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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve: 

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
■ lölzeté.i pénzek pÓBtautnl.ánynyal küldhetők. 

■cyeM Minők 20 flllérért kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

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

Belyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér-

HivataloH hirdetmények
100 szóig 2 kor. 40 fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^zeköttetésben 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 : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.
FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA; NYITRAI és TÁRSA. '

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.

„BAR S“
XXV _ évfolyamára.

Lapunk jelen számával fejez
tük be pályafutásának XXIV. évét. 
— A ki ismeri a vidéki hírlapiro
dalom nehézségeit és szinte leküzd- 
hetetlennek látszó akadályait, iga
zat fog adni nekünk, ha önérzettel 
tekintünk vissza eddigi működé
sűnkre. Tettünk, a mennyit tehet
tünk. Első sorban is városi és me
gyei érdekeink gondozás? lebegett 
szemünk előtt s jeles, munkatár
saink és a nagyközönség szi
ves támogatásával ez irányban 
fejtettük ki működésűnket, mind
azonáltal gondosan kerülve annak ' 
lehetőségét, hogy lapunk magán, I 
avagy párt éredek szolgájává fajul
hasson. Ez alapon ajánljuk lapun
kat továbbra is -a nagy közönség i 
szives jó indulatába. A múltban 
elért eredmény leend „a jövő re
ménye, mely ezután is lapunk 
változatlan irányát jelenti. <

..BARS" előfizetési étra : I
Egész évre 
Fel évre . 
Negyedévre

10 kor. — fii.
5 kor. — fii.
2 kor- 50 fii. I

i

Hivatalos közlemény.
4897/1904 szám, t

Hirdetmény.
Léva város képviselőtestülete f. évi 

deczember hó ti án tartott rendkívüli köz
gyűlésében hozott 4382/1904. számú hatá
rozattal a főtéren elhelyezve levő és Léva 
▼áros mint erkölcsi testület tulajdonát ké
pező laczikonybáknak lerombolását azon 
rendelkezéssel, bogy az értékesíthető anya
gok eladási ára a közpénztár javára fog 
szolgálni, elhatárosta.

Ezen határozat úgy a városi hirdetési 
táblán, mint a városi tanács iktató hivata
lában, 15 napi közüzemiére kitéve tartatik.

Értesittetik a kö-önség, hogy ezen ha
tározat ellen az 1886. évi XXII. t.-cz. 113

t

I 
§-a alapján Léva városának kötelékébe tar
tozó bármely polgár és azok, kik a község
ben, vagy határában ingatlan vagyonnal 
bírnak — az 1901. évi XX. t.-cz. 6. §-ában 
megalapított 15 napi határidőn belül Bars- 
vármegye törvényhatósági bizottságához fel
folyamodhatnak.

Léva 1904. évi deczember hó 19-én.
BócLogrla. X-,a.jas 

polgármester.
II. 

4901/1904. szám. *

Hirdetmény.
Léva város képviselőtestü’ete f. évi 

deczember hó 6-án tartott rendkívüli köz
gyűlésében hozott 4389/904 számit határo- ! 
zattal a város tulajdonát képező lévai : 
197/a összeirási s az uj házszámozás szerint . 
Schoeller utczai 13 számú úgynevezett . 
„Szladky“-féle háznak lerombolását s ezen : 
lerombolt területnek, valamint a hozzá tartozó ; 
telek résznek a Kossuth-utcza folytatásaként j 
kinyitandó Mángorló-utcza területének czél- * 1 
jaira leendő felhasználását elhatározta.

Ezen határozat úgy a városi hirdetési i 
táblán, mint a városi tanács iktató hivatalá
ban 15 napi közszemlére kitéve tartatik.

Értesittetik a közönség, hogy ezen ha
tározat ellen az 1886. évi XXII. t.-cz. 113. ; 
§-a alapján Léva városának kötelékébe tar- ! 
tozó bármely polgár ée azok, kik a község- I 
ben, vagy határában ingatlan vagyonnal bir- i 
nak az 1901. évi XX. t.-cz, 6. § ában meg- i 
alapított 15 napi határidőn belül Barsvár- , 
megye törvényhatósági bizottságához felfo 
lyamodhatnak.

Léva 1904. évi deczember hó 19 én. I 
Bód.og'lx Uajos 

polgármester.

Karácsony ünnepén.
Ma született a Megváltó, ki az Ur 

Krisztus, Dávid városában ! Ezt hirde
tik karácsony ünnepén a keresztények 
buzgó szívvel, örömteli lélekkel az igaz 
Isten dicsőségére épült templomokban, 
Karácsony ! te minden idők és világ
részek erkölcsi és szellemi ujjászülője, 
töltsd be a mi szivünket is szeretettel 
s lelkünket édes reménységgel, hogy 
ünnepelhessük mi is örömmel Jézus szü
letését s szent énekünk zengjen át e 
hazán Kárpátoktól Adriáig !

Mily fenséges és üdvötadó jelenség 
a ma született Jézus! Megragadva szi
vünket, magához emeli az értelmet,hogy 
vezesse azt a polgárosodás évszázadain 
át az eszményi tökély azon magasla
tára, melynek végpontján 0 áll, a min
dent beragyogó isteni szeretet !

Méltó és igazságos, hogy a keresz
ténység legszebb és legpoétikusabb ün
nepén, annak politikai jelentőségét is 
méltányoljuk, mi, kik szent István or
szágának gyermekei vagyunk, akik 
nemcsak állami életünket, nemcsak pol
gárosodásunkat kaptuk a kereszténység 
magasztos intézményétől ! az egyháztól, 
hanem nemzeti létünk föltételeit s haza
fias szellemünk erejét is és azt a tör
ténelmileg kiváló hivatást, melynek tel
jesítésében ellenségeink mindent elkö
vettek ellenünk, de megsemmisíteni 
nem tudtak bennünket, mert az ősi 
erényekhez való hűség s a ma szüle
tett Jézus vallása iránti hit államszer
vezetünknek éppen úgy megdönthetien 
alapját szolgáltatta, mint a hogyan a 
polgári erények és a hazafias tartozá
sok terén keblünket lelkesítette, eré
lyűnket edzette s hazánk iránti szere- 
tetünket a hősi önfeláldozás csodájáig 
fokozta!

A kereszténység adta ősi alkotmá
nyunkat, a kereszténység adta az arany
bullát !

A történelmi alap ezen szilárdságát 
aki megingatni akarja, aki Magyaror
szágot a vallásos alapjáról letaszítani 
törekszik cinizmusával s hamis tanai
val : az koporsót farag nemzetének és 
sirt ás Magyarországnak !

Véres csatákban hullottunk el hi
tünkért, hogy a nyugat-európai keresz
ténység fölött ne áradjon el az izlam 
tengere, mint eláradt keleten és Afri
kában, a Balkánok alatt, a dunai ré
szeken és Spanyolországban.

Európa keresztes hadat inditott 
Krisztus sírjának felszabadításáért, mi
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magát a kereszténységet mentettük meg 
Európa számára.

Mi vagyunk a keresztény Európa 
Bouillon Gottfriedjei, itt a négy folya
mos és három halmos hazában !

Vezesse ezen nemzeti tudat sugal
lata fajunkat örökös kegyeletében a 
kereszténység isteni intézményének. 
Hitre, élő igaz hitre van e nemzedék
nek leginkább szüksége, mely bevilá
gítsa a tudományt, nemessé tegye a 
szivet, mely nélkül nincs tisztességes 
emberi társaság, józan haladás és igaz 
felebaráti szeretet.

A tudás és ismeret bár elkerülhe
tetlen kellékek az életre, de a szeretet 
vallása nélkül a tudomány atheistákká. 
a chemia szociálista forradalmárokká, a 
mathesis pedig nihilistákká tesz ben
nünket !

Az a világosság, melyet Isten azért 
adott, hogy az eszmék mélyére láthas
sunk, hogy a természet titkait fölku
tathassuk s törvényeit hasznunkra for
dítsuk, ha nem vezeti lelkünket, olyan 
éjszakát támaszt körülöttünk, melynek 
végtelen sötétjét a városok égő láng
jai, a dinamitok gyilkos robbanásai s 
a kin jajkiáltásai töltik be !

A ma született Jézus hite és ke
gyelme mentse meg hazánkat ily sze
rencsétlenségtől !

Midőn tehát dicsénekeket zengünk 
templomainkban a születetett Megvál
tónak, ki az Ur Jézus Dá’id városá
ban ; ne feledkezzünk meg azon na£y 
hagyományokról sem, melyek fajunkat 
a keresztény eszmék és intézmények 
nagy áldásaihoz fűzik.

Az Ur Jézus pedig hozzon békét 
és boldogságot a hazának, hitet és erőt 
a népnek !

A lányok sorsa Kínában.
(Folytatás.)

Ki mondja ki a halálos Ítéletet az új
szülött leánykára ? Minden kérdésben döntő 
joggal a családapa bir a famíliában, azonban

T Á R C Z A..
Karácsonyi bú.

Mikor te jösz áldott, szent karácsony
Úgy csititom én a szivemet .*
Ne dobogjon oly lázasan, fájón . . .
Rajta — mint a pille — könnyű szárnyon 
Valami a múltból átlebeg.

Mikor még rám vigsággal borultál
Szép csillagos, karácsonyi ég !
Hogy ott jártál kicsike házunknál
S az ölembe ajándékkal hulltál — :
Én Istenem, de rég volt, de rég !

Ó, be hittem szent varázslatodban,
O, be megtelt hittel a szivem !
Ügy magamban hálaimát mondtam, 
Angyalokkal játszottam álmomban —
Ó, be erős volt is a hitem !

Hogy napodon nem árva, az árva, 
Sugárt hintesz a nyomár felett;
Hogy örülnek angyalod szavára 
\ ityillókban, gazdag pa’otába’ : 
A Megváltó, bogy ma született.

•. . Mért kell lenni fájó hazugságnak 
Lelkem, melynek úgy örült, úgy hitt ? 
Mért, bogy ama fényes gyermek-álmák 
Bús sóhajjá, hulló könnyé válnak 
S zord valóvá a remény, a hit ? I

Mikor te jösz áldott, szent karácsony 
ügy csititom én a szivemet .*  

dobogjon oly lázasan, fájón ...
Ó, hát mért is nincs e szép világon, 
Nincs békesség, nincsen szeretet!

Tuba TTÁroly.

Legenda a fenyőfáról.
— Karácsonyi meae. — 

Réget-régen történt, akkor, amikor a jó 
Isten a világot teremtette. Ugy-e bizony,hogy

ez elég régen volt? A föld puszta volt és 
sivár. A jó Isten föl akarta ruházni selymes 
füve), lombos fával, tarka virággal. Intett a 
kezével — s egymás után támadt elő a 
földből a déli pálma, a karcsú jegenye, a 
susogó tölgy, a bókoló fűz, a sok pompás
nál pompásabb gyümölcsfa. És mosolygott a 
jóságos szemével és egymásután sarjadt elő 
a pihés pázsit közül a tömérdek gyönyörű 
virág: a büszke rózsa, a szemérmes ibolya, 
a hónál tehérebb liliom és a fürtös gyöngy
virág. Es mind hálásan mosolyogtak vissza 
a jó Istenre, hogy őket ily szépen megte
remtette.

Akkor azt mondta a jó Isten :
— Édes fáim, szép virágaim, megterem

tettelek benneteket, hogy viruljatok és illa
tozzatok s árnyékot és gyümölcsöt adjatok 
az embereknek, akiket ezután fogok megte
remteni s akik élni fognak az egész világon. 
De én azt akarom, hogy nektek is jó dől 
gotok legyen.

Nosza, rajta, válasszátok ki magatoknak 
a föld kerekségén azt a helyet, ahol élni 
akartok. Először is halljuk a pálmát: hol 
akar gyökeret verni ?

A pálma meghajtotta kevély fejét az 
Ur előtt és feleié :

— En ott akarok élni Teremtöm,ahová 
legmelegeb jen tűz a napsugár és ahol a nyár 
örömei nem szűnnek meg soha. Nem akarom, 
hogy megcibáljon a kegyetlen téli szél. Vi
rulni akarok örökké 1

— Te nem is olyan rosszul választottál, 
— mondja a jó Isten. — Legyen hát neked 
a te kívánságod szerint. Elhelyezlek téged 
dél legforróbb tájékára. Hát te, terebélyes

Lapunk mai BiAmÁhoi egy fél lv melléklet van csatolva.

tölgyfa, hol akarod kiterjeszteni sűrű ág
bogodat ?

Felelt a tölgyfa :
— Én a társaságban akarok élni Uram. 

Azt akarom, hogy testvéreim, a többi lom
bos fák mind körülöttem éljenek, zöldelje- 

, nek az erdőségben,a miben csillogó csermely 
j fakad s amelynek tisztásain kis őzikék ját

szadoznak. Lombjaik közt madár fészkeljen, 
I madár daloljon, közöttünk mindig békesség 
: honoljon 1

Az Ur kegyesen bólintott.
— Legyen neked a te kívánságod sze-

■ rint. S most halljuk a hetyke jegenye-cser
fát : hát ö mit akar ?

Felelt a jegenye urfi :
— Mi tagadás, Atyám, én egy kicsit 

kiváucsi vagyok. Állíts engem az utak mellé, 
ahol a vándorok járnak-kelnek, utasok ko
csija csörömpöl. Ott aztán felnyujtanám a 
nyakamat magasra : hadd lássam, ki jön, mi

■ jön már megint arra felé ?
A jó Isten erre is csak mosolylyal fe

lelt s teljesítette a jegenye óhajtásását.Most 
a fűzfa-kisasszonyra került a sor :

— Halljuk, hát te mit akarsz ?
— Én, — telelt fűzfa-kisasszony kegyes 

meghajtással, — viz partjára szeretnék ke
rülni. Fényes veröfényben, nyájas holdsugár- 
nál nézegetném magamat a viz tiszta tükré
ben . . .

— Ej, ej, — mondá a jó Isten. — Mi
lyen hiú vagy te fűzfa kisasszony 1 Hanem 
hát legyen úgy, ahogy akarod, kijelölöm a 
te helyedet a csobogó, hullámzó vizek part- 

1 ján . . .
É’ igy tovább, fűnek, fának betöltötte
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a Mindenható a szive vágyát, hogy hol akar 
élni, bimbózni és virágozni ? Elhelyezte a 
gyümölcsfákat a zöldelő lankákra, hegyek 
oldalába, ahol mentve vannak a süvöltő szél
től ; elültette a virágokat bokrok alá, fák 
tövébe, kertek közepébe, ahol ápoló kéz vi
gyáz reájut, szép lányok jönnek majd ér
tük, bokrétát, menyasszonyi koszorút fűznek 
belőlük . , . Ej, de nagyszerű is lesz a 
dolguk I

Csak egy fa van még hátra, aki szeré
nyen.félre húzódott a sorból, mikor az Ur 
kegyelme minden növénynek kijelölte a maga 
legjobb helyét. Ez a szerény fácska — a 
fenyőfa volt . . .

— Kicsi fenyöszálam, egyszerű gyerme
kem a fák pompás rokonságában, hát neked 
mi az óhajtásod, melyik táját választottad a 
kerek világnak ?

A fenyöbokor minden kicsi tülevélkéje 
remegett az alázatosságtól, mikor az ég és 
föld Ura elé járult.

— Azt mondád az imént édes Istenem, 
— rebegé halkan — hogy embereket is fogsz 
a világra teremteni, akik ellepik majd a föld 
egész kerekségét. Nos, akkor laknak majd 
emberek nemcsak a forró déli ég alatt, ahol 
örökös a nyár, de a hideg északon is, ahol 
fagyasztó viharok száguldoznak. A melegebb 
égtájak embereinek már lesz pálmájuk,min
denféle fájuk, bokruk, viráguk, de mit csi
nálnak a zordon észak lakói ? Honnan vesz
nek egy kis melegítő tűzifát? . . Kopár 
legyen ott minden és kietlen? Engedd azt 
én Uram, Istenem, bogy én telhuzódhassam 
Észak ormair8, majd csak eltengődöm vala
hol a sziklahasadékokban . . . Hadd legyek



a gyermek meggyilkolásban nem egyedül öt 
terheli e szörnyű vétek. Megtörténik igaz az 
is, és pedig elég gyakran, hogy az apa már 
előre kimondja a halálos Ítéletet feleségének : 
,H» leányt fogsz szülni, rögtÖD öld meg a 
férget 1“ — Azonban legtöbb esetben közös 
elhatározással veszik el az ártatlan életét.

Ha a házaspár egyidü', nem a szülők
kel lakik, akkor a férj és teleség mindig 
közös megegyezéssel határozzák el, hogy 
életben hagyják-e a születendő leánykát, 
avagy nem ? Ha a férfi állandóan beteg, 
gyengélkedő, van ok rögtön a kicsikének 
megsemmisítésére. „Nem vagyunk képesek 
eltartani*  — hangzik a mentegetés.

Csodálatra méltó jelenség ez a kinai nők 
életében. Miképen tudják elhatározni mago
kat arra, hogy elvegyék kicsinyeik életét ?! 
Hiszen gyakran láthatunk nőket, kik nem 
képesek nézni, ha egy állatot kínoznak,még 
kevésbbé azt, hogy az állat kivégzését vé
gig nézzék. Az állatok hörgése és a vér lá
tása még az erősebb szervezetű férfiakat is 
bántó és fájdalmas érzéssel töltik el; van
nak nők, kik magok egy baromfit sem ké
pesek megölni: és a kinai anyák gyerme
keik életét veszik el.

A gyilkolás módjáról is sokat beszélt a 
misszionárius. E módszerek a legtöbb eset
ben borzasztók és kegyetlenségre, lelketlen- 
ségre vallók. A leggyakoribb eset a gyer
mekek megfojtása, vagy a vizbe-dobása, de 
fordul elő kegyetlenebb módszer is. Ha 
egy anyának több leánykája született egy
másután, haragját azzal mutatja ki, hogy 
gyermeke füleit s orrát levágja ismertetőjegy 
gyanánt azért, hogyha még egyszer vissza
jönne a kicsike, megismerhesse. .Vigyázz 1 
— mondja — ha még egyszer viesza jösz, 
rosszabbul fogsz járni.“ — Az a babona ül
dözi és nyomja átok gyanánt lelköset, bogy 
az újszülött gyermekben a megholt visszatér, 
ebből magyarázható meg az anya kegyetlen
sége gyermekével szemben.

„Egy faluban, — mondá a misszioná
rius — midőn egy anya leánykáját meg akarta 
ölni s nagy bosszúságára órabosszat kínló
dott, széttaposta végre s igy kiabált*:  ,Ne 
merészelj még egyszer visszajönni!*

Legenyhébb módja a gyilkolásnak, mint 
említettem a megfojtás és vizbedobás. Rit
kább az az iszonyatos eljárás, hogy a kis 
gyermeket születése után egy bottal, avagy 
seprűvel halálra püfölik s e közben hango
san kiabálják : „Itt vagy ismét ördöngős 
leány ! ? Gondoskodunk, hogy többé nem 
jelensz meg ebben a formában !“

Az agyonütött gyermek hulláját nem 
ássák el, hanem a folyó partjára lökik,vagy

a patak homokjába takarják. Ha a viz ki
mosta a homokból, rendesen a levegő va
dai, vagy a kutyák martaléka lesz a szeren
csétlen áldozat.

Az anya, midőn tettét elkövette, bor
zasztóan sir és vigasztalhatatlan ; de nem a 
meggyilkolt gyermek elvesztése felett kese
reg, hanem azért, mert meg van az eshető
ség ismét leány-gyermeket szülni. Ha nin
csen még egy fia sem az anyának, sir fér
jével együtt, szégyenük magokat és nem 
merik még szemüket sem felemelni ember 
társaikra.

* * *
Boldogok vagyunk mi, kik követjük 

Krisztusnak magasztos és fenséges tanítását 
s a kis gyermekeket szeretettel ápoljuk és 
vesszük körül, hiszen . . . ilyeneké a meny- 
nyeknek országa . . 1“

Azonban fájdalom, nem mindenkit ha
tott még átal a krisztusi tan fenséges volta ; 
fájdalom, a keresztyén anyák közt még na
gyon sok pogány természetű, kegyetlen nő 
van ; fájda'om, a mi társadalmunk hemzseg 
a kegyetlen kinai férfiak és nők sokaságai
tól, akik haso'ó kegyetlenséggel teszik el 
láb alól nem csak a leány, de a fiu-gyerme- 
keket is. Ezek a barbár •elkekjaz „egy gyer
mek rendszer* 11 gyalázatos bűnösei, kik meg
gyalázzák önmagokat ocsmány tettükkel s 
megcsufölják Krisztus evangeliomát. Kárho
zatba sodorják ezek testüket, lelkűket. At
kává válnak ezek embertársaiknak, e hazá
nak, egyházunknak ; mert e rákfene puszti- 
tólag hat, ez semmisiti meg a magyar nemzet 
jövendő fentartóit, szaporitóit. Eicsanevésze- 
dik, tönkre megy a tiszta magyar faj ; az 
anyák egész életükön át, ifjúságok napjaitól 
kezdve m <gokban hordják bűneiknek átkát, 
a nyomort, a betegség csiráit. És mi fog kö
vetkezni az örök biró előtt? Mi fog követ- 
kezi i a tulvilági életben?

Oh bárcsak világítaná meg az Ur ezek
nek a pogány lelkületű, gondolkozásu nők
nek értelmét, hogy térnének le e borzasztó 
bűn utairól, hogy ne kellene szenvedni ne
kik a bűn büntetését és sírni e haza neme
sen gondolkodó fiainak a felett, hogy : 
„pusztulunk veszünk s mint oldott kéve szét
hull nemzetünk !''

Birtha József.
(Vége.)

A megyebizottsági tagválasztásokhoz.
A Léván, f. évi nov. hó 29-én tartott 

megyebizottsági tagválasztást Barsvármegye 
igazoló választmánya a következő végzéssel 
megsemmisítette ;

„A lévai I. számú választókerületben a 
folyó évi november hó 29-én megejtett bi-

zottsági tagválasztás ellen dr. Novotny Imre i 
és dr. Holló Béla lévai lakosok felebbezést 
nyújtottak be, melyben a választás meg- ' 
semmisítését és uj választás elrendelését 
kérik, mert állításuk szerint :

1. az egész választási actus alatt a sza 
vázát szedésnél 4 bizalmi férfi nem volt 
jelen, holott ezeknek jelenlétét az jl886. 
évi XXI. t.-cz. 38. §-*  elrendeli.

2. A választási elnök a választás fo
lyama a'att ismételve megtette azt, hogy az 
egyes választók által beadott szavazati je
gyeket már azok leadásakor felnyitotta, 
azokba betekintett s azokhoz mejegyzése 
két fűzött, mely tényeivel a választás tit
kosságának elvét sértette meg.

3. A választási elnök továbbá meghiu- 
sitotta a választók igaz akaratának érvényre 
jutását akképt, hogy több szemtanú elő
adása szerint egyes szavazati jegyeket ren
deltetésüktől elvont, azok a választási ur-

■ nába nem helyeztettek el, hanem más, nem 
az egyes választók által leadott szavazati 
lapok kerültek oda.

4. Megsértetett az 1886. évi XXI. t.-cz.
40 §-ának azon rendelkezése, hogy a sza
vazatok összeszámitása nyilván >san történik. 
A választási elnök ugyanis az egyes szava
zati jegyekről a jelöltek neveit egyedül, a 
maga tetszése szerint olvasta le, magát az 
összeszámításnál ellenőrizni nem engedte, és 
az öt ellenőrizni kivánókat a mögötte s kö
zelében való tartózkodástól eltiltotta, m’gá 
tói eltávolította s ekként az ellenőrzést le- . 
hetetlenné tette.

Általában a kiküldött elnök nem járt el . 
hivatásában pártatlanul, az egyes jelö'tek , 
érdekében buzgólkodó kortesekkel sugott- 
bugott, velük tanakodva utasításokat adott 
nekik s mindennek eredménye az vo't, 
hogy nem a választók akarata, hanem az 
elnök által támogatott kortesek akarata > 
jutott érvényre.

Ezen állítások bizonyítására felebbezök 
több tanúra hivatkoznak és vizsgálat elren- ■ 
delését kérik.

Kosztolányi Aurél választmányi tag a 
vizsgálat elrendelését és a hivatkozott tanuk 
kihallgatását indítványozza.

Dr. Persay Ferencz választmányi tag , 
hozzájárul ezen indítványhoz., de a vizsgálat 
során első sorban az eljárt választási elnök
nek a vádakra és az egész választási eljá 
rásra vonatkozó kihallgatását, valamint az 
általa megnevezendő tanuknak kihallgatását 
javasolja elrendelni. ,

Ezután a választási jegyzőkönyv fe'- 
olvastatván, megállapítja a választmány, 
hogy az szauályaz.t-rüen van kiállítva, és azt 
a választási e’nökön ás jegyzőn kívül mind 
a 4 bizalmi férfiú aláirta és a bizalmi fér
fiak a választás tartama alatt kifogást nem 
tettek.

Megállapítja a válasz mány, hogy a 
szavazstlapok Léva város sértetlen pecsét
jével lezárt borítékban vannak és a boríték 
Fábián Zoltán*aláiráiával  van keresz'ülirva. 
A szavazatlapokat tartalmazó boríték a pe
csét érintése nélkül felvágatott. A szavazat j 
lapok egy nemzeti-zinü zsinórral átfüzve ,

találtattak, melynek végei nem voltak le
pecsételve.

A szavazatlapok megszámláltatván, ösz- 
szesen 266 szavazatlap találtatott a borí
tékban.

A szavazatlapok a választmány által 
leolvastatván, megállapittatott, hogy a 266 
szavazatlapon 
Csekey Vilmos 1 
Dr. Weinberge Adolf 145, 
Bándy Érdre 
Dr. Novotny Imre 
Dr. Holló Béla 
Dr. Gyspai Ede 
Dr. Elek Mór 
szavazatot nyertek.

Kosztolányi Aurél választmányi tag 
javasolj#, hogy miután a szavazatlapról le
olvasott eredmény a választási jegyzőkönyv
ben foglalt választási eredménnyel egyetlen 
tételben sem egyezik, a választás megsem- 
misittessék és uj választás rendeltessék el.

Ezután a szavszatlapok újból átfüzet- 
tek és a választmány elnöke, valamint. 
Kosztolányi Aurél választmányi tag pecsét
jével lezárva a régi borítékkal együtt uj 
borítékba tétettek, mely a fentieknek pe
csétjével szintén lezáratott.

Felolvastatott azután az aranyosmaróti 
kir. ügyésznek 4759/904. számú megkere
sése, melyben miután Dr. Holló Béla és 
Dr. Novotny Imre lévai lakosok ezen vá
lasztásból kifolyólag a választási elnök 
Huberth Vilmos ellen bűnvádi feljelentést 
tettek és e miatt nyomozás rendeltetett el, 
kéri, hogy a választmánynak e tárgyban 
felvett jegyzőkönyve és hozandó határozata 
neki hiteles másolatban megküldessék.

Határozat:
M után a választási jegyzőkönyvben 

Csekey Vtlmoi 178, Dr. Weiuberger Adolf 
147, Bindy Eodre 133 és Dr. Gyapay Ede 
101 szavazattal törvényhatósági bizottsági 
tagoknak jelentettek ki, ho'ott a szavazat
lapoknak a választmány ált 1. történt leol
vasása ettől egészen eltérő eredménnyel 
járt, az igazoló választmány ezen választási 
megsemmisíti és megkeresi a vármegye al
ispánját, hogy uj választás kitűzése iránt 
intézkedjék.

Ezen határozat egy eredeti példánya 
az aranyosmaróti kir. ügyésznek megkül
detik .

Kelt Arany osmaróton, Barvármegyo 
igazoló választmányának 1904. évi deczem 
bér hó 15-én tartott ülésében.
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A Magyar Remekírók uj sorozata.
Három éve indította meg a Franklin 

Társulat a magyar irodalom remekíróinak 
nagyszabású gyűjteményes kiadását s az idei 
karácsonyra immár a hatodik ötkötetes so
rozata jelent meg a Magyar Remekírókaak : 
Madách Imre, Arany László, Fazekai Mihály 
é< Gvadányi József munkáival gyarapítván 
iroda műnk e kincsesházát, Tompa Mihály 
munkáinak harmadik s Vörösmarty müveinek 
befejező kötetével együtt.

n
n
9

én az észak szegény embereinek vigasztaló, 
enyhetadó fája . . .

Az Ur kiterjesztő kezét a fenyő fölé .*
— Legyen neked a te kívánságod sze

rint. Eredj a zordon, fagyos magaslatokra, 
verj ott gyökeret a kemény sziklába, koszo- 
ruzd meg a reménység színével a rideg bér
ceket 1 Szived sugallata jó és nemes — és 
én megáldalak téged ezért azzal, hogy győz
tesen dacolj ott fagygyal és orkánnal. Bár
mily csikorgó, kegyetlen is ott a tél : te azt 
meg ne érezd, hanem zöldeljen a lombod 
hervadatlanul, örökké, akár a ragyogó dél
nek büszke pálmája 1

II.
S a kicsi fenyőfa fogta magát s ment, 

elvándorolt a messze, magas északra, ott 
akart tanyát verni a meredek ormoD. Azt 
mondta a vén szikla :

— Mit keres én rajtam ez a hitvány 
giz-gaz ? Én bizony nem eresztem a tes
temre a gyökereit!

S a fenyöfácskának bizony nagy fárad
ságába került, mig a gyökérszá^it belopta 
a szikla-hasadékokba, hogy egy kis életerőt 
szívhasson a földből.

Fölkerekedett a szélvész;
— Mit akar itt ez a csenevész forgács? 

Kitépem és elsodrom az Óperenciás tengerig!
— S haragosan rontott neki a fenyö

fácskának, úgy, hogy annak minden erejével 
meg kellett kapaszkodnia, hogy a gonosz 
förgeteg ki ne csavarja, messze ne sodorja.

Megrázza havas szakállát tél apó :
— Mit ?! Idegen a biroda'omb.n, a hol 

csak jégvirágnak szabad teremni ? Várj csak 
vakmerő jövevény, majd adok neked!

S teli rakta a fenyőfácska ágait, levél
kéit fagyasztó, gyilkos zúzmarával, hogy a 
zegény kis áldozat csak úgy didergett.Ke- 

servesen gondolt arra, hogy milyen jó dolga 
Van a többi fának, virágnak, akik az aranyos

veröfényben melegszenek, dalos madarakat 
rengetnek, ringatnak . . .

Es jöttek a szegény emberek fejszékkel 
fölvegyverkezve. Vágták, irtották a fenyő
erdőt, tüzet raktak belőle s lángjainál me
lengették elgémberedett tagjaikat. Igaza volt 
a jó fenyőnek : ha ő nem vándorol a magas 
északra, megveszi ott az embereket az Isten 
hidege. De igy ö betöltötte hivatását, élet
adó meleggel szolgált a fagyos tájék lakói
nak, habár ezért tüzhalált is kellett szen
vednie.

III.
Évek teltek-mul’ak s mig a többi fa 

virult és vigadott, a fenyő csak sanyargott. 
8 keserves sóhaj kelt a gályái közt :

— Jó Istenem, hisz ez mégis elviselhe
tetlen ! Fagyoskodás az életem, tűz a halá
lom 1 Szabadíts meg Uram szenvedéseimtől! 
Veszszek el inkább a kietlen sziklán, egyet
len bokrom se nöjjön ki többé soha !

Fekete éjszaka volt. Az égen csillagok 
szikrázva, sziporkázca ragyogtak. A távol
ból, a magasból mintha ének hallatszott volna: 
oly lágy, oly édes aminő csak az angyal
ének lehet. 8 az éjszaka feketeségét gyön
géd hajnaipir váltotta föl s fényes angyal 
szállott át a zuzmarás erdő felett. 8 amerre 
szállt, jótékony melegség terjedt a uyomábi, 
úgy, hogy a fenyőágakról leolvadt a csillogó 
zúzmara . . .

8 a fenyes angyal leszállóit a fenyőfa 
elé és azt mondá neki :

— Tűrtél és szenvedtél, feláldoztad ma
gadat az emberekért, jó kis fenyőfa ! lene 
meg lesz jutalmazva a te tűrésed, jóságod 
és önfeláldozásod I Mert ma született a vi
lágra a Megváltó, aki örömöt és áldást hoz 
a türőkre, szenvedőkre 1 Meg fog ö téged 
ajándékozni olyan tavaszszal, aminőben egy 
fának sincs része soha I Megfürdet ő téged 
olyan fényességben, aminő dél pompás pál
májára sem ragyog 1 8 megáld téged olyan 

terméssel, aminél gazdagabbat nem hoznak 
a viruló kertek legdusabb gyümölcsfái soha!

S meglibbentek az angyal ar ny szár 
nyai s eltűnt az ég küldötte »z éjben. A 
fenyőfa reszketett a megilletődéstő! és az ' 
örömtől , . . «

IV.
De zuboghatott az'án a szélvész, csikó 

roghatott a hideg. A fenyőfa az orkán sü
völtőében is hallotta az angyal biztatását. 
A tél fagyában is érezte szárnyai melegét. I 
Várta az ö megígért tavaszát, mely szebb ' 
lesz, mint minden más fáé a világon . . .

S íme, jöttek az emberek, elvitték a 
fenyőfát a városba, jó meleg szobába. Gon
dos, becéző kezek tele-ggatták ágaikat min
denféle drága holmival. Gyétnántpor volt a 
harmata, alatta kincs, nagy garmada. S a 
gyümölcse, a virága : jaj be édes, jaj ne 
drága ! Arany alma, arany dió, gyertyácska I 
rajta, millió!

Egyszerre kitárult a szoba ajtaja, ahol 
a fenyöfácskát ékesítették. A nyitott ajtón 
betódult a gyermeksereg ; hogy táncoltak, 
hogy ugrándoztak a kincsektől görnyedő fa j 
alatt! Ez nem győzött fickándozni, az letér- : 
delt imádkozni; apa, anya ölelkezett, jó 
fenyőfa örvendezett . . .

S eszébe jutott az angyal szava, aki 
neki bőséges jutalmat Ígért önfeláldozó szen
vedéseiért. Igaza volt az Ur kü'döttjének : 
ilyen édes, bűbájos tavasza egy fának sincs 
a világon, mint a fenyőnek szent karácsony 
napján . . ,

Künn az éjszakában egybeolvadt a ha
rangszó s az angyal-ének. Az égen fellobog
tak a csilagok. A fenyőfán fellobogtak a 
gyertyák. A karácsonyfa minden kicsi tű
levele reszketett a boldogságtól, az üdvös
ségtől . . ,

Ez a fenyőfa legendája.
Legenda a szivekről, melyek fájnak és 

szenvednek ; legenda a szegényekről, akik 

nyomorban sínylődnek ; legenda, hogy bíz
zanak és reméljenek, elhozza az ő fényes 
tavaszukat is az Ur, mint elhozta a boldog
ság ünnepét a jó kis fenyőfának . . .

S«l« XZcle.

Akkordok.
Ablakod alatt már hej de sokat jártam !
Talán csak meglátlak ,. . óh de hányszor vártam, 

Mindhiába vártam I

,,Nézz ki egyszer, másszorír...be sokszor is kertem... 
„Nem megyek már arra*  fogadtam, Ígértem...

Hiába Ígértem.

Bár nagyon jól tudom, hogy senki se vár ott. 
Isten tudja miért, mégis arra járok,}

Mindig arra járok . . .
*

A lányka könnyen játszik más szivével , . . 
Könnyen felejt. Feledni nem nehéz . , .
Csak percnyi hóbort, csak kacérkodás volt 
És nem sokára már feledni kész. . .

A férfi sorsa mennyivel keményebb ! 
Sebzett szive hamar be ne nem heged . , • 
Vérző szivével kell siratni néki 
A boldogan eltöltött perceket . . !

*
Mikor mikdenki álmodik, pihen . . . 
Es nem zavar már engem senki sem, 
Múló ábrándjaim papírra vetve . . .J 
Rád gondolok a rímeket keresve . . , 

Tudom, mosoly fogadja verseim . . . 
Nem lelnek majd vigaszt keserveim, 
Mégis nekem oly jól eső dolog, 
Ha versemben rád gondolhatok . . , 

Nevess^mulass te is majd a rímeken, 
Mindegy lesz már az úgyis én nekem... 
Hisz jól tudom, hogy szived jéghideg, 
Dalom, szerelmem úgy sem érti meg . . .

•

Sokszor olyan fájó érzés lep el engem, 
Mardossa a szivem a bánat, a bú — — 
Mért lep meg olyan borús érzelem eugem ? 
Mért is vagyok én oly bús, szomorú ?

— Gyűlölve tekintem a játszi világot , . 
Bánt engem a lárma, bánt engem a zaj . ; 
Csendet keresek, de sehol sem találok . 
Felhangzik előttem a tréfa, kacaj ! . .

Folytatás a mellékleten.



Melléklat a ,,8ARS“ 1904. évi 52-ik számához- 
ara 220 kor. s az egész gyüjteméry pár ko
ronás havi résziét fizetésre is megrendelhető 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésében Léván.

Az uj sorozatnak tálán legérdekesebb 
kötele az, a mely Arany László válogatott 
munkáit tartalmazza. Kozma Andor rendezte 
sajtó alá, megfestvén nagyértékü bevezeté
sében a maga velős tollával Arany László 
életpályáját, lelki vívódásait, jellemezvén 
költői és szépirói munkásságát s szeretettel, 
de igazságosan kijelölvén azt a helyet,amely 
e kiváló elmét irodalmunkban megilleti. A 
kiegyezési korszak tehetséges magyarjainak 
típusát rajzolja meg Kozma Arany László
ban, kidomborítván a politikai bizonytalan
ság bénító hatását a költészetre. A 
kötet maga Arany László minden 
értékes munkáját tartalmazza. A költői mü
vek közül az Elfridát, a Délibábok hősét és 
a Hunok harcát-, a tanAmánj okból hármat _• 
Magyar népmeséinkről, A magyar politikai köl
tészetről és A magyar emigráció mozgalmai.

Gvadányi és Fazekas válogatott müveit 
egy kötet foglalja össze, a melyet Négyesy 
László rendezett sajtó alá, egyben két hosz- 
szabb becses tanu'mányban méltatván iro
dalmunk e két régi nttörő bajnokának éle
tét és működését. Gvadányinak Egy falusi 
nótárius budai utazása cimü époszát, Faze
kasnak Ludas Matyijét, s 27 kisebb költe
ményét közli ez a kötet.

Madách Imre munkáit Alexander Bernút 
rendezte sajtó alá. Az ember tragédiáján kí
vül Madách költeményeinek legjavát válo
gatta ki nyolc csoportba osztva ; Szerelem, 
Benső küzdés, Benyomások, E me kedések és 
Epigrammák címmel. A bevezető tanulmány 
a jeles esztétikusnak egyik kis remekműve, 
mely a köitö életéből magyarázza a költő 
hatalmas alkotásait s mintegy bevezeti az 
olvasót Az ember tragédiájának művészi és 
bölcselmi titkaiba.

A Vörösmarty kőiét (Vörösmarty mun
káinak hatodik kötete) befejezi a gyűjte
ményben a Zalán futása nagy költőjének 
összes müveit. A Dramaturgiai Lapokat közli 
három részben : E méleti töredékek, Drámi- 
birálatok és Játékszini Krónika. Nagyon be
cses a kötet végén lévő Névmutató és a 
tárgyalt darabok betűrendes jegyzéke. E 
hatkötetes Vorösmartyt Gyulai Pál avatott 
keze rendez’e sajtó a'á.

A Tompa-hátét Tompa Mihály munkái 
nak harmadiK kötete. Lévay József rendezte 
sajtó alá s ebben a kötetben Tompa balla
dáit, beszélyeit és regéit foglalta össze.

A uj sorozatban ievö arcképek (Madách, 
Arany Lászió, Fazekas és Gvadáryi) R. 
Hirsch Nelli művészi rajzónját dicsérik.

Az uj öt kötet a gyűjtemény eredeti 
programijához híven az 55 kötetbői a ma
gyar irodalom különböző korú kincseit ra
gadta ki és sorozta egymás mellé a sorozat 
keretén belül. Az uj kötetek beleillenek a 
maguk helyére a teljes gyűjteményben, a 
mely időrendben foglalja majd egybe remek
íróinkat. A Fazekas-Gvadányi kötet a VI., 
a Vörösmarty kötet a XXVII., a Tompa
kötet a XXXIX , a Madách kötet a XLIX. 
és az Arany kötet lesz a gyűjteményben.

Az uj sorozat kiálllitása mindenben a 
régi. Csupa diszszel ékesített kötet, a me
lyeknek szépségével csak szolidságuk verse
nyezhet. Az 55 kötetes teljes gyűjtemény

Különfélék.
— Léva város költségvetés nek tár

gyalását f. hó 22-én fejezte be a város pénz
ügyi szakosztálya. A város összes bevétele 
168319 kor. 16 fillér, összes kiadása 215402 ■■ 
kor. 49 fillér. Ennek alapján a mutatkozó I 
hiány 4708$ kor. 33 fillér, mely 41%-os ' 
pótadóból nyer fedezetet,

— Népességi statisztika. Léván az 
a szokás honosodon meg, hogy — miután a 
város közpénztárából tartatik fenn a régi, 
„nemzeti**,  mai elnevezés szerint róm. kath. • 
iskola — a népesség arányában, a törvényes 
követelmény alapján, részesül a többi fele
kezet is segélyben. E célbói 3-évenként ál
lapítják meg az arányt, melynek alapjául a 
legutóbbi bemutatás szerint a lakosság kö
vetkező adatai szolgálnak ; róm. kath. val- 
lásu 5502, ev. ref. vallásu 1333, izraelita 
1259, ág. h. ev. vallásu 3?0 Ezen szám az 
utolsó népszámlálás adatait tünteti fel, mely 
szerint Léva város polgári lakossága 8488 
volt; ebben a fenti felekezete en kívül van 
még 26 gör. kath., 5 gör. nem egyesült és 
3 unitárius, ügy értesülünk, hogy azóta min
den felekezetűé), főként az izraelitáknál 
nagyarányú gyarapodás mutatkozik, kivéve 
az ev. ref. vallásuakat, ezeknél — fájdalom 
— csökkenés jeleztetek. Ezen nem normális 
helyzet javítását vegyék kezükbe a nép ve
zérei, erkölcsbirái. Vagy elveszett már min
den tekintély a nép előtt?!!

— Az árvaház karácsonyi aján
déka. Ö felsége hozzájárulásával a XXIV-ik 
jótékonyczélu államsorsjáték jövedelméből 
10483 kor. 70 fill. jutott a Stefánia árva
háznak. A pénzügyminister, 0 felsége leg
magasabb rendeletéből leiratban értesítette 
erről a lévai nöegyiet elnökségét. A tekin
télyes összegből 10000 korona örök időkön 
át mint alapítvány fog kezeltetni.

— Kinevezés. A földmivelésügyi m. 
kir. miniszter Medvecky Ernőt a liptó- 
ujvári erdöigazgatósághoz fóerdészszé ne- 

i vezte ki.
- Karácsonyfa ünnepély az árva

házban. Folyó hó 21-én árvaházunk gyá- 
moltj ú örömre virradtak ; bozzájok a kis 
Jézus korábban köszönt be, mint más gyer
mekekhez. A jószívű emberek á'dozat kész
sége lehetővé tette, hogy ők is részesülhes
senek ama örömökben, melvben nagyobbrészt 
részesülnek a szülőkkel megáldott gyerme
kek is. A lévai társadalom nagyobb számú 
közönsége elö't d. u. 5 órakor vette kezde
tét az igazi leket emelő és megha'ó ünne
pély. A felépített színpadi emelvényen volt 
felállítva a karácsonyfa, amely előtt megje
lent egy kis árva leányka, ki egy alt almi 
költeményt szavalt el, majd ezt egv rövid 
színi előadás követte, amelyben a szereplő 
kis árvák a karácsony-est megható jeleneteit 
adták elő. Azután egy kis árva a lévai nő
egylet tagjait üdvözölte, mint jótevőiknek 
hálás köszönetét mondott. Végül az összes 
árvák a karácsonyfa előtt jelmezekben egy 
élőképet adtak oiö, melynek végeztével a

helybeli prépost-plébános a uöegyleti tagok
nak mondott megható köszönetét, majd az 
árvákhoz fordulva azokat jóságra, lelebará'i 
szeretetre és hűségre oktatta, amely után a 
közönség a kis árvák menhelyéröi könnyes 
szemekkel oszolt szét. Köszönet, mindazok
nak, kiknek önfeláldozó munkássága tette 
lehetővé, hogy a milliók örömében a mi ár
váink is osztozzanak. ■

— A barsmegyei gazd egyesület 
folyó évi december hó 18-án tartotta tiszt
újító közgyűlését Láván. A gyű és O r d ó d y 
Lajosalélnök elnöklete alatt nyílt meg,ki beje
lentette,hogy az egyesületi elnök akadályozva 
lévén a megjelenésben, öt bizta meg a he
lyettesítéssel, amikor kijelentette, hogy te
kintettel karára és elfoglaltságára, öt a tiszt
újítóéból a közgyűlés hagyja ki; méltatván 
Khorndi János egyesületi elnök érdemeit, öt 
az igazgató választmány javaslata alapján s 
hasonló okból Zongor Jánost, ki hasonlóan 
6 évig volt az egyesületnek ügybuzgó elnöke, 
tiszteletbeli elnökökké választja a közgyűlés 

6 osztatlan lelkesedéssel, nyomban erről őket 
Isíirgönvileg értesíti ; érdemeiket jegyző

könyvbe iktatta és a titkár indítványára az 
oklnveiek átadását elhatározta. A titkár in
dítványára a közgyűlés áttér a tisztújítóéra. 
A szavazatszedö bizottság elnökévé Szandtner 
Sándor, tagjaivá Moravek János és Rud- 
nyánszky Titusz kéretvén fel, a Közgyűlés a 
szavatszedes tartamára fölfüggesztetett. — 
Elnökké: Dombay Vilmos, aleinökökké : az 
oszlányi járásban Simonyi Béla, az aranyos- 
maróti járásban Dús Jenő, a lévai járásban 
Ordódy Lajos, a verebéiyi járásban Ssájbely 
Árpád s a garamszentkereszti járásban Szé
kely György választattak meg. Igazgató vá
lasztmányi ragok lettek a tisztikaron kívül : 
Bottka Zoltán, Baogh Jauos, Bodrogközy 
Zoltán, Dreyschock Sándor, Kherndl János, 
Kosztolányi István, Kszy János, Leidenfrost 
Tivadar, Moravek János, Motesitzky Lászió 
Rudnyánszky János, Rudnyánszisy Titusz, 
Rubinek Gyula. Ordódy Endre,Rázgha Ernő, 
báró Révay Simon, Szaudtaer Sándor, iovag 
Schöller Gusztáv, Szalcberger János, Sümeg 
Á'-min, Szertiványi Oszkár, Sairányi Sándor, 
Taubinger A;oston és Zongor János. A köz
gyűlés nagy érdeklődéssel hallgatta Ordódy 
Lajos aitü iö előadását a bánya-törvény ja
vaslatról. E.yuttal felkérték, hogy a javas
latot a gazdák érdekeinek megóvása céljá
ból dolgozza át s a legközelebbi gyűlésen adja 
elő javaslatait.

— Az áll. tanítóképző ifjúsága 
11905. évi február ho 4-ik napján tánccal 

egybekötött jótékonycelu hangversenyt ren
dez az Oroszlán szálló heiyiségoiben. Igen 
szép, változatos műsort állítottak össze, moly 
eredeti és érdekes lesz ; különben is ezen a 

l mulatságon a leányok igen jól szoktak mu
latni. mivelhogy táncos van e ég, no meg 
vidámság is, azért hát‘előre is jelezhetjük, 
hogy az estély sikere méltó lesz az előző 

i évek ifjúsági mulatságaihoz.
— Hálaszó A lévai tanítótestületek 

megbízták J a r o s s Ferenc igazga'ó-tanitót, 
hogy ezúton fejezze ki az elemi issolák há
lás köszönetét a „casinói asztaltársaság*  és 
a „Remény*  asztaltársaság tagjainak, akik 

a karácsonyi ünnepek alkalmával vallás kü
lönbség nélkül 48 szegény elemi iskolás ta- 
nu*ót  felruháztak és megvendégeltek, amivel 
a felebaráti szeretet gyakorlásának legszebb 
jelét adták. Szívesen adunk helyet a méltán 
kiérdemelt köszönetnek.

— Thea estély. A lévai izraelita nő
egylet 2-ik thea-eatélyét Szilvester este 
tartja az Oroszlán szálló nagytermében, 
melyre úgy az egyleti tagok, mint az egy
let jóakarói és támogatói ez utón meghivat
nak. Mint halljuk, ezen estély még kedé
lyesebbnek ígérkezik és a rendezőség éjfél
kor egy kedves meglepetésben szándékozik 
részesíteni a jelenlevőket. — A thea-estély 
kezdete t/2 9 órakor. — Belépti-díj nincsen. 
E-y csésze thea ára thea-süteménnyel 60 
fillér.

— Szeretői-vendégség. Ötvenhárom 
szegény embert részesített ez egylet, fele
kezeti külömbség nélkül, abból a jókból, 
melyeket az Ur adott az ö gyermekeinek. 
Még az árvaház kicsinyeinek is szerzett egy 
kellemes estét ; rakott kosárt juttatott 
ezoknak, kik az élet keserűségét oly hamar 
hivatva vannak megkóstolni. Az éhezők két 
féle csoportja gyűlt össze ez estve. Egyik 
lelki táplálék után, a másik testi eleség 
után óhajtott. Mindkettő kellő kielégítést 
nyert. Az utóbbiak rakott kosarakkal, az 
előbbiek szellemi kincsekkel megrakva tér
tek meg. Sándor B inö füzesgyarmati lel
kész, Kriek Jenő képezdei tanár híven 
végezték a rábizottakat. Kellemesen ható 
csillapító lelki táplá'ékot tálaltak fel, min
den jelen való nagy gyönyörűségére. Le
gyen munkájok áldott s gyümölcsöző 1 
S z o b y Gizuska „Az eheohalók1’ nyomo
rát oly meghatóan festette Mindszenti Ge
deon köiteméayeben, hogy kényeket csalta 
szemekbe. Kedveden, érzéssel teljesen úgy 
adta elő e szép költeményt, hogy felrázta 
lelkét a legközönyösebbnek is és jó csele
kedetre gerjesztette az önzöt is. Még Tóth 
Erzsiké, Lázár 'Juliska, K r i z s á n y i 
Erzsiké szereztek kellemes élvezetet gyer
mekded előadásokkal a közönségnek. Köz
ben a gyermekkar és a Bethlen Katalin 
nöegyiet vegyes karaénekeit szépeu s emelte 
fel’-a sziveket az egek Urához az ének 
szárnyain. (Atrib.)

— A lévai iparos olvasókör t. évi 
december hó 26-án, karácsony második nap
ján ünnepi estélyt tart, melynek műsora a 
következő : 1. Kuruc dalok. Énekli a kör 
dalárdája. 2. Öreg ivó. Nígy Endrétől. Elő
adja Csákányi Sándor. 3. Duett. Éneklik 
Kucsera József és Heudler Ármin. 4.Házas- 
ságról. Felolvassa Frecika Istváo. 5. Gedő 
vár asszonya. Kiss Józseftől. E öadja Tóth 
Kálmán. 6. Sopran soio. Énekli Korpás Er 
zsike k. a. 7. A szerencsétlen. Gyö-ő La
jostól. E öadja Vida Jónás. Ö. Tenor solo. 
Énekli Tóth Kálmán. 9. Népdal-egyveleg. 
Énekli a kör da'árdája. 10. Tréfás tombola.

— A barsmegyei ált. tanitóegye 
Sülét választmánya f. évi december 17-én 
tartotta gyűlését Léván az áll, tanítóképző 
zenetermében V é g h István e. elnök veze
tésével. A választmány többek közt a „nép
iskola nevelő hatásáról**  szóló pályamunka

Mégis ha a lárma, a zaj közepében 
Megláthatnám öt s szavam szavat ért . . . 
Megjön olyankor a régi kedélyem . . .
Oh áldja az ég Ura öt meg ezért 1

Karafiátii Jenő.

Humanizmus és szegényügy.
Az 1904. évi december 18-án rendezett „Szeretet-es- 

tély“-hez irta és felolvasta Kriek Jenő.
Az esztendőnek most folyó szakában a 

természet, a föld valóban nagy szegénységet 
mutat. Az éltető nap csak az egyik szemé
vel tekint felénk; azzal is csak éppen hogy 
pislogat : jó, ha ad fényt, — melege semmi 
sincs számunkra. A szél is neki eresztgeti 
zegernyes szárnyait, hogy ami életre, moz
gásra van rendelve, előtte félve kuporodjék 
össze — élettelen tárgyakat pedig naphosz- 
szat kerget a határ uttaian utain. Az mar 
egyszer úgy van, bogy a tél mostoha — az 
is a rosszabbikból.

fc És mindezek ^dacára fzeretjük télapót, 
_  már t. i. ha van meleg szoba s amit ez 
jelképez. Mert a tél az emberi lélek sajáto
san békés érzelmeinek melegágya.

A milyen gondolatok az esztendő mun
kás szakában nem igen ülik el a lelket, a 
minő ezelid érzéseknek a szív máskor nem 
ad helyet üregeiben : az most mind kirajozza 
magát. Természetünknek nemesebb hajtásai 
ilyenkor követelik jogukat; élni, hatni akar
nak — még ott is, ahol a viszonyok, az idők 
járása szinte igazán téllé dermesztette az 
emberi Bzivet és e-mét Az emberbaráti sze
retetnek időszaka ez. Valóban, ba a jó Is
ten nem forgatná az idő kerekét, mestersé
gesen kellene megcsinálni a szeretet eme 
hónapját.

Ilyenkor mintha kevésbbé volna önző 
a« ember, — különösen ott, ahol a termé
szet eleven adományainak kikényszerítésében 
dolgozza magát agyon tavasz-születéstől ősz
temetésig. Mert ilyen tájban senkinek sem 
adóiik a föld, — a« irigykedő versengés te

hát hiábavaló ; e réven nincs neki tárgya.
Már ez is hozzájárul joőb természetünk 

kifejtéséhez. De meg azután, mikor a nyár 
termékenysége s az ősz gazdag adományai 
már csűrben, padláson, vermekben, kama
rákban vannak; a más szegénységét is job
ban meglátjuk. Van, amit feleslegesnek mi
nősíthetünk mások javára.

Nagy mester a tél . . . azaz dehogy a 
a tél, — tisztelt Hallgatóim 1 — Isten ujja 
az, ami rámutatott arra a tegnap még terí
tetten asztalra is, ami most görnyedve áll 
itt előttünk szegényeknek szükséges és kí
vánatos dolgok tömege alatt a szeretet-esté- 
jén, igaz és épületes telki gyönyörűségére 
úgy a nemeslelkü adakozóknak, mint a hálá
val eltelt szivü várakozóknak.

Dicsértessék érette mindenkinek nemes 
elhatározása, ki azt felteriteni Begitett, de 
ismételten dicsértessék érette Annak a neve, 
aki ezt az érzést, ezt az elhatározást az em
beri elmékbe és szivekbe beleojtotta s ép
pen igy a szükölködés, a nélkülözés téli hó
napjaiban.

Mert ez a minden emberi hatalom és 
érzés feiett levő valóság az időjárás forga
tásával is minthacsak a mi erkölcsi palléro
zásunkat akarná munkálni. A tavasz rügyező 
pompája, a nyár ragyogó fénye, az ősz her- 
vatag képe — igaz — mind újabb és újabb 
nemesitő érzéseket válthatnak ki belőlünk... 
de oly fenségeset egy sem, mint Karácsony 
hónapjának hófehir takarója. Eskor ez alatt 
a nagy szemfedél alatt nyilia ki emberi mi
voltunknak legszebb virága a legfenségeseb- 
ben, a cselekvő szeretet nyilatkozása.

A társadalom humánus intézményeinek 
nagy részét, a szegényebb néposztályok téli 
nélkülözésének tapasztalata hozta létre. Ek
kor tolul a nemesen érzők telkében legin
kább előtérbe a kérd-s, hogy mi jogon fázzék 
éa éhezzék a világ fele, midőn a másik rész 

dúsnál az emberi javakban és bőségben ? 
Ilyenkor emel az élő hit élő emléket a sze
retet oltárán.

A hitélet, az erkölcs, az emberszeretet, 
a a társadalmi fejlődés szemüvegén nézve 
egyként érdekes kérdés, hogy mi is ez a 
szeretet s hogyan kell annak megnyilatkoznia? 
a feleletet tisztelt közönség, Önök mai össze- 
gyülekezésütkel a kérdésekre már megad
ták, de mielőtt nomesebb valónkat átadnék 
annak az érzésnek is, mely a megnyilatko
zott jótékékonyság nyomán szokott járni, 
kérem szives türelmüket s kövessenek en
gem arra a mezőre, melyen a cselekvő sze- 
retetröl s a társadalmi jótékonyságról a kö
vetkező gondolatokat gyűjtöttem össze.

♦
Az étet lényegét kutató tudomány azt 

tanítja, hogy testi, mint szellemi nyilatkoza
taink vágyakból és törekvésekből állanak. 
Ezekbe olvad fel agyunk minden gondolata, 
szivünk minden érződé. Bölcsőtől a kopor
sóig tettek, cselekedetek töltik ki utunkat, 
miként a történetem is csak azon népeket, 
emoereket Írja fel lapjaira, kik a tettek me
zején — a béke tereit is ideértve — voltak 
erősek.

M nt egy szükségérzetem nyilatkozik 
bennünk ez a tenni s hatni vágyás, hogy 
azután szobásokká, életszabályokká, törvé
nyekké válván bennünk: kötelezővé ismer
jük el őket magunkviseletére, irányadókul 
gondolatainkra.

E-zméink szolgálata, céljaink elérése, sz 
idevezetö u ak okos megkeresése, az eszkö
zök helyes megválasztása . . . mind-mind a 
cselekvő embert tételezi fel.

Hogy az á do.tt ekevasat feltalálták,hogy 
a betűírás és nyomtatás nélkülözhetien mes
terségére rájöttünk, hogy költők és művé
szek az örök szépben az örök igazzal aján
dékozták meg az emberiséget . . , ezek a 

tények a nagy embernek is egyenként és 
összesen a tevékeny embert példázzák.

Tehát cselekedetek láncolata az étet,— 
még pedig nemcsak a testi, de az érzékek 
felett levő belső világunk terén is.

A legkisebb iskolás hallgatóm is azt 
kérdi itt most rögtön tőlem, hogy hát bácsi, 
milyen cselekedeteket ért maga ?

„Nem én fogom azt megjelölni kis fiam, 
mert az már bele van oltva a te kis csa
csogó szivedbe >s. Jó cselekedeteidnek csi
ráit.Ár hintette el elmédbe és szivedbe, a 
kit naponkint vendégül hívogatsz asztaláldá
soddal, akinek eljövetelét most ezekben a 
napokban oly nagyon, nagyon várod, akihez 
mostanában kettős buzgósággal mondod el 
esti imádságodat, akinek kedvéért most két
szeresen fejted ki jobb tulajdonságaidat jó 
szülőid és gondozóid örömére. Az az Isten
ember állította meg cselekedeteink iránytű
jét, aki a mai szeretet-estét is sugalmazta 
nemeslelkü asszonyságok jó szivében.Bizony 
bizony a zöld gaiyhoz fűződő, a karácsonyfa 
jelképében élő szere’ethez kell — kis fiam 1 
— fordulnia is, ha cselekedeteinek valamely 
értékes irányt i kar adni.*

Mert — tisztelt Hallgatóim — az ösz- 
szes teremtett világ legbensöbb összekötő 
kapcsait megtalálni s az egész emberiség 
életére átalakitóiag, vagy idomitólag hatni : 
csak kivételes szellemek sajátja s még azok
nak is sokszor a véletlen, vagy legalább ki- 
számithatlan esélyek segítségére van szük
ségük céljaik elérésében, vagy nem egyszer 
öntudatlanul jutottak ahhoz, ami később az 
emberiségben jutott öntudatra s lett áldásossá.

Mert az ember elvégre is csak ember 1 
De Az, aki minden idők emberénél ha

tártalanul nagyobb volt, akinek megjelenése 
és munkája az erkölcsi világ tengelyét egy
szerre megváltoztatta, hogy az ő születésé
től uj időazámitáf kesdödjék, — Isten lévén



ügyében döntött, a beérkezett műnek ítélvén 
meg az első dijat (80 kor,), mig a második 
díjról úgy intézkedett, hogy azon a kitün
tetett értékes müvet kinyomatja és a bars
megyei tanitóknak megküldi. Az elnök nem 
hozta magával a jeligés levélkét, ezzel is el
árulván azt, hogy a nyertes műnek ö maga 
a szerzője. A gyűlés ezután még anyagot 
jelölt ki a járáskörök munkásságának, hogy 
igy a közgyűlés tárgyai előkészíttessenek. A 
nagy közgyűlés ezúttal Körmöcbányán fog 
megtartatni és pedig 1905-ik évi julius hó 
2—3-án ; elhatározták, hogy a körmöcbányai 
tanerőkot felkérik, hogy a közgyűlés alkal
mából a hölgy-tagok tiszteletére tánccal 
egybekötött kuruc-estélyt rendezzenek.

— Névmagyarosítás. 1 a t á r k ó 
István p. ü. irodaigazgató a saját, valamint 
kiskorú gyermekei nevét -belügyminiszteri 
engedélylyei „Tarjón*-ra  váHoztatta.

— Kiküszöbölt napilap. A lévai ka
szinó tegnapelőtt tartott választmányi ülé
sében bojkottálta a ,Magyar szóu c. poli
tikai napilapot. Tisztelettel emelünk kalapot 
a kaszinó ezen tette előtt, mert hivatása 
magaslatán állott akkor, midőn nem po
litikai pártállásból, de a társa
dalmi tisztesség érdekében ejtette 
el a lapot, meiy gyűlölködést hirdet és a mely 
városunk polgárságának higgadt gondolko
dását is hazug rágalmakkal akarta megté
veszteni. Erre nézve különben 3 kitiltott 
lap helybeli levelezője viszi el a herostratesi 
pálmát.

— Az 1905-évi esküdtek névsorát 
az Ar.-maróthi szék elnöke közzétette, — 
eszerint Léváról a jövő évre a következő 
20 polgár lesz évnegyedenként behiva : Árvái 
József, Bányai Ferencz, Berger Lipót. Csekey 
Vilmos, Dálnoky Lajos, Dombay István, Dóka 
János, Duschek Ernő, Engei Zsigmond, Feny- 
vesy Karoly, Fizély Lajos, Gyuriás Miháiy, 
Jozsefcsek Károly, Kern Vilmos, dr. Kersék 
János dr. Kiéin Jakab, dr. Kmoskó Béla, 
Knapp Ignácz, Márkli József és Nyiredy 
Gyula.

— Szerkesztői üzenetek és egyéb 
kiszorult közlemények a jövő számban jönnek.

Közönség köréből.
Figyelmeztetés.

A karácsonyi és újévi rendkívüli csomag
forgalom ideje alatt a küldeményeknek ké
sedelem nélkül való kezelése csak ".gy biz
tosítható, ha a közönség a csomagolásra és 
czimzésre vonatkozó postai szabályokat be
tartja.

Különösen szem előtt tartandók a kö
vetkezők :

Pénzt, ékszert más tárgyakkal egybe
csomagolni nem szabad.

Vászon vagy papirburkolattal biró cso
magokat, göb nélküli zsineggel többszörösen 
és jó szorosan átkötni, a zsineg keresztezési 
pontjain pedig pecsétviaszszal lezárni kell.

A pecsételésnél vésett pecsétnyomó 
használandó.

Vadat, ha vérzik, vagy több darabból 
áll, csakis csomagolva lehet póstára adni.

A rendeltetési hely tüzetes jelzése (vár
megye) s ha ott posta nincs, az utolsó posta

— végtelen szeretőiével többre becsülte az 
embert s az emberiséget, mintsem megen
gedhette volna, hogy az évezredek során a 
megszámialhatatlan milliók közül csak né
hány keveseknek jusson eszébe : szolgálni 
az emberiségnek, az igazságnak és szeretet
nek s csak azok a kivételes szellemek hassa
nak az ész es erkölcsi világ haladására, job
bítására, nemesbitésére.

Ekként az Istenember, aki az erköl
csiek terén minden idők számára gondolko
zott, két uj gondolatot helyezett el az egye
temes emberi leiekbe: a szeretet és egyen
lőség fogalmát.

Szeretet és egyenlőség a kereszténység 
alapeszméi. Úgy kell lenni, — tisztelt Hall
gatók, hogy a Krisztusi-tanok megerősödése 
és fennmaradása főleg és elsősorban ezek 
által lett biztosítva. Úgy kell lenni, hogy a 
pdgány bölcsészet és erkölcs megdöitét — 
mikor t. i. elkövetkezett az idöj^ teljessége
— éppen ennek a két fenséges eszmének 
bennük való hiánya idézte elő. Úgy kell 
lenni, hogy uj vallás azért nem térhetett 
vissza az ó-testamentom erkölcsi világnézeté
hez, mert abban sem találta meg ezeket.Az 
uj vallás igtatta be a mítosz és hagyomány 
helyébe lépő kinyilatkoztatásba a szeretet 
és egyenlőség tanát, a lelki megújhodás 
eme inkarnációját a szomju telkekbe.

A szeretet tanának isteni nagymestere 
ezen kettes tanítása által nem csak kisebb 
körökre osztotta fel az élet végtelen munka
körét, minden egyesnek adván tért, — tá- 
gabbat, vagy szükebbet — melyen munkál- 
kodhasaék és használhasson, melyen a földi 
jólét s mennyei üdvösség nagy templomához, 
ki egy oszloppal, ki — hacsak egy téglával 
is — hozzájárulhasson, hanem az ,egy akol 
egy pásztor1* tanával az egyenlőség érzését 
is bele plántálta az emberi gondolkozásba.

(Folyt. köv.J

pontos és olvasható feljegyzése különösen 
szükséges.

A czimet magára a burkolatra kell 
Írni, de ha ez nem lehetséges, úgy a czim 
fatáblácskára, bőrdarabra vagy erős lemez- 
papirra Írandó, melyet tartósan a csomaghoz 
kell komi.

A papírlapra irt czimeket mindig egész 
terjedelmében kell a burkolatra felragasztani.

Felette kívánatos, hogy a feladó nevét és 
lakását, továbbá a czimirat összes adatait f“l- 
tilntetö papírlap legyen magában a csomag
ban is elhelyezve arra az esetr s, hogy ha a 
burkolaton levő czimirat leesnék, vagy el
vesznék.

Kívánatos továbbá, hogy a fél idő saját 
nevét és Pákáját a csomagon levő czimirat 
felső rész m is kitüntesse.

A csomagok tárta mát úgy a czimira- 
ton, mint a száilitóievé’en szabatosan és 
részletesen kell jelezni.

Budapestre, Pozsonyba és B csbe szó ó 
élelmi szereket, illetve fogyasztási adó alá 
eső tárgyakat (huenemü, szeszes italok, stb.) 
tartalmazó csomagok czimirataira, nemkü'öu- 
ben az ilyen csomaghoz tartozó szállítóleve
leken a tartalom minőség és mennyiség | 

! szerint kiírandó (pl. szalonna 2 klgr., egy j 
pulyka 3 klgr., 2 liter bor, stb.)

A rozsonyi m. L posta- és taviriaigazgatosag-
Nyilvános köszönet

Felejthe’len férjem, illetve édes atyánk 
elhunyta a kalmából oly sok oldalról nyila á 
nult meg a részvét, hogy képtelenek vagyunk 
azt mindenkinek külön megköszönni.

Fogadják tehát mindazon rokonok, jó 
barátok és ismerősök — kik súlyos fájdal
munkat részvétük kifejezésével enyhíteni 
szivesek voltak — ez utón hálás köszüne
tünket.

özv. Weisz Samuné és gyermekei.

Elszámolás.
A lévai kath. kör által rendezett d - 

cember 8-iki „Immaculata11 ünnepélyen be
vétel volt 310 jegy árából: 124 kor ; felül- 
fizetésekböl : 57 kor. 60 fik; ezzel szemben 
kiadás: 58 kor. 92 fii., maradvány tehát; 
122 kor. 58 fillér. — A felülfizetésekért ez 
utón is hálás köszönetét mond

a kör választmánya. ! 

Nyilvános köszönet.
A Lévai Takarék és Hitelintézet 100, > 

szóval egyszáz koronát küldött be h vata- ; 
j lomhoz, hogy a helybeli szegények közt — j 
■' a karácsonyi ünnepek alkalmából — kiosz- ■ 

tassam. Ennek teljesítésével a rkapitáuyt és 
gazd. tanácsnokot megbíztam ; — midőn ezt 

I közzéteszem, az adományozó intézet nemes 
érzésű Igazgatóságának a szegények nevében j 

| köszönetemet nyilváni«om.
Léva 1904. december 17.

Bódogh Lajos 
polgármester.

Nyilvános köszönet.
A Lévai Takarékpénztár R. T. tek. 

: Igazgatósága 107 korona 12 fillért küldött 
I be ma hivatalomhoz, hogy azt vadáekülönb- 
| ség nélkül a város szegényei közt kiosztas- 
' sam ; — amidőn erre vonatkozó intézkedé- 
I eemet 4932/1904. ezám alatt megtettem, nem 
' mulaszthatom el, hogy a nevezett intézet 
1 nemeB szivü Igazgatóságának — évenként 
' gyakoro'ui szokott — jótékonyságáért ez 

elkalommal is a város szegényei és a közön
ség nevében köszönetemet nyilvánítsam.

Léva, 1904. évi december 20.
Bodogh Lajos 

polgármester.

Nyilvános köszönet és nyugtázás.
A gr.-szt.-györgyi körjegyzőség- u'ján : 

Gr.-Szt.-György község részéről 20 kor., 
Zsemlér község részéről 10 kor. A nagysze- 
csei körjegyzőség utján ; Nagyod község ré
széről 2 kor. 30 f., Nagy Szecse község ré
széről 5 kor. 46 f. Az ar.-maróthi föszolga- 
birói hivatal utján 4 kor. Mezökissalló község 
részéről 20 kor. Vaszary Kolos bíboros her
cegprímás ur O Eminentiája karácsonyi 
ajáud tka címén 50 kor. Coudenhove Kunóné 
Grófnő Ö Méltósága nöegyl. elnök téli ru
hára szánt adományaképen 100 kor Varga 
József nagysallói esp. p'ébános ur részéről 
a neki informálásért nyújtott összegért 8 
kor. Léva r. t. város rkapitányi hivatala 
utján Láng B. kávés részéről (zeneestély 
jövedelméből) 5 kor. SzilasBy Caesarné 0 
Nagysága az „aranyos Mici néni*  részéről 
(káposzta gyaluló jövedelméből) 15 kor. 10 
f. Hrasko Pál lévai szabómester ur részéről 
neki a lévai kir. járásbiróság által a Lutov- 
szky József elleni bűnügyben megítélt tanudij 
címén 3 kor. Összesen ; 242 kor. 86 f. kész
pénzt kaptunk Stefánia Árvaházunk céljaira; 
— továbbá Lilienthal Adolf ur 2 méter tűzi
fát, Franki Ede ur nagysárói nagybirtokos 8 
zsák krumplit, Fülöp Emília asszony pedig 
12 drb. zsebkendőt és egy doboz játékot 
juttattak árváinknak.

Amidőn a fenti adományok kézhez vé
telét — e lap szívességéből — ez utón is 
nyilvánosan van szerencsénk nyugtázni, fo
gadják a nemesszivü emberbarátok jótétemé
nyükért árváink nevében leghálásabb köszö- 
netünket.

Léván, 1904. december 21.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuel 

nöegyl. alelnök. nöegyl. titkár,

Nyilvános nyugtázás.
Nagyságos Győffy Géza pénzügyigazgató 

ur közvetitéséval újabban a következő ősz- 
szeget kaptuk a Bethlen Katalin nöegylet 
részére: Kosztolányi Aurél Ar.-Maróth 1 
kor., Kosztolányi László Ar.-Maróth 1 kor., 
Eisenberg Karoly Ar.-Maróth 5 kor., Persai 
Ferenc dr. 5 kor., Szentiványi Oizkár Kis- 
H«restyén 10 kor., Zon.ujor János Va'kház 
25 kor., Nzh. lovag Schölier Gusztáv 50 
kor., Ngs. L-idenfrost Tivadar 10 kor.

Szegények karác onyfajára ajándékot 
kü'döttek : Huberth Vi'mosne 5 kor., Rud- 
nyánszky T luszné 4 kor., Birtha Józsefné, 
László Inaréné, Dr. Tóth Sandorné, Siabó 
Jónásné, Z 'ai Andrásné 2—2 kor., december 
18-iki estely persely pénze 37 kor. 94 fillér ; 
ő rzésén : 163 kor. 94 fillér.

Úgy a gyűjtőnek, mint az. adakozóknak 
hálás töözönétünkét fejezzük ki az egylet 
nevében.

Léva, 1904. d- c. 20.
Dr. Tóth Sandorné Birtha József

pénztárnok.
Köszönet

e. felügyelő.
nyilvánítás.

Weisz Samu ur elhalálozása folytán ko
szorú megváltás címén Weisz Mór és neje 
20 kort, Weisz Kálmán es neje, Weiaz Z-lg
mond és neje, Schwarc Izidor és neje Csuz, 
Friecher Mór és neje Nyitra 10—10 kor.-t 
juttattak, egyle ünknek, melyért fogadják há
lás köszönetünket.

A lévai izr. nöegylet nevében :
Fenyvesi Károly Weisz Mórné

titkár. elnök.

Nyilvános köszönet
Láng Bernét ur folyó évi december hó 

3-án a nála tartó t zoneestéiy jövedelméből 
5 koronát adományozott az „Erzsébet Fillér 
Egyletnek*.

Hálás köszönetét mond az egylet a ne
mes adományért.

Deák Adolf Liebermann Jakabné
titkár. elnök.

Nyilvános köszönet.
Néhai Weisz Samu elhunyta alkalmából 

koszorú megváltás címén az „Erzsébet Fillér 
Egylethez11 következő adományok érkeztek :

Weisz Mórné úrasszonytól 10 kor., Dr. 
Priszuer Gyu'áné úrasszonytól 10 kor.; ösz- 
szesen : 20 kor.

Fogadják a nemesszivü adakozók az 
egylet hálás köszönetét.

Deák Adolf Liebermann Jakabné
titkár. elnök.

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

Szlebó Dániel 40 f., Minarovi’s Rezső 
1 k., Hrrsághy Nándor 1 k., Tolnai András 
30 f., Madarász István 20 f., Weiner Jakab 
1 k., Szikszai István 40 f., ifj. Rác Jónás 
40 f., Horváth Sándor 20 f., Nyitrai és 
Tarsa 1 k„ Dodek N. 40 1., Nagy József 50 
f., Ertler Ármin 30 f., Ipolyvidéki hitelfor
galmi intézet 1 k., Grünberger N. 40 f., Ni- 
kiser N. 1 k., Miklósi Mihály 50 t., Scheuk 
Lajosné 40 f., U reich Nándor 60 f., özv. 
Jozsefcsek Károlyné 2 k., Deu.sch A. és fia 
1 k , Dr. E ek Mór 1 k., Galambos N. 1 
k., Oadrejkovits N. 1 k., Paizs József 1 k„ 
Bereck Hugó 1 k., Cserey Pál 60 f., Ben- 
kovits Gsza 1 k., Tolnay István 1 k., Ke
gyesrendi ház 2 k., Schmidbergerné 2 k.,
Seltsam J. 1 k., B-busek Gusztáv 80 f.,
Schubert Pál 2 k., Bernschütz János 1 k., 
Bsrnshütz segedei 70 f., Lovas J .nos 60 f., 
Dodek János 1 k., Knapp Ferenc 60 f, 

(Folyt, köv.)
Adományok kiosztása.

A barsmegyei lüzkáiosuitak ínségesei 
gvámolnása c ójából L “ván alakult „Segítő 
B zottság“ áltál beszedett 2174 kor. 86 f. 
bevételezése az adományozón megnevezése 
mellett hivata'osan igazolva és nyilvánosan 
nyugtázva lévén ; most itt Ködöm azok ne
veit, akiknek Rác János városi tanácsnok 
— mint kiküdött — az illető községek elöl
járói jelenlétében és tanúsága mellett a hely
színén kiosztotta az adományokat,

1. Nagy Sálion ;
Szappanos Sándor (tui-kó), Ziidó István, 

Kis János, Csekey István, Balog Sándor, 
Szántó János, Tóth Lajos és Sándor, Kakas 
János részére Móci A., Budai Sándor40—40 
kor.. Balázs István, özv. Bera Istvánná, Ba- 
log István, Lőrinc János, Tóth Sándor, P - 
kusza Júlia, Szűcs Jónás részére Móci A., 
Hanula János, Nagy Erzsébet, Kis Julis, 
Balog András részére Móci A , Bence Zsuzsi. 
Kurcsitika Géza, Gregor István, Borza And
rás, Címer Bálint, Farga Dávid, Cserba Já
nos részére Móci A., Pakus.ta János, Vízi 
Péter, Zsidó Jáuos 15 —15 kor., Kakas Ist
ván 14 kor. 86 f., Markaiéin Ignác, Gabodi 
András részére Móci A., Kurcainka József, 
Potocki Anna 14—14 kor. Nagy-Sallón ki 
lett osztva összesen : 745 kor. 86 fillér.

Jelen kimutatásban nevezettek személy
azonosságát, valamint az összegek hiánytalan 
kifizetését igazoljuk.

Nagy-Salló, 1904. szeptember 23.
Móci András ». k. Gaál Dániel s. g.

_________ biró._______ (P H.)_______ jegyző.__________

Lovai piaczi&raK.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánkéul 18 kor. 80 fii), 
19 kor. 10 fill. Káisteres 16 kor. 80 fii, 
16 kor. 40 fill. — Roz’ 14 kor,20 fi'1.14 kor. 
60gfill - Árpa lő kor. 20 fii), lő kor. 60 fi>l 

Zab 14 kor, 20 fill. 14 knr. 60 fill. — K’iko 
riora ]4 kor. 40 fii' 16 xo-. 80 fill- Bab 
23 kor 40 fill 25 kor 20 fid.— L. noae 28 kor.
60 fii). 29 kor. 80 fill. — Köles 19 kor. 20 fill. 
19 toe. 40 fii

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1904 ^7* d cembjr hó 18-től 1904. december hó 25«’f.

Születés.

A szülői iieye © ©
k'yarrnek 
neve

Kovács Mátyás Usepjec Mária fiú Lajos

Balog András Kacián Mária leány Mária

Lovas Béla Kucsera Mária fiú Imre

Mai-suha Gyula Melis Johanna fiú Gyula

rfaíalozűs.

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

özv. id. Mordinyi Gusstáv özv. róm. kath.
Bures Ádámné Fotykó Mária

Irodalom és művészét.

Az elhunyt neve Kora A haláloka

Sallai Audrás 39 g. k. tüdővész

özv. Pálka Mártonná 
Lelovszki Julianna

56 tüdőgüniőkór

„Magyarorszag11. A magyar sajtót való- 
1 sággal reformálta a „Magyarország"11, amely 

megvalósította azt, amit mindaddig iehetet- 
. lenseguek Ítélt minden szakértő. Megrögzi- 

teni az eseményeket születésük pillanatában 
s azonnal szolgálni vele a nagy közönség
nek. Ez a „Magyarország" óriási sikerének 
egyik titka, a másik törhetetlen hűség a 
zászlóhoz, a magyarság szent ügyéhez, a 
a magyar alkotmányhoz, a melyet mindig 
szolgált. ítéletében komoly, iráuya mindig 
hazafias, igazságérzete megvesztegethetlen. 
Magyar lélekkel, magyar szívvel van meg
írva minden sora, amint nem is lehet más
keni, hi.-z a magyar eszmék o.yau törhetet
len erejű hirdetője áll élén, mint Holló La
jos a iap főszerkesztője cs politikai vezér- 
czikk írója, a magyar publiczisztika dicső
sége Birtha Miklós. E két kimagasló alak 
körül csoportosulnak a magyar publiczisz
tika jelesei. Rendes politikai czikkirói a 

j lapnaa báró Kaas Ivor és Loviszy Márton 
feleiősszerkesztö. A „Magyarország" az 
egyetlen napi lap, amely a maga teljességé
ben már kora reggel az ország távoli ré
szeiben közli az országyülési tárgyalásokat 
es az összes napi eseményeket. Gondosko
dik a szépirodalomról is a az eredeti tár
csán felül mindennap közöl egy fordított 

; novellát s regényt. A szépirodalmi részben 
nem hajszol semmi modern léha irányzatot, 
hanem mindig az abszoiut szépít keresi. A 
kü föld legelőkelőbb íróitól közöl novellákat, 
míg eredeti tárczáit a legkiválóbb magyar 
írók írják. A „Magyarország" ezen okokból 
vált a magyar társadalom legkedveltebb 
lapjává. Finom ízlés, becsületes egyenesség, 
lángoló h.zatisag, ez a „Magyarország" ara
nya, a melylyel meghódította a közönséget 

í es a melylyel kivívta azt, hogy a magy.r- 
; ság ügyének zászlóvivője lett. A „Magyar

országihoz a nagy közönség batrau fordul
hat oizaimávai. mert abban senki csalódni 
nem fog.

Nyilttér.
Eladó ház!

Lévan a fó uion egy jól jövedelmező ház 
előnyös föltételek mellett eladó.

i Böveb toivuágosiiast ad 
________________________ Rácz János
"Ró la aolvría m méterenként 60 krajcár- .Dciii beiyern t01. iegfnssebb újdonsá
gok. Franko és vámmentesen házhoz szállítva. Gaz
dag mintaválaszték postafordultával.

Henneberg selyem-gyár, Zürich.

Tűzifa
1 méter hasábfa 5 kor. 50 fillérért, 

; 1 méter dorongfa 4 kor. 50 fillérért. 
‘ valamint mindenféle bognárfa olcsó 

■’ ár mellett kapható a
•sárói uradalomban

Nagy Sárában.

Üzlet-átadás!
Léván, jóforgalmu helyen egy 

* 40 év óta fennálló borbély üzlet az ösz- 
szes eszközök és a vérboceátási műsze
rekkel, valamint szoba és konyha bú
torzat, az üzlettel való felhagyás miatt 
szabad kézből jutányos áron eladó.

Bővebb értesítéssel szolgál a hely
színén

Hlboki Alajos
tulajdonos,
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egy: „Horgony**.

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

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

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

Richter gyógyszertára
az „Arany oroszlánhoz'1, Prágában, 

Elisabcthstrasse 5 neu.
MMMM liiadennapi uétkfi.dés. Kűwsrwi

I

1 T II 1 Bőr-alma. Török Bálint, Téli 
A 11 VI A arany Parm®n> Massanszky, 
11U Hl 11 Arany kálvill, Balogh renet, 
Fehér-Batul, Eper-alma keverve méter 
mázsánként nettó 
másra szállítva

1-rendii
II. „

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

hátralék utánvételeztetik.
DEMICHER VILMOS

Bakabánya (Hont vn>.)
Ugyanott kapható finom alma- 

pálinka 1 liter 2 koronáért.

súlyban Léva álló

24
20
16

kor
n

>>

A Franklin-Társulat kiadása.
A

Magyar Remekírók*1

a magyar irodalom főművei
ixaiocLik: sorozata

most jelent meg a következő kötetekkel ;

Arany László munkái. Sajtó alá rendezte Kozma Andor.
Gvadányi József és Fazekas Mihály. Sajtó alá rendezte Nécsei László. 
Madách Imre munkái. Sajtó alá rendezte Alexander Bernát.
Tompa Mihály munkái. III. kötet. Sajtó alá rendezte Lévay József. 
Vörösmarthy Mihály munkái. VI. kötet. Sajtó alá rendezte Gyulai Pál.

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

korona
76-ig
80-ig
88-ig
80-ig
96-ig

100-ig

Árak részletfizetésre:
ELömagyar monopol-, Dürkopp és Gasser uj Siiger varrógép 56-tól
Uj Singer médium iparosgép állványnyal ;
Titánia uj nagy Singer 4-es iparos varrógép .
Nagy Howe iparos varrógép .
Va ódi szabadalm. Adna családi varrógép

» » „ láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringat hiff, gép

„ iparos (KingschifT) gép .
Valódi Dürkopp — közpoutorsó — gép családi

„ „ n n iparos
Uj Singer családi varrógép kczihajtáara

Műhímzési készülék ára 4

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptűk. részek és csónak olosón.

72-töl
78-tól
76tól
86-tól
96-tól

100-tól 120-ig 
130-tól 150-ig 

120 korona 
150 korona 
44 korona 

korona. “W

Léván

Hangverseny Grammophon
A jelenkor csodagépe!

Beszél, énekel, zenél, 
renkivtll érdekes szóra- j 
koztató eszköz családok , 
részére, vendéglőknek s j 
kávéházaknak.

Több ezer reproductió ' 
a világnak leghíresebb • 
művészeitől.
GÉPEK valamint LEMEZEK ! 

nagy választékban 
legolcsóbb áron ■

kaphatók:

Kiéin Sándor
órás és ékszerész

LÉVAN.

A már előbb megjelent öt sorozatban a következő müvek jelentek meg !

Arany János munkái. I., II. és III. kötet. Sajtó alá rendezte Riedl 
Frigyes.

Bajza József munkái. Sajtó alá rendezte Badics Ferencz,
Csíki Gergely színművei Sajtó alá rendezte Vadnay Károly.
Czuczor Gergely költői munkái Sajtó alá rendezte Zoltvány Irén.
Garay János munkái S*jtó  alá rendezte Ferenczy Zoltán.
Kazinczy Ferencz müveiből. Sajtó alá rendezte Váczy János.
Kisfaludy Sándor munkái, I. kötet Sajtó alá rendezte Heinrich Gusztáv. 
Kölesei Ferencz munkái. Sajtó alá rendezte Angyal Dávid.
Kossuth Lajos munkáiból. Sajtó alá rendezte Kossuth Ferencz.
Kurucz költészet. Sajtó alá rendezte Erdélyi Pál.
Pázmány Péter munkáiból Sajtó alá re- dezte Fraknói Vilmos.
Reviczki Gyula összes költeményei. Sajtó alá rendezte Koroda Pál, 
Gróf Széchenyi István munkáiból I kötet, Sajtó alá rendezte Berzeviczy 

Albert.
Szigligeti Ede színmüvei I és 11. kötet Sajtó alá rendezte Bayer József. 
Tompa Mihály mukái I. és 11. kötet. Sajtó alá rendezte Lévai József. 
Vajda János kisebb költeményei, Sajtó alá rendezte Endrődi Sándor.
Vörösmarthy Mihály munkái 1., 11. 111. IV. V kötet Sajtó alá rendezte 

Gyulai Pál.

A magyar remekírók gyűjteménye tizenegy 5 kötetes sorozatban jelenik 
meg. A teljes 55 kötetes munka ára 220 korona: az ennek kiegészítő
jeként megjelent Shakspere összes müvei hat kötetbe kötve ára 30 kor. 
melyet a Magyar Remekírók vevői 20 korona kedvezményes 
áron kapnak.

Megrendeléseket elfogad

NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedése LÉVÁN.

Éppen most jelent meg az 1905. évre szóló
NAGY BARSI naptár

Barsvármegye teljes czimtárával ára 80 fillér, továbbá

Garamvölgyi protestáns naptár
melynek ára 60 fillér.

KAPHATOK :

Nyitrai és Társa könyvkereskedésében, Léván

Névjegyek, Meghívók
és

Eljegyzési kártyák
legjobb és legszebb kivitelben készíttetnek

NYITRAI és TÁRSA
könyvnyomdájában, Léván



teasütemény, finom rum, cognac, likőrök,

Kern Testvérek j
LÉVÁN. í

Ajánljuk a n é. közönségnek: Elsőrendű 
fűszer, csemege, déli gyümölcs, finom tea.

kitűnő tisztelettel

Kiéin Sándor
órás és ékszerész Léván.

alkalmas czikkek: amerikai különlegességek, Phonographok, Recordok,

■

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

broncz és alpacca gyertyatartó, gyufatatartó, kávé- és mák őrlő, 
teafőző készülék, húsvágó és reszelőgépek, vasalók, evőeszközök, zomán- 
ezozott edény, konyhaberendezések, Ruhafacsaró gép, Ruha mángorló, 

és szén kosarak, kályhaelő-tálezák, esernyő álvány, 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

Elő dunai- és tó halak
kilója 1 frtól — 1 frt. 40 krig.

Kaphatók :
KERN TESTVÉREKNÉL, Léván.

Karácsonyi és újévi ajándéknak
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.
Vidéki megrendeléseket 

gyorsan és lelkiismeretesen 
teljesítek.

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

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

ew-Cuba-Kávéból

Minden családnak
saját jól felfogott érdekében csakis a

szabadna pótlékul használnia 
a mindennapi kávéitalhoz.Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 

RÉTHY féle 
pemetefű czukorkánál ! 
Vásárlásánál azonban vigyázzunk és határozottan 

I^TXX'Z^-félét^éxjvLxilE, 

mivel sok haszontalan utánzata van

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

m«. ynek aromája kitűnő és term'3zetes testetlen színű — -   ——=

/• Kilója 3 korona 20 fillér “"Wi
4^/2 kiiogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. =========================

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

r

•? jto.'EOy

g

Takarmány neműek:

— 1 frt

J’og'yzet: födő g, hogy a kávé ne legyen tűi barnára pörkölve, mi által elveszti 
zamatját s kiizadja illő olaját.

kr. »
n 

n 

n 

n

rózsaszín, világos kék

HOLZMANN BÓDOG 
férfi és női divatáruháza LÉVÁN.

„ blúzra „ „ »
drb. kész flanell blúz csak 
elegáns diszkötény —

Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávét

Karácsonyi vásár!

Női ruhakelmék, mosó flanellok és cérnabarchettek
— NŐI FELÖLTŐK =

Őszi és téli jaquetek. raqlán, színes és fekete leány paletok es gyermek köpö
nyegek, szőrme gallérokat (boákat)

mélyen leszállított árban.
Legújabb ruhakelmék bámulatos olcsó áron pl. u.

Jó minőségű tartós divat-kelmék dupla széles 1.20 cm. széles egész ruhára való 
4 méter 1.92 kr.

Színtartó flanel méterje 18 kr.
„ Zephir „ 15 „

Egy egész ruhára való színtartó mosó barchet 
„ „ blúzra s » > flanel csak
n drb. kész flanell blúz csak — —
„ elegáns diszkötény — — —

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

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

Férfi nyakkendők, regatta, plasztrom, csokor stb. raktárom tulbalmozása miatt rendkiyül olcsón.
(Xz£ouXE.d.éls:olc 3ciáix-CLSitái.sa.)

20
75
85
36
95
72

akarmányezikkek legolcsóbb 
beszerzési forrása!

Dukes és Herczog, Galgócz
erőtakarmány- és műtrágyanagykereskedés.

^.L^FITTATOTT 1073.

Műtrágyafélék:
Malátacsira.
Mellasse.
Finom és durva buzakorpa
Rozskorpa.
Olajpogácsa.
Szárított sörtörköly.
Szántott repaszelet.
Szárított szeszmoslek.
„Unión" fehér tengeri moslék.
Mintázott elöuyajánlatokkal kívánatra

chilisalétromban
H J. Merk & Co chilisalétrom export czég Hamburg magyar

országi vezérképviselösőge.

Chilisalétrom.
Kainit
Kálisó 20, 40 és 40%-os. 
Superphosphat.
Szárított marhatrágya. 
Thomassalak.
Trágyafösz (gyps).

ké^zíéggel szolgálunk. — Közvetlen bevitel 
1905. tavaszi szállításra.

Steiner Sándor
óx&s és ékszerész Xj ±3 "v XT.

Karácsony.
A legalkalmasabb karácsonyi ajándék,

a tökéletesített GRAMOPHON. melyek
ből raktárt tartok.

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

Szép szórakozást nyújt családoknak, 
igen alkalmas vendéglősöknek, 
egyéneknek részletre is.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, inga és ébresztő óráimat.
Eredeti svájci gyártmány 2 évi jótállással.
Tört arany és ezüst megvétetik.
Mindennemű óra és ékszer javítás elváilaltatik. 
Karácsonyi ajándékok már 1 koronától feljebbb.

Kitűnő tisztelettel : Sfeilxer Sándor fi 
órás és ékszerész. *Látszeráru raktár.

Nyomatott Nyitrai éa Táraa könyvnyomdában Léván.

CLSit%25c3%25a1i.sa

