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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. SO fill.
■lőflzetéai pénzek póstautalványnyal küldhetők. 

B*ycs  uámok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.

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

Belyegdij minden egyes beiktatásér to fillér- 

Hivatalos hirdetmények
100 szóig 2 kor. fi > fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével szúmittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér 
Velünk r^szeköttetésben 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 reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP kiadója: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalosközlemény.
i.

82. szám.

Hirdetmény.
Léva város képviselőtestületének vá

lasztás alá eBÖ tagja, közül az 1903. év vé
gével kilépettek helye betöltendő lévéD, a 
megejtendő választás határ napját Barsvár- I 
megye alispánja folyó hó 18-ik napjára tűzte 
ki és helyettes elnökül Huberth Vilmos tör
vény hat ósági tag urat kérte fok

Midőn erről a választási joggal biró t. ! 
ez. közönséget értesítem, egy úttal köztu- ■ 
domásra hozom, miszerint az I-ső választó- ' 
kerületre nézve a választás a városház köz
gyűlési termében, a II. kerü'etre nézve a , 
római katb. elemi fiúiskola épületében, s a j 
III. kerületre nézve az ev. ref. iskola egyik 
tantermében fog megejtetni.

A választás, illetve a szavazatok be- > 
adása kezdődik a tűzött választási határnap i 
reggeli 9 óráján és tart délután 4 óráig, 
azontúl szavazatok nem fogadtatnak e1.

Az I. és II. , kerületben 7—7, a III. 
kerü etben 6 rendes tag tag s ezenkívül 
mindenütt 2 pót tag választatik.

A kilépettek, kik újból választhatók a 
követkozök ; Az I, kerületben Leidenfrost 
László, Leidenfrost Tivadar, Huberth 
Vilmos, Pogány Virgil, Bartos Irtván, Szabó 
Sándor es Szabó Lajos

A II. a erülei ben Ordögh Lajos, Lovas 
János, Dr. Weisz Zsigmond, Korpás János, 
Dr. Novotny Imre, Dr. Weinberger Adolf 
és Repiczky ‘János.

A III. kerületben Kiss Gyula, Tóth 
1-tváD, Foroay I-tvan, Juhász Is ván, ifi. 
Zilay István, Tuiassay József, 0 dódy E .dre 
es Borcsányi Győző.

A választás szavazatlapok utján törté
nik, melyeken a rendes tagok után a pót
tagok elkülönítetten Oiykepen tüntetendők 
fe*,  hogy a rendes tagokra, s a póttagokra 
adott szavazatok megkülönböztethetők le
gyenek. Az ezúttal b- val-sz audó póttagok 
vz 1886. eu XXII. t.-cz. 41. § auak 2-ik 
bekezOe-e szeriu , amennyiben rendes ta
gokká neiu vá nat, 3 ev uiuiva knepuek. 
Figye.em torai .ndó továbbá arra, hogy 
Csakis annyi jelőu jrassea. egy-egy szavazó 
lapra, abauy rendes tagot es póttagot az 
iiietO vaiasziókerüiet választani jogosult; 
miután több jalö tnek főijegy zese a szava
zásnál figyelembe nem jöhet. A nagykorú 
nők a testületek, intézetek, társulatok, ezé- 

gek s általában a jogi személyek csak úgy 
gyakorolhatják a választásnál a jogaikat, ha 
meghatalmazottakat állítanak, kikre vonat
kozó meghatalmazások azonban legkésőbb a 
választás megnyíltát megelőző egy órával a 
választási elnöknél átadandók. Végül fölké
rem a t.-cz. választó közönséget, hogy jo
gának gyakorlásában részt vegyen és a rend 
fenntartásához szigorúan alkalmazkodjék.

Léván, 1904. január hó 7-én.
Bód.cg-lx Uajca 

polgármester.
II. 

2301/903.
Hirdetmény.

Tudomásvétel végett közhíré tétetik, 
hogy a nagyméltóságu m. kir. pénzügymi
niszter 1903 évi nov. hó 25-én 98772/903. 
sz. alatt kelt rendeletével JLéva városnál 
egyes adózói terhén fenálló 602 kor. 11 fii. 
szölődézsma-váltság tartozás törlését rendelte 
el, minél fogva a bekebelezett váltság tőké
nek hiteltelekkönyvi kikebeleztetését a lévai 
m. kir. adóhivatal hivatalból fogja fogana
tosítani^

Városi adóhivatal.
Léva 1904. évi január hó 9-én.

ICozxxzsIJe Xje.jc« 
adóhiv. főnök.

III.
32/904. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teteti*,  hogy a ház és föld

ingatlanokra bekebelezett takarékpénztári 
kölcsönöknek a városi adóhivatalnál leendő 
bejelentési határidejök elérkezvén, felhivat
nak az adózóit, hogy f. évi február hó 1-ig 
a vallomásaikat annyival is inkább nyújtsák 
be, mert azontúl a vallomási iveket a vá
rosi adóhivatal figyelembe nem veheti.

A vallomások benyújtásához szükséges 
nyomtatványok az érdekelt felek részére a 
városi adóhivatalnál kiadatnak.

Városi adóhivatal.
Léván, 1904. évi január hó 9-én.

KqzixzsíJc Xjajas 
adóh. főnöke.

Választások előtt.
Mozgalmas napok előtt áll városunk 

adófizető polgársága. Léva város kép
viselőtestülete választott tagjainak fele a 
múlt év végével letette ugyanis mandátu

mát. 8 ezek helyéire választ a polgárság 
oly férfiakat,akik a város ügyeit intéző 
tanácskozásokban : a képviselőtestületi 
közgyűlésekben a választók, tehát a 
város polgárainak érdekeit legjobb tu
dásuk, meggyőződésük és lelkiismere
tük szerint fogják képviselni, támogatni, 
megvédeni, szóval szolgálni.

Nehéz feladat előtt áll most a vá
lasztó polgárság. Nehéz a helyzet és 
éles szemmel, önálló gondolkozás! ké
pességgel és akaraterővel kell megál
dottnak lennie annak, aki igaz hite és 
meggyőződése szerint akarja szavazatát 
leadni, mivel sajnosán kell tapasztal
nunk, hogy a családi összeköttetés, a 
pajtáskodás, cimboraság, a nagyképűs
ködés ép úgy kvalifikálnak egyes 
egyéneket a közbizalmat kifejező és 
különösen felelősségteljes képviselői ál
lásra most is, mint az eddigi választá
sok alkalmával, *

Ez az a szomorú valóság,mely meg
döbbent minket akkor, amidőn tudjuk, 
hogy városunk képviselőtestületének 
közgyűléseit csakis az értelem, a tudás, 
az önzetlen, a mindent legyőzni tudó 
akaraterő, különösen pedig a polgár
ság érdekeinek előmozdítása s a város 
haladásának elősegítése iránti törekvés 
irányíthatja, amidőn kézzelfogható pél
dák állanak előttünk szomorú illuszt
rálásául annak a ténynek, hogy addig, 
mig a képviselőtestületben nem az in
telligens, tudás és értelem tekintetében 
kifogás alá nem eső elem lesz túlsúly
ban, hogy addig, mig egyesek magán
célokra’ vagy legalább is a népszerű
ség hajhászására használják tel a kép
viselőséget, addig nem lehet öntudatos, 
célirányos s a polgárság érdekeit a 
legmegfelelőbb módon szolgáló műkö
dése a képviselőtestületnek.

Mit láttunk mi eddig ? Egyedül 
csak azt, hogy a jelölt urak a válasz
tások előtt lótottak-futottak, paroláztak, 
vállat vertek és ölelgettek, ettek, ittak, 

etettek, itattak, a választásnak sikeres 
eredménye után pedig néha-néha nap
ján, már akkor tudniillik, a midőn 
azokkal a közgyűlésen való megjele
nésre esedező bizonyos czédulákkal 
bekopogtatott hozzájuk a kézbesítő, 
el-el sétáltak a közgyűlésre, hogy ott 
a közismert Fejbólintó Bálintok mód
jára adják le szavazatukat úgy, a mint 
azt az azokon a bizonyos czédulá- 
kon aláírva levő polgártárs érdeke kí
vánja. Tehát korteskedésben s automa
tikus szavazásban merül ki legtöbb 
képviselőnk tevékenysége, holott a kor- 
tézia izgalmas napjaiban hetet-havat 
ígérnek, csakhogy a szavazatokat ma
guknak biztosíthassák.

A választások szele már tujdogálni 
kezd. El kell tehát készülnünk arra, 
hogy nemsokára szavazatunkat le kell 
adnunk. Nekünk emberekre, egész em
berekre van szükségünk, olyan egyé
nekre, akiknek van rátermettségük arra, 
hogy a város ügyeinek intézésében 
résztvehessenek s akik meggyőződésük
nek nemcsak a korzón, a kaszinóban 
a kör falai között s más más ily rej
tett, vagy legalább is nem ellenőriz
hető helyen, hanem ott a fórum előtt 
is kifejezést tudnak és mernek adni.

S épen azért, mivel a múltban kel
lett tapasztalnunk, hogy a képviselő
jelöltek választások előtt gombamódra 
megszaporodnak, minthogy azt kell 
látnunk, hogy a különféle klikkek pro- 
tezsáltjai mellett fölös számmal bukan- 
nak fel az önjelöltek is, nem tudunk 
szavakat találni, melylyel különösen 
hangoztatjuk, hogy a választó közön
ség olyan embereket tiszteljen meg 
bizalmával, a kik úgy értelmiségük, 
mint jellem szilárdságuknál fogva a 
város érdekeit hiven szolgálni képesek. 
Különösen kérjük Léva város közön
ségét, hogy egyes lelketlen izgatóknak 
fel ne üljöD, kik akár felekezeti, akár 
osztály különbség címén csak a gyü-

TABCZ A.
Lenau költeményeiből,

Dél felé.

Délre tart a zápor árja,
Délre zugnak a szelek, 
Arra von a szivem vágya.
Merre dörg a fergeteg.

Ott a messzi Magyarhonba’
Kis falu áll, kedves, szép ;
Átöleli erdő lombja,

8 áldva néz le rá az ég.

A faluban, künn a szélen 
Kicsiny ház áll, egymaga.
Falai közt rejté régen
Üdvömet e kis tanya.

Kedvéért jöttek ki tán csak
Az erdőből ott * fák,
Hogy oly féltve ráhaj ólnak,
Hogy úgy óvják négy falát I

Ablakából Lilla néz ki
Az erdőre hallgatag ;
Bura hajlott képpel nézi;
Lomb közt a szél mint szalad.

Nézi mélán, elmerengve, 
És caiiggedés szállja meg, 

Hogy a patak mint fát egyre 
8 szél mint elfuj levelet,

Mind hangosb a patak árja,
Mind zajlóbbak a szelek , 
Szinte zug az idő, szállva 
A magányos ház felett 1

Havas István.

Hüek a sírig.
Borús felhők kavarogtak Magyarország 

ege fölött 1848-ban . ., .
Gróf Berkey György huszárezredes a 

legszigorúbb tisztek egyike volt Komárom
ban, de a magyar nemzet példaszerű bazatia. 
Becsület és jellem : e két szó szentség ere
jével birt előtte. tBár kemóny katona, de 
angyali jószívű volt. Egyetlen leánya Eivira 
képezte boleogságát, örömét. Ha a bánat 
felhői borongtak nyílt, magas homlokán ; ha 
az élet százszoros bajai kínos érzést kelté
nek szivében : leánya ajkairól egy mosoly, 
egy gyenge szó elég volt arra, hogy lesúj
tott kedélye felviduljon ., .

Elvira ;a legszebb nők egyike volt. 
Nem egy férfiú szerette volna szivét meg
nyerni, de egy nagy akadály mindannyiokat 
visszanasstá.

Jól ismerték Berkey grófot, a ki életé
nek egyik főbüszkeségét ősi nemességébe 
helyezte volt. Tudták, hogy leánya kezére 
csak gróf vagy báró tarthat számot .... 
Pedig a bájos grófnő szivét megbóditotta 
egy egyszerű családból származó hadnagy : 
Szeredi Emil, daliás termetével, férfias szép
ségével és nemes jellemvonásaival.

A két fiatal szív megérté egymást , .. 
Hűséget esküdtek egymásnak a sírig. Vagy 
egymáséi lesznek, vagy senkié ....

A magyar nemzet szabadságharcza ez 
alatt a legnagyobb elkeseredéssel folyt. 
Kossuth Lajos felhsngoztatta a nagy nem
zeti eszmét: szabaddá, függetlenné tenni 
Árpádnak véreit s e szózata viszhangra ta
lált széles e hazában. Küzdött a nemzet, a 

szerencse kisérte csatáit, már már nem mész- 
sze volt Kossuth magasztos eszméjének meg
valósításától, amikor Görgei haditaktikája 
egyszerre tönkre tette a nemzet legszebb 
álmait, legédesebb reményeit , . .

Csak Komárom várán lengett még a 
nemzeti zászló. Klapka tábornok erős fegye
lemben tartotta szeregét s mig a haza min
den részében az ellenség öldöklő fegyverei 
diadalmaskodtak, Komáromra a harcznak 
újabb győzelmi csillagai ragyogtak fel,

Herkáiy és Ács környékén fejlődött ki 
hevesebb küzdelem s ez utóbbi helyen 
Szeredi Emil huszárjaival annyira kitün
tette magát, hogy kapitányi rangot nyert.

Szeredi a harcz után jelentkezett Berkey 
grófnál, aki éppen a harcz részleteit monda 
el leányának.

— Isten hozta, őszintén gratulálok, — 
kiálta fel a gróf, mikor Emil belepett,

— S mit gondol — kérdé a gróf — 
mi lesz a nemzet küzdelmének vége ?

— Bármi lesz, utolsó tcsepp .vérünkig 
fogunk küzdeni, az utolsó emberig.

— Nem lehetséges — mondá Berkey.
— Hogy-hogy ?
— Lássa kapitány ur, az egész ország 

veszve van már, csak Komárom, a szabad
ságharca ez utolsó bástyája áll még rendü
letlenül. De szorongatnak mindenünnen. 
Klapka egymásután kapja a fenyegető leve
leket: ba Komárom nem kapitulál, nem 
lesz kímélet senki számára. Klapka ezért 
legközelebb haditanácsot tart, felauja-e a 
várat s elfogadja-e a felajánlott feltételeket, 
vagy ropogtassa-e továbbra is ágyúit ? Eq 

részemröl inkább beleegyezném a vár fel
adásába, mint további eredménytelen küz
delembe, mert látom, előbb-utóbb teljesen 
legyőznek s az iga csak súlyosabb lesz.

A fiatal huszárkapitány megbotránkozott 
e szavakon.

— Gróf ur, e szavakat nem Berkey 
huszárezredes, hanem egy kétségbeesett 
honférfiu mondta. Komárom feladása az 
utolsó reménysugár elvesztése volna, Nem 
tehetünk róla, hogy oly árulóink is vannak, 
mint Görgei, de nekünk ilyeuek után indul
nunk nem szabad. Nem azért bontottuk ki 
a nemzeti lobogót, hogy egy két vereség 
után lemondjunk mindenről, Küzdenünk kell 
az utolsó csepp vérig, mert nem egyes nyo
morult emberek javáról van szó, hanem egy 
egész Európára kiható ügyről, mely vissza
adja szt. István ors-ágának ősi önállóságát, 
nemzetiségét, szabadságát, örök fenlétét. E 
czél lebegjen minden igaz magyar előtt, 
melyet ha elérni akar, nem gyávaságra, 
hanem vértanúi halálra kell elszánva lennie.

A gróf néma maradt, E’vira pedig elbá- 
múlt, erről az oldalról Emilt még nem is
merte. Tekintete folyton Emilen csüngött 
arcza ábrándos szint öltött, heble lázasan 
emelkedett.

E viselete nem kerüte ki a gróf figyel
mét, aki gondolkozóba esett és némi szünet 
után ünnepélyes komolysággal igyszólt:

— Igaza van barátom. A hazáért fel 
kell áldoznunk életünket uto'só leheletünkig 
Legyen nyugodt ... A mennyire befolyá
som engedi, a magyar nemzet megbántott 
géniuszának nevében tiitakocni fogok a



lölet és visszavonás magvát hintegetik 
békés, együttérző polgárok közé, kik 
előtt nem szent már az ember magánbe- ; 
csülete, családja, kik a dühtől tajtékzó 
szájjal szórnak hamis vádat mindazokra, 
kik polgártársaik előtt becsületben ál
lanak.

Feltételezzük Léva város közönsé
géről, hogy megtudja különböztetni az 
ő igazi jó akaróit. Nagyszájú, üres fejű 
emberek értékét ismeri mindegyikünk, 
Volt alkalmunk tapasztalni, hogy ezek 
az emberek, ahol észszel, kitartással, 
fáradtsággal munkálkodni kellett a 
közjó érdekében, soha sem voltak lát
hatók. ellenben mások becsületének 
meghurczolására, igazságok elferdité- •’ 
sére, viszály kodás és gyűlölet terjesz- ; 
tésére izgága természetükből kifolyólag 
mindenkor kaphatók voltak.

Vannak Léva városában koruknál, 
vagy eszüknél fogva érdemes férfiak, 
kik ismert szerénységüknél fogva soha 
sem fognak előtérbe tolekodni, vannak 
férfiak,kik a múltban is, mint városi képvi
selők, a legnagyobb buzgósággal mű
ködtek városunk felvirágzásán, ezeket 
ajánljuk a választó polgárok figyel
mébe. Ezek azok az egész emberek, a 
kikre a közönség nyugodtan rábizhatja 
magát, mert ezek vissza nem fognak 
élni a reájuk ruházott bizalommal.

A választó közönség érdeke az,hogy 
olyan nevek kerüljenek ki az urnából 
kiket közbecsülés környez, S hogy ez 
meg is történjék, egyedül csak a vá
lasztó közönségen áll.

Sivatag és nagyhegység.
Irt* * ; Mártonffy Imre.

Alig képzelhető nagyobb tájrajzi ellen
tét annál a két szónál, melyek czikkünk 
czimét jelzik.

A hegyek közt óriási sziklatömegek, ■ 
mintha egetrázó titánok hordták volna ösz- 
•ze föl a felhőkön túl, — a sivatacbin a 
beláthatlan térség, melyet rég kiszáradt ten
gernek sós hullámai egyengettek; amott el
ragadtatva legeltetjük szemünket, a folyvást 
változó, meseszerü, bűbájos képleteken,emitt 
pedig egy darab kihalt földnek örök egyfor- j 
masága mered elénk.

A hegyekből fakad a kristálytiszta, él
tető elem, mely az olvadó hó és jégmezők 
széléről csörgedez, aaztán rohamos esésben ■ 
dübörgő patakként tájékozva hull le a sötét 1 
örvényekbe s alul csöndes átlátszó tóvá, a . 
folyó bölcsőjévé gyülekezik, mely élő sza
lagként kígyózik végig vidékeken és orszá
gokon, termékenységet, gazdaságot nyújtva ■ 

haditanácsban a vár feladása ellen. A Berkey 
grófok sohasem voltak a hazának méltatlan 
bajnokai és hogy az utolsó Berkey sem lesz 
áruló soha, erre esküszöm önnek.

E szavak után mély csend következett, 
Szeredi kapitány eltávozott ...
Berkey gróf huszárezredes szavát ál'otta. 

A haditanácsban ő volt a leghevesebb ellen
zője a vár feladásának. De hiába volt min
den ... A vár kapitulált.

Berkey gróf lemondott rangjáról és 
leányával X. városba költözött.

A hős Szeredi kapitány pedig eltűnt, 
soha senki hírét sem hallotta . . .

* * *
Lezajlott hát a szabadságharcz dicső 

küzdelme. A nemzet mennyi reményét vitte 
az enyészet sírjába az utána következett 
osztrák önkényuralom: annak élő és tilta
kozó tanúi a jó Istenen kivül a mi nyomor
ban sínylődő szegény, öreg mankóé hon
védőink . ..

Izgatottan jár fel-alá szobájában Berkey 
gróf. Lelke faj elnyomott hazájáért, szive 
vérzik beteg leányáért ..,

Jön a szolga és jelenti, hogy az orvos 
beszélni óhajt vele . . .

A belépő orvos [komoly tekintete el
árulta, hogy nemsokára vége egy hosszú 
időn át szenvedett ifjú életnek.

Feldúlt arczczal siet a gróf haldokló 
leányának szobájába. Oly siri csend van itt, 
mintha a halál gyászos szelleme is elnémult 
volna áldozatának szenvedésein. Csak egy- 
egy nehéz lélegzet, egy fájó sóhaj jelzi, 
hogy van még életszikra a halállal küzkö- 
dőben . . •

Némán, megsemmisülve áll Berkey gróf 
leánya kórágyánál. Ajka remeg, szive össze
szorul, agy borzasztó önvád mardossa lelki
ismeretét ...

De ima * beteg egyuerra osak kinyitja

és nemzeteket kötve Össze ; a sivatagban a 
merev, holt homok, melyet a tropikus nap 
sugarai izzóvá tesznek ; nagy ritkán fénylik 
>tt, egy-egy sós, zavaros tócsa, még ritkáb
ban bugyog az éltető forrás, csupán a csa
lóka délibáb varázsol tiszta folyókat és ta
vakat a szomjas utas szeme elé, — ez az 
„ördög vizeu, mely gyorsan tűnik el ismét.

Pedig közelebbről tekintve, sivatag és 
hegység számtalan, közös vonásokat mutat. 
Épp mint a sivatagban, úgy fönn a ha
vas csúcsán nem virul tavasz, nem zöldéi 
növényzet; itt mint amott a pusztaság és 
magány borzadálya dobogtatja meg szivün
ket és lelkünk elcsendesül a vadon hatal
mától. A méretek nagyszerűsége, a terület 
korlátlansága, az a siri csönd, m»ly a ter
mészetre sulyosodik, mindenkire, ki első Íz
ben lép a világba, hatalmas benyomást idéz 
elő. Hegység és sivatag ama terepek,melyek 
a legborzalmasabb természeti tünemények 
székhelyei és hatalmuk annyival inkább van 
hatással lényünkre, mert a legcsekélyebb 
események se kerülik el szemünket. A siva
tagban dühöng a Számum irtó szele, mely 
az eget izzó, pokoli fénybe mártja, hatalmas 
oszlopokká kavarja a laza homokot és a vi
har szárnyain sodorja‘óva a remegő föld in. 
A hegyek csucsait a zivatar sötét felhökö- 
penye burkolja be : a hullámok megannyi 
óriási tüzkerék gyanánt hullanak az égről ; 
a zengés megrázkódtatja a sziklákat,a mély
ségből ezerszeresen hallatszik a visszhang és 
a jégeső borzalmas zúgásával vegyül össze. 
De az emberi jellem ktfajlődésére is van 
befolyásuk. A hegyi lakó szünet nélküli 
harczot viv a természettel ; dörgő bógörge- 
tegek, dübörgő hegyzuhamok, lehulló szik
lák szünet nélkül fenyegetik vagyonát és 
életét; de a? elemekkel való kérdésben nö
vekedik az öntudat ; ott a hol a városoknak 
elpuhult lakosa remeg, a hegylakó retten- 
betlenséget mutat, és ha saját ereje nem 
elegendő többé, akkor hivő szive az áhitat 
szárnyain fölemelkedik a teremtés Urához. 
A sivatag lakójának is dacolnia keli a ter
mészet borzalmaival és vérteznie magát az 
az ezer fé'e veszély ellen, mi által fölébred 
keblében a férd büszkeség és megtanulja, 
hogy bízzék önmagában.

Igaz ugyan, hogy a sivatag lakójának 
élete egészen másként alakul, mint a hegy
lakóé, az egyik röpke tevéken száz meg 
száz mértföldet halad ; és a rövid pihenések 
közben csupán a lenge sátor képezi menhe- 
lyét, a másik a röghöz köti magát és fahá- 
zat alapit magának birtokán, de mindkettő
nek megvan a szabadság szeretető, a mér
sékletesség, a szolgálatkészség és vendég

bágyadt szemeit s halvány remegő ajkai 
elhaló hangon suttogják :

— A yám, jó atyám! Itt vagy . . . kö
szönöm Megyek, megyek nemsokára . . . 
Tudom, hogy atyai szived áldása kisér 
utolsó utamra ... de Istennek, az egyház
nak áldását is szerelném magammal vinni 
vigasztalásul, h szén ily hosszú útra oly jól 
esik a vallás vigasza, támasza . . .

A gróf megérté leánya akaratát . . . 
Ismét mélységes csend, melyet csak az apa 
elfojtott zokogása és a beteg halálhörgése 
szakit meg egy-egy pillanatra . . .

Nyílik az ajtó, — belép az egyház szol
gája: egy egyszerű barát.

A gróf megreazent égési valójában, 
mintha kisértetet látna . . .

Késő volt már minden ... a pap hiába 
hozta magával a vallás vigaszát. Imázva 
fordult vissza, kimondhatatlan fájó érzéssel 
zokogván el útjában a halotti zsolozsmát...

És Berkey gróf testileg, lelkileg meg
törve görcsös fuldoklással borult elvesztett 
kincsének romjára . . , És fájdalmában két
ségbeesve mindennapi egyszerű imája volt : 
Sújts Mindenható 1 K>t szivet tettem tönkre 1

Leveles Anna.
Mussikuzé vígan csendül 
Elballatszik messze. 
Fehér ágyán megremeg egy 
Halovány menyecske, 
Virágos kis ablakából 
Kitekint az útra, 
Menyasszonyi piros bimbóé 
Fehér koszomra 1

Megy a náesnép a templomból { 
Szólítják a papot, 
A toronyban megesenditik 
A lélekharangot.
Súg-búg a nép; olyan sápadt
A vőlegény arcza I
Most kait meg ép az elhagyott 
Szép Levelű Anna . . . 

szeretet. Ezeknél úgy mint amazoknál a 
költészet menhelyet lelt.

Ha a karaván letelepedett az oázis pál
mái alatt, mindenki áhitatosan hallgatja a 
regélő édes szavait ; a hegyekben hangzik a 
furulya méla bús daliama és az öreg anyóka 
földi manókról és tavi tündérekről mesél a 
fiatalságnak.

Barsmegyei gazdák első gőzeke 
szövetkezete.

E czimen alakult meg múlt vasárnap, e 
hó 3-án a barsmegyei gazdák első gőzeke 
szövetkezete. Helyesebben ^Magyarország 
első gőzeke szövetkezete11 nevet kellene visel
nie, mert ilyen szövetkezet az országban 
még nem volt ; gőzeke consortiumok, a me
lyek fölszántásra alakultak, voltak eddig is, 
— de valóságos szövetkezet, a melynél majd
nem kizárói .gos czél, a társulati gazdák 
földeit saját erővel megvásárolt gőzökével 
művelni meg és igy a mély szántást olcsóvá 
tenni még eddig az országban nem alakult 
meg.

Az értekezl Ordódy Lajos elnöklétével 
tarto'ta meg alakuló gyűlését, A megalaku
lás fő tétele volt az.hogv 1800 magyar hold 
területnek évi megmunkálása biz'ositva le
gyen. E< is lett érve, a mennyiben a követ
kező egyének kezdték meg az alakulást.;

Ordódy Lajo< N*gy-Ker»skéoy  100 ho’d, 
Ordódy András N >gy-Málas 120 hold,R<zgha 
Ernő is-Ker 150 ho'd, Levatich Ltszió 50 
ho'd, Knap Sándor B«r*cska  150 ho'd, 
H<-cht József Nagy-Malas 50 hold, Singer 
M ksa Kalna 60 hold.S-lsberger János Bsjka 
80 hold, Dombay Vilmos Endréd 40 hold, 
Kiéin L'pót, Endréd 50 hóid, Hech Ede 
Endréd 100 hold, W-íbz Kámári Fegyver
nek 200 hold, B«ró Pittel Gyula Ká na 36 
hold, Pósa Béla Pel 70 hóid, Pósa Béta 
N»gy-Málas 30 bo d. B-rger Ado'f KaiuaSO 
hold, T-ubinger Ágoston Tőre 70 ho d.

Egyelőre ennyi tag jegyezte az éven- 
kint szántandó saját területet, de kilátásban 
van, hogy e névsor még szaporodni fog. A 
zaeli i uradalom nevében Kherndl János 300 
holdat helyezett kilátásba.

Minthogy pedig 'izle részekkel mintegy 
7500C korona vo't tervezendő és minden 
ho'd egy üzletrészt képvisel, a kívánt összeg 
fedezve lett és igy a szövetkezet megala- 
kittatott. Megválasztották az igazgatóságot 
egyhangúlag a követi.ezö tagokbó1 :

Ordódy Lajos, Levatich László, Rázgha 
Ernő, Salzberger János, B <rger Adolf.

A felügyelő bizotti ag tagjaiul megvá
lasztattak ;

Ordódy András, Weisz Kálmán, Hecbt 
Ede, — Singer Miksa.

A gőzeke junius hóban fog megérkezni 
és működését az aratás után nyomban meg 
fogja kezdeni. Az első göreke szövetkezet 
után mos'- már valószínű, hogy megalakul a 
zsitvavölgyi és a barsmegyei gazdák szövet
kezete ? Az ország máé részeiből is már 
kérik az alapszabályokat, mert csak helyes 
megalkotásától függ az ilyen alakulások le
hetősége. — Esen kiválóan hasznos s a mai 
viszonyok között az eredmény egyetlen biz
tosítékát képező c'akulásunk sikere Ordódy 
Lajosnak köa'önhe ő, ki megyénk gazdasági 
kultúrájának 30 ev óta lelkes apostola.
-lt: - j _■   —— - ■ jg- » - ■■ -. r ■■■ « ■»——

Különfélék.
— Hangverseny. A lévai állami ta

nítóképző ifjúsága az intézeti egyesületek 
javára 1904. évi február hó 6 ik napján az 
„Oroszlán" sz .Hó nagytermében tánczmulat- 
sággal egybekötött hangversenyt rendez, a 
következő ' zep műsorra : 1. „Az ezred
leánya*  Nyitány Donizetti G. Zongorán elő
adják : L<szy Jenő és S .en’györgyi Gusztáv 
IV. évesek. 2. „A szent nyomok * Varadv 
Antaltól. Szava ja: Tóth Árpád III. éves. 3. 
„Óh, mint rés’ :et a virág L finn 1“ Bog'er 
B. Énekli: Küy Ká'mán IV. éves, dongó- 
karr:1 kíséri az ifjúsági énnekkar. 4. „A fü- 
lemü e“ Arany Jánostól. Szavalja; Huber 
Antal I. éves. 5. „Don Ju<n“ Mozarttól. 
E öadják ; Bartos Győző IV. éves h-gedün, 
Baska E idre IV. eves harmóniumon és Ltezy 
Jenő IV. éves zongorán. 6. „Kömives Ke
lemenné*  Székely ballada. Szavalja : Márkus 
Károly,IV. éves. 7. „Régi nó’a“ Lányi Er
nőtől. Énekli : az ifjn-ági énekk,ír. 8. „A'neas 
Didó ravatalánál*  Z-mpiéni Arpadtó'. Sza
valja : Subali József II. év«s. 9. „Smon 
Judit*  Melodráma. Szövege Kis*  Józseftől, 
zenéjét Rsvfy Gézától. Szavalja : Barthaha 
Jenő IV. év«s, zongorán kiséri: Tóth Árpád 
III. éves. 10. „Nepdal-egyveleg*  Hoós I.-tól. 
Játsza : az ifjúsági zenekar. Kezdete esti 8 
órakor, Belépő-díj : Személyenkint 2 korona, 
tanulók részére 1 korona. Felülfizetéseket 
köszönettel tógád a rendezőség.

— Körmöczbánya gyásza C b a - 
b a d a József, Körmöczbánya város volt 
polgármestere és a körmöczbányai választó 
kerület volt orsz, képv:selöje e hó 4-én 65 
éves korában Köimöc-bánym elhalt. A bol
dogult több mint negyven éven állott Kör
möczbánya város szó'fájtában, melynek 
igazi hü fia volt. Hivata oskodásárak idejére 
esik Körmöczbánya város felvirágzása. Bok
ros érdemeinek elismerésed! ő felségé, a ki
rály a koronás arany érdemkeresz.tel tün
tette ki, a körmöczi po' .á'ség pedig 1900. 
évben Ámon Ede halá a után, szabadelvű 
párti programmal orsz. képviselővé válai-- 
lotta, 1Ö01, évben azonban a mandátum 

nélkül maradt Lukács László pénzügy
miniszter javara visszalépett. Halála nem 
csak szülővárosában, hanem az egész vár
megyében őszinte részvétet keltett. Rsva- 
talára a város közönsége díszes ko-zorut 
helyezett s elhunytéról a következő gyász
jelentést bocsátotta ki: Körmöczbánya szab, 
kir. és főbányaváros közönsége és tisztvise
lői kara mélyen átérzett bánattal jelenti, 
hogy Tekintetes Chabada József ur, a koro
nás arany-érdem cereszt tulajdonosa, Kör
möczbánya szab. kir. és főbányaváros nyug, 
po'gármestere és díszpolgára, a körmöczbá
nyai választó kerület volt országgyűlési 
képviselője, Bara vármegye törvényhatósági 
bizottságának és a városi képviselő-testület 
tagja folyó évi jan. hó 4-én jobblétre szen- 
derült. Negyvenhárom éven át a város szol
gálatában állott, huszonhét éven át mint 
polgármester müködött.mely hosszú idő alatt 
a varos közjava előmozdításának első mun
kása volt. Ezért környezete életében köz
tisztelet és szeretet. Körmöczbánya, 1904. 
évi január hó 5-én. A das és Oéke lengjen 
porai felett I

— A lévai nöegylet to'yó évi február 
hó 1-én, a Stefánia árvahazjavára, a város
háza dísztermében budapesti zenekedvelők 
közreműködésével fiiharmonikus estelyt 
rend.z.

— A lévai izr. nőegylet az idei 
táncmulaiságoa sorai f. hó 3-au előképekkel 
és műkedvelő szmielőadással egybekötött 
tánczestély tyel nyitotta meg. A termet az 
érdeklődő közönség szinüitig töiiö'ie meg. 
At előadást élőképek előzték meg. B-muta
tásra került a négy évszak s minden életkép 
zajos tetszést aratott. Igéző szép látványt 
nyújtott a Nyár, melyet a Szauer csalad 
alakított. Ez után színre került H.hn Rizső 
egy felvonásom dramolet je „A miniszter elő
szobájában", Közbe djnok szerepét Feny
vesi Karoly alakította. Fenyvesi Kirolyt 
eddig, mint pótolhatlan bá - és sztumüren- 
dezöt ismertük, most azonban bizonyságát 
gát adta, hogy a színpadon is teljes bizton
sággal, mondhatni művészettel mozog. Meg
kapó drámai erővel ecsetelte az öreg dijook 
nyomorát s konstatálhatjuk, hogy egész ala
kításában a kö-önség erzelmei felett ura- 
kodott. Kétségtelenül az ö föllépése képezte 
az estély fénypontját és biztosította az es
tély sikerét. Jó partnerei voltak B e r g e r 
M czi (N <velöno), Grünberger Jenő 
(M niszter) es Madarász Ödön (Jean).Az 
előadást gyermekekből alkotott magyar cso
portok tánczazá 'a be s az apróságok ’ánca 
valóban kedves látványt nyújtott. Éz utáu 
tánca kö-e k-ze‘t régi, őst szó ás szerint 
vnágos virrad ig. Min’ értesü ünk, az estely 
szép anyagi sikkerrei is j irt. A jelenlevő 
hölgyek közt következőknek neveit sikerült 
följegyeznünk : as-zonyok ; A imau Józsefné, 
Bódogh Laj >sné, Br-un Gyu'áné, B um Sz- 
mune, Bol.ár Samuim, B umenthal Jóuásn 
Earttóczy B »rnabá«ne,Czukkeriie (Verebely), 
Dr. E ek Mérné. Frommer Mérne, F -nyvesi 
Karolyné. Fischer Natálné, Frey Vilmosáé 
(Sz.ékesf.-h í r vár), Frommer Iguácsné, özv. 
Fischer Lipótné. Dr. Frank J-abué (N »gy- 
Kalna), Grotte Vtimosné, G ünberg ,r Ma- 
nóne, Holzmann Bódogné, H„cht Vilmosné 
(Ntgy-Malss/ D Klem J <kabné, Kaufmann 
Kálmánná, Dr. Kohn Markne (Ipolyság), 
Kr.user Sandorné, Dr. Pnszner Gyuláué, 
P isender Netti, Rjsenczveigné (Nagy-Tőre) 
R-.itmaun Ignáczné, Rapaport Manóué, Sza
uer Mérné, Sodner S monné, Steiner Sán- 
dorne. Sch ck G'uláné, Schwarcz Izsóné 
yCsuz), Tuma P4ué, T-uber Zogmoudné 
(Nígy-Kátna), Dr. Wemberger Adó fné, 
Weisz M >rne, Wei B-nőné, Weisa Zug- 
raottdne, W-úsz S-rnuné, Weisz Jsnön^Wa.sz 
Káitnatine (Fegyvernek). Leányok; Berger 
M'Cti, B um Éviké, Biurn Margit, Berczelter 
I'-ma (Ipolyság), Ehten-tein Szidt, Fischer 
I onaa, F “Cher S iri (Nvitra). Froyberger 
Me'anie (S ered), Grot e Irma, I .ezer Gizi, 
(Nyur ), Kiéin Gizi, Körner Banka (Ipoly
ság), R ttmann Etelva, Sollner Gizi, Steiner 
Ilonka, Wer*b*imer  S'.er.fi-e (N Szómba1).

— Mükedvalő előadás. A lévai 
kath, legeuyegyesület mn műkedvelő előa
dása e é élénk érdeklődéssel néz Léva vá
ros közönségé s alapos a reményünk, hogy 
iparos ifjúságunk ez a kálómmal is ki fog 
tenni magáért. Maga a darab, mely hazánk 
történetének egyik legszebb lápjáról van 
véve, már o yao, hogy számot, tarthat ér
deklődésünkre. A rendezőség pedig — élén 
az egyesület fáradhatatlan önökével — min
dent e követ, hogy a mai mulatság is gya
rapítsa a legenyegyesü e eddigi sz p sikereit, 
A műkedvelői szinjátek este tél 8 órakor 
kezdődik. A rendezőség, tekintettel azon 
körülményre, hogy az előadandó nÖ i Eré
nyek*  czimü történelmi színmű az egész 
estét igénybe veszi, arra kéri az érdeklődő, 
m, t. közönséget, hogy a jelzett időre pon
tosan megjelenni szíveskedjék, nehogy az 
e őadás késése miatt a táuczmulatság meg
kezdése is ha'adást szenvedjen. M.nt hírlik, 
a rendezőség a résztvevő hölgyeknek igen 
csinos tánczmnddei fór kedveskedni,

— A „Kath Kör" febr.2-an tartandó 
farsangi e^télyere nagy buzga'ommal foly
nak az előkészületek. A meghívók pár nap 
múlva szintén szétküldetnek, ha sikerül a 
műsor szereplő személyeit véglegesen meg
állapítani.

— EskÜVŐ. Varjasai S u h a j d a János 
gyógyszerész a Boleman gyógyszertár gond
noka 1904. évi jan. 16-to esküszik örök 
hűseget Hajas árhölgynek, néh. vár*  



palotai Hajas Simon nyug. prim. urad, köz
ponti intéző és neje szül. Kappel Vilma 
ieánvánuk. Az egyházi áldást Gróf Csáky 
Káro'y váczi megyés püspök adja a fiatal 
párra Vaczott saját kápolnájában. Tanukként 
szerepelnek, a menyasszony részéről Dr. 
Ripcsák Imre püspöki udvari uradalmi fő
orvos, szt. Gergely rend lovagja, a vőlegény 
részéről királyfiai báró Jeszonák István Esz
tergom megyei főispáni titkár.

A lévai kér. ifjak társulata, mint 
értesülünk, e hó 24-én lartja farsangi mu
latságát, Bánó íren a kirá'yszinbáz prima
donnája éa Beregi Dezső budapesti szinusz 
közreműködésével. A zenét S á r a y Elemér 
fogja szolgáltatni.A meghívókat a napokban 
bocsátják ki.

— Gyászhír. S z e p e s s i József,föld
birtokos, a lévai polgárság egyik köztiszte
letben álló alakja,mint részvéttel értesülünk, 
e hó 3-án munkás életének 81. évébeD, a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után el
hunyt. A boldogult holttestét e hó 5-én he
lyezték örök nyugalomra a családtagok,nagy 
számú rokonság és jóbarát őszinte részvéte 
mellett. Halálát neje, gyermekei unokái és 
dédunokái gyászolják. Áldás és béke ham
vaira.

— Névmagyarosítás. Grünberger 
Ármin lévai illetőségű, budapesti postatiszt, 
továbbá Grünberger Jenő és Fülöp lévai la
kosok zezeték nevüket a belügyminiszter 
engedélyével G e r g e I y-re magyarosították.

- Uj állatorvos. R é vész Mózes 
áflatorvjs vármegyénkben, Garamlök köz
ségben, szülőfalujában megtelepedve állat
orvosi prax'St folytat.

— Áthelyezés A vallás és közokta
tásügyi miniszter Nagy József barsvárme- 
gyei és Simoncsics Antal somogyvár- 
megyei tanfeiügyelőségi tollnokokat kölcsönö
sen áthelyezte.

— A lévai iparoskör e hó 6-án tár
gyalta 17 tag által benyújtott azon kérel
met, hogy a kör a lévai katholikus körrel 
egyesüljön. A terv általános tetszésre talált, 
azonban mivel a kérvényezők az egyesülést 
a katholikus kör felekezeti jellegének fenn
tartásával akarták vo'na keresztül vinni, az 
egyesüléshez a többség hozzá nem járulhatot*.

— öreg honvédeknek. A? uj év al
kalmából Z « h o“r á k Saudor ügyvédi Írnok 
keileme.s meglepetést szerzett a még élő 
egypár lévai 48 as honvédnek,a kik részére 
mint egy 3 klg. szivarvéget gyűjtött,melyet 
uj év napján a lévai iparos olvasókörben 
szives kö’zönetük kifejezése mellett vettek 
át öreg honvédetek.

— Kör egyzöink mozgalma B i s- 
vármegye községi és körjegyzői kara a 
napról-n^pra szaporodó munka teherrel s ez
zel szem en su yosbodó, nyomasztó anyagi 
helyzetével, az eddig kifejtett küzdelmet 
tovább fo yta’ni képes n m lévén, ugv a 
saját helyzete, mint a türbe len községi 
közigazgatási állapotoknak a fennálló tör
vények kereten belü i megjavítása érdeké
ben tartozó halaszthatlan kötelességeként 
fordul a megyei törvényhatósághoz ama 
kére mével, miszerint I.) A segédjegyzöi in
tézmény minden jegyzői irodában rendsze
resítessék ; II.) A kö>jegyző törzsfizetése az 
1886 évi XXII. t.-cz. 66. §-a alapján a 
207/1886 szám alatti fizetésűére vonatkozó 
közgyűlési határozat revíziója mellett min
den községi és körjegyzőnél a hol azt el 
nem éri, 1200 koronában áilap^tassék meg; 
III.) A lakbér illetménye évi 400 koronában, 
avagy megfelelő tisztességes természetbeni 
lakás állapíttassák meg; IV.) A köronbelüli, 
nemkülönben a körönkivüli fuvarátalány az 
igazságnak s a valóságnak megfelelő összegben 
állapittasaék meg ; V.) Úgyszintén a napidij 
átalányt, ép ugy az irodaátalányt is felemel
tetni ké'i; VI.) Végűi tiszteletteljesen kérik 
a törvényhatóságot a közigazgatási bizott
ságnak javasla ot tenni az iránt, hogy a 
községi körjegyzői anyakönv^vezetök tiszte- 
l<*tdijainak  az 1894. évi XXXIII. t.-cz. 11. 
§-a értelmében 400 koronában való meg
állapítása czéljábó a nméltóságu m. kir. 
Belügyminisztériumhoz sürgős indokolt fel
terjesztés intéztessék. Az itt elősorolt mél
tányos s igazságos kérelem indoklását egy 
terjedelmes memorandumba foglalva a köz
gyűlés minden tagjának megküldötték, ké
relmük nem alap nélkül való s hiszszük, 
hogy törvényhatóságunk a felhozott okokat 
mérlegelni focja s ezáltal megadja a módot 
közigazgatásunk eme munkásainak bajai 
orvoslásara,

— Uj Utblztos. Barsvármegye főis
pánja Fersch Ferencz m. kir. miniszter 
elnökségi hivatalszolga, budapesti lakost 
Nagy-Silló székhelylyel ideiglenes minőségű 
J.rmegyei II. osztályú utbiztos’á nevezte ki.

— A Körmöczbányai Magyar Egy - 
lat, mely mar bu-zonnarm»diK eve föuná'l, 
megkereste a F. M. K. E, elnökségét az 
iránt, ha va Ijon nem egyesü hetne-e az 
egy sülét a F. M. K. E'-tel, olyképen,hogy 
Címét és jelleget megtartaná, azzal a hozzá
adással .mint a F. M. K. E. körmöczbányai 
választmány*.* 1 A F. M. K. Uj. elnöksége a 
megkeresést be fogja mutatni az igazgató 
választmánynak, mely 1904 január második 
felében ü1 ös«'« Nyitrán.

— Magántisztviselők nyugdíj egye- 
■tllete. A ÜeiÜsSV miniszter jóváhagyta a 
M .gautisz'viselők Országos Nyugdijegyesü- 
le.ének 1903. junius 21-én módosított a ap- 
ssabáiyai', a melyek intézkedései közül i*ü  
löuöoen két üdvös újítás emelendő ki, A« 
•gyík; a visszaható biztosítás, a mely lehe*  

tővé teszi, hogy azok, a kik eddig v ilamely 
gátló kötü'ménynél fogva nem léphettek be 
az egyesületbe, mulasztásukat részben, vagy 
egészben pótolhassák. A másik a nötisztvi- 
se öknek teszi lehetővé, hogy munkaképte
lenségük esetére s aggkorukra ők is nyug 
dijat biztosíthassanak maguknak. Mindkét 
módositás lényeges ha*adást  jelent ezen egye
sület életében, mely szociális jelentőségű 
czéljainak megoldására mos már tekintélyes 
anyagi erővel rendelkezik.

— Vásár. Léván ez évi január 4 én 
tartott országos baromvásárra feihajtatott 
szarvasmarht 1983 darab, ló 2126 drb, juh 
61 drb, kecske 7 drb, szamár 3 drb, össze
sen : 4180 drb. Ezekből eladatott szarvas
marha 690 drb., ló 197 drb, juh 11 drb, 
szamár 1 drb, kecske 2 drb, összesen : 901 
darab.

— Halálos baleset. Svai-a 1 Pál 
garamszöllösi 63 éves főldmives e hó 4-én 
szekerével fával megrakodva ip .rkodott ha
zafelé a szőllősi erdőből. O maga a fatete
jén ült s ugy hajtotta a lovakat. Útközben 
a kocsi felborult s a szegény ember oly sze
rencsétlenül bukott le, hogy az egész rako
mány ráesett s öt agyouütötte. Mire fele
melték a kocsi aló!, mar megvolt halva.

— A rendőri bíráskodás reformja. 
A közigazgatás egyszerűsítéséről szóló tör
vénynek e rendőri bíráskodás reformjára 
vonatkozó intézkedéseit a belügyminiszter 
a jelen év folyamán szándékozik eietbelép- 
tetni. Az uj reudőri bíráskodási eljárásjra 
vonatkozó végrehajtási rendelet és utasítás 
tervezete már elkészült, életbeléptetése előtt 
azonban szaktanacssozmányon fogják a vég
leges szöveget megállapítani.

Szarvasmarlia-díjazás Privi 
gyén. A Nyitramegyei Gazdasági egyesü.et 
a főidmive'esügyi m. kir. miuiszterium és 
Nemet-Próua, valamint Privigye városok 
anyagi .ámogatásával múlt évi deczember 
hó 22-en Privigyéu jói sikerűit szarvasmarba- 
dijazast rendezeti. A melyre felhajtatott 30 
drb. tehén és 25 drb. üsző; kiosztatott 350 
korona jutalom. Hogy a díjazás nem volt 
o>y kielégítő, annak oka Rabban keresendő, 
hogy a pnvigyei járás több községe részt 
nem vehetett a díjazáson az uralgó száj és 
körömfájás miatt.

Egészséges gyo norhoz mindenek
előtt rendes erőteljes emjsztes szükséges, 
S»jaos epen ez irányban azonban sokszor 
vétirezünk és így tamad a gyomorrontás, 
é.vagy taianság, székrekedés, álmatlanság, 
főfájás, kó.ika, vérszegényseg stb. Ne uiu- 
laszsza el lehat senki jo es hathatos óvószert 
hasznaim, mely ugy a gyomrot, mint az 
egesz emberi szervezetet erősíti, gyógyítja 
es jó egeszst gben tarija. Ilyen szer egyedül 
csaa a valódi BRARl-fele MAR1ACZELLI 
GYOólURCSEPPEK,évtizedek óta kipróoait 
zamatos izü, biztos hatasu házi gyógyszer 
az összes gyomomajoknál. Üvegje 80 fillér 
a gyógyszertárakban. Utánzatoktól óvakod
junk.

tiPKOsAGOK
Rovatvezető: ZUHANY.

Csalódás.

Báró: Pajtás, légy szives néhány napra 100 ko- 
rouát kölcsönözni.

K o lin: fcJojnáloin, de most nincsen.
Báró; Micsoda ? — Hát akkor miért ittam én 

veled bruderschaftot ’? 1

Gyerek felelet.

Az apa (játszó fiához^ : Te Pisti, mit művelsz 
már megint ?

Pista: Katonásdit játszom !
Apa; Hát a leczke ?
Pista; Az meg az ellenség 1

Szószerint vette.

Férj; A feleségem mindent szó szerint vesz.Azt 
találtam neki mondani tegnap,hogy menjen a pokolba, 
miudjárt hazaszaiadt az anyjához.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

A karácsonyi ünnepek alkalmából az 
irg. nővérek intezeteben 42 gyermek kapott 
egész öltözet ruhát és 4 gyermek czipőt, a 
következő jótevőktől : Az irg. nővérek egy 
vég kelmét és 3 pár czipőt, Grotte Vilmos 
14 méter kelmét, KovácaiK Samuné 4 koro
nát, Kovács Ilka 1 pár czipőt, N. N. két 
ruhát, az ovodas gyermekek gyűjtése 25 
Kor. 26 fid., az elemi iskolások gyűjtése 27 
Kor. 03 üli., a polgári iskolások gyűjtése 
37 Kor. 84 fillér. b} '

A ruhákat a következő nők szívesked
tek megvárni: Bíró Jánosné 4, Bella Lászlóné 
2, Belanyi Józsefné 1, Csuvara Mihályné 2. 
Csepe Jánosné 2, Dobek G.zella 2, Fran- 
cziszczy Margit 1, Hartl Rszsöné 2, Kapolnay 
Józsefeié 1, Kozma Erzsi 2, Kónya A ma 1 
Kovachné 1, Laczkó Anna 1, Lakos Anna 
1, Macsanszuy Jánosné 3, Miklósy Józsefné 
1, Nyuii Rizsi 1, Oszuska I.ona 1, Ridványi 
Maria 1, Schwarcz Viimoané 3. Tóth Hona 
1, Toluayne 3 öltözet ruhát.

A szegény gyermekek nevében hálás 
köszöuetet mond

az intézet igazgatósaga. 
Nyilvános köszönet és nyugtázás.

G.ram-Szt.-György község elöljárósága 
24 korona készpénzt, a „Bnhien K italin 
Keresztyen Nőegylet*  süteményt és gyümöl
csöt, Juzsefc.ek Karoly ur pedig 12 zsák 
ágyasalmát, tíalzberger József földbirtokot ur 

Simonyból 20 koronát volt szives a „Stefánia 
Arvabáz“ czéljaira küldeni.

Amidőn ezen kegyes adományok kéz
hez vételét van szerencsénk igazolni, fogad
ják a nemeslelkü emberbarátok jótétemé
nyükért leghálásabb köszönetünket.

Léván 1903 deczember 26-án.
Levatícü Gusztavne Faragó Sámuel

nöegyl. alelnöke. nöegyl. titkára.

Köszönet nyilvánítás
Eimuiaszthatatlan kötelességünanek tart

juk, bogy Fenyvesi Károly urnák, mint az 
izr. LŐegylet buzgó titkárának, ki semmi 
fáradtságot nem ismerve, mint mindég, most 
is arra törekedett, hogy a 3-án rendezett 
mulatság mennél fényesebben sikerüljön.

Fogadja fáradságáért az egylet és annak 
szegényei nevében hálás köszöuetünket.

Weisz Mérné 
a uöegy. elnöke.

Elszámolás es köszönet nyilvánítás.
A lévai izr. nőegylet által a rendezett 

tánczestély alkalmával a következő urak 
fizettek felül: EngelZvgmond, Dr. Frommer 
Ignácz, Neumann Ármin (Bpest) 6 Kor., 
Bódogh Lajos, Halmai Mór (Zseliz), Missák 
Z.igmoud, Schwarcz Izsó (Csúz), Wertheimer 
Vilmos 4 Kor., Hamburger József 3 Kor., 
Berger Adolf, Barkóczy Barnabás, Braun 
Gyuia, Diaman, Dr. Elek Mór, Dr. Frank 
Jakab, Fenyvesi Károly, Dr. Kiéin Jakab, 
Knapp Géza, Krauser Sándor. Dr. Priszner 
Gyula, Raitmann Ignácz, Rosenzwaig (Tőre), 
Dr. Szilárd Sándor, Szauer Mór, Sollner 
Simon, Tiuber Zűgmond (N.-Kálna), Dr 
W ■iez Lipót, Weisz Benő, Weisz Samu, 
Wjisz Jenő, Weisz Zsigmond, Weisz Kál
mán (Fegyvernek) 2 Kor., Adler Gvu'a, 
Blum Samu, Bolgár Samu, Fuchs József, 
Frommer Mór, Freund Sándor, Freiberger, 
Fiscber Natál, Láng Bernáf, Madarász Ödön, 
Medveczky Sáudor, Steiner Sándor, Schück 
Gyula, Sehöustein Henrik, Weinberger Zsig- 
mond 1 Kor.

Összes bevétel : 740 K. — fii.
Kiadások ; 479 K. 57 fi1.

Maradt tiszta jövedelem : 260 K. 43 fii.
Fogadják ugy a nemes szivü adakozók, 

mint a fáradságot nem ismerő rendezőség 
és a szereplő műkedvelők egyletünk nevé
ben hálás köszönetemet.

Weisz Mérné, 
I elnök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 
1904 ÓV> január hó 3-tő1 1904. január hó 10-ig 

Születés.

A szülök neve
aa
a g< s
br

A gyermek 

neve

Styevár Julianna leány Mária

Fremmel Lajos Gápel Ilona leáuy Iioua Julianna

Siuko Jáuos Árendás Orzsébet fiú József
I
|

Csányi József Urgasz Verőn. fiú Mátyás !

Halálozás.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány

1 Az eUmnyt neve Kora A halál oka

i Szepesy József 81 higvérüség

1 ifj. Dohány István 37 szí vsze'lhüdés
i
i özv. Balcsik Jánosné 

Császár Borbála
61 tüdővész

! Galovics Antal 79 végelgyengülés

Búza na.-mázsánként 14 kor. 30 fill. I
14 kor. 50 fill. Kétszeres 12 kor. 80 fill. I 
1 3 kor. 20 fill. — Rozs 12 kor. —fill.12 kor. • 
40 fiU — Arpall kor 60fii). 12 kor. 80 fi i 
Zab 10 kor. 80 *1'1.  11 kor. 20 fill. — Kuko 
ric.ra 10 kor. 20 fill kor. 10 80 fill. Bab *
14 kor. 40111. 15 kor. 20(111. — Lencse 16 kor. í 
20fili. 16 kor. 60 fill. — Köles 10 kor. — fill. i 
10 tor. 40HI (

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag — — —korona Luczernama’ 
54 60 korona, Impregnált Répa mag , 
— —kor. Répamag — — kor Muharmag ( 
7 7’/, kor Baltaczim— — — kor. ,
Bükköny 6’/, 7‘/gkor.Vöröshere 62 68 kor. • 
Fehérhere----- Komoczini fűmag — — ,
Thimotbems 22 24 kor.

Irodalom és művészet.
Szakújságból politikai lap. Szokatlanul 

ünnepli mez a „Biztosítási és Közgazdasági 
Lapok" a 10-ik évfordulóját. A lap ugyanis 
újévtől kezdve politikai hetilappá alakult s 
a közgardisági téren a kü ön vá uterület és 
nemzeti függetlenség hive lesz.

A positivismus. Annak a bö'cselmi irány
nak, a mely lassanként az egész társadalmi 
és tudvmányos élete’hata mába ejtette, meg
alapítója Corate A’oston, a ki a tudomány 

i csalhatatlanságában hisz és azt tartja a tár- 
i sadalom és ailam legfőbb birájának és az 

emberi boldogság és jólét megalapítójának. 

Matematikus volta alkalmassá tette öt a szi
gorú követkéz tetesre. A fejlődés elvének 
alapján áll s teológiai, metafizikai és positiv, 
vagyis szorosan vett tudományos korszakot 
különböztetett meg az emberiség fejlődésé
ben. Ez utolsónak mással, mint tényekkel 
számolni nem szabad. Ebből következik, 
hogy a végső okok kutatása nem lehet a 
tudomány feladata. Az emberiség fejlődése 
abban ál), hogy az ember felülkereked'k az 
állaton. E munkát a társadalom végz’, a 
társadalom tehát fö'ötte áll az egyén akara
tának és érdekének. A társadalom iránti kö
telezettségeket a nevelés fejleszti az ember
ben. Legfőbb ezek közt az altruizmus.

Comte ezt a tisztán tudományos alapon 
álló társadalmat mégis vallásos módon akarja 
megalapítani. Hívei va'óságos szektát alkot
tak. A Comte-féle tan egészben véve igen 
komoly és figyelemre méltó kísérlet a tudo
mányok 1840 körüli állapotának összefogla
lására, de mégis, ha alapelvét igaznak fogad
juk is el, a taunak magának változnia kell 
abban a mértékben, amint a tudomány előre
halad.

Comte Ágostonról szói a Nagy Képes 
Világtörténet most megjelent 198. füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marcsali Hsnrik, egyetemi tanár, ki egyút
tal a kötet iröja is. Egy-ezy gazdagon illuszt
rált kötet ára dszes felbörkötésben 16 ko
rona; füzetenként is kapható 60 fillérjével, 
Megjelen minden heten egy füzet. Megren
delhető Nyitrai és Tarsa könyvkereskedésé
ben Léván.

Nyilttér.
V. 648/1 1903. szám.

‘Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102, §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy az aranyostnarótbi. kir. 
törvényszék 1903. évi 3178 számú végzése 
következtében dr. Weisz Lipót ügyvéd ál
tal képviselt Tóth Jónás javára Ossvald 
János és Pál ellen 110 korona s járulé
kai erepig 1903. évi szept. hó 17-éu foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le és 
felülfoglalt és 860 koronára becsült követ
kező ingóságok u. m. takarmány, gazdasági 
eszközök, gabona, nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíró
ság 1903. évi V. 648/1 számú végzése foly
tan fenti tőkekövetelés s jár.erejéig Nemes- 
OtOSZÍban leendő eszközlésére 1904 évi 
január hó 14 ík napjának délelőtti 10 
Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a ven
ni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 

az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a ér
telmében készpénzfizetés mellett,a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség eseténbecsáron alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le és felülfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1891. évi LX. t.-cz. 120. § a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1903. évi decz. hó 30. n.
Zeke Gedeon

kir. bírósági végrehajtó h.

Zongora és ■=
—— félföclelü kocsi

eladó. Hol'? Megmondja a kiadóhivata1.

CSAKIS AZ ELÖV1GYAZAT MENTI MEG 
a kellemetlen következmények elől. Ha ön 
meghűléseknek — mint köhögés, rekedség, 
influenza — van kitéve, vagy ha asztmában 
nehéz iéiekzésben, mailszorultságban, torok, 
— tüdő, — és gégehurutban szenved, ugy 
használja az általánosan elismert és kedvelt 
„Pectora" füazerteár, mely számtalan beteget 
meggyógyított.

A ki a „Pectora*  füszerteát valódi, ha- 
misitaiian állapotban kívánja, az forduljon 
csakis közvetlen a Diaua-gyógyszertárhoz, 
Budapest, Károly-körut 5 sz., mely azt 2 
koronájával csomagját szétküldi.

Báli selyem
8ebb újdonságok, Frauko és vámmentesen ixázlxcz 
szállítva. Gazdag mintaválaszték postaíordultával.
HENNEBER.G selyem gyár. Zürich.

Kiadó szoba.
Esy bútorozott utczai szoba és egy 

udvari szoba bútorral vagy bútor nélkül, 
kü ön-kiilön azonnal kiadó.

Czim e lap kiadóhivatalában.

♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

Pénzt, sok pénzt, 
havonkint 1000 koronáig kereshet 
mindenki tisztességesen minden szak
ismeret nélkül.

Küldje be címét E. 402. jelige alatt a 
következő cím-e: nnoacZ8.1-Aötefllllg dfí 
„Merkúr" Manheim, Meerfeldst.



HIRDETÉSEK. 1904. január M 10.

AVaÁftflialyyt elv Az orvosi kongresszuson Leyden tanár konstatá hogy egyedül Németországban állandóan 1,200.000 embert tüdővészes ét ezek közül kb. 180 000-an 
A lAílO Uw WV^GA>UgJX. lesznek áldozata e borzasztó betegségnek. A tüdöbaj előidézői a tub r-bacillusok, mely bacziilusokat minden ember bélegzi, mert elő'ük elzárkózni 

lehetetlen. Ha’ most már szerencsére sokan nem lesznek tuberbaczilusokká, abból tÜDik ki, hogy az emberi te azzal a tehetséggel bir, hogy a belélegzett tuberbczillust ár
talmatlanná teszi. Ott, a hol a légcső számos finom ágacskává szejjeloszlik, a tüdőben vezető kétmirigy,az agynevezett pajzs- vagy tüdőmirigyek, van a melyeknek rendeltetésé
ről a tudomány sok ideig nem volt tisztában. Most azonban Hoffnan dr. kutatásai nyomán tudjuk, hogy ezek egész külön folyadékot készítenek mely a betegségi tüneteket, még 
mielőtt pusztító hatásukat megkezdhetik c. tüdőben, megsemmisíti. A hol tehát ezek a mirigyek átöröklés, vagy gyöngeség, vagy más organikus akadály folytán nem tudnak ebből 
az anyagból elegendőt produkálni és a hol a tüdő meghűlés, por vagy egyéb befolyások követketézben érzékeny, ott a betóduló tuber-baczillusok megmaradnak és elöbb-u óbb be
következik a betegség : Itt támad a gondolat : a pajzsmirigy erősítése által a tuberbaczillus pusztításának elejét venni. Ezt a közeli gondolatot felkarolta Hoffmann dr. és a pajzs 
mirigy-erősítő anyagból saját msga készített egy gyógyító ízért tüdöbsj (krónikus katarrus és asz kór) ellen, melyet Qlandulén neknevezett el.

A Qlandulén nem mérges, nem vegyészeti mü, hanem teljesen egészséges és állatorvosi felügyelet alatt frissen vágott juh friss pajzsmirigyei >Ö1 lesz készítve, a természet 
maga ad ja a gyógyszert minden betegség ellen, csak találni kell. A pajzsmirigyek alacsony hőfoknál, légmentesenlesznek megszólítva, tablettákba préselve, minden tabblettának. 
0.25 gr. a súlya, mo'yböl 0.05 gr. mirigypor és 0.20 gr. tejezukor édesitésére.

Ha a Glan 'ulént e.öiras szerint használjuk, javul az étvágy, jobb lesz a kedv, erő és testi súly gyarapodik, láz, éjjeli izzadás és köhögés műi k, köpet enged javulás áll be 
Sok orvos é tu á- f ■ lizonyitja o tüdővészt gjógyitó ezer nagy értekét, Glandulén már sok meglepő gjógyitó eredményt mulatott, hol má» azért nena használnak, 
tílandulént cészit Dr. Hoffmann Nachf. vegyi gyára, M»erane (Szászország) és kapható a legtöbb gyógy szertárban, valamint Török József gyógyszerésznél, Buda

pest. Király-utcz-l 12. üvegekben, 100 tablettával 5 kor. 50 üti tablettával 3 kor. Kimerítő füzetkék a gyógyító módról, orvosok es gyógyult beteget értesítéséivé! ingyen 
ea berm ive. O akodiunk az értéktelen utánzatoktól.
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Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
kcszaru.-, 

fa- és 
érozkoporsó 

raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.
Ti i \ 1

.A. g-ScLSllOi 
Borászati "W 

Egyesület 
mint részv. társaság 

p il tcz k-b o rí i a i k 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst 

festékek
T f i

.1

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt-, festék-, kefekötő áruk-, gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen ünem hurok, varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám : asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár, 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czípész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelők 
és ráspolyok, lószőr-,afrik Afripuo és tengeri fü, épület- és bú
tor vasalások, finom kávé, ezukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, valódi Meidinger-féle és öntött vas 
kályhákkal felszerelt raktárukat.

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

potxe :xxmx se...; .xxxxxx’oooocxxxxxixxxg 
§ Most jelent meg az Í804k évre szóló

BARSI naptár

XXXXX

x 
X 
X 
X 
X
X 
X
X

Barsvármegye általános címtárával. Ára 80 fillér, bérmentes küldéssel
80 fillér, a kis Barsi naptár 30 fillér, Garamvölgyi Protestáns 
naptár barsmegyei egyházi protestáns címtárral 60 fillér. Kapható: X 

Nyitrai és Társa * 
könykereskedésében Léván. Jg 

IXXXXM

a

Schicht-szappan
legjobb. legkladősabb s ennélfogva 

legolcsóbb scappan. — Minden 
káros alkatrészektől mentős.

Mindenütt kaphatói
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy 
minden darab szappan a „Schlcht" névvel és 

a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva.

Saját termésű

Szikra-Alpári faj borai mát 
ajánlom az érdeklődő közönség figyelmébe. 

-A.ra.lc z
TT 4 ru -vs (Sarga Margit, Rizling*  
U J □ OI Kövidinka. Opportó, 

--------  - -------- Kadar, Burgundi)
Hektónként — — — 19 frt,

„ egész hordóban (7 hektó) 18 .
„ mérve literenként 24 kr.

Ó bor -w
1901- k évi hektója — —
1902- ik - -

» w n egész hordó 
1896-iki „Sárga Margit" literje 
1899-iki ,Merlot“ (vörös) „

Léván, 1903. november 1.
Holló Sándor.

24 frt.
20 »
19 *

50 kr.
50 »

II

A Richter-fóle

Linlment. Csps. cump.
Horgony - Fáin - Expeller

‘•gy régi kipróbált haziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg- 
bizliató hedörzsölesül alkalmaztató 
kószvénfncl. csoznil és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
——— bevásárláskor óvatosak le
gyünk es csakis eredeti üvegeket 
do busók bán a „ H o r g o nf “ védj egy gyei 
e*  a„R;chltr“ czegjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árbau a legtöbb gvógyszertárbaji 
kapható. Főraktár-Török — 
József gyógyszeresénél V 
Budapesten.
t,ismer F. áí. es társé, íj 

t-e kir dvsr: stallitók 
R-udolatndf.

New-Cuba kávé . . 
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . .
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . .
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb . 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . .
Őrlőt kávé ....

Kávé.
1 klg. frt. kr. 

. 1.60 

. 2.20 

. 2.20 

. 2.10 
2.— 
2.— 
2.20 
2.20 
2.20 
1.60 
1.30 
2.40 
1.20 
1 —

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.

Ajánlja nagy választékú 6ra, ékszer, 
melyben mindenkor a legújabb divatu áruk 
Arany női óra 
Arany férfi óra 
Eaüst óra 
Niki óra 
Ingaóra 
Arany gyűrű (14 
Arany függő (14

9

kárát) 
kárát) 

Alkalmi ajándékoknak

arany és esUstáru raktárát 
bámulatos olcsó áron kaphatók 

feljebb

■»
s

0

0

12.—
20.—
6.—
3—
6.—
2.*/.
1.*/.

írttól

»
»
»

J
= vagy = 
Jegygyei

»
. ... nagy választék.

Legfinombb Chronometrikue pontosságú órakülönlegességek mindenkor 
raktáron vannak.

» •
való különféle tárgyakból

Q 
$
2 o0

JÓSZ1BSZÁ1Í TÍL MUNKAI 
Gazdasági gépek, géprészletek, töm
lők, vizmentas ponyvák, mérlegek es 
gépszijak, szerszám, vas- es aczel 
főraktár. Portland cement es Hyd 

raulikus mész sti>. 11

Kapható KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
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