendő, — a minisz
ter értékes taneszközöket ingyen engedélye
zett. A nyitraszegi újonnan szervezett állami 
népisko'a dologi szükségletének részbeni fe
dezésére 104 korona államsegélyt kapott.

A vármegyei tiszti főorvos jelentése sze
rint a közegészségi állapot az elmúlt hóban 
a lévai és oszlányi járások kivételével, hol 
a hevenyfertözé kórok, különösen a vörheny 
nagyobb mérvben lépett fel és azért kedve
zőtlenebb volt, — általában kedvező volt.

Orvos-rendőri hulla-szemle tartatott Zsar- 
nócán november hó 15-én a garami hid épí
tése körüli földmunkálatoknál történt földom
lás következtében a földomlás alatt maradt 
6 munkáson, kik mind ott fulladtak.

A férfi: Kérem . , .
Az asszony: Megmondtam, ne legyen 

gyáva is . . . Mindössze kétszer méltóztatott 
három héten belül öt-öt perces látogatást 
tenni . . ,

A férfi: Igaz, de lehetetlen volt . . .
Az asszony: Szegényke ... A rettentő 

elfoglaltság tartotta vissza . . .
A férfi: Az is, meg , . .
Az asszony: Meg más valami is . , . 

Vagy nem gondolja, hogy tisztességesebb 
volna, ha nyíltan beszélne ? No, ha nem mer, 
majd én megteszem maga helyett. Tehát le
gyünk a kifejezésekben precízek. Nem más 
valami, de másvalaki volt az ok.

A férfi: Es ha igy volna ?
Az asszony: És ha igy vo'na ? . , É •... 

ha... Maga ezt csak ily nyugodtan kérd?..
A férfi'. De kérem, hiszen az imént 

a nyugodtság volt a kedvére való . . .
Az asszony: Ne ... ne beszéljen igy. 

Mondja, ugy-e nem szeret már ?
A férfi : Hazudnám, ba ezt mondanám.
Az asszony: Mondd hál, hogy szoretsz... 
A férfi : Ezt érezni kell . . .
Az asszony: Mondd ezt, mondd, tégy 

akármit, csak szeress. . . Ereznem, tudnom, 
látnom kell, hogy szeretsz . . . És, ugy-e 
nem hagysz el soha ?

A férfi: A telkemmel soha . . .
Az asszony : A lelkeddel 1 . . Megölsz... 

Hát másvalaki . . .
A férfi: Legyen belátásod. Arról a más

valakiről azt fogja mondani a világ, hogy a 
feleségem és én magam is kénytelen leszek 
majd azt elhinni, mert szép és lágy orgona
szó mellett jelenti ezt ki rólunk egy fekete
ruhás bácsi. Az egész világ elhiszi neki, te
hát nekem is el kell hinnem . . .

Az asszony ; Ne gázolj rajtam . . .
A férfi: Én a tied maradok . . .
Az asszony: Nem bírom ezt el . . .
A férfi: Legyen eszed. Sem az orgona

szó, sem a feketeruhás urnák kenetteljes be
széde nem változtatnak mikettőnknek a sze-
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A törvényhatósági helyettes állatorvos 
jelentésében felhívta a közigazgatási bizott
ság figyelmét azon körülményre, hogy Nagy- 
Salló község a legnagyobb mérvben vsn ál
latbetegségekkel fertőzve ; javaeolja, hogy a 
törvényhatózág saját hatáskörében Nagy- 
Salló község állat-állományának, (ló, szarvas 
marha és jub) lépfene elleni kényszerojtását 
rendelje,ami évröl-évre lenne foganatosítandó.

Amennyiben pedig egyes kóresetek ész
lelése alkalmával minden esotben a tápcsa
tornán keresztül történő fertőzés állapitatik 
meg, igy a vizes takarmánnyal jut a szerve
zetbe s mert ezen község takarmányának 
nagy része a verebéiyi járásban levő Leve
led pusztáról származik, mely a nyár folya
mán, de az előző években is, midőn Nagy- 
Salló állatállománya ott legelőn tartatott, 
lépfenével volt fertőzve és ez évben is 7 
drb. szarvasmarha hullott el ott, célszerűnek 
tartaná, ha ezen fertőzött terület darabon
ként felszántáss il művelés alá vétetnék, miál
tal a fertőzött területek rendszerint teljesen 
veszélytelenné szoktak lenni. Jelenti végül, 
hogy a sercsegö üszők betegség a vármegye 
területén terjedésben van. — r. t.

Barsvármegye törvényhatósági bizott
ságának ülése.

Barsvármegye törvényhatósági bizottsá
ga e hó 15 én tartotta meg ez évben u olsó 
rendes évnegyedes kö így ülését előbb a főis
pán, később az^alispán elnöklétével.

A közgyűlést a fő apán nyitotta meg és a 
főispánnal együtt levő bizottsági tarok üd
vözlése után bejelentette, bogy a beszterc»- 
bányai püspök elmaradt üdvözlésére a jövő 
év január 12 én az ö vezetése melle't kül
döttség megy, melyre a bizottsági tagokat is 
megkérte a részvételre. E-u'án Boleman 
Vilmos köziga gatási gyakornokot tb. szolga- 
birónak nevezte ki.

A főjegyző bejelentet, e s'z időközben ér
kezett ügyek és indítványok sorozatát, a 
melyek kö ö'.t báró Ambró'y István főren
diházi tag éa Kosztolányi Aurél ügyvéd, ki
rályi tanácsot által aláirt indítvány került 
első eorban tárgyalás alá, melyben indítvá
nyozták, hogy Tisza István gróf miniszter
elnök iránt a törvény hatóság bizottsága a ki
fejtett és az ellenzéknek megfékezésére irá
nyuló intézkedéseiért bizalmával adjon ki
fejezést. Ambrózy báró fe'szólásában kiemeli 
hogy meg van győződve, hogy csakis igy 
várhatók a haza javára szolga ó üdvös intéz
kedések ; üdvözli a saját pártjának vezérét. 
Öt a pártkeret nem feszélyezi, nem mond
ható róla, hogy a főispán pártjához tartóz k, 
de megvan győződve Tisza magyar politiká
járól. A kérd, s napirenden van, megnyilat
kozott az ország, ezen vitatkozni többé nem 
lehet.

Ezután Levatich Gusztáv lévai ügyvéd 
szólalt fel BÜrü közbeszólások között. A 'ör- 
téntek u án ne 1 járulhat az indítványhoz, 
de azt indítványozza, hogy Tisza István 
grófnak bizalmatlanság szavaztassák.

relmén. Talán csupán cinizmus, talán csupán 
rosszaság, ami belőlem beszél, de ennek igy 
kell lenni: megnősülök . . . Nem mondhat
nám, hogy égiszén kedvetlenül meg,ek bele 
ebbe az ügybe. Csak éppen az én szempon
tom különbözik attól a kisleánytól, aki uj- 
ján viseli majd a jegygyűrűmet. E i tudniillik 
engedékeny ur leszek mellette. E ég jó fiú 
vagyok ahhoz, hogy ne ábrándítsam ki az 
impresszióból, amit az első pillanatban nyert 
felőlem . . . Nevetsz, hogy én engedékeny 
leszek? . . Szükséges ez nekem. Mert a kis 
liliommal bevonul hozzám a vagyon. Elég
becfüietes vagyok, hogy ezt igy nyíltan ki
mondom. A többi is szórói-szóra igy gondol
kodik. Csakhogy sz egyik annyit pó
zol, hogy más előtt is tagadja, a másik meg 
olyau színész, hogy önmagának se vallja be... 
Száz közül csak kettőben nem a kényelem
szeretet a házasságok gondos szülője. No, 
én nyugodt lélekkel állapítom meg, hogy az 
én szerepem nem tartozik e közé a kettő közé. 
Minden megváltoztathatja az én külső élete
met, de belülről az maradok, aki voltam. 
Szeretlek és szeretni foglak. És aki téged 
szeretett, az mindig a tied marad . . .

II.
A leány: Még négy nap . . . 
A férfi: És boldogok leszünk,
A leány : Szólj, igazán lehetséges, hogy 

ilyen szép az élet ?
A férfi: Lehetne más te melletted ? .. 

Szeretlek.
A leány : Ugy-e, még ezt soha senkinek 
mondottad ?
A férfi : Soha 1
A leány: Reszketek, hogy nem a lelked 

igazságát mondod , . . Soha sem szerettél 
még senkit ?

A férfi : így — soha I
A leány: Szédülök ... És ha egymáséi 

leszünk, akkor is fogsz szeretni ? Mindig ?
A férfi: Aki téged szeretett, az mindig 

a tiéd marad , . ,

I

sem
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Ezután a 20 aláirássa'. kért névszerinti 
szavazást rendelte el a főispán. Szavaztak 
71-en, ebből 61 Ambrózy báró indítványa 
mellett és 10 ellene. Levatich Gusztáv in
dítványa elesett.

Ezen határozat kimondása után a tárgy
sorozat következett.

Az aliepáni évnegyedes jelentés tudo
másul vétele után a bizottságok megalakítá
sára a főispán elrendelte a névszerinti sza
vazást és a szavazás tartamára a tanácsko
zást felfüggesztette. A szavazás megejtése 
után az elnöki széket az alispán foglalta el.

A bizottságok a következőleg alakíttat
tak meg : megválasztva lettek a közigazga
tási bizottságba ; Dr. Bottka Győző,Huberth 
Viinios. Keltz Gyula, Rakovszky Ferenc,Szi
tányi Sándor; az állandó választmányba : 
Ambró István, Báthy Gyula, Báthy László, 
Bslcsák László, Dr. Belica P,ál( Dr. Benkő 
Lajos, Bodó János, Dr. Bottka Győző,Csekey 
Vilmos, Dilleez Sándor, Dombay Vilmos,Dáa 
Jenő, Holló Sándor, Huberth Vilmos, Kachel- 
mann Károly, Kelecaényi Ráfael, Keltz Gyula, 
Dr. Kiss Mihály, Klobusitzky János, Kosz- 
to'ányi Aurél, Kosztolányi Sándor, Kovács 
Sebes'ény Lajos, ifj. Lakner László, Leiden- 
frost Tivadar, Mailáth István, Dr, Nécsey 
Mihály, Pintér Károly, Dr. Persay Ferenc, 
Pósa Béla, Rakovszky Ferenc, Raschmann 
Tamás, Rávay Simon báró, dr. Ruffy Pál, 
Schramm Antal, Szentiványi Oszkár,Sziráuyi 
Sándor, Vince Gvula, Wetzel István, Zna- 
menák Sándor, Zongor János ; a központi 
választmányba : Dr. Belica Pál, Dr. Benkő 
Lajos Bodó Jaros, Dr. Bottka Győző, Dom- 
•»ay Vilmos, Huberth Vilmos, Kachelmaun 
Kiró y, Kelecsényi Ráfael, Keltz Gyula,Klo- 
busicáy János. Kosztolányi Aurél, Koiztolá- 
nyi Sándor, Leidenfrost Tivadar, Mai'á'h 
I tvác. Dr. Porsay Ferenc, Rakovszky Fe
renc, Révay Simon báró, Dr. Ruffy Pál, 
Szent-Ivány O»zkár, Sziráuyi Sándor,Tsxuer 
Bóla, Vetzel István, Z íamenák Sándor,Zon
gor János. A kö'.igazgatási bizottság részére 
a ti»-'i főügyészi helyettesnek 1905. évre 
Huberth Vilmos lett megválasztva.

ivískükül'ö vármegye átirata az állami 
nép'skolikban a hitoktatásnak magyar nyel
ven való tanítása iránt olvastatván, hason 
szellemű pártoló felirat intézése lett elhatá
rozva.

Tárgyalt a*ott  a vármegyei távbeszélő há
lózat létesítése iránt és ezzel kapcsolatban 
pótadónak kivetése iránti előterjesztés. A 
távbeszélő hálózat létesítésére egyes érdekel
tek összesen 6650 koronát ajánlottak fel. A 
teljes hi’ózat költségei 150000 koronát ten 
nének, az állandó választmány indít
ványa az, hogy mint ö’szeg törlesztéses köl
csön felvétessék és erre évröl-évre l°/0 
pó'adó szavaztassák meg. Amennyiben az 
1% pótadóbói jelenleg marad, a következő 
évben a pótadó aránylag leszállítandó lesz,

Zongor János nem a telefon hálózat lé
tesítése, de a pótadó kivetése ellen szól és 
mert a vármegye adózói amúgy is meg van
nak terhelve, azt indítványozza, hogy ad
dig. míg a vármegye jobb anyagi viszonyokba 
jut, a telefon há ózat ügye vétessék le a 
napirendről.

Báró Ambrózy a telefon hálózat létesí
tése mellett emel szót, kifejti annak szüksé
gé’, Úgy a közigazgatás gyorsabb menete, 
valamint a közgazdaság és kereskedelemre 
néz'-e.

Az alispán felszólalása után a névsze
rinti szavazás lett elrendelve és az állandó 
választmány javaslata elfogadva Zongor 
János a pótadó kivetésére nézve felebbezést 
jelentett be.

Tárgyaltatott az Aranyosmaróthon át
vonuló belvizek szabályozása iránt beadott 
kérelem, ez ügyben az alispán meghatalmaz- 
tatott a kellő intézkedésekre.

Kosztolányi Kálmán 27 évi szolgálata 
u>án évi 1184 koronával nyugdijaztatott.

A vármegyei hivatalos lap szerkesztő
jének 500 korona tisztelet dijat szavazott 
meg a közgyűlés. — r. t.

Különfélék.
— Gyászrovat. B r a u n m ü 1 1 e r 

Sándor, a Ferenc József rend lovagja, vá
rosi képviselő f. hó 11-én életének 76 ik 
évében elhunyt. E gyászeset mélyen sújtotta 
Medvecky Sándor gyógyszerész család
ját, hiszen a boldogult öreg ur csak azért 
telepedett le pár évvel ezelőtt Léván, mert 
rokonaihoz való szeretető vonzotta, hogy 
kedveseit naponkint láthassa. Gyászbaborult 
özvegye a következő gyászjelentést Adta ki: 
özv. Braunmüller Sándorné, Lakner Etelka 
fájda'ommal tudatja az alulirt hozzátartozói 
nevében is, hogy szeretett jó férje Braun
müller Sándor a Ferenc József rend lovagja, 
Léva r. t. város képviselőtestületének tagja, 
f. hó 11-én este 7 és */a  órakor hosszas 
szenvedés után életének 76-ik évében el
hunyt. A drága halott hült tetemei folyó hó 
13-án délután 3 órakor fognak Ma gyászház
ban (ladányi-utca 13. szám) az ág. hitv. ev. 
egyház szertartásai szerint megáldatni és 
onnan az ág. hitv. ev. temetőbe örök nyu
galomra kisértetni. .Kelt Léván, 1904. de
cember hó 11-én. A'dás és béke hamvaira I 
Braunmüller Etelka Schöpflin Györgyné, 
Braunmüller Ilona özvegy Vajda Miklósné. 
Braunmüller Ida Medvecky Sándorné, Braun
müller Klára gyermekei. Schöpflin György, 
Medvecky Sándor vejei. Schöpfl n Rózsa, 
Riszner Kázmérné, Schöpflin Sánaor, Schöp
flin Mariska, Vajda I'ona, Harmath Istvánná,



Költemények,
Diszművek,

Útleírások, 
Emlékkönyvek, 

ifjúsági iratok,
Képeskönyvek, 

Imakönyvek, 
mai’adaadó becsesei bírnak.

......... ...  Nagy választékban kaphatók:
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Vajda Mikiós, Vajda Margit, Medvecky 
Etelka unokái, — Folyó hó 2-án városunk 
ismét egy derék, köztiszteletben álló polgá 
rát vesztette el ; Weisz Simii, a törvény
hatósági bizottság és a városi képviselőtes 
tűiét tagja halt meg 63-ik évében, hosszú 
szenvedés után. A boldogult Léva egyik 
legrégibb családjának kiváló ivadéka volt, 
puritán jellemű, becsületes és egyenes em
ber ; mint kereskedő reá is, mint ember jó
szívű. A társadalomban is mindenkinek osz
tatlan tiszteletét és szereretét birta, igazi, 
nem tettetett erényei révén. Szép családjá
nak mély bánatában őszintén részt vesznek 
mindazok, akik az elhunytat ismerték ; ha
lálával nem csak rokonait, de városunkat is 
nagy veszteség érte. A gyászjelentés igy 
szól : Weisz Samuné úgy a maga, mint az 
egész rokonság nevében fájdalomtól megtört 
szívvel jelenti felejthetetlen drága férjének 
Weisz Samu urnák f. hó 13-án reggeli 7 
órakor életének 63 'k, boldog házasságának 
39-ik évében, hosszas szenvedés után történt 
gyászos elhunytét. A bo'dogult földi marad
ványai f. hó 14 én d. u. 2 órakor fognak az 
izr. temetőbe örök nyugalomra helyeztetni. 
Léva, 1904. december hó 13-án. Béke ham
vaira 1 — A'dott legyen emléke 1 Weisz 
Anna férj. Kohn Sárdorné, Weisz Hedvig 
férj. Felsenburg Ödönné, Weisz Jenő,Weisz 
Zsófi férj. Weisz Benőné, Weisz E za férj. 
Szedő Dánielné, Weisz Olga férj. Dán Bé- 
láné gyermekei. Weisz Jenöné ez. Firscher 
Gizella mint menye. Kohn Sándor, Felsen
burg Ödön, Weisz Benő, Szedő Dániel,Dán 
Bála m:nt vök. Weisz Mór mint bátyja,özv. 
Weisz Ignácné, Weisz Mérné m nt sógornők. 
Kohn Ernő, Kohn B ils, Kohn Bandi, Fei- 
senburg Gyuri, Felsenburg Dezső, Weisz 
Vilmos, Szedő Pis'a, Szedő Jucika, Dán La
cika mint unokák.

_  25 éves jubileum M e r c a d e r 
Alajos, a lévai takarékpénztár fökönyve'öje 
december hó 14-én töltötte be az intézetnél 
buzgó szolgálatnak 25-ik esztendejét. 1879. 
dec. 14-én tartott rész vény táisulati közgyű
lés ajáudékozta meg bizalmával és öt, mint 
aránylag meg igen fiatal embert I-só tiszt
viselőjévé választotta Az első mérle?, rae’yet 
ő Állapított meg, az intézetnek 125420 kor. 
38 f. vagyonát tünteti fel, nyereméuy volt 
1648ő k. 62 f., osztalékul részvényenként 
38 kor., köz- és jótékorycVokra 3416 kor. 
80 fillér jutott. Működésinek 24-ik évét 
pedig már az intézet 375i66 kor. 13 fillér 
vagyonnal zárta, nyereményé 55451 kor. 87 
fillér volt, osztalékul részvényenként 50 ko 
róna, köz- és jótékony cé okra 3327 kor.lí 
fillér'jutott. Ezen adatok képezik az ö leg
főbb büszkeségét. A számok sorai, barázdái 
képezik az ö munkálkodásának termő tala
ját s lelkiismeretes gonddal elhintett m jvai
ból fejlődnek a részv nytársaság jövedelme
zőségének gyümölcsei.Ebből nyerik dús táp
lálékukat a Léván és sidekén fennálló jó
tékony iitízetek; sőt több intézményt a lé
vai takarékpénztár nemes adományai hívtak 
életre. E«en intézet fenállása óta 125793 k. 
82 fillért adott jótékony célokra. Ily nemes 
cé'okat szolgáló intézet tisztviselője, ki 25 
éven át hü kötelesség teljesítése mellett — 
mondhatni a közjó és közügyek szolgálatá
ban él — igazán megérdemli a nagyközön
ség őszinte elismerését 1 Ez alapon üdvözöl
jük öt s kívánjuk, hogy a 25 évből eredő 
kedves emlékek kisérjék egész eleién át, 
családi s igaz baráti körében pedig nyerjen 
erőt a következő 25 évnek hasznos és vidám 
eltöltéséhez.

_  Esküvő. G y e n e s László m- kir. 
honvédhadeagy tegnap esküdött örök hűsé
get Verebélyen K i licky Emmikének. 
Sok szerencsét é» boldogságot 1

— Állami segítség Polgármesterünk
nek a nov. 3-án tartott közgyűlésen tett 
jelentéséből tudomást szereztünk arról, hogy 
vármegyénk főispánja Barsmegyében a télen 
itt-ott a legszegényebb néposztály közt föllép
hető Ínség megelőzése és megszüntetése végett 
„M egyei Segít ö-b izottságot" ala
kított b az Államkormánytól bízón) oj összegű 
segélyt kért. Polgármesterünk akkor előter
jesztette, hogy Léva városban 280 napszá
mos van, akik tavaszig nem lesznek képesek 
önerejükből megélni, hanem közsegélyre 
fognak szorulni. — Adományban, vagyis in
gyen segélyben azonban senkit sem javasolt 
részesittetni, hanem inségmunka teljesítése 
ellenében nekik keresetet kiván biztosíttatni. 
Miért javaslatba hozta a Léva Vám sla- 
dányi ut kétoldalán az árkoknak inségmunka 
utján leendő kiásatását, s a lévai batárbeli 
részre 3280 korona állami segélyt kért ki
eszközöltetni. — E javasaihoz főispánunk 
hozzájárult és az ÁUamkormanynál kiesz
közölte, hogy azon utón végzendő Ínséges 
közmunkára 5000 korona segélyö-szeg lett 
adományozva. — így Léva város dolgozni 
akaró napszámos népének téli keresete bizto
sítva lesz s az ínségtől meg leend mentve, 
főispánunk atyai gondolkodása és a polgár
mester előrelátó intézkedése folytán. — Most 
már az összeget okosan használjuk fel. For
dítsunk ebből 2000 koronát a vásártéri viz- 
lecsapolásra. vagy abeépitendö tér feltöltésére.

— A kaszinó estélye. F. hó 11-én 
foiyt le az idei szezon első kaszinó estélye, 
a rendezőség dicséretére legyen mondva,ki
váló sikerrel. A műsor a következő volt : 
Suhajda Jánosné urbölgy énekelt gyönyörű 
darabokat Duschek Ernő zongorakisérete 
mai ett. A daloknak megvá'asztásával, de kü
lönösen biztos, Ízléssel formált énekével,üde, 
tiszta és csengő hangjával általános tetszést 

keltett. A töbszörös újrázásra uj nó ák ke
rültek elő ; az ének kellemes hatását emelte 
a szakavatott, ügyes zongorakiséret. Ezután 
dr. Katón János olvasott fel arról, hogy 
milyen szerepe van a Lőnek a magyar köl
tészetben, kiemelvén az eredeti magyar fel
forrás erkölcsi puritánságát a mai kozmopo- 
lita irodalom ledérségeivel szemben. Majd 
Duschek Ernő, mint impresszárió vezetése 
alatt állatnégyes következett, melynek taejai: 
Belcsák Béla mint zongoráé, Fark.-s'Orbán, 
dr. Kiszák Imre, Pazar Zoltán, dr. Szilassy 
Cézár, mint énekesek. A pompás bohóságon 
szívből kacagtak a jelenlevők ; a komikus 
hatást fokozták az ügyes maszkok és a sze
replős. stilBzerü mozdulatai. Ennek hatása 
alatt indult meg a jó kedv és egész regge
lig fokozódott. Az estélyt követő táncmulat
ság fesztelen vigsággal majdnem reggelig 
húzódott el. A kedélyes, jó sikerű estélyen 
részt vettek ; dr. Balogh Jenöné. Belcsák 
Lászlóné, Bellán Adolfné. Birtha Józsefné. 
Duschek Ernöné, Faragó Samuné, Farkas 
Orbánná, //enyey Elekné, Hetzer Adolfné, 
Hoffmann Ferencné,özv.Jeszenszky Józsefné, 
Kern Albertné, Merkader Alajosné, dr. No- 
votny Imréné, Pólya Andoraé, özv. Skvór 
Józsrfné, Svarba Józsefné, Suhajda Jánosné, 
Sztackay Józrefné, Toóth Zsigáné. Leányok : 
Bartók Mimi. Belc’ák Tóni és M'ci, Farkas 
Kamilla, Hoft’uann Ilonka, Jerffy Erna,Kern 
Vi ma és Emmike, Komorócy Ilonka, Pólya 
G zike, Skvór Ruca.

— Gyászhir. Szűkszavú távirat jelen
tette, hogy E d i n g e r János, a lévai tár
sadalomnak. sok éven át volt jókedvű, nép
szerű alakja a múlt héten Futak-on meghalt. 
S ámos helybeli ismerősei, jó barátai meg
döbbenéssel fogadták a ezomoru hirt, hi
szen a megboldogult csak most iépett 50 ik 
évébe.

— A kis Jézus angyalkái. így ka
rácsony előtt, úgy Játszik, szükség van oda
fenn a kis szolgákra . . . Városunk vidékén 
felütötte a fejét a gyermekek réme: a vör- 
her.y, meg a difteritisz. P a u 11 Ferenc óbarsi 
körjegyző családjából is elragadott egv ártat- 
l»nt : a 14 hónapos kis Mariskát Jézuska 
magához vette f. hó 11-én. Hozzon szép ka
rácsonyfát testvérkéinek I

— Gyászhir. Néhai Hliva János, 
lévai kániortani'.ó özvegye sz. Klain Anna 
f hó 11-én Budapesten meghalt 48 éves ko
rában. A sokat szonvedett úri asszony ko
rán özvegységre jutott, korán is halt el, de 
azért mégis felnevelte gyermekeit, akik máj 
embersorban vannak. Családja a következő 
gyászjelentést küldte : Hliva Emil. Irén,B ila 
és Aranka m nt gyermekek. K ain Ödön mint 
testvére, özv. Klain Józsefné szül. Schaller 
Matild mint sógornője, Kereskényi Jenő, 
Klain Ödön, Aranka és Margitka, Klain Au
rél és Edvin mint unokatestvérei mélyen 
megszomorodott es megtört szívvel jelentik 
a fe’ejthetetlen szeretett, anya, testvér, só
gornő és unokatestvérnek özv. Hliva Jánosné 
szül. Klain Anna asszonynak f. évi decem
ber hó 11-én éjjeli lltl órakor hosszas szen
vedés u'án életének 48 ik évében történt 
gyászos elhunytat. A megboldogult hűlt te
temei fo'yó évi december hó 12-én délután 
3 órasor fognak a gyászházbó! Újpest, Ár- 
pád-ut 65. S7. alól a róm. ka*h.  egyház szer
tartása szerint beszentei'etni és az újpesti 
sirkertben örök nyugalomra tétetni. Újpest, 
1904- december hó 12-án. Áldás és béke 
lengjen a drága halott porai felett 1

— Kuruc estély. Emlitettük már,hogy 
a lévai nöegylet 1905. évi január hó 7-én a 
Stefánia-árvabáz javára tánccal egybekötött 
,kuruc-eatélyt“ rendez. A műsorról már most 
elárulhatunk annyit, hogy igen értékes lesz, 
különben a napokban már szétküldik a meg 
hívókat. Értesülésünk szerint az estély a 
váró, háza dísztermében, a tánc pedig a Lang- 
kávéház helyiségeiben lesz. Ez bizony nem 
lesz jó. A nöegylet tavalyi mulatságán 
bebizonyult, hogy ott táncolni nem lehet 
kelyszüke miatt; különösen ha figyelembe 
vesszük azf, hogy milyen közönsége szokott 
lenni a nőegylet mulatságainak. A kórházbál 
alkalmával okult is a közönség, jegyeit meg
váltotta s igy anyagilag fényesen sikerült, 
de a tánchoz igen sokan nem jelentek meg, 
tudván, hogy ott úgy sem lehet táncolni. 
Már pedig ha a közönséget o'y gyakran 
vesszük igénybe, amint azt a nöegylet teszi, 
talán megadhatnék az úri közönségnek leg
alább az alkalmat, hogy mulathasson is. Te
gyük hozzá, hogy eddig a legjobb táncmu
latság volt a nöegyleti, kár azt ezen jelle
gétől megfosztani.

— Szegény gyermekek karácsony 
fája. A Vári-féle vendéglőben alakult „Re
mény" jótékonycélu asztaltársaság folyó hó 
23-án d. u. 5 órakor a fogadó nagy termé- 
ben 13 szegény iskolás gyermeket fog fel
ruházni. Ezenkívül a fényesen kivilágított 
karácsonyfán is különféle hasznos ajándékok 
lesznek, melyeket a ruhákkal együtt a tár
saság nevében ennek jegyzője, M a k k a y 
Béla fog kiosztani. Az ünnepély után meg
vendégelik a gyermekeket.A társaság kéri a 
város közönségét, hogy aki teheti, legyen 
ott az ünnepélyen és ha valaki bármi cse
kély ajándékkal óhajtana a szegény iskolás 
gyermekek támogatásához hozzájárulni, le
gyen szives ajándékát a társulat jegyzőjéhez, 
Makkay Bélához (Bem-utca 2. bz.) juttatni. 
Tekintettel arra, hogy az asztaltársaság csak 
három hónapja áll finn, működésének máris 
elismerésre és követésre méltó jelét adja.

Felolvasás a Kath. Körben. A 
Kath. Kör ez évben utolsó felolvasó estélyét 

ma este l/tl órakor tartja meg, melyen dr. 
Katona János fog felolvasni a nemzeti ér
zületről es annak fejlesztéséről.

— Az általános közjótékonysági 
egyesület sorsjátékénak 1904. dec 17 éré 
tervezett húzása 1905. év tavaszára balasz- 
tatott, — a húzás napja rövidesen a hírla
pokban fog közzététetni.

Közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő Úr!

A magyar embernek szokása, hogy köny- 
nyen kidobja a pénzt, mikor saját kényel
mének kielégítéséről van szó, vagy mikor 
meg kell mutatni a magyar virtust, de saj
nos az a szokása is meg van, hogy annál 
nehezebben nyitja meg a tárcáját, mikor va
lamely jótékony tett gyakorlására kell áldo
zatot hozni. Szívesen mulat jótékony célra, 
mivel a jótékonyság gyakorlása mu'atsághoz 
van kötve, de mikor minden viszonszo'gálat 
nélkül kell filléreit előszedni, akkor még a 
legjobb szivü adakozó is legalább egy két 
megjegyzéssel könnyít a lelkén, ha már a 
pénzét oda kell adnia.

Ez alkalommal mégis olyan jótékonyság
ról óhajtok beszámolni, amiért az adakozók 
nem kaptak semmi viszonszolgálatot, legfel
jebb gúnyt, s ahol az adakozók még csak 
azt sem vind cáiták maguknak, hogy nevü
ket a lapban lássák k'nyomatva. Adták ado
mányaikat a tréfa örve alatt részint szép
szerével, részint erkö'csi kényszer alatt ama 
reményben, hogy a fillérenként öeszegyü'ö 
összeg a jótékonyság céljaira lesz fordítva.

A ,lévai casinó* 1 asztaltársasága f. bóI
' "9-én tariotta a szegény iskolás gyermekek 
I felruházó ünnepélyét a cssinó étkező termé

ben s errői az ünnepé'yről óhajtok a nagy
közönségnek beszámolni

Mivel az asztaltársaság csak néhány tag
ból áll, természetesen nemcsak saját körében 
gyűjtött e jótékony célra, hanem mindenkit 
szerényen megadóztatott a jótékony cél ér
dekében, aki csak az étkezőben időnként 
megjelent.

Az év vége s a hűvös idő közeledvén,a tár
saság által felekezeti különbség nélkül min
den elemi i-kola tanítói kara fölezóllittatott, 
hogy je'entse be azon gyermekeket, akik a 
segítségre máskü'önhen is érdemesek s hogy 
aztán a rendelkezésre álló segelyösszeg a 
tanulóság számaránya szerint osztaesek ki a 
különböző felekezeti iskolák szegénysorsu 
tanulói között.

38 szegény forsu, avagy árva elemi is
kolás fiú és leány vonult be f. hó 9-én dél
után 3 órakor a cisinó étkező termébe ta- 
•< itóik vezetése alatt, hogy az adakozók jó
tékonyságát élvezze.

Az említett számarány betartása mellett 
segélyben részittetett:

Az ág. ev. elemi iskola tanulói közül 2, 
az ev. ref. elemi iskola tanulói közül 7, a 
róm. kath- elemi iskola tanulói közül 17, az 
izraelita elemi iskola tanulói közül 10, a ké- 
pezdei gyakorló iskola tanulói közül 2 ; ösz- 
szesen : 38 elemi iskolás gyermek.

Teljes öltözet ruhát kapott 9 gyermek, 
7 fiú és 2 leány. Téli kabátot kapott 2 fiú. 
Csizmát 10 fiú. Cipőt 17 gyermek, 6 leány, 
11 fiú gyermek.

A jótékony célra a kitett perselyben 
összegyü't és tökésittetett . . 247 K. 67 f.
Kamatszaporulat....................8 K. — f.

összes bevétel : 255 K. 67 f. 
Ebből kiadás........................  238 K. 94 f.
1905 évre tőkésített maradv.: 16 K. 73 f.

A megjelent 38 gyermek a jelenlevő 
casÍDÓi tagok és a kísérő tanító urak jelen
létében az étkezőben megvendégeltetek s 
még azonkívül mindegyik kapott egy egész 
diós kalácsot is, hogy annál kellemesebben 
gondoljon a szerény ünnepélyre.

Az ajándékok kiosztása után a tanító 
urak rne'eg szavakkal köszönték meg a je
lenlevőknek a jótékony adományokat, majd 
a róm. kath. elemi iskola egyik bátor tanít
ványa mondott gyermeki hálás szívből fakadó 
köszönetét az adakozóknak a nekik szerzett 
örömért s a kis csapat örömtől ragyogó arc
cal hagy'a el a kaszinó helyiségét, orvén- 
dozve szorongatva kezében az uj ruhát és 
lábbelit, de különösen az omlós diós kalácsot.

Mindőn ezekben gyűjtésűnk eredményé
ről a nyilvánosság előtt is beszámolunk, el
mulaszt hatlan s kedves kötelességemnek is 
merem hálás köszönetünket nyilvánítani mind
azoknak, kik adományaikkal szívesek voltak 
hozzájárulni ahhoz, hogy 38 vagyontalan 
szülő "ondjait enyhithettük s hogy 38 sze
gény gyermeknek sikerült nemcsak örömet 
szerezni, hanem őket a közelgő télen a meg
hűlés ellen meleg ruhával és lábbelivel ellátni.

Léván, 1904, december hó 14 én. 
Kiváló tisztelettel

a casinói asztaltársaság nevében 

Bodrogközy Zoltán.

Lévai piacziárak.
Boratvez<'tő; Kénye József randőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 18 kor. 60 fill. 
kor. 10 fill. Kétszeres 15 kor. 80 fi', 
kor. 40 fill. — Rozs 14 kor.20 fill.14 kor.

19
16
60 fiU — Arnn 14 ko- 60 fi" 15 kor. 60 fi'l 
Zab 14 kot 20 fi'l. 14 ■*" ” 60 fi'l. — Kuko 
rio»a 14 kor 40 fi" 16 kor 80 fill Bab
20 k"r 40 811 23 '"o- 20 , !l — L»no»e 24 kcr.
60 fill, 25 kor. 80 fill. — Köles 9 kor 60 fill. 
10 tor. 40 üli.»

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904 évi december hó 11-től 1904. december hó 81-if .

Születés.

A szülök neve
ja

3 g 
s © ►. a be

A gyermek

r.ave

Vidra Sáador Haraerczki T. fiú László

Izsói János Silingi Mária leáuy Annna Mária

Zubek János Beliánszki K. leány örzsébet

Pompos István Duchony B. fiú Audrás

Halálozás.

Az elünnyt neve Kora A haláloka

Baek Lajos 17 hó. Hörghurut.

Tolnai S.-né Dohán Z«. 61 Agyaiéi hüdés.

Horn Samuné Steiner J 16 Máj rák

Braunmüller Sándor 75 Tüdőgyullad.

Weisz Samu 83 Szivizombaj

Kullik Károly 44 rüdögümükór

Kalinka Béla 8 hó. Tiidögyullad.

Nyilttér.
Eladó ház!

Léván a fö utón egy jól jövedelmező ház, 
előnyös föltételek mellett eladó.

Bővebb fölvilágositást »d|
Rácz János.

Eladó pálinka!
Kis hordókban

liter kitűnő SZILVORIUM.
,, ,, SZEDER,
„ „ TÖRKÖD

400
300
40 

pálinka kis katlanból olcsón eladó.
Takács István

Léván Honvéd-utca 11.

3 éves leányka 
örökbe adó 

Cím a kiadóhivatalban.

Báli selyem méterenként 60 krajcár- 
_ tói. legfrissebb újdonsá

gok. Franko és vámmentesen házhoz szállítva. Gaz
dag mintaválaszték postafordultával.

Henneberg selyem-gyár, Zürich.

Üzlet-átadás.
Léván jóforgalmu helyen egy 40 év 

óta fennálló borbélyüzlet az összes eszkö
zök és a vérbocsátási műszerekkel, valamint 
szoba és konyha bútorosad az üzlettel való 
felhagyás miatt, szabad kézből jutányos 
áron eladó.

Bővebb érteeités^el szolgál a helyszínén
HLBOKIALAJOS 

tulajdonos.

RZÉF MOSAfl
és VASALAST csali dóktól és magánosok
tól bármily finom ruhákban elfogad és bár

minemű szép, finom hímzésre

W KÉZIMUNKÁKAT
vállal el ; ugyanott egy

BÚTOROZOTT SZOBA 
is bérbe adó. Kálnai u 38. 

Szél hajtó, görcs-csillapitó 

hódzsir-csöppek.
Étvágyat elősegíti és az emésztéshez 

szükséges háziszer.
Ára üvegenként 1 korona

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

BITTNER GYULA gyógyszertárában
Gloggnitz (Al ó-Ausztria).

ALMA
súlyban Léva álló*

24 kor.
20 „
16 ,,

Bőr-alma, Török Bálint, Teli 
arany parmén, Nlassanszky, 
Arany kálvill, Balogh renet, 

Fehér-Batul. Eper-alma keverve méter 
mázsánként nettó 
másra szállítva

I-rendü
II. n

III.
Láda és csomagolás ingyen.
A vételár részben előre kéretik. A 

hátralék utánvételeztetik.

DEMICHER VILMOS
Bakabánya (Hont vm.)

Ugyanott kapható finom alma
pálinka 1 liter 2 koronáért
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és tó halak

Ajánljuk a n é. közönségnek ; Elsőrendű 

fűszer, csemege, déli gyümölcs, finom tea, 
teasütemény, finom rum, cognac, likőrök,

kitűnő tisztelettel

Kiéin Sándor
órás és ékszerész Léván.

Takarmánynemiiek:

— 1 frt

fali,
rózsaszín,

■

r-

Steiner Sándor
ózás es élcszexésas I_i E

Karácsony.
A legaika masabb karácsonyi ajándék, 

a tökéletesített GRAMOPHON. melyek
ből raktárt tartok.

A világ legnagyobb csodagépe, hűen 
énekel, beszéi és hangversenyez.

Szép szórakozást nyújt családoknak, 
igen alkalmas vendéglősöknek, 
egyéneknek részletre is.Hitelképes

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

tárgyaim, melyekből állandóan nagy raktárt tartok.
Valamint arany, ezüst és uickl zsebóráim, azonkivül 

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

Kitűnő tisztelettel : steiner Sándor
órás és ékszerész.

Kern Testvérek
LÉVÁN.

asztali-, pecsenye- és aszuborok, bel- és külföldi pezsgők, Suchard- és 
hűméi csokoládé, karácsonyi gyertyák és sok szép újdonságok ezukor- 
kákból és karácsonyfa diszek stb. továbbá:

I
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alkalmas czikkek; amerikai különlegességek. Phonographok, Recordok,
broncz és alpacca gyertyatartó, gyufatatartó, kávé- és mák őrlő,
teafőző készülék, húsvágó és reszeiőgépek, vasalók, evőeszközök, zomán- 
ezozott edény, konyhaberendezések, Ruhafacsaró gép, Ruha mángorló, 

és szén kosarak, kályhaelő-tálezák, esernyő áivány, háztartási mér- 
feg, légmérő, varrógépek 5 évi jótállás mellett, hegedűk, okarina és 

más hangszerek, szivar szipkák, csibuk. pipák, szivar- és pénztáiczák, 
tolikések, ollók, kártyák, vadászbotok, táskák és fegyverek, laterna 
magica, domino, lottójáték, fényképészeti készülékek, kerékpár, korcsolya, 
valamint lomfűrész, mint legczélszerübb karácsonyi ajándékot rendkívül 
olcsó árban.

Karácsony előtti héten
Éle dunai

kilója 1 frtól — 1 frt. 40 krig.
Kaphatók :

KERN TESTVÉREKNÉL, Léván.

konogés. rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 
RÉTHY féle 

pemetefű czukorkánál I 
Vásárlásánál azonban vigyázzunk és határozottan 

R.ÉTH-S'-félét -teéxj-ö.T3.J$, 
0999 mivel sok haszontalan utánzata van. $>999 

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

Karácsonyi vásár!0
0 HOLZMANN BÓDOG

férfi és női divatáruháza LÉ V ÁN.

Női ruhakelmék, mosó flanellok és cérnabarchettek
■— NŐI FELÖLTŐK —

Őszi és téli jaquetek, ragián, szines és fekete leány paletok és gyermek köpö
nyegek, szőrme gallérokat (boákat)

mélyen leszállított árban.
Legújabb ruhake'mék bámulatos olcsó áron pl. U.

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

Színtartó flanel méterje 18 ki*.
„ Zephir „ 15 „

Egy egész ruhára való színtartó mosó barchet
„ „ blúzra „ „ . flinel csak
n drb. kész Hanell blúz csak — —
„ elegáns diszkötény — — —

legújabb bluz-selymek — — — —
, mosó bársonyok — — —

Egy hatszemélyes kávés abrosz 6 szalvétával
stb. színben 1 frt. 50 kr.
400 tuczat mindennemű zsebkendő bámulatos olcsó árban.

Férfi nyakkendők, regatta, plasztrom, csokor stb. raktóroi tulUalinozása miatt rendkívül olcsón.
(L/£a.za.d.álse2c JdAx-u.sitfcsa..)

Nyomatott Nyitrai éa Tárta könyvnyomdájában Léván.

Karácsonyi és újévi ajándéknak
értékénél fog-va legal-tartósságánál, valamint állandó 

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.
Vidéki megrendeléseket 

gyorsan és lelkiismeretesen 
teljesítek.

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

I
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Minden háziasszony
kérjon a legújabban érkezett s közveti 

me ynek aromája kitűnő és term ^zoies festődén szinti

Kilója 3 korona 20 fillér
4t/2 kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. --.—======

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván
Jegyzet: fő «!o ír, hogy a kávé ne legyen túl hamar a p rkölw, mi által elveszti 

zamatját s kiizadja illő olaját.

. . h. ■

fakarmányezikkek legolcsóbb 
beszerzési forrása!

i H 
I■

Dukes és Herczog, Galgócz
erőtakarmány- és mütrágyanagykereskedés.

ALAKÍTTATOTT 1S73.

Műtrágyafélék:
Malátacsira.
Mellasse.
finom és durva buzakorpa
Rozskorpa.
Olajpogácsa.
Szárított sörtörköly.
Szárított repaszelet.
Szárított szeszmoslek
„Unión11 fehér tengeri moslék.
Mintázó t előny ajánlatokkal kívánatra

chilisalétromban
H. J. Merk & Co cbilisalétrom export ezég Hamburg magyar

országi vtizérkőpviselösége.

Chilisalétrom.
Kamit.
Káliso 20, 40 és 40%-os.
Superphosphat
Szárított marhatrágya 
Thomassalak.
Trágyafősz (gyps).

készséggel szolgálunk. — Közvetlen bevitel
1905. tavaszi szállitfisra.

Látszeráru raktár. ■«


