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Modern szenvedély.
Talán a statisztika megdöbbentő
adatait Utálnia felsorolnunk, a midőn
azon modern szenvedélyek egyike
tálon
akarunk
fölszólalni.
inelv
kivált a társadalom alsóbb alaposz
tályának akaratát, gondolkodás mód
ját ós erkölcsi érzületet leginkább
befolyásolja.
Ez a szenvedély az iszákossá"’,
a mtáy már annyira (áhatalmasodott,
hogy ellene minden vonalon megindult a küzdelem, bouy visszaadas
sanak a társadalomnak és családjuk
nak mindazok, kiket ez a szenvedély
lekötve tart.
Szomorúan kell konstatálnunk,
hog’y gyárainknak csaknem három
negyed részt* pálinka és egyéb sze
szes italokat gyárt, s igy hazánk jó
részben az iszákossá^ hazája. A nap
számos t'inbrr tele keresményén a
torkát tartja el s a megmaradt má
sik részt fordítja esak családja lentartására. 1bárhova menjünk, kény
telenek vagyunk tapasztalni. hogy
mi—
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Kiadóhivatal: Kazinczy-utcza es Főtér sarkán.

Tor bugyi

Előfizetősek es hirdetések felvetetnek a kiadóhivatalban.

a nagyobb gyárak bán, malmokban
stb.. hol Ingenként fizetik a munká
sokat, legtöbb munkás nem haza
sirt a íizetesevel, hanem először is
a kantinba, a pálinkás butikba s
még* szerencse, ha a illata láhán
haza megy.
1le nem csak a szegényebb osz
tály hódol az iszákosamnak : el van
a rut szokás terjedve népünk majd
nem mimbm rétedében. Mégha jói
nak az alkohol előtt, mert egy ré
szük abból él, más részük, mert
attól hal m eg/ Az alkohol viszi a
vezérszerepet az alkotmányos élet
ben. az ma a választó akaratának
mozgatója, az terjeszt: a veszedelmes
szocialista
s anarl <sta tanokat, s
ott van mindenütt, a hol fékevesz
tett emberi szenvedélyek mocskolják
be önmagokon az isteni (‘ledet bélye
gét. Hiszen a ki végighallgatja a
lény hő tárgyalásokat, nem megdöb
benve fogja-e észlelni, hogy a bűntetleM'k legnagyobb részi* részegség
gel mentegeti Inínét V
Pedig hát azt mindenki tudja,
Sf/injiiilj nnif. hisz
hm eltávoztál
Ki/ jiill vat/i/ok reléit,
.fiilt h ruta a hitem köztünk,
HintIrtl Irlknuct!
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hogy a szeszes italokban nincs sem
mi tápláló: összes jótékony hatásuk
kezdetben, hogy csökkentik a zsír
felbomlását a testben. Ez a különben
jó h a tá s az
iszákosoknál annál
veszedelmesebb jelleget
ölt, mert
zsírlerakódásukat, bélhurutot idéz
idő, megzavarja az ember szerveinek
pontos működését, tönkreteszi az
idegrendszert, szaporítja a hülyék
és ügy (‘fogyottak számát, kik között
a halandóság ijesztően nagy; kik
nem csak a maguk, hanem család
juk és környezetük jólétének és bol
dogságának is megölni.
Igaz, hogy a törv ények, megyei
és városi szabályrendeletek újabban
sokat tettek eme szenvedély terjedé
sének meggátlására. Azonban mégis
a társadalomnak legkomolyabb és
eredményeiben legnagyobb feladata
az, hogy megszüntesse mindazon
visszásságokat, melyek közvetlenül,
vagy közvetve az iszákosságot elő
mozdítják. Mért é k Ietességi egy es ü1ctek felállítása, a pálinkának s egyéb
szeszes italoknak theával, vagy ká-

* » * - * • * r.w•■*»»»»'
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A római katliolikus papnak nem szabad
nősülnie, nőt szeretnie.
Lemond fölszonteléseko;* a püspök és
sok tanú előtt nagy dicsőségről, nagy boldog
ságról : az atyaságról és a no szerelméről.
Isten sokat adhat az embernek, egyet
sóba : a fen nifii linfntnníl.
Kz lisztán a végtelen Lény ereje, diC S ( IS I *g*e.
Teremteni ember nem tud, mert az
ember nem nm a számtannak, a chémiai la
boialoriimmak, a léslékek szinjátékának. ba
nem söi/h/n. lamnlusa, laboránsa.
A végtelen l r. az Kloihim. azon egyetlen
Lény, aki ebben a lényben fürdik: a terem
tés lényében. I>e jó kedvében m e g i eresztette
Ibisé*..es öltönyé! és e repedés -u kiömlött egy
kevés langsiigár a sötét melységbe es elbon
totta lényével az embert és ekkor az angyali
karok tapsolni kezdtek és elnevezték a fér
fiul nli/iínah, a nőt ani/hnnk.
Az angyal nem irigy, pedig solia sem
lehet atyává, azért tapsolt.

Lbben a föld felülmúlta az eget.
Az angyalok egyedek, külön, egymástól
függetlenül születtek, mint a kőkristályok,
nem egymástól valók.
Es az atyai hatalomban az ember ré
szese lóit a Teremtő munkásságának, dicső
sé -ének.
Ne csodáljátok, ha az atyai érzés, az
atya öntudata oly mély, hogy a férfiak, az
apuk nem képesek a leghosszabb életen ke
resztül sem ezt a folyamot kimeríteni, hogy
imosuntalan ebből nieregetnek erőt. gondola
tot, hogy ebből szürcsölnek keléskor, fekvés
kor. hogy jóformán fürödnek benne, mint a
lubiczkoló gyerekek.
Hiszen nem kell ezt ilyen czifrán el
mondani. leírni tudni, elég ba érzi lelkében
ezt a folyamot, a teremtő élet folyamát.
Ks a római katliolikus pap lemond er
ről az isteni hatalomról.
Mire való ez?
Mikor az ősz püspök arany palástjá
ban, biborszékébeii utoljára In-szél hozzájuk
és a gyöngéket minteg\ utoljára felszólítja,
hogy még elmehetnek, a jó link félkörben,
hosszú fehér gyolcs.dtónyben arc zraborulva
lékiisznek előtte és sírnak.
Mikor fölkelnek, a ragyogó fapadlón, a
parketten nedves foltokat látnak a vendégek,
oda esett néhány könnycsepp.
Nem a bánat, a kétségbeesés, a szere
lem könyei, hanem a megindulás körívei.

LKY A t's VIDKKK
véval való Inhcttcsitcsc. a munkaM»k helyzetének javítása, intclligenc/iájuk emelése, vnlnanok azon esz
közök. mikkel a romboló elfajulás
ellen a siker reményével küzdeni
lehet. ‘
Sít modus in rebus! K jelszó
ajatt kell megkezdeni a haj gyökrívs orvoslását. Klsó sorban termé
szetesen enyhíteni kell a nyomort,
ki kell irtanunk az italban kereső
\ igaszt. a félédest keresd proletariátust. a fehér emberek szégyenle
tes rabszolgaságát.
De mindez esak ug\ érhető el.
ha minden ember megteszi a maga
k ö t e le s s é g é t s a társadalom köteles
sége inkább esak erkédesi. s ez abban
áll. hogy megfeleld szórakozást kell
nyújtani azoknak, kiket megy isel a
heti munka súlya s alkalmat adni
arra, hogy pihenő óráikat kedélyük
nemesítésére használják.
S akkor látni fogjuk, hogy a
mily mértékben emelkedik valamely
népnek az erkölcse, annál kevésbbé
leend szüksége arra. hogy társadal
mi és állami rendszabályok vesse
nek féket modern szenvedélyeinek
elharapozására.
( 'rn«>r.

A keresethiány.
Léva vámsának nagyon kevés polgára
van. a kit sorsával való megelégedés öröme
környez. Miért van ez igy és nem ellenke

bámulat*»> tünet, hogy az emberek mennyire
rabjai a hii»*lk* |»«—. - kiaknázásának. I- u
szembetűnőbb áldo/alai «‘Z«*! 1 abiiormis élet
viszonyoknak a kereskedő (V iparosvilag.
Igen azok, nnai jőliiszemüleg hitelt nyitnak,
mer! iia hitelre m>m dolgoznak, avagy lm
követelésüket |mm* utján hekasszálni akarják,
rémes szívtelen alakka minősítik esakliamar
őket és igy elvesztik lassan azon vevőket is,
a kik pénzért szoktak vásárolni. I >e ha inas
téren vesszük a beállott helyzetet s/ennigyre,
azt tapasztaljuk, hona az élvezetek kiilönböís _• nagyon sok hasznos nedvet emészt
lel a társadalom talajából. íny pl. vegyük a
mostani fiatalságot és hasonlítsuk össze a nem
is régi. hanem a oU 40 év előtti fiatalság
szereplésével és rögtön előáll a kiáltó külön
bözet. Azelőtt szintén szerettek mulatni, ha
pl. egy fiatalokból összeverődött társaság ta
lálkozott a vendéglő asztalánál
szerették
ők is a barátságot a bujdosó pohár mellett
állandósítani és mulattak kedvükre szépsze
rével. persze a ezigányt sem mellőzve. De
mikor aztán a baráti mulatság végért* járt,
mindenik abban a heh zetben volt, hogy ccchjét
kifizesse, mert bár jó és finom italokra utaztak,
nem tartották sikkesnek a pezsgő lógyasztá
s;it. mely ital manapság nem csak gyakori
hanem a mai kor felfogása szerint elegáns
fiatalság asztaltársaságából nem is hián\óz
hat ik. Tessék ezen egészségrontó ital drága
ságát figyelembe venni, miből 10 löpu lac/knyi fogyasztás ugyancsak megviseli a fiatalem
ber zsebét.
a mi ha többszörösen ismétlődik
nem csodálható, hogy a mai fiatalság anyagi
erejét és keresetét csakhamar kimerít:. Az
úri Ízlés, a tranezia modor számos jelem'-' ivei
találkozunk, mely a család anyagi épségét
megbontja és az adósságesinálás ür\éuyébe
ti 111ászt ja . Ha egy családi ünnepséget rendez
nek, a régi patriarchális egyszerűség kikü
szöbölésével ol\ felszerelést látunk az étesz
kozok és hozzátartozó divatszerf: dolgok
asztalra rakásánál, hogy szinte bámulatba
esü n k: vájjon a középkori ötvösművészetet
felülmúló remekeken legeltessük-e szemünket,
a vagy az ételek és fogások végnélküliségére
pazaroljuk figyelmünket.

az, hogy a modern társadalmi szokások és
felfogások olyanná gyúrták az embereket,
hogv legtöbben többet költenek kelleténél,
szerfölött hódolnak a divatnak és luxusnak,
mely egyaránt hálójába szorítja szegényt es
gazdagot, a társadalomnak úgy szidván minden
rétegét és tényezőjét magával ragadja :
az
adó>>ágcsinálásba, melyből kilábolni a luxus
érdekek emelésével szinte lehetetlen. Igazán

Ma nem is vendéglátó asztal, mely a
rz.ukrász művészetét mellőzi. Szóval a rend
kívüli pompa és fény a háztartás kiválóságát
azzal látja betetőzöttnek. hogy ha a középkori
főúri viszonyokat megjelenítheti. Kz az oka
azláu annak, hogy az úri izléssziilte drágasági
és fényiizesi viszonyok a családok vagyoni
állapotát igen befolyásolván.
a családias
ünnepek tartása tetemes áldozatokkal jár,
mely a családfő jövedelmével homlokegyenest

Kz már nem alku. nem a lélek vergő
dése, hanem a tavaszi hajnal harmatja, nem
sokára fülkéi a nap és a harmat hamar hu
szárad.
Micsoda napot vár a p a p '?
Megállj átok.
Sokszor kérdezték tőlem kissé tréfás,
kissé mgorkedő módón és valahány pap jár
e földön, ez a kérdés örökké követi öl, k<»
vet engem i< : szerettem-e nőt V
Érdekes dolgok !
Tudom, hogy nem kérdik, hanem csak
egy feleletet várnak, hogy rámondjam : igen.
Dehogy kérdik, dehogy’ kérdik, azt hi
szik. hogy fthfjiik már.
Ha nem felelek bitók, véleményok sze
rint, kaczagnak.
Krdekes népség, azt hiszitek-e. hogy a
római katlndikus püspök a folszentelésnél azt
teszi, amit egy kor az inka papok, az indián
papok Mexikóban tettek : hogy kiluiz a esi/
maszála mögül egy hossza kést és a íiatal
ember, mellét fólhasitja és kiveszi a szivét.
Élhet-e ember sz ív nélkül ?
Nem
Szeretnie kell valamit, valakit, mert ..aki
nem szeret, a halálban marad ", mondja az Írás
Gondoljátok-e, hogy végzett maturistát
négy évig tanítanak bölcsészeire, történelemre,
nyelvekre, lelki sebészetre, hogy végre ö
maga az emberiség leghitványabb alakja le
gyen, olyan ember, aki nem szeret ?

O lemond az isteni lényről, az atya ha
talmáról és mit kap cserébe ?
Talán ferblikártyát V
\ agy sörös kancsót, czigarettát V Vagy
szószéket, tanári katedrát ? Nevetséges !
A szószék, a parochia, a katedra nagyon
hideg és nem m elegíti1az embert.
A melegnek benn kell lennie, kiilomben
jaj az embernek.
Ha elv ették az életemet, csak életet ké
rek és nem mást. Ha elvették a szemem vi
lágát. csak újra világosságot kérek, szívért
szivet, szeretőiért szoretetet
S mi ez *?
At,vasiig, a mely lelkeket hoz életre,
korlátlan hatalom, hogy elveszett emberi
visszaadjon ezéljauak. rendeltetésének, hogv
kicsavarja a revolvert fiatal legények kézé
bö|, gyufaoldatot, lúgot, hogy sínéiből kiug
rótt vonatot visszazökkontseu útjába. Szóval
a lelek szerelme a haldokié) lélek iránt.
De megengedik e az emberek, hogy egy
pap velők ilyen belső, kényes\ iszonyba lépjeny
N \ilaffcoztmk e. panaszkodnak e, mond
ják-e, hogy in meg itt nagy on fáj valami y
Nem /múlnak e el y Nem szégvenlösek-o
a müveit férfiak, a szép leányok.’ az éltes
anyák,/
Ks hiszik-e, hogy egy igénytelen nőtlen
halandó rajtuk segítsen?
hzt kérdik tőlem sokszor négyszemközt
kiváncsiak.
Felelet: valamint egy diplomás profesz-

zőleg?! A vélemények eltérők. A mi nézetünk
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ellenkezik. 11a az elült egy temetés végbe
ment, a páratlan egyszerűség kisérte a halottat
u to ls ó útjára. Kg.v néma emlékkő és a szent
misét szolgáltató kegyelet volt az egész és
ma a költséges koszorurendszer uralkodik,
mely tömérdek vagyont képvisel. Hát még a
ruházkodás mily óriási <összeget u\el el, mely
az előbbi korban ismét csak az egyszerűségé
vel imponált.
Ha jdan a polgárember polgári egyenruhát
készíttetett ezüst, himkósfcjíi gombokkal és
általveió paszománttal, dús zsinórzattal, mely
öltözék magyar szokásé lévén, büszkén jel *nt
meg az ünnepségeken és kormeneteken. De
volt hozz;i eg\ éb ruhája is j<> magyar sza
kolezai vagy gársi posztóból, melyet úgysz d
ván haláláig viselt. Ma nem kell magyar
szabású öltözék, az kényelmetlen, vagy a
kinek van
az már luxusszámba megy,
mert drágaságánál lógva bárki által nem igen
szerezhető meg. a mennyiben ennél szintén
a lény és pompa a mérvadó szempont, külön
ben hitvány nevetséges holmivá törpül, melyet
csak külöuczködő ember viselhet az általános
modern felfogás szerint. Ma minden fajta
szövet divatozik és minden időszaknak külön
szinti, vastagságú és szeszélyes szövésű kel
méje van. melyből dus választéknak kell
lenni, ha az ember elhagyatott, kopott kiné
zésű alakká nem akar a társadalom szemében
változni. Annyira vagy unk, hogy egy csekély
jövedelmű egy szerű szolgaember leánya már
világért sem menne kétszer egy és ugyanazon
ruhában valamely mulatságba, mert fél a
megszüléstől, lenézéstől.
Kbben rejlik a kor betegsége, a divat
majmolása. mely a parasztot levetkőztette
immár a bőrnadrágból és bőrködmenból, a
mi apáról fiúra szállott örökségül s mégis
ködmen és nadrág maradt,
mondom mar
a paraszt is divatoskodik. mert a fehérnép
_ i- k nem kell a kordovánszám csizma,
m• ’ v lábidomait elfedte, hanem czipő és ha
risnya kell
a miből sok fogy és igy imái ja
van a változatosságban gyönyörködni
ha
telke, tehene megy is rá,
nem törődik
vele
csak meg legyen a divat és az ö
paraszt gusztusa ki legyen elégítve
mely
aztán más tetszésével is találkozik. Hízom
bizony nagyon előre haladtunk a divat
majmolásában, mely urat és szegényt magával
ragadott. Ott talán megjárja, a hol a keresetforrás másképen és jobban ontja a né|4»k
közé a jövedelmet,
de nálunk L ván rop
pantul meg érez tik a Inlkölteko/.és rendszerét
mert a nép szegény és s -,e ünyed Vse á!
talános mért *k1mmí terjed és ij szlo imái >i
emészti a meglevő erői, mely vagyoni 1•»ki15tét bon lüva polgáraié volt.
szor büszke az ő viruló gyermekére és i zt
hfnuirk t-iis.;nui. nem pedig tanári oklevelé
nek. úgy érzi a pap is, hogy kezű közt éle tét kap a holt, hogy atyává lösz. de ebben
semmi része sincs sem a malmának, som a
theologia negyven vizsgájának, liánéin an
nak a trfi ih/i
mely a menyből
az ősz ember kezén szivárgóit ál a könny ö
ifjúba..
IN a lelkek, azok na von szereim
k
a pap leikébe, sémin keresik a teremtő alvat
mert haldokolnak, keresik a szerelmos férjet,
mert fáznak és éhesek.
daj más papoknak és a I;aezérkoij
lelkekliok
Mindenki megveti őket.

Hi'Ivácjhi Ár; úti.
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HÍREK.
Városi közgyűlés. Tegnap elölt, f. hó
(1. u. 1 ómkor ;i képviselőtestület rend
kívüli közgyűlési tartott, mely alkalommal a
kiküldött bizottságok beszámoltak N;/7ö,///,
|tezso díszpolgári oklevelének átadása és bőr
ipar szakiskola tárgyában a kereskedelmi mi
niszternél történt eljárásokról.
Az első
tanácsnoki állás ügyköirét felosztották úgy.
hogy a községi bíráskodással a polgármester
bízatott meg, az árvaszéki ügyek előadóijául
pedig ideiglenesen dr. kmnskú I>él;i ügyvéd
jelölhet választották meg. Elhatározta végre a
közgyűlés, hogy az IS'J'.I. évi jnlins hó I töl
kczdődölcg a fogyasztási adók után városi pót
lék szedessék és a mennyiben ezen jövedelem 
ből el nem érné az 1SJ5-1S97 években élvezett
bevétel összegét, az elvesztett jövedelmek fe
jében a törvényben biztosított állami segélyt
igénybe veszi. Ez által a város háztartásában
nagy lendület állana be, mert jövőre a városi
pótadót még akkor sem kellene emelni, ha a
város az immár mind égetőbb és szükségesebb
nagyobbszerii újításukat foganatosítaná is.
Eljegyzés. Halot/lii/ Imre névedi állami
anyakönyvvezető a napokban eljegyezteJia /<■://
János zsitva-u jialusi körjegyző kedves leányát
Jónkat.

A sportegylet első debutje. Esőre hajló,
kissé szeles, (le azért nem kellemetlen időben
tartotta meg a lévai sportegylet első nyári
mulatságát a katonai lövöildében. Sokan hiá
nyozták, mert többeket a kétes idő a kirán
dulástól visszatartott, de a kik kint voltak
jól mulattak és kellemes reményeket fűznek
a sportegylet jövő élete és működéséhez.
Kezdete J órakor volt, midőn csakhamar fe
hér és rózsaszín ruhás hölgyek tűntek elő,
a zöld lombok közt a friss gyepen, és a levegő
csengő kaczagással telt meg, melyet a langy
szellő
örömhírül gyorsan vitt be a város
felé a visszamaradtaknak. Volt élvezetes
lapdajáték, czél lövészet
szobafegyverekkel,
melyben különösen két fiatal hölgy tűnt ki,
biztos remek lövéseikkel megszégyenítvén a
leggyakorlottabb vadászokat, híjakért folyt a
küzdelem és a lövészei befejezése után igy
lett kihirdetve az eredmény . Első dijat (egy
#.*-os miniatűr eognac-ot) Helesák Tónika, a
második dijat (egy kedves d August nippet)
Bartók Mimiké vitte el. A többi hölgy a
következő sorrendben nyert pályadijat : J
Kittenberger Jánosné. 4. Síelőik .Mariska, Ö.
Tomasek Sándorné. (> Helesák Miezikc. 7.
Levatieh Miczike, H. Levatirh Aranka, d
Holló Aliikéi, 10. Lukács ( lyö»rg\né, II. IVdya
Andm'iié, ÍJ. Farkas Ilonka, IJ. Sziget11\
Vihnosuc. Az urak közt a legjobb lövő
Helesák László ur volt. Kzután tánezra per
dült a fiatalság, majd éjfél felé, kellemes
hangulatban, holdvilág mellett mindnyájan
haza tértek.
Késön. A hivatalos közlöny jelenti,
hogy Batizv (iusztáv lévai pénzügyigazgató,
pénzügyi tanácsost, a miniszter VII. fizetési
rangosztály I. fokozatába léptette elő.
K éső!
A kinek ez szól. ott porlad már messzemessze tőlünk a szolnoki temető szomorú fii
zei alatt. Bánatos özvegye azonban az uj
fizetési rangosztály illetékei után élvezi nyug
dijai. mert & kinevezés f. é\ január L-től
érvényes.
Megmérgezett gyermek. A NagySaróhoz tartózó ..l'űzéki” majorban llajnus
András liarmadlel éves béres gyerek sorba
kóstolgatván az orvosságos üvegeket, a kar
ból oldathoz is hozzá jutott, minek következ
tében pár órai kínlódás után meghalt. Az
orvos törvényszéki houezolás dr. Szolul ( Ívnia
vizsgálóbíró jelenlétében tegnapelőtt fogana
tosíttatott. A bel részé k az országos vegvintézetbe felküldetlek, a kir. ügyészség a szülök
ellen vádinditványl tett.
Előléptetés. A pénzügyminiszter f. év
január l-től Nré/c///// Vilmos lévai pénzügyigazgató helyettest a V ili. rangosztály fizetési fokozatába, Srailrni István segédtit
kárt a IX. ro. 2. fokozatába, Darrastti/ Ferenez
segédtltkárt f. év április l-től a IX. ro. 2
lokozatába ; az igazságügvmiuiszter Donnim/i
Elek ar.-maróthi törvényszéki irodaigazgatót

LÉVA és VIDÉKÉ
a IX r. o. |. fizetési fokozatába és /írllan
Adolf lévai kir. jbirósági telekkonyvvezetöt a
IX ik rangsorozat I-ső osztíilyába léptette elő.
Kuliszák mögül. Nem régiben történt
egy fényes banketten, hol nők is részt Net
tek. Elhangzottak a szellemes toastok, a czigány is egy perezre szünetet tartott, midőn az
általános csendet egy hirtelen kéztől eredt
hangos esattanás szakította meg. A vendégek
kíváncsian tekiutgettek korül, az egyik asztal
mellett pedig bíborvörös arczal sütötte le sze
mét egy asszonyka és zavartan nézte a plalóndot egy fiatal ur. Mi történt ? Mindenki
tudta! (V a k arn i volt kiváncsi a publikiun,
mit tett a fiatal ember, hogy igy büntették V A
közel napokban azlan ez is kitudódott, meg az
is. hogy az asszonyka férje és a fiatal ember
pisztolypárbajt vívtak. Kétszeri golyó váltás
után sem történt megsebesülés, mire a felek
kibékültek és a férj házánál ..bihebant magmim áldomás.'*
Gyaszhir. I jbars határához tartozó pálhalmai szülök közt már évek fita csendes \iszsza vonultsagban remete életet éh /i’ó/e/nőc://
Bál földbirtokos. Az élet keserűségei ember
kerülővé lették az öreg urat, kinek vállaira
észrevétlenül gyülekeztek a magas számú évek.
A múlt héten hirtelen támadt betegség ágyba
döntötte őt s rövid szenvedés után meghalt.
Holttestét az ujbarsi temetőben f. hó lb-én he
lyezték örök nyugalomra. Az elhunytban
Lrratich Gusztáváé szül. fii manóé*!/ Mária úr
asszony édes atyját gyászolja.
Nyári mulatság. A kath. legényegye
sület ISdÖ évi június hó 4-én a Nyitrai
kerthen az egyesületi házalap javára zártkörű
nyári mulatságot rendez. Belépti dij : személy
jegy 80 kr: családjegy 1 lit 50 kr. Kezdete
esti s órakor.

Ajanden egy iskolának. Lamlosnanm
lápot, szabadkai volt polgári iskolai igazgató,
városunk szülötte a lévai ízr. iskolának 71 drh,
könyvet, egy gazdag
ásványgyiijteményt,
több rajzábrát és szemléltető iskolai ezközt
ajándékozott.
Halálozás. Siimn/ József vámos-mikolai
nagybérlő f. hó líií-én 4-S éves korában meg
halt V. Mikolán. Az elhunytban dr. Fnannar
Iguácziié szerető fivérét gyászolja. Másnap
nagy részvét mellet kisérte a megboldogultat
örök útjára a gyászoló család és nagyszámú
tisztelője.
Névmagyarosítás. S/,ii.:vr Miksa vercbélyi illelöségíi bpesti lakos vezetéknevének
...v/y" ra, Krajnik NVmd'*r szelepesényi tanító
vezetéknevének .. I\> r>:n>/i" re kért mc^magx a
rositbatásál a belügyminiszter engedélyezte.

A ..barsi cv. ref. tanító egyesület * f.
évi rendes ko/gy iil’ s^t, június 7-én d. e, 0
órát' I kezdve, L A án , a ref. iskolában fogja
méglartani. A gv iiF'sre az érdeklődők, tamigv
barátok ezennel meghívatnak. A g y iils t;ii*
gyai: L. ( lyak. tanítás. 2., A slöjdról. J., Tanilók háza. 1., A /. egyesületi élet ujjaszervezése5.. Vallás és iskola. Érteke/As. (*>., Székfoglaló.
7., Folyó ügyek, inditvómyok.
. 1 : rlnöksri/.
A tinó meg a byciklista. Tanto r A. g r szt.-gyürgyi bérlő nyugodtan karikazott he
Lévára üzleti dolgait végezni Az utón egy las
san baktató gulyával találkozott, melyből a
halkan síimm é hycikli láttára kivált egy krakéler tinó s Taatn rt kerekestöd együtt fellokte
úgy. hogy a szegénynek arczárúl a bőr telje
sen leskalpozódott. \ érés fejjel és roncsolt ke
l-ékkel jött he Lévára. h<d az üzlet helyett
egyenesen a doktor után kellett látnia.

Szegény ember szándékát boldog Isten
bírja. Bizony, bizony nagyon igaz e közmon
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latra inéitól, egy szóval semmit. Most kodig
hogy (> felsége ('saszár és dicsőséges kirá
kunknak 50 éves jubileum alkalmakor egy
éremmel a megye megajándékozta volna mely
megérdemeltem,
azt sem kaptam;
Azért oly bátor vagyok nagy méltóságú ma
gyar királyi személye korül magy. ministéri
mnhoz fordulni, óhajtom és reményiem,
hogy az alázatos kérésem a Nagy méltóságú
Mmister ur által a felséges királyunk kegyes
színe elé beterjeszteni szives lesz, akkor ok 
vetlen szerontsés leszek felséges királyunk
arezképes érem jelét megkapni és az én mel
lemre a szivem födött felfűzni, és úgy min
denkinek megmulatni, hogy ily módon kell
dicsőítésén <>felség** arozképét hordani, szeme
előtt tartani az Isten házában vagy bárhol,
a felséges király és jó Atyánk egészsége és
békosségos még hosszí életért egy fohászt az
egek urához (elküldeni.
Nagyon sajnos
előttem, hogy sokan betették a ládába, és
otvan mai napig is, hát akkor miért fogadták
el azt a drága érmet? Egyébiránt s. t, b.“
Nem kifigunizásképen, de azért hoztuk nyil
vánosságra e sorokat, hogy hacsak lehetséges
az illetékesek eszközöljék ki e lojális szegény
emberszámára az óhajtott emlékérmet, melyet
felséges királyunk iránti szeretetböl mindenkor
büszkén viselne mellén. — Neve szerkesz
tősödül ikI >en megtudható.

Felhívás az előfizetésre.
A nagy közönség érdekeit szolgáló
lapok csak úgy állhatnak f e n , ha az
olvasó közönség részéröl kellő támo
gatásban és jóindulatú gyámolitásban
részesülnek.
A már kifejezést nyert program
út unk e támogatás és gyámolitásra
reményeket gerjeszt bennünk, miért is
van szerencsénk a m. t. olvasóközön
séget ez alkalommal előfizetésre fe lh ív 
ni.

A Lóvá és Vidéke előfizetési á ra :
Egész éz're . . . . * / f r t
f é l é v r e ........................J „
Negyed ét*re
. . . /
„
a f . hó 15-étől július l-ig terjedő ne
gyedesztendő felére
. . . 50 kr.
Kérünk előfizetéseket, melyek a
mellékelt postautalvány utján, vagy
kiadóhivatalunkban eszközölhetők.
A kiadóhivatal.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
V. J. Grsztgyörgy. K öszönet!
B. M. Léva.
Az újszülöttnek kívánt hosszú életetés szeren
csét. boldogsággal kiegészítve, a gratulánsra
visszahárítjuk. He a tagadó feleletet nem aceeptálhatjuk !
P. G. Sopron. Yiszontüdvüzlet.
K. V. Nyitra. A kért mutatványszámot megküldüttük.
W. J.-né Brjnka. Á küldöttet kö
szönjük és üdvözöljük munkatársaink sorában!
A propositiok elé egyébért is vágyva nézünk.
H. H. Ipolysg. A kedves apróságot legköze
lebb hozni fogjuk.
Cz. L. Léva. Versét nem
közölhetjük, ha nevét nem tudatja.

H I R D E T K S E K.

dás mély érlelnie és tanúságot tehet mellette
az alábbi kérvény, melyben egy szegény em
ber jubileumi
emlékéremért folyamodik, de
mert sem katona, sem közhivatalnak nem
volt. kérelme nem volt leljesithetö. A kérvény
Brach-kert lakással, mely áll: 4 teljesen
igy hangzik: ..Nagyméltóságú magyar királyi
bebutorozott
szoba, veranda, előszoba,
szeméivé korül magyar M inisterúr! K egyel
mes uram! Alázatos kérésemmel fordulok a különbejáratu konyha, nagypince souternagy méltóságú magyar Ministor úrhoz, hogy
rainnel. fáskamra mángorlóval és nagy
az alább kijelölt sorokat és mellékletes ..Hars”
udvar.
Junius l-től kibérelhető.
czimií lapot eltulajdonítani és kegyes pártfogás
alá venni méltóztassék. A becsatolt lap tanú
A lakás megtekinthető naponta délután
sítja, hogy én már évek óta működöm, ó-s a
6-ig.
működésemért a megye törvényhatóságtól
Bővebb felvilágosítást a tulajdonosnál.
egy kis dicséretet kaptam volna? de sajna- |

Bérbeadás 3 hóra!
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Fischer Miksa
L É V A .

Fa- és érczkoporsók, sirkoszcrúk
A lU N Y H E T fS

SZÁLLÁSOK.

Temetkezési kellékek
R A K T Á R A .
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a Fekete Sashoz“

LÉVÁN.
Kitüntetve
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i becsi, párisi, londoni es stockholmi gyógyászán és hygienicus kiállításokon arany

D. BÓLÉM AN GYÓGYTÁR

gyógytai

Használati utasitas : Esen portáéi a betegséget megelőzőleg óvszer gyanánt adható 1 sertésre számítva hetenkint 1
M | cvcn .dul’.akn.rk i. u öregebbeknek 2 evő kanálnyi hetenkint kétszer, a moslékba keverve.
Hamisítások kikerülése végett,
kérendő, minden doboz álján latható törvényesen bejegyzett védjegygyei.
ARA: EGY DOBOZNAK 25 kr.
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betegség tartama alatt
mindenkel D. Boleman sertesporn
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A számos elismerő nyilatkozat közül közöljük a következőket:
Tok Boleman László úrnak Lévan.
Horlii községben egy eddig ismeretlen betegség pusztított a sértések kozott, s az on áltál adott \eres Sertcsporral mc Kp., eted
........ért
el
gy I gy azt bárkinek a sertészvész ellen készséggé! ajánlhatjuk.
11 rhi 1898 április 0
Szí..... Andi - bu
M
Istvánt
Benvók Pál kis biró.
Horhi község, hiv. pecsétje.
Tek. Boleman László gyógyszerész urnák Léva
Sa
skedjek k
ellen kitűnőnek bizonyult óvszer. Tisztelettel,
Szalu. Vilmos földbirtokos
Kérek posta utánvét mellett 24 csomag Vörös Sertésport küldeni.
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tisztelettel Szabó János foldbirtokos.
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