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előfizetési feltételek.
Egy evre . .
Hat hóra . .
Három hóra . 
r.gyes számok

10 K. - f.
5 K. — f.
2 K. 50 f.

ára 20 fillér

HIRDETÉSEK
Q centiméterenként - 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

||. .KLÓS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR 
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS : Dr. KERSEK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s s reklamációkat e 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI Ó3 TÁRSA r. t.

Ajándék a nemzetnek.
A véderő-javaslatok benyújtanak 

mosolygó arccal. Hiába, könnyű dolga 
van nálunk a honvédelmi miniszter
nek. Ura, királya rendeli ki s igy kö
telessége katonásan cselekedni!

Ámde a nemzet nem mosolyoghat, 
mert ezek is, mint az előzők, veszedel
mes támadás államiságunk b közjogunk 
ellen s az országnak a fokozatos ki
szipolyozása. Eltekintve minden párt- 
szempontiól s csakis a hozandó ver
és pénzadőra, az elalkudott államnyelvre 
gondolva, mély aggódás foghatja el 
miuden igaz magyar lelkét. Hol a 
magyar kommandó, hol a magyar szol
gálati nyelv, hol a magyar zászló ? 
Csupa koncesszió az osztrákoknak.

Az a kikürtölés tehát, mely jelen 
politikádén viszonyaink között történt, 
vagyis : „hogy az egész vonalon sike
rült megóvni a magyar állami nyelvet 
s jogait", bizony valónak nem bizo
nyult be !

Ismeretes, hogy a katonai kérdés, 
mint népkérdés is, már régi betegség ; 
szó sincs tehát róla, hogy ne kivánnók, 
miszerint ez végre-valahára magyar po- 
litikai életből kiküszöbölhető Jegyen. 
An de olyan javaslatokkal, melyek a 
nemzetre valósággal rákényszeriltet- 
í.ek, ez nem történhetik meg, dacára 
aunak, hogy a nemzet tudja, látja, 
bogy csakis az a kormány állhat meg, 
mely a katonai javaslatokat vállalja. 
Sajnos, hogy vállalta őket. Hogy az 
1889.-ki véderőtörvény elavult, azt 
tudjuk ; az is ismeretes előttünk, hogy 
a létszámemelésnek a kérdése már 
1902.-ben bukkant föl ; ez azonban 
nem azt bizonyítja, hogy a magyar 
államiságnak a megcsonkításával s a 
fogyásig ránk rótt fejlesztési költsé
gekkel a nemzet megnyomorittassék. 
Hiszen maga a kormány is elismeri, 
hogy ez az ország teherviselő képes
ségével nem áll arányban s igy a 
pénzügyi miniszter biaba akarja meg
nyugtatni a közvéleményt. Nézzük csak 
első sorban a nyelvi kérdést, előre 
locsájtva azt, hogy nem hisszük, mi
szerint találkozhatnék köztünk olyan 
vakmerő, aki azt merné állítani, hogy 
a magyar nemzetet a hadseregben a 
magyar nyelvnek elévülhetetlen jogai 
meg nem illetnék. És mi történik ? 
Az, hogy a magyar nyelv elvileg ugyan 
be van állítva, vagyis elvi kinyilat
koztatásban részesül a magyar nyelv
nek a joga, de a kivitelek mindenki
nek kedveznek, csak a magyarnak nem. 
Elég erre nézve az a pár szó : ameny- 
nyiben a törvény másképpen uem 

intézkedik ! Régi, megszokott, csala
finta, osztrák kitétel.

Vagyis tehát, a magyar állami 
nyelv bevonul ugyan a közös hadse
regbe, de bevonul egy eddig ismeret
len fogalom is, vagyis a közös hadse
regnek a szolgálati nyelve. Hogyan 
értendő ez ? Ügy, hogy a nem magyar 
nyelvű állampolgárnak miuden kivétel 
megadatik a magyar nyeivuek a rová
sára hazánkban ; azonban osztrák te
rületen a magyar állampolgár a ma
gyar nyelv jogára, semmi néven ne
vezendő ellenszolgáltatást nem kap ; 
sőt még a magyar állam területén ia 
elébe teszi a magyar államnyelvnek 
a nemetet.

S ezt nevezik vívmánynak. Azt, 
amely a német nyelvet szolgálati 
nyelvnek mondja ki. Ne sokat okos
kodjunk ezután, mondjuk ki ősziutén, 
hogy a magyar nyelvnek a kérdése 
el van alkudva, mert az államnyelv 
érvényesítése ismérve az állami ön
álló, ágnak.

Mert miért ragaszkodunk s kell 
ragaszkodnunk ahhoz, hogy a hadse
regben a magyar nyeivuek az érde
kei meg legyenek óva ? Nem azért, 
hogy magyarosítsunk, hanem azért, 
hogy államiságunk az 1868. évi tör
vény értelmében, a hadseregnek a 
magyarországi részében kifejezésre jus
son ; hogy tudják, miszerint ez a 
mienk is, a magyar nemzeté és nem
csak a királyé, ismervén ugyanis a 
magyar közjog a magyar hadsereg 
felett csakis alkotmányos fejedelmi 
jogokat. Mert a katonai szolgálat a 
fejedelem kezében nem puszta hatalmi 
eszköz, hanem népnevelési kulturális 
és szociális célzatú intézmény s nálunk 
nagyon fontos, hogy minden hadköte
les az országnak a hadi erejével meg
ismerkedjék, nehogy az összbirodalmi 
eszmének tegyünk vele szolgálatot. 
Veszedelmes benne az is, hogy egy új 
feisegjog lesz statuálva, mert ki vau 
mondva, hogy háborúnak kitörése al
kalmával, a polgári bíráskodás alá tar
tozó egyének, hadseregbeli bíróság elé 
is álli hatók, Ez a mi körülményeink 
közt nagy veszedelmet is rejthet ma
gában. Katonai bíráskodás b magyar!? 
Ezek a javaslatok, legyenek akármi
lyen modernek is, mit nem tagadunk; 
de ránk nézve valóságos nemzeti 
veszedelmek.

Hiába minden okoskodás, a még 
Mária Terézia idejéből szármázó régi 
perrendtartás helyett tervezett új per
rendtartás, habár jogszolgáltatás tekin
tetében becses reformokat tartalmaz 
is ; de nyelv tekintetebeu a legnagyobb 
veszedelem a nemzetre nézve. Hiszen 

még a katonai törvényszék székhelyé
nek a meghatározása, mely pedig tör
vényhozási jog, szintén felségjoggá 
csinálódik.

A létszámemeléssel járó kiadáso
kat a nemzet el nem birja anélkül, 
hogy életszükségleteinek fontos kérdé
seiről le ne mondjon ; de nincs is 
szükség e kiadásokra, mert a két éves 
szolgálat, ez a csalétek, ugyan szoci
ális jelentőségű, de azért nem kegy 
ám, amint ezt feltüntetni szeretnék ; 
hanem természetszerű követelmény, 
melyre a nemzet már megérett s erre 
minden kockázat nélkül rá is lehet 
térni.

Azonban minden áron emelni kell. 
Dehát miért ? Idegen betörésektől 
félünk ? Szó sincs róla, csak a milita- 
rizmus úszitódik reánk. Bocsánatot 
kérünk, de a katonaságnak az erősíté
sével az alkotmányt nem szabad ám 
szintén gyöngíteni, az országgyűlésnek 
a jogait megnyirbálni, a nemzeti erő
ket bénítani, a belső ellenségeket erő 
siteni s a fejedelmi mindenhatóságot 
minden áron emelni akarni s túlten
geni hagyni 1 Hol is van itt az a sok 
szociális s gazdasági előny, jótétemény 
a hozandó óriási áldozatokhoz ké
pest ? Sehol.

Sajnos, a nemzet álomporral engedi 
magát környékezni s ma már mindent 
csak apathiával fogad. Pedig jó volna 
meggondolnia, hogy a paktumos köte
lezettség a helyzetnek változatlan tör
vénye úgy a nemzetre, mint az ural
kodóra nézve. Csak elő tehát avval a 
választói reformmal mielőbb, melyet 
ma bazugan csak közbevetett kérdés
nek szeretnek állítani ! Az a reform
parlament majd nyilatkozni fog csak
ugyan az ország nevében. Nagyon 
ajánlatos kötelessége tehát a törvény
hozásnak, hogy a katonai javaslatokból 
kiküszöböltessenek azok a sérelmes 
részek, melyet magyar önálló állami
ságunkkal ellenkeznek. Legsérelmesebb 
bennük mindenesetre a magyar nyelv 
jogának a lefokozása. Ennek nem sza
bad megtörténnie, mert ha a magyar 
nyelv Magyarországban állami nyelv, 
akkor ennek az állami élet min
den megnyilatkozásában érvényesülnie 
is kell. Vizy Ferenc.

Nöegy létünk.

A ,Stefánia-árvahásat“ fenntartó „Lévai 
Nőügyiét" május hó 30. án (kedd) délután 
1/23 órakor tartotta meg évi rendes kös- 
gj ülését gróf Coudenhove Kúoóné eltök- 
lete alatt.

Mielőtt az évi jelentés felolvastatott 
volna, as elnöki bejelentések között öav.
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zékhelyi Mailáth Istvánná örökös tb. elnök 
fivére Leidenfrost Ottó, Balbsch Arpádné 
és Ssilassy Sándorné férjeiknek elhalálozása 
vétetett tudomásul és jegyzőkönyvileg adott 
a kösgyü és fájdalmának éa megilletödesének 
kifejezést.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Kherndl 
Jánosné és dr. Priszner Gyuláné kérettek fel.

Az érdekes titkári jelentésből a követ
kezőket emeljük ki.

Az árvahás munkásságáoan — mely 
féltékenységet, irigységet, rang, kór b nem 
szerinti különbséget nem ismer, de mind
ezeket az örökkétartó szeretőiben egyesiteni 
hivatott es képes, — segítségül hívta nem
csak az egyesület tagjait, de felekezeti 
különbség nélkül . társadalmunk minden 
kiváló és szerény tényezőjét és összes 
felebarátait.

A nöegylet taejai csekély szá-ruak, de 
kis, lelkes Bereg I Kitartással ,buzgósággal a 
béke jegyeben az örök Bieretet irányítására 
törekszik. A jelentés szerint, az árvahaz 
működése a lefolyt évben is eredménydús 
volt. Tartott 4 választmányi ülést és 450 
ügydarabot intézett el. Felvétetett 20 árva 
éa 16 gyermeket adatott ki, kik közül a 
fiú*  ipari és kereskedelmi pályára adattak, 
a leányok ped g részben cselédeknek sze- 
gödtettek el jó családokhoz, részben szülőik 
vették át őket.

Nem mulasztotta el a nöegylet a 20 
éven aluli növendékeivel az összeköttetést 
továbbra is fenntartani ; a vezetéssel meg
bízott irg. nővérek állandó levelezés és sze
mélyes érintkezés által kitarló munkára, 
tisztességes viselkedésre és vallásos érzel
mekre buzdították párifogoltjaikat. A sze
retet vallásának híven ápolták és nevelték 
— felekezel nélküli kü.önbség nélkül — a 
gyermekeket és az árvaház caritativ törek
véseiben lelkes munkatársak voilak.

Házon kivüi töl b árvát és szegény 
özvegyet támogatott étellel és pénzsegél
lyel, mely elmen 774 koroua 70 fillért 
számolt el.

Cselédnevelö-intézete még mindig a 
kisérletezés stádiumában van ; sajnos, nem 
dicsekedhetik e téren sikerrel, mert as 
állami gyermekmenbelytöl a lehető legrosz- 
szabb anyagot kapta s a követett rendszer 
celszerütlennek és rossznak bizonyult.

A „patronage“ kereteben is eredményes 
működést fejtett ki, amennyiben 23 róm. 
kath. és 10 ref. vallá.ú gyermekeknél 
nyújtott védelmet.

Nagyobb adományok : Lovag bchoeller 
Gusztáv úrtól, a lévai uradalom réezéröl 
600 korona értékű tűzifa és 4 zsák liszt, 
Barsvármegye adománya 200 kor., Léva 
városáé 450 kor, készpénz voltak ; Dr. 
Zeienyák János leken piebanos orsz. kép
viselő úr közbenjárására 2000 kor. államse
gély utaltatott ki s a XXVIII. jótékonyceiú 
államsorsjáték tiszta jövedelméből 15,009 
kor. öiszeg jutott az arvahaznak.

Az évi k.adas 12,877 korona 95 fillér 
volt s «z egyes teieitk kővetkezőképpen 
oszlottak meg : kenyer 1607 kor. 28 fül., 
liszt 119 kor. 45 fill., fűszer 486 kor. 12 
fili., tej 856 kor. 12 fin., főzelék 318 kor. 
70 fill., hu«- és zsír 990 kor. 16 fill., piaci 
bevásárlás 577 kor. 78 fii., ünnepi kü.ön 
étkezes javítasz 103 kor. 6 fib., ecet 15 
kor., a hölgyek adománya élelmezés javítá
sához 326 kor. 33 fill., termeszeiben! gyűj
tés és adományok érteke 600 kor., uradalmi 
fa érteke 600 kor., ruházat- és cipő 1255 
kor., 27 fill., nővérek járandósága 1310 
kor., felszerelés 175 kor. 40 fúl., vegyes 
tételek 51 kor. 18 fill., árvak szállítása 40 
kor. 40 fili., iskolai könyvek stb. 371 kor. 
73 fill., adó- és biztosítás 55 kor. 60 fill., 
világfáé 124 kor. 84 fill., segélyek árvahá- 
zou kívüli árvák és özvegyek reszere 774 
kor. 70 fül., gyógyszerek 51 kor. 83 till., 
hazfenntártas 252 kor., házber értéké 1500 
kor., Petronage egyesület k ltsége 315 kor. 
A nöegylet készpénz vagyona 49633 K 70 f. 
As árvaház eiteke ,, 4UÜ0Ü ,, —„ 

Összes vagyon 89633 K 70 f. 
Vagyonszapoiulat ev végevei 15913 K 15 t.

A számvizsgáló bizottság jelentését 
Bellán Sándor Il.-od titkár terjesztette be. 
Az egylet érdemdús tb. elnökének Leiden
frost Tódornénak Léváról való eltávozása 
miatt történt lemondását pedig Faragó Samu 
titkár hozta tudomására meleg szavakban 
a közgyűlésnek, mire a tagok nevében 
Bobok Mariska, az árvák és tisztviselők 
nevében pedig Bellán Sándor búcsúztatta 
el megható szavakkal.

Az új alelnök választását a közgyűlés 
elhalasztotta s a tiszteletbeli alelnöki cím
mel dr. Toótb Zsigmondnét, az árvaház IS 
év óta buzgó gondnoké' ruházta fel.

Végül Faragó Samu titkár nyújtotta be 
lemondását.

Lövészeti tanfolyamok.

Honvédségünk iövö.dejebeu e hó 4.-én 
fejezlek be a löveszell tanfolyamokat, 
amelyekben a vihnyepeBzerenyi ifjúsági es a 
lévai kath. legény egyesületnek tagjai, — 
továbbá a tanítóképző növendékei es a 
főgimnázium tanulói külön-aüiön vettek 
reszt. A négy tanfolyam Berkó István és 
Sávór Dezső főhadnagyok szakavatott és 
paralian buzgaimu vezetese es a tanfolya
mokon resztvett ifjúság szorgalmas látoga
tása s ügyessége melleit a legszebb ered 
mennyei vegzőuólt.

A vibnyepeszerényi ifjúsági egyesület
nek 17 tagja gyakorolta magat a lövészetben, 
ak.k mull bó 28.-an, délelőtt a lövöldében 
Tóth LsjoB vihnyepeszerenyi igazgatótanitó 
es egyesületi elnök vezeiesevel éles tölteny- 
nyei tartottak kitünően sikerült lövészetet, 
ameiyen Bittó Gyula őrnagy és Skvór De
zső főhadnagy es jeienvoliak.

A kath. legenyegyesületbeu szervezett 
ifjúsági lövészeti tanfolyam dijlövészete 
pedig múlt hó 28.-án, deiután 3 órakor 
tartatott meg. Bronzérmét nyerlek : Bella 
János, Beúa Gyula, Boldis Jenő, Studem 
boidizsár és Frtúsz István. Az érmékét 
Berkó István, löhadnagy, a tanfolyam ok
tató tisztje buzdító beszéd kiseretebeu 
osztotta ki.

A fögymnázium lövésztanfolyamáuak 
f. hó 3.-án d. u. 5 órakor volt a veraeny- 
löveszete, melyen a tanári kar és a honvéd-

T A B C A.
V á r o s-n ö v e ke d é s.

(Harminc iv emlike.)
Folytatás.

Jóllehet, szálljon boldogság fsy is a 
lüshelyek fölé. Mihamarább kiki szorga óm
mal, takarékoskodással szerzett saját tulaj
donának vallhassa as egyelőre a Varossal és 
Állammal közös ingatlan'. Most alkalmatosán 
a hóna alá nyúltunk ennek az osztályunk
nak. Vajha annak a 28 munkás-családnak 
gyermekei ott az egészséges szobákban, 
tiszta udvarokon, késs gyümölcsfás ut
cán a krajcáros újságok révén beléjük 
plántálódó szocialisztikus gondolkodás mel 
lett megtanulnák »z egyéni s tiszta családi 
boldogság javára vá ó gondolkodást is. A 
saját hásfedeles Jelennek nagy megbecsülé
sére emlékeztesse őket a nincstelen Múlt. 
A ház urát figyelmeztesse as eresz, a szoba 
öröme, a gyermelek nevelése: Tekints 
bátra, hogy jói mehess előre I

Magam is — szemlém befejezve — 
még egy tekintetet vetek há ra a előre . . . 
miután a velemjött városjáró szives O.vasót 
is — térben időben — tulajdonkép eszel 
a hátra-e lőre tekintgetéasel molesztáltam 
volna.

Hátunk mögött, Kilátónk alatt a Múlt; 
a Temetők a egy helyi históriai emlékosz

lop. Mindkettő tanúja a múltúnk iránt való 
érsekünknek. Jóllehet, es is inkább csak a 
közelmúltban nőtt ki a lelkűkből.

Regi levelesláda iratai közül kihámoztuk 
a Koháry emlékoszlopot s elszánton környé 
két. Maga az emlékkő bizony eleg semmit
mondó. A eözel jövőben talán méltóbb mó 
dón jelölhetjük a bányavárosok alatt nya
raló kiráiyszomszedunk ősének, a bányavá
rosokat vedelt egykori várunk vitéz vezere 
tragikus végének lovas lábnyomát. A tör
ténelmi hely keretét már beáiiitottuk egy 
szemnek kellemes bokor-koezoi úval. Érde
mes oda kivinni az iskolás gyermekeket, 
tanítandó őket Múlt s benne nagy ősök 
tiszteletére .... bokor-fa, madárvédelemre. 
Határtiszteleire. Ami ná.unk még erősen 
elkel. Lévén utóbbiakban egy kissé még 
vandálok.

A '] emelek is szabályos alakokat s for
más keretduzt kaptak. Bizonyára ilyen mó
don intéződik el a két protestáns teslver- 
egyház ifrkerijeit érdekiöleg épen most 
folyó tervezgetés is. A kertekben bent 
valóságos kultusz. Díszt nyer ott minden. 
Nemcsak olyat, amit kőfaragók éa kovácsok 
(néha biz még Ízléstelenül) produkálnak ; 
de a természet niüiárlatából választott leg- 
szolemnisabbakat. Virágok, bokrok, fák 
utánozhatlan színét s ágaik közt a legbájo- 
sabb zenét ; o yat, me'y es utolsó gyászének 
elhangzása után a madárka csőre végén 

zengi a föllámadást, a jövöt, egy ötök 
Jeient.

A mi Jelenünk : a mi Varosunk. Jólle
het adassak tisztelet az ötöknek is.

Célom inkább a pereferiák bejárás, 
volt. Kai, a magam módszerevei el is vé
geztem. Mikor azonban tekintetem de a 
Kilátómhoz visszahúzom : átsiklik az a 
Betörésien is. Harminc esztendő alatt ez is 
ütötte a vasat : ha mire a Tízezresek cső 
pultjába emelkedtünk, ne kerüljünk va 
rosvegre.

A „belvárosok*  s egy arisztokratikus 
gondolkozóid kor maradványai, a mindenfele 
úgynevezett „úri-utcák*  — tudjuk “ 
emerre sem változnak egy könnyen. 8o.> 
szoros megfontolás, tanácskozás után jut u 
munkához a demokratikus bontó csákány 
Drága mulatság ez a magánosnak is, de meg 
inkább a kommunának. A „harmadik*  Roma 
itt Bzinie még az „elsőt*  mutatja. A buda 
basák ma is hazalalalnáuak szent Gül-Bab- 
sirjától jövet a Szombati-kspu irányiból a 
Ssentgyörgy-térig. Régi Varfalunk körű, 
utcáinkkal mi sem sokat változtunk. Ira 
nyok, vonalak itt a régiek. Apáink, b. 
felkelnének, a hólyagos lalernumaikku 
ma sem tévednének el rajtuk. Lég 
fe'jebb az aszfaltjáró, keramitköveze'-. 
viilamoskörtek éa ivlámpák, telefon- 
dróterdö zavarná meg tisztes fejüket, éjje
le világos látásukat.
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ll4ítik»r több tagján kívül számos tanügy. 
barát is megjelent. A tanfolyam igen szép 
eredményt mutatott fe1, amennyiben a díjnyer
teseken kivülmég többen vo.tak,kik valameny- 
uyi lövésükkel találtak. A lövés befejeztével 
’ióth Sándor, a fögimzázium igazgatója 
lendületes, szép beszédet intézett az ifjú 
saghos. Beszédének alapjául Poroszország
nak a nagy Napokon ellen szervezett 
általános nemzeti lelkesedését választotta. 
A poroszok minden férfia katonává lett, 
kiképzést nyert, hogy a korzikai óljáénak 
fojtogató kezét a nemzet torkáról lefejtse. 
Ml sem tudjuk, mikor üt az óra, midőn 
a szorongatott haza védelmére fegyvert kell 
tagadnunk. Hazafias kötelessége a magyar 
)f’ uságnak, hogy megőrizze tiszta erkölcsét, 
növelje erejet, mert mindenki szivének he
lyen kell lennie akkor, ha zászló alá szólít 
a harci kürt hívó szava. A lövésztanfolyam 
módot nyújt a nemzeti erő fejlesztésére. 
Az ifjúság e téren nyert tanulmányainak 
gy úmölcset élveani fogja akkor, ha a haza 
védelmére a harcosok sorába lép.

Majd Bittó Gyula őrnagy a legjobb 
eredményt elért növendékeknek és pedig ; 
Hemény E.emér, Hubert Pá, Ducbovics 
János, Szijj László és Csóka József 
lauulóknak tűnte mellére a honvédelmi 
miuiszter részéről e célra ajándékozott 
bi onzermeket. Végül Berkó István föhad- 
u.gy, a tanfolyam oktatója, búcsúzott ei a 
növendékektől a — sseptembeii viszontlá
tásra.

Az állami tanítóképző-intézetének szé
pen siaetüit céllövészete műit vasárnap 
délután 4 órakor lett megtartva, amelyen 
az intézetnek 30 növendéke versenyzett a 
honv.-miniszter által küldött 10 darab 
érem elnyeréséért. Minden növendék ti lövést 
tett a 300 lépésre felállított céltablárs. A 
nyertesek sorrend szerint a következők : 
lirdiua Gyula, Vnuk Ferencs, Bogya Kál
mán, Nrankó Lajos, Tollár István, Zatykó 
János, Novotui Gyuia, Adler Sándor, Nuazta 
Béla, Volarik Ferenc. Az érmeket Bittó 
Gyula őrnagy lelkes beszed kíséretében 
tűzte tel a nyertesek mellere. Az őrnagy 
szavaira Köveskuti Jenő igazgató válaszolt, 
aki első sorban az ifjúságnak a lövészetben 
tanúsított kitartó szorgalmát dicsérvén meg, 
őszinte kösaöuetet mondott a fáradozásért 
Bittó Gyula őrnagynak, mint a tanfolyam 
intézőjének és Beiké István főhadnagynak,

Es én a mindenütt ilyen ó omiabon 
álló belváros-stagnálás dacára is alig 
tudom ast a fakó város-fotograiiat ráhúzni 
a mi régi Úri-, Saappanyos- és Fogadó
utcáinkra. Ha nem nőhettek, változhattak 
síkban, emelkedtek fölfelé. Kegi, meglapult 
házak tetei tornyosán, manzárdszetüen tör
nek a levegőbe. Egyik-másik teinyulakodott 
Kilátóm tengerszin magasságáig. Hzrangos 
tornyok emelkedtek, házak növekedtek, 
egy-két füsthányó gyárkemény is feinyula- 
kodott a belső X-edeinkben. Statisztikus 
hajlandóságom uegbök : végezni aszal, bogy 
az 1861.-ben — fiatzlosan — számláltam 
ló drb. emeletes házunkról való helyrajzi 
adatot, ma harminc év múltán — öregesen 
— 4b.-re helyesbítsem. Minden esztendőre 
egy. Kihord ez is egy tisztán magára ha
gyott vidéki városka történetében.

Ha még a kis-lutri világát élnénk, azt 
a három számot megtenném ternóra. A fej
lődésében szerencsés Városnak ezek az 
adatszamai jó számok voltak. Becsben, 
Budán. Ma is azok • . . • • álmodoztam a 
Kilátón. Legyenek jók a jövőben is arányaik.

Be hol vagy kis lutri ? hol vagytok 
Latrok-házacskák ? Mikor Oaztálysorsjátek fő
nyereményét ma már aa utolsó kis bérla- 
konak is tellegkarcolóból küldi a bankárja. 

Nocsak minél többet ide abból Városkám a 
Te növekedésed : Gy ükereid s Gyüttmentjeid 
jsvára a Kilátód alá.

Vége- 

aki a tanfolyamnak vezetője volt. Végül 
Berkó István meleg elismeréssel honorálta 
az ifjúságnak buzgó működését, mellyel a 
kiváló eredményt sikerült elérnie.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva r. t. 

város képviselőtestülete 1911. évi junius hó 
7. ik napján rendkívüli közgyűlést tartott, 
melyen a polgármester bejelentette Núiassy 
Nándor városi főjegyző elhunytét. Mit a 
közgyűlés részvéttel vett tudomásul ; úgy
szintén tudomásul vette, hogy a május havi 
pénztárvizsgálatnál hiány nem találtatott 
és hogy az elhunyt főjegyző őzt egyének 
600 korona temetési költség fizettetett ki. 
Elrendelte a közgyü és a tanácsi és pénz 
ügyi szakosztály véleménye alapján, hogy 
özv. Szilaesy Sándorné részére évi 828 
korona 64 fillér özvegyi nyugdíj es két 
Kiskorú gyermeke után fejenként 82 korona 
87 fillér évi nevelési pótlek fo yósittassék, 
egyúttal pedig a nevezett özvegynek az 
özvegyi nyugdiján felüli küön kegydíj ado
mányozása iránt beadott kérvényét fedezet, 
hiányában elutasította ; elhatározta továbbá, 
hogy az elhunyt Nzilassy Sár dór főjegyző 
nyugdíjalapjai terhelő 3üu/0 törzsdijbol meg 
le nem járt 714 korona 4 f.ilér összeg az 
özvegyi nyugdíjból 37 havi részletben levo- 
nassek ; az elhunyt főjegyző 311 korona 12 
fillér fizetési előleg tartozása pedig részben 
az 1911. évi közig, államsegélyből fedeztes
sék s a fedezetlen r áz ieirassek. Ezután a 
gyűlés az üresedésben levő főjegyzői ál ás, 
esetleg más megüresedhető állások betöltése 
iránt a pályázat kiírását elrendelte és a 
polgármester indítványára a főjegyzői magán 
munkálatokat eltiltotta. Majd Kónya József 
iendörkapitányt 1464 K. évi nyugdíjjal nyug
díjazta, kifejezést adván annak, hogy erélyes 
és képzett kapitány állítassák a rendőrség 
élére, ki tudást és tekintélyt visz hivata
lába. A Léván felállítandó mgás óra éa 
mechanikai eszközök gyara ügyében elha
tározta, hogy ha az alapítók a 800.000 
korona alaptőkéből legalább 600,000 K, 
jegyzését biztosítják, 400 Ó-öl teleknek ée 
megtelő.ö reszveiynek jegyzését helyezi 
kilátásba. Ntummer Károly nagy szombati 
cukorgyár r. t. kérvény ere megengedte, hogy 
a városi cédulaház mehett ideiglenesen ma- 
zsabáeat es hídmérleget aiinhassou fel, me
lyet a város is hasznaikul. A fögimuasiumi 
játszótér eihelyezesenek ügye, a lévai ura
dalom ajan ala az uszoda megvétele iráut, 
Bajtay Jánosné és Melk József kérelme az 
Arok-utca vegén levő telükre vonatkozólag 
Bajtay Jánosné helyett Meik Józsefnek 
vevőül leendő elfogadása, a julius 19. iki 
közgy ü.ésre tűzetett k . Ehrenste>n Henrik 
vámolj visszatérítés iránti igényé eiutasitta- 
tott, míg Horn Berthoid vamdijának iész
ben leendő visszatérítése elhatároz
tatott. Ezután elhatározta a közgyűlés, bogy 
a városi aszfaltjárda házilag keszitussea, 
mivel az így olcsóbb. A 111. oszt, kereseti 
adók tárgyalásához bizalmi férfiakat küldött 
ki, majd tudomásul vette a városi szinbaz, 
szálloda es berház epnesére a ,,magyar jel
zálog hitelbank r. t.“-tól fölvett 435000 
korona kölcsön teszi molására vonatkozó 
számadásokat, amelyből azt láttuk, hogy 
bizony a szálloda jóval többe keiült, mint 
előirányozva volt ; végül Nzladky Ferenc, 
■Szabó Amália es Kovács Erzsébet metösegi 
ügyeben úgy határozott, hogy ezeket lévai
ii.eiöaegüeauek  el ueru ismeri.

— Főispán! látogatás. Báró Kürthy 
Lajos vai megyénk toispanja t. Ló 7.-011 
városunkban időzött. Ez alkalommal tisztel
gett nála Léva varos polgári s a képviteiö- 
lestüietenek számos isgj*.  Aledvectky Nándor 
polgártársai uevebeu lokep aira kerte a 
főispánt, nogy a kinevezendő főkapitány 
megvaiasztása-iál legyen tekintettel Lova va
ros speciális érdekeire. A főispán válaszában 
kijelentette, hogy mindig gonddal, születet
tel lógja apomi a jogosult igenyelt;
a szőnyegen levő főkapitány kineveaesenek 
kérdését illetőleg is első sorban Léva varos 
közóhajára lesz iigyaiemmel. Nzepen, meg
lepően fejlődő városunk minden ügyet, tő. 
reaveseiukei készseggel támogatja és elő- 
mozdítja.

— A női kereskedelmi tanfolyam 
ügyében megindított mozgalom már eddig 
is igen szép eredménnyel jár. A múlt heten 
csupán városunkból 38 növendék jelentke
zett a szeptember hónapjában remelhelöleg 
felállítandó tanfolyamra. E a szám a vidék
ről jelentkezőkkel bizonyara tetemesen fog 
emelkedni s igy a tanfolyamnak látogatott
sága már előre is biztosítva van.

— Eljegyzések. Schubert Béla, a sal
gótarjáni vasgyár tisztviselője e hó 10.-én 
jegyezte el Léván B'izély Lajosnak kedves 
leányát, Olyat. — Czeke Miklós, gazdatiszt 
pedig ma egy hete váhott jegyet Kovotny 
Jdaryittal, özvegy dr. Novotny Imréké urasz- 
szony kedves leányával. — Brutsy Jolánt, 
Brutsy János esztergomi szeszgyárosnak 
kedves leányát pünkösd vasárnapján elje
gyezte Esztergomban Deyel Ferenc, lipló- 
ujváii kir. aljarasbiró. — Boldog és állandó 
megelégedés kísérje frigyüket 1

— KonkUTZUB. A besztercebányai 
püspöki papueveio-iutezeibe való felvetel 
jú ius hó l.-en, délelőtt ’/a10 órakor lesz 
megtartva. Jelentkezhetnek a gimnázium 
4—8 osztályát végzett olyan tanulók, akik 
jó magaviseietüek es a papi pályára hivatást 
ereznek. A jelentkezők keresztlevéllel, bér
ion ás i es iskolai bizonyítvánnyal felszerelve 
beiratkozás céljából júuius Ló 30.-án délután 
a püspöki Hivatalban személyesen megje
lenni tartoznak.

— Tisztviselők tisztelgése a fő
ispánnal. A lévai tisztviselők egyesületé
nek vezetösege Holló Nándor elnök vezetese 
mellett megköszönte a városunkban időző 
B. Kürthy Lajos főispánnak, hogy az egye
sület kérelmet, mely szerint Léva városa 
mayusabb lakbérosztályba helyeztessék, hat
hatósan es sikerrel támogatta. A főispán 
kijeieutette, hogy a tisztviselők erdekeben 
ezt szívesen tette meg, mert tudta, hogy 
Léva városán és köztisztviselőin sérelem 
esett. Egyben kijvlenti, hogy a tisztviselők
nek mindig igazságos főnöke, jóakaró társa 
es baratju akar lenni- Ezek vallain nyug
szik nemcsak a jó közigazgatás, de a társa
dalom minden kérdésének terhe, lelkiisme
retes megoldása.

— Esküvő. Dr. Holló Béla, váoi szol- 
gabuó, tolyo évi június hó ti.-án tartotta 
esküvőjét Kéry Lidikével Kecskeméten.

— Tanítói gyűlések. A Barsmegyei 
Általános Tanítóegyesület t. évi junius hó 
22-én, d. e. 10 orakor a városháza dísz
termében rendkívüli közgyűlést tart, mely
nek tárgyai : 1. Elnöki megnyitó es eiö-
terjesztések. 2. A Barsmegyei Tanitókbáza 
ügyének végleges rendezess. 3. A M. T. O. 
Nz.-be való belepes s annak leiratai. 4. 
Foiyő ügyek, indítványok. — Az egyesület 
választmánya ugyancsak a fentirt napon, a 
közgyűlést megelőzőleg, 8*/ a órakor ", város
háza tanácstermében lógja megtartani gyű
lését. — Az einösseg ez utón is ken as 
egyesület tagjait, bogy — tekintettel a 
tárgysorozat fontosságára — a gyűlésen 
minői számosabban jelenjenek meg.

— Diszérem a tűzoltóknak. Az 
orsz. lüzoito-szovetseg 40 eves jubileuma 
aikalmaból a király tűzoltói disaermet ala
pított. Az erem a tűzoltás éa mentes térén 
kifejtett 25 eves ensmeresre méltó tevé
kenység jutalmazására szolgai. A disaerem 
bronsbol készült ; átmérője 2 3 cm.; igényt 
tarthatnak reá mindazok, akik a magyar 
szent korona oiszágaiban levő valamely 
tűzoltóságban vagy mentő-csapatban, mint 
annak működő tagjai, ba megszakítással is, 
de teljes 25 eveu at Luzgó es hasznos te- 
vekeuyseget fejtettek ki. — Léván — mint 
értesülünk — Jaross Ferenc, dr. Aledveuky 
Károly, Laa/er Béla, 'latár István es Hűl- 
pitír Emu tarthatnak igényt a diaseremre, 
mert ezek 25—30 évig voltak tagjai az 
önkéntes tüsoitó egyesületnek.

— Negyvenéves tanítói jubileum. 
Nsép üuuepaeg keieiUben Uuuepoitek meg 
e uapouLau Lábay Gyula ssarnocai róm. 
kath. kincstári fotauiiouak 40 eves tanítói 
müaodeset. As erdemes es derék tanítói es 
alkalommal úgy regi, mint jelenlegi tanít
ványai meleg ünnepiekben részesítették ea 
egy kedves ajándékkal leptek meg. Heggel 
mozsarlövéaek jelentek as ünnepet, mely 
*>entm>*ővel  es Te Deummal kezdődött, 
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amelyet az ünnepeltnek fia végezett. Utána 
a vállát- és közoktatásügyi miniszter nevé
ben Tomcsányi János kir. tanfelügyelő, a 
besitercebányai megyés püspök nevében a 
kerületi esperes, a község és iskolaszék 
nevében a helybeli plébános üdvözölték a 
jeles tanférfút s átadták neki a legfelsőbb 
hatóságok elismerő éB kitüntető okleveleit. 
Az ünnepségen az újbányái tanitó-egyeeüle- 
ten kivül jelenvolt a község és a környék 
intelligenciája is, A szép ünnepet diszebéd 
fejezte be, amelyen lelkes felköszöntökel 
mondottak a jubilánsra.

— Arckép-leleplezés. Az izraelita 
nöegylet — mint értesülünk — ina délután 
5 órakor, a hitközség tanácstermében szép 
ünnepség mellett leplezi le IVeisz Mórnénak, 
az egyesület érdemdús elnökének arcképét. 
Az ünnepségen, amelyre rendezőség a ven
dégek megjelenését is a legszívesebbed veszi, 
— az ünnepi beszédet Liebermann Jakab 
főrabbi togja tartani.

— Az újbányái polgármester
választás. Az ismételten megürült Újbánya 
városi polgármesteri állásnak betöltése cél
jából varmegyénk alispánja pályázatot hir
det, amelynek határideje e hó végén jár 
le. A választást július hó 4.-én lógják 
megtartani.

— Kitüntetett tanító. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Buncstk Gusztáv 
garamszentkereszti r. katb. elemi iskolai 
fötanitonak a ueveies terén szerzett kiváló 
érdemei jutalmazásara folyó évi január hó 
l.töl évi 2110 korona lizetés termeszeiével 
biró ssemeiyi pótlekot engedélyezett,

— Tüzeset. E hó 8,-an Kagysallóban 
eiős tűzvész pusztított, amely — mint érte
sülünk, 17 bazat s több melieképüietet ham
vasztott el. A kar tetemes, de legnagyobb 
része megtérül, mert az epületek biztosítva 
voltak. A tűz keletkezesének oka eddig 
meg ismeretlen,

Idegesség, levertég és bágyadt
súg jellemzik azt az embert, akiknek 
emeeztese utm szabályos. Ha reg- 
gekukiut éhgyomorra télpohár 
Ferencz Józsei-keserüvizet iszunk, 
emésztésünkét valóban ésszerű eljárás
sal rendeztük, mert nem kívánatos 
mellékhatás soha nem mutatkozik és 
nem okoz eldugulást, mint a legtöbb 
közönséges emesztöszer. Ha nem aka
runk csalódni, el kell olvasni az üveg- 
cimket, hogy csakugyan az orvosilag 
ajánlott, valódi „Ferencz Józsei1*-  
keserüvizet kapjuk, mert ezt a cimkét 
sokan utánozzak.

Közönség köréből.
A budapesti állami gyermekmenhely 

sürgősen keres nagyobb számmal Bsoptató 
anyákat, kiknél csecsemőket elhelyezhetne. 
Jelentkezők bővebb felvilágosítást a lévai 
teleporvosnál (Bati utca 8.) nyerhetnek.

Tanügy.
ÉvzárOvizsyá’atok. A rém. katb. elemi 

hu-, leány- és polgári leányiskolákban az 
évzáró vnsgálatok a következő sorrendben 
lesznek megtartva : junius 12-én délelőtt az 
elemi leányiskola 111—IV., délután az V. 
és VI. osztályban; — 13-tn délelőtt a fiú
iskola I., II., — délután a 111. o. — 14-en 
délután hntani vizsgálat a polgári leány
iskola összes osztályaiban. — IGán délelőtt 
a fiúiskola IV., délután V. VI. o. — 16-án
d. e. a polg. iskola I, délután II. o. — 
17-én d. e. a polg. isk. III., d. u. IV. o. 
— 19-én délután a P°lg- iskolában zene- 
viasga. — 20-án délután a polg. isk. záró
ünnepélye. — 21-én reggel Te Deum. — 
21—23-án magánvizsgálatok a polg. leány
iskolában éa pedig d. e. Írásbeliek, d. u. 
szóbeliek.

Évzáróvizsgálatok az izr. népiskolában. 
A lévai izr. népiskolában as ezen évi záró
vizsgálatok a kővetkező sorrendben tartat
nak : Junius 18-án d. e. 8 órakor a II—VI. 
oastályok hittani vizsgálata. Juniua 19. d. e.

8 órakor as I. osztá'y vizsgálata. D. u. 2 
órakor a II. oszt, vizsgálata. Junius 20. d.
e. 8 órakor a III. osst. vizsgálata. D. u. 2 
órakor a IV. V. VI. oszt, vizsgálata. Juniua 
21-én d. e. 8 órakor női kézimunka kiállí
tás. 21. D. e. az iskolaév zárása, értesitök 
kiosztása. A t. szülőket és tanügy barátokat 
ez utón is tisztelettel meghívja

az izr. iskolaszék.

Záróvizsgálatok. A kereskedő és iparot- 
tanonciskolák záró vizsgálatai a következő 
sorrendben tartatnak meg: Junius 17-én d. 
u. 5 órakor a kereskedő tanoncziskola II. 
osztályában. Junius 18-án d. e. 10 órai or a 
kereskedő tanonciskola I. és III. osztályai
ban. Junins 18-án d. u. 4 órakor az iparos
tanonciskola előkészítő és III. osztályaiban. 
Junius 19-én d. u. 5 órakor az iparos
tanonciskola I. és 11. osztályaiban. Junius 
25-én es 26-án munka- és rajzkiállitás a 
városháza nsgyteimében. Junius 29-én záró
ünnepély es jutalmak kiosztása.

Szerkesztői üzenet.
H. I. Láva. Közöljük. — F. S. E. Léva. A vers 

kedves Franci is jó. Közöljük. — F. P. Korpona Egy 
kis türelmet ké ütik. — N. I.. K. Ny., Ny. Léva. Rétünk 
annyi bizalmat, bogy becses neveiket megismertessek. 
Annyira hiúk vagyunk, hogy más lapban megjelent 
dolgokat csak kivételes esetben közlünk.

Színház.
A vidéki színészet nagy hátrányára 

van, hogy a szereplők napról-napra játszva 
kénytelenek mindenféle, sokszor ellentétes 
szerepeket vállalni, minélfogva művészetük 
fejlődésében nem vehet határozott irányt. 
S bármily kiváló tehetsége legyen is vala
kinek, ha temperamentumával, kedélyevei 
ellentétes jellemeket kell alkotnia, alakítása 
hatástalanná, elmosódottá, gyakran sablon
szerűvé válik. Ép azért a jól szervezett tár
sulat arra törekedik, hogy minden szerepkör 
megtalálja a maga színészét, bogy ekként 
az előadások minél müvésziebbes, minél 
összhangzóbbak legyenek. De így van ez 
mindenütt, ba egy jól szervezett zenekarban 
naponként cserélgetnék a zeneszek hang
szereiket, bizony oda lenne as összhang, 
bármily jól játszanak is hangszereiken.

Szabó társulatát ebből a szempontból 
nézve is a gv.dei egyik jobb társulaténak 
tartom, mert személyzete alkalmas vala
mennyi szerepkör betöltésére s a színmüvek 
valamennyi fajának előadására. A heti mű
sor elég változatos és eieg magas nívón all.

Vasárnap délután újból láttuk az Ob
sitost ; este pedig Lehár egy szép müvében, 
a Luxembury yró/'ja cimü operettben gyö
nyörködött a közönség. Barics a címszerep
ben tökéletes alakítást nyújtott. Gulyás 
(Bazil herceg) ügyes komikummal paródi- 
záita a vénülő szerelmes herceget. Galambos 
Armand szerepét aknázta ki elég ügyesen. 
Erdey Flóra (Angéla) meleg, szívhez szóló 
éneket zajosan megtapiolták. Kisebb szerepet 
játszott Kállay Jolán (Juliette), de aranyos 
kedelye, páratlan jókedve a kis szerepben 
is utat talált a közönség szivéhez, mely 
zajosan tüntetett mellette. Simán gördült 
az egész előadás, moly dicsérte a rendezőt, 
s főleg a karmestert és a zenekiséretet.

Hétlön, junius ö-en deiután a /ostás 
fiú és buga operettet adták és ette Lehár 
Ciyányszereletn optreitjet. Kállay Jolán és 
Erdey Flóra kreálták ismét a lö női szere- 
peket. Kállay eleven temperamentuma, biztos 
fellépése és páratlanul szép és erős hangja 
mindenkor biztosítja a sikert. Erdey szere
pének énekreszere fekteti a iösuyt, azt 
igazán feldolgozza. Játéka diszkrét ebb, de 
kedves es vonzó. — A többiekröl meg- 
iimetélhetjük, amit múltkor mondottunk.

Kedden a modern filozófia egyik ter
mékét, Garbai Andor, a Becstelenek cimü 
sainmüvét láttuk. Aa itó nem az elet szem
üvegen keresztül nezte meg tárgyát, hanem 
az esimet a kepzelel tarka köntösébe öltöz
tetvén, lehetetlen helyzetet valónak akar 
elhitetni. Juszt (Kápomay) a gy önge jellemű, 
vesztegető, az élet színpadán magát a 
becstelenség áián is fenntartani akaró kép
viselőt eredeti, modern elismerésre méltó 
felfogással játszotta. Sebestyén 1 ózsi (Klára) 
nehéz szerepét ügyesen kreálta. Mimikája 
híven visszatükröztette az érzelmek hullám

zását. Fodor az intrikus Oaváth Sándor 
szerepében eksrcellált. Kiesé gyorsan beszél, 
ami se értelem rovására esik, de alakítása 
mindenkor elsőrendű. A többiek is eleg 
jók volta:. Hogy a közönség nem tudott 
jobban felmelegedni, az nem a szereplők 
játékánák, mint inkább magának a darabmk 
rovására irható, mely nem tudta eszméjével 
a közörség szivéhez az utat megtalálni.

Szerdán kis közöneég nézte végig 
Farkas Imre magyar operettjét, az lglői 
diákokat. Egyszerű, mese nélkül való régi 
diákélet rajza ez, de naivitása és kedves 
humora szinte jól esik fáradt idegeinknek. 
Az ifjúság elragadtatással tapsolt az ártatlan 
tréfákban bővelkedő darabnak s a szereplők 
mindegyikét megtapsolta. Az egyetlen női 
szerepet, Évikét, Füredy helyett Sebestyén 
Rózsi játszotta, aki itt is megállotta helyét. 
Kedves és elragadó voit. Alig tudtuk hinni, 
hogy a tegnapi Klárát látjuk magunk előtt. 
Bőt érdemül írom, hogy bátran énekelt, 
mintha csak egy fiókprimadonna voina. 
Gyönyörűen és szívhez szólóan énekelt 
Barics (Holéczy István) Fodor (Pali) rutin
nal játszott. Különösen kitűnt Stoll Béla 
a pedel us alakításában, nemkülönben 
Gulyás a csáp1 áros szerepében. Csupa jó
kedv, csupa detüs hangulat, amerre for
dultak. Kitűnő volt a sedes is, melyet Juszt, 
Török, Vécsey és Fagy alakítottak.

Csütörtökön Toistoj drámatizált regénye, 
Karenin Anna került szinre a címszerepben 
Sz. Hervai Erzsikével. A darab, amelyet 
regény alakjában olvastam és a mozik 
vásznán is láttunk, nagy kiállítást, a sze
repek kiváló erőket igenyelnek. A francia 
Guirand, aki a regényből színdarabot irt, 
mindkettőre nagy súlyt fektetett, épezért 
igazi hatást, mondjuk frenetikus hatást csak 
ott tud kelteni, ahol a kiállitás, helyesebben 
a környezet és a díszletek beállítása a 
színpadi látványosság minden kellékével 
bir. Úgy az első felvonásbeli estély, mint 
a második felvonásban a versenypálya, vé
gül a vasút környéke mind akként vannak 
beállítva, hogy fokozzák az előadó művész 
hatását. Vidéki színpadokon ellenben ter
mészetesen igényeinket le kell szállítani s 
noha ez keret kisebbszeiű volt, mit sem 
von le aa előadás értekéből. Hervai Erzsiké 
irányában kialakult jó véleményem nem 
változott; elsőrendű drámai erőnek tartom. 
A szerelmes asszony vergődését megkapó 
reálitással leprodukalta; különösen hűen 
jellemezte a Csalódott asszony lelki erejenek 
összeomlását, ine.yet felesleges pózolt s nélkül 
természetesen adott elő. Bajos és elragadó 
volt a kis havai való jelenete, melyet a kis 
Pintér Rózsika játszott meglepő bátorsággal 
és elfogult bánsággal. Zajos tapssal fogadta 
a közönség a foivouások vegén s egy óriási 
vérvörös rózsáktól kötött fehérszalagos bok
rétával lepte meg. Fodor Vronszky szerepét 
játszotta. Előadásának hatását rontja, hogy 
rendkívül gyorsan beBzél s igy néha nem 
ment a hadaráa látszatató1. Pedig ö egyike 
a legjobb tehetsegeknek. Ez a szerep nem 
neki való. Gulyást sem láttam szíveset. 
Karenin gró/ szerepeben. Szinte féltem, hogy 
mikor fog egy komikuB gesztust csinálni, 
amellyel e.rontja a hatást. Dicséretére írom, 
hogy ezt a drámai szerepet is sokkal jobban 
játszotta, mint gondoltam. Kifogástalan ala
kítási nyújtottak Barics es Stoll. a hölgyek 
általában jók voltak, fesztelenül társalogtak. 
Sebestyén Rózsi, Erdey Flóra, Fallay Margit, 
Fintér Iima, Székely René, liadványi Böoke. 
Galambos is helyesen fogta tel Keriu sze 
repet. Just kellemes orgánuma alakítása' 
rokonszenvessé telte.

Eénteken Eysler kedves zeuejü ope 
rettjei, A vándorlegényt láttuk elég jó elő 
adásban. Fagy Gyuia tenorja kifogastalanu 
érvényesült F ülöp herceg szerepében. Erd<-y 
Flóra kedvesen játszott és szépén éneken. 
Stoll (Nikkel) es Gulyás (Csepü) az udvai 
mester és a Ccepütágó parodizáiasaval arattak 
sikert. Barics btraubinger szerepét kreálta 
jó sikerrel. Éneket megtapsoltak. Kállay 
Oculi szerepében elragadóan kedves voit 
es szívesen konstatáljuk, hogy nemcsak a 
kársát, de „ habitüé is megmozdult. Székely 
Rene Libusaa szerepében pompás Regikhám 
volt. A kar és a senekiséret kifogástalanul 
működött.
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Születet.

L szülőit neve
ja4, *)

< É §

Uk

A gyermek 
neve

M .urer Géza Becskey Julianna i fiú JólSfí
\-meth Lajos Mikus Eszter leány Julianua
c-akányi Kálmán Szeker F. 1 leány M-rgit
Holi Frauc ska fiú JÁZScf
<zhbó János tírlaj Julianaa bú János

uöz Maria leány halva szü .
di István Gaál Eszter fiú Sándor

Búr István Tóth Ju.i&nna leánv Mári.

Házasság.

VilüttT menyasszony neve Vallása

Bojsza JSzsef Mirkly Erzsébet raath.
Mékesvári János Gergely Erzs-b. r?f.
K itreuyák Jauos Houecz Marcit ág- ev rkath.
Mordiny. János Varadi Irma rka h. rtt

Halálozás

A2 elOunyt neve Kora A halál oka

Nvdász Lajos 52 éves Gntsü'fs
Pajócs János 29 éves Elmebaj beinulás
Weisz Salamon 49 éves Nyirok mir-gyrák

Nyilttér.
i

yM O LL- FÉLE ~
^.S E I DLITZ-POFU
Enyhe, oldó báziszer n ingázóknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő »létmód egyebb kovetkez- 
n.enyeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki irydgysz-r tarakban kérjük l^cll
k- szít meny il.

2433/1911. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat
á lé-ai kir járáabir.lUg ,m ., rlk*  ható.Sg kos 

hírre tessi, hogy a l.vai takar. : -n/.'ar vőg.cu.jiatö 
uak zv gy Kecskémén Sándor sz i Dobek Maria 
es tarsii v-gr.b.jlást saeuv.döa vézrelrajlá.i
ugy.beu b-i.vuj-utt arv.r »i kérv.a.-.. : „ n,ve.
zert végrehajtó jav.ra "00 korot. , 9</ K rona r.te 
eóbbu.ek 19v8. tebrúar hó 1 tü j.ro a u- .hbiuak 
p.dig 1911. ev. február hő 11 ■ jiró s» kamatai 
102 koroua VU fil'-r eddigi per vég euajtas., az 
tzutul 45 koroua 80 fillérben m s-„ . ,ipr.o;t árverés

nek kie.égités-?, ugysz'utéu az l"i. cVj t c?> 
167. § alapjan ezennel cs-.t . z tak kimondott 
végrehajtási zálogjoggal bíró nit-•/. k neve ete»en : a 
<• t ikarékpénzt ír 100 Jroro i K) koron» tőke

Hed-rvari G thue ízül. Ktc»k Katalin es kisk.
Kecskeméti László 2'3 koioua u7 i. Ier óáe cs járu
lekaiból al» k vcteleaeiuek kie.-gnc8-végett a'. 1851. 
évi LX. • C/.. 144. ; és in \ 1 Z Végi
tast árverés: a v greiiajtast szenvedők uevieg Kecske- 
ni-ti Sándor. Ka a iu László, kisk. Dobiás Maria es 
Kecskeméti R zauak a lévai kir. jarasb r. sag teiüietén 
Léva vaios iiaiarabau fekvő es a lévai 262 szijkvbeu 
Az 1 sor 164. br->zauiu báz és i -ltkre 4500 k-ron>, 
továbbá Ugyauazokuak a lévai 27"6. sztjsvoeu All 
sor 1130 brszaxa sz utofüdjüar 253 koroua kikia- 
tasi arbau az árverést elrendelte meg p. d-g a Vhu. 
26. § a apj«u akaeut, hegy e’-n batáruapou a fenn 
ingatlanok a megállapított Kikiáltási ar betLarmadauál 
alacsonyabb áron eladatni útin fognak.

Ezen nyilvános bírói arvne., 1911. eví augusztus 
ho 3i. n p an 9 orakor Levan a kir. jaraioirosag 
mint telekkönyvi hato&ag irattarab?n .esz megtartva.

Az árverezni szand?kozek tar.ozuaK az ingatlanuk 
kikiáltási arauak 10 0 »-at keszpeuzüeu vagy az 1881 
évi LX. t. c. 42 § aban jelzett a l i' amtnti s/.amitot, 
es az 1881. éri 3333 számú I. M. B. 8 «j-ában kije
lölt üVrtdeaKepcs -rtekpapiroau a kiküldött kezéhez 
letmui vagy az 1881. évi LX t. c. 17u § a érteimében 
a bánatpénznek a biróságuái tör.eu eioieges elnelyt- 
zéserul kial itott szabályszerű e.ismetveLyt kiszolgál- 
■ atni, me.y kőre ezttlseg alól csaa a Vbn -1 sj-abau 
megnevezettek vauuak ieim-ntve.

A kikiáltási áruál mag sabb ígéret esetén a bá
natpénz a Vbn 25 sj-auxk magtcJelöcn es az ott jel
zett kuVctkezmeLyek terhe alatt kiegészítendő.

Keit Lev iu, a kir járásbíróság miut teiekk uyvi 
b&tósHgual, 1911. en május bo 1 napján. Pogauy 
s. k. kir. jarásbiró.

A kiaduiáuy hiteiéül :

Banyai.
kir. teiekköoyvvezetö.

Eladó ház és szőllő. aLé£“ 
l>mb-utcza 2. számú emeletes bérbáz, vala
mint a Kereszthegyen a volt Oaal-fele szöllő 
hajlékával együtt szabadkézből eladó. Az 
ügyle re nézve értekezheni Farkas Orbán 
bir irodatiszttel.

Gőzmosó intézet
reszeskel o ceón eladó Bővebb felvilá
gosítást Léva Kalvin-teri gőzmosoda.

Motorfűrész.
hog/ egy amerikai zajtalan favágó 
gözíürészt szereztem be s ’gv tűzifa, 
felvagatást elvállalok. BLUMENFELD 
ÁKbalN t-záliitó Léva

E.adó ZONGORA.
Egy jó karban levő — —
— — rövid zongora eladó.
Crna kiadóhivatalban. — __

Patkányfogó
nemes taju kutyakölykeket elad. 

Cím a kiadóhivatalban.

FTe."eS'' bedörzsólés, 
elismert, regi jóhiruevu báziszer 
szaggatás és bűiéiből szármázó 

m ud-’i uemü bet-gs g-k ellen.
Eredeti üveg ara 2tor. S.

Kapható miudru gyógyszertárban 
«««% «• drogériában,

Foszetküldési hely MÍLL A. gyógyszerész
Cs. kir. vdv. szállító, Bécs, I. TuacLbnen 9.

Eladó kocsi. bzu lévő csukott- 
kocsi, amely faltödelefnek is használható 
eladó. Crna kiadóhivatalban.

Tánctanitási értesítés.
Léva város és vidéke nagyrabecsüit közön

ségét tisztelettel értesítem, bogy 

julius 1-én a Városi szálló nagytermében 

tánckurzust 
tyitok.

Beiratkozások junius 26-tól naponta a Váró i azálió 
nagytermében

Beiratkozást kéretik a kurzus megkezdeie előtt 
eszközölni.

Tanítás naponta:
Gyermek-csoport ö—12 évesig d. u. 4—6-ig 
L>ak-csoport 12 évestől kezdve „ 6—8 >g
1 emöttek csoportja este fel 9 töl fél 11-ig 
Csaladok által összeállított külön csoportok 

tanítását .s eliogadom.
Caaztikai testképzés a gyermek-csoportoknál 

Szalon- és látványos táncok tanítóra I

Boston rendszeres tanítása minden 
csoportnál.

Különórák I
Szives pártfogást kér

Kreutz Gtynla.
’• bsdaprödiskolai ránctauár, Budapest. VIII., 

Kemény Zsigmond-u. 12.

Védjegy: „Horgonyt4

A Liniment Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller pótleka
egy régjónak bizonyult íáriaser, mely már 
sok év óta legjobb bedorxnőiesnek bizonyult 
koszver.ynel, osuznal meghöliieknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatowk legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fopdjunk el 
mely a ’ Horgony ved; .. - gyei ee a Richter 
cégjegyzései ellátott dcoozbt van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 éa 
K 2.— és úgyszólván - indea gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyogyszerészn-í. Budapest
Oí Rlciter iyójyszirtiri u .Arw irMZiaimr 

Prágábaa, EUsab.''.ntTsaai 5 nen.
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rFémtisztitókivonattal
a uiláq legjobb fe'mtaritószére

AWALODI*

Szivattyús kút
teljes felszereléssel 17 méter 
mélységre eladó. Ugyanott 
egy fürdőkád fűtőkészülék
kel. valamint egy ülő gyer
mekkád jutányosán eladó. 
Bővebbet Madarász Jónás 
lakatos mester. Léva Zúgó u

6. szám
A2 .OLLA 
szakorvosok 
által meg. 

vizsgáira es 
legjobbnak | 
minősítve

van ]
Két évi jót 

állás 
Ára 

tucatunkén

n.—, it 
IO- koroní,

tÖLLAll
GUMMI

kűlvnifgftifg. .
A A tudom dny thai i 

állása szerint A 
bebizonyított
Ifgji bb letezö^^
Gummi
OVíííF. JIV

/
rí

Az 
.OLLA- 

több m int 
20u orvos 
által leg
megbíz ka- 

tobbnuk va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország m»n- 
den gyógy- 
szertarácan 
e» jobb dro 
gériákban.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint 9ép oly jót*  feldicsémi. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

.ÓLLÁ" tniDniiíyar Wien. B 437 Fraterstrasse 51-
Kapható Lócán : KSAFP 1. drogériájába*
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Kézimunka! Előnyomda!

Hölgyek figyelmébe!
Tisztelettel értesitem a ni. t. Hölgy
közönséget, bogy újonnan btrendezett 
női- és uridivatáru üzletembe a

kézimunka czikket bevezettem és 
egy modern himzőnyomdát 

— beszerezte m-
Raktáron tartok Srnyrna, gobelin, madeira, congré, 
fiiét stb, munkákat megkezdve, vagy csak előraj- 
zolva és az esekhtz szükséges összes hozzávaló 
pamut, selyem és himzőaranyakat.

Úri divatkülönlegességek, nyakkendő, ing, 
gallér, kézelő, bot, sapka stb. Angol zepbir ingek 
mérték szerint készülnek,

Amidőn a m. t. bölgyközönség szives figyelmét 
a fentemlitett cikkekre felhívom, vagyok magamat, 
is további jóiudulatába ajánlva

kiváló tisztelettel

Szilárd József.

Névjegyek, Meghívók,

Eljegyzési kártyák
Iégdiszesebb kivitelben készíttetnek 

NYITRAI és TAKSA b t. 
könyvnyomdájában, - Léván.

„A köztudatba ment át“, csakis

KÁLLAI LAJOS motorgyára
Budapest, VI., Gyár-utca 28, sz.

szállítja 
fj teljes jótállás mellett 

a leghirnevesebb 
motor est plökeszleteket 

lt Saját érdekében kérjen minden gasda disz Jöar- 
■ • lapot, melyet Ingyen ée bérmeitve küld a gyár 

Fontos figyelmeztetés! Ká>lái Lajos hírneves 
motorgyára nem tévesz
tendő ő«*sze  m 8 Kallai 

nevű cegekkel.

mezcgazdaeági és varrógépek 
nagy laltaia 1 E V A N. — Tutin b>ám: 33 
Piactérén, nagy kttarjedesű gépraktárom céljára 

épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek

u. m. HOFHEBR és SCHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

— gepak és géprészek. —

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

Ajánljuk:
lagolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett 

fűszer- és gyarmatáruinkat,

Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáiu- és vasnagykereskedése 

Telefon !4. LÉVA. Alapittatott 1881.
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valamint állandóan friss CSeir.ege- 
Sajt, naponta érkező felvágott <s 

egyéb ctemegearuinkat.
Közvetlen kavéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekinteteben 

versenyen kívüliek 1

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carBolineum, asz falt-fedél lem ez, 
gummi-es aszbesztaru, potroleum 
benzin, carbit es kátrány, vegyi 
termekek, gyanta, kenpor, kék 
és zűld galicz, raffia-háncs, min
dennemű iestekaru padló por- 
mehtesitö olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
ptrtland és romárczement 

állandó nagy gyári raktára. 
M. kir. marhasd és lőpor áruda.

DISZKOSZORUK,
fa- es érczkoporsók gyári áron! 

Varrógépek 
5 évi jótá^lásr

II
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Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk legfinomabb nickel. alumí
nium, email, öntött és lemez

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél tépavilia és repakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáiu, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kómives-szerszámok épü
let és butorvasalások, olajozók, kenőszelencék, gép 
szájak. szivattyúk, k<ndtrfömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
keresktdelmi öutvények stb. vasezikkékből.

Legcélszerűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskéB huzal raktár.

.Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.
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Sziye*_iMegker  esésre készséggel szolgélunk rpecvfálls 

ársfáulattai — Nagybani vétetnél külön mán at

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


