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Vidéken és Léván házhoz küldve: 

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

Egj eN szamok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.

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

Belyegdij minden esyes beiktatáxer to fillér

Hivatalon hirdetmények
100 szóig 2 kor. 61 fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével számittatik.
A nyílttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^"'fizeköttetésben 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
—f—► vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
1722/1904, szám.

Hirdetmény.
Az 1904/5. tanévben ovoda és tanköte

lezettségben aló 3-14 éves gyermekek 
összeírását ezuital is hazro.-házra járva fól
iák teljesíteni a hatoság kiküldöttei, kik 
ezeá munkálataikat fo'yó hó 9 én kezdik 
me<r s a következő napokon folytatják eset
len május hó 15-ig bezárólag.

Aa összeírásoknak megkívánt pontossága 
tekintetéből fölkérem Léva varos azon la
kosságát, kinek ovoda vagy tanköteles kor
ban levő gyermekeik vannak, hogy a jelzett 
napokon amennyiben otthon nem tartózkod- 
nának _  gondoskodjanak, a család valame
lyik felnőtt tagjának, vagy más megbízott
nak otthon létéről, ki az osszetró reszere a 
szükséges adatokat legjobb tudomása szerint 
megadhatja. _ . j > .

Különösen fegyelmez'etem az érdekel
teket hogy az osszeirókat ezen hivatalos 
teendőik körül a kivaut adatoknak bemon
dásával megfelelő támogatásban részesítsek 
annál is inkát b, mert aki tudva hamis,vagy 
valótlan adatokat vall be, vagy az adaton, 
bevallásé' megtagadja, avagy valamely mái 
tanköteles gyermeket szándékosan e hallga’, 
kihágást követ el s az 1897. évi XN.XV. t. 
c. 13. §-a alapján annyiszor, ; mem.yiszer 
100 koronáig terjedhető penzuüuteiéssel 
büntettetik.

Léva, 1904. májas 5-ín.
BócLcg-ix Xjajss 

polgármester.

A lévai nőegyesület.
Léva város közintézményei között 

kétségkívül a leghumánusabb, legtisz- 
teletre méltóbb a lévai nőegyesület, a 
mely teljes erejével az emberszeretet 
szolgálatában áll. Ez előtt három évti
zeddel az elvetett kicsiny mag terebé
lyes fává i ott, a melynek árnyékában 
ma közel negyven árva talál gondvi
selést és ellátást. A gyöngéd női sze
retet soha szebben nem nyilatkozott 
meg, mint ezen egyesület felállításában, 
a mely az önzetlen jótékonyság gya
korlását, majd árvák gondozását, tehát 

mind csupa szép és nemes ideák ápo
lását irta zászlajára.

Élénk emlékezetünkben van ezen 
egyesület pályafutása a megalakulástól 
kezdve egész a mai napig. Léva város 
közönségének osztatlan rokonszenve 
mellett kelt életre, de útjában meghó
dította az egész vármegye szeretetét s 
megnyerte mindnyájunk elismerését és 
tiszteletét. Pedig tudjuk jól, hogy utai 
nem voltak rózsásak, az anyagi esz
közök oly csekély mérvben állottak 
rendelkezésére, hogy sokan vannak kö
zülünk, kik hihetetlennek tartották azo
kat az eredményeket, amelyet a nő
egyesület derék vezetőjének, tisztvise
lőinek és tagjainak összetartása és 
páratlan szorgalma által produkált. A 
filléreket úgy szedték össze, bekopog
tattak évről-évre minden házba, kérve 
az emberszeretet nevében a ház feles
legéből egy morzsát a szegény árvák 
számára. Az eleinte szükebb körben 
mozgó jótékonyság egy nemes felhe- 
vülésben megteremtette az árvaházat, a 
hol anyagi erejének gyarapodásához 
mérten apátián, anyátlan árvákat fo
gadott védő szárnyai alá. Mint az anya 
madár morzsánként szedte össze a táp
lálékot az általa gondozott kicsinyek 
számára, a kiket hasznos tagjaivá ne
velt a hazának. Eleinte csak kettő-há
rom, azután évről-évre több árva talált 
itt menedéket az élet viharai elől, S 
ma, Istennek hála, a nöegylet áldásos 
működése még a szomszéd Hontvár- 
megyére is kiterjedt

Mint minden intézmény, úgy a nő
egyesület felvirégzása is kizárólag a 
bölcs és tapintatos vezetésnek, az elöl
járóság buzgóságának köszönhető. Mi, 
mindeuekfelett az egyesület felvirág
zásában általunk mélyen tisztelt elnöke, 
székhelyi Mailáth Istvánné Leideofrost 
Flóra Öméltóságának nemes lelkűidét 

látjuk visszatükröződni. Ki kell jelen
tenünk. hogy az ő nevéhez fűződik az 
egyesülettörténetéekk legszebbrésze,mert 
csak vele s általa lehetett megalkotni 
a ma hivatását oly szépen teljesítő 
árvaházat. Mint a nöegyesület elnöke 
átérezve a vezetésére bízott egyesület 
nemes missióját, befolyásával, szeretet
teljes buzgalmával alapot, tökét szer
zett az árvák megmentésére ; ő alkotta 
meg két évtized előtt a lévai takarék
pénztárral azt a szerződést, a mely 
hajlékot szerzett az árváknak, a mely 
bölcs előre látással százévekre biztosí
totta az egyesület áldásos működésé
nek zavartalanságát. Ez a cselekedete 
lehetővé tette, hogy az egyesület összes 
anyagi erejét az árvák ellátására for
díthassa s igy igazán hivatásának élhes
sen. S azóta már negyedszázad folyt 
le, az elvetett mag kikelt s ma egy 
kiterjedt intézmény dicséri az ő bölcs 
előre látását.

A lévai nőegyesület köztiszteletben 
álló elnöke, székhelyi Mailáth Istvánné 
úrasszony neve, nemes lelke hevit ben
nünket ma is a jó ügy támogatásában. 
Az Ö mélyen tisztelt egyénisége any
ucira össze van forrva egyesületünkkel, 
hogy szintén lehetetlen elképzelnünk 
működését nélküle. A nagy közönség 
növekedő rokonszenvét az általa terem
tett intézmény iránt, egyedül neki kö
szönhetjük.

Nem mondunk nagyot, ha azt ál
lítjuk. hogy ennek ez intézménynek 
fejlődése, felvirágzása az ő nevéhez 
fűződik, jó részben az ő szeretetremél- 
tÓ8ágának tudható be érdemül. Negyed
század alatt fokonként fejlődött oda, a 
hol most áll, most negyedszázad után 
is ép oly szükségünk van az ő veze
tésére, mint huszonötév előtt. Az ő 
neve a mi vezércsillagunk, garancia 
nekünk a boldog jövőre, az ő nimbusa 

alkotja az egybekötő kapcsot, mely 
Léva város közönségét a jó ügy tá
mogatásában egyesíti.

Egyesületünk érdemes elnökének 
— ismervén szerénységét —, szinte 
látjuk, hogy miként hárítja el magától 
a fejlődés sikereit és vele együtt mi is 

j hálával ismerjük el a tiszti karnak, 
’ fáradhatlan buzgó titkárjának érdemeit ; 
' azonban épen ezen buzgó tisztikar tö- 
* rekvésének sikere úgy, mint a közön

ség óhaja egygyé olvad ama feltétel-
■ ben, hogy a lévai nőegylet érdekei
■ védelmében Mailáth sz. Leidenfrost 

Flóra Öméltóságának neve képezi a
; zászlót, melyen az alapítók bizalma, 

közönségünk rajongó szeretete, az ár
vák kegyelete ragyogó betűkben tün
dököl.

Barsvármegye selyemtenyesztese 1903 
évben.

Bczerédj Pál aelyemtenyésztési felügyelő jeleutéue.
Barsvármeyyében 1903-ban 18 községben 

közterületeken és közutak mellett volt 425 da
rab lombszedésre alkalmas szederfa. Esett egy 
selyemtenyésztőre átlag 4 darab. A magántu
lajdonban lévő szederfákon kívül a fenti sze
derfáknak köszönhetjük, hogy 86 selyemte- 
nyésztö 1.300 kyr. gubát termelt és 2.403

■ koronát keresett. Átlagos keresete egy tenyész- 
I tőnek 21 korona volt-, legmagasabb keresete 
i pedig egy tenyésztőnek 99 koronára rúgott. A

selyemtenyésztés megkezdése óta 13.753 koronát 
fizettünk ki a vármegyében.

Szederfaállománya : Az országos selyemt. 
felügyelőség kiosztott részint a vármegye köz
ségeinek, részint magánfeleknek 1903 bán 200 
drb. kiültetésre alkalmas szeder fát; 11,300 
drb 2—3 éves szeder facsemetét. Működése óta 
pedig kiosztott 3,265 drb kiültetésre alkalmas 
szederfát, 130 820 drb 2—3 éves szeder fa
csemetét.

A vármegye selyemtenyesztese községenként 
1903. évben.

Alsó Pél községben 1903-ban közteiölete
ken és közutak mellett volt — lombszedésre

T A K C Z A.

Orgona-dalokból.

Anyám ezt írja : otthon nálunk 
Most nyílik csak az orgona.
— Most nyílik ? — itt már el virított, 
De — Istenem — ez nem csoda !

A mi kertünknek orgonája 
Bizton reám várt oly soká,
8 még szunuyadózva várta, leste, 
A régi dalt ha hallaná , . .

Oh, nyílj csak édes szép virágom, 
Dalos pacsirtád messze van . . .
Ne várd, hogy dallal kdtőgessen, 
Búsulva, avagy boldogan.

Hiába vágyom hozzzád újra,
Hiába vágyom, nem lehet!
Csókold, öleld helyettem néha 
Felétek szálló leikem^t . • .

Mond meg a nittyös kis rígóna*,
Hogy ö se várjon oly soká,
Felelgessen csak, mintha most is 
Az én nótámat hallaná . . .

Dalolj hát édes kis rigóm te,
Vigasztald búsuló anyám, 
Cirógassátok szép virágok 
Mikor panasz kél ajkán . • .

Álmodjon ő is szépet, édest
A boldogságról csendesen . . .
8 váljék valóra minden álma, 
Miként valóra vált nekem.

Dr, Radványlnt — Ruttkay Et

Váratlanul, szinte lesújtó hatással ért a 
gyászhir, hogy Szabó Lajos nincs többé. Még 
pár nap előtt itt időzött körünkben, élveztük 
szelid humorát, ma a temetőben frissen hau- 
tolt sírján koszorú diszbk, szerettei s jó ba
rátai könyek között kísérték koporsóját az 
örök nyugalom helyére.

Az örökké tevékeny, az örökké szor
galmas életnek mily hamar vége lett! Az 
élete úgyszólván a munkában telt el, mun
kálkodott hivatása körében, a polgári élet 
ben és társadalomban és a nobile off ciumok 
egész sorozatát viselte vállait). A jutalma 
érte ime alig egy ölnyi föld, de a me!yet 
megszentel övéinek, jabarátainak, nagyszámú 
tanítványainak szeretete, Léva város és 
Barsvármegye közönségének kegyelete és 
egyázának hálája.

Szabó Lajos, a lévai tanitóképzöintézet 
nyugalmazott igazgatója, ki csak pár év előtt 
vonult nyugalomba, nem csak mint kiváló 
tanügyi férfiú, jeles pedagógus tett nagy 
szolgálatot hazájának s városunknak, bárha 
egyebet sem tett volna is, á dánunk kellene 
jóságos emlékét, mert a lévai áll, tanítóképző 
felvirágzása — a kezdet nehézségein keresz
tül — az ö idejére esik, az ö érdeme O yan 
ember volt ő, ki mindenütt ott volt, ahol 
valami jót, valami nemeset cselekedhetett 
embertársainak, egyházának és városának.A 
napnak mind a huszonnégy órája le volt 
foglalva idejéből, és sok oldalú tevékenysé
gét ritka szorgalommal, nemes ambícióval 

elvége’ni. Még utolsó éveiben, a jóltudta
megérdemelt nyugalom napjaiban sem tudta 

idejét tétlenül eitölteni, mert most még több 
időt szentelt a közügynek; most még többet 
foglalkozott a közjó munkáiásán.

Nyitott könyv volt az ő élete. Nem 
biszszük, hogy ellensége, avagy irigye lett 
volna. Az ö szelid, jó lelke barátjává tett 
mindenkit, a ki megismerte. Családi köré
ben, hivatalában, a társadalomban csak sze
retet és tiszteletet tudott ébreszteni. Lehe
tetlen volt öt nem szeretni és becsülni. Ha 
valaha meg akarnák rajzolni az igazi magyar 
jellem képmását, jobb mintát nála keresve 
sem lehetne találni.

De ime, ö is itt hagyott bonnüuket.Sok 
jó barátja, kortársa után ö is elment, hogy 
most már igazi nyugalmat találjon.

Egész a mienk volt ő. Itt született vár
megyénkben Pusztaszentkereszten 1838. évi 
szeptember hó 16-kán. Atyja, gyallai Szabó 
István gazdatiszt volt, édes anyja a nemes 
szivü Pólya Terézia, kik odahaza nyujták 
az első oktatást gyermekeinek. 1847. évben 
a pápai ev, ref. gimnáziumba íratták ; itteni 
tanulmányait 1855. évben végezte. Gimná
ziumi tanulmányainak befejezése után ugyan
csak Pápán theologiát hallgatott, a III. év
ben azután Kecskémítfe ment s itt fejezte 
be 1859. évben. Már itt is feltűnt, n int je
les tehetségű, kiváló szorgalmú ifjú, ki 
1858 - 59 években senior, majd akadémiai 
tanársegéd volt. Itt érlelődött meg benne 
azon elhatározás, hogy a paedagogiai pályára 
lép, mint a mely pálya legjobban megfelel 
az ő szelid lelkületének.

1859, évben a csurgói ref. gimnázium
hoz tanárnak hívták meg s itt 10 évnél 
tovább működött egy huzambaD. A mellett, 
hogy hivatalában rendkívül pontos s pedáns 

ember volt, szaaad idejét a iegszéiesebb 
ölképzésre használta fel úgy, hogy alapos 
müvel'sége, komoly gondolkodási,uagy pae
dagogiai ismerete nevét ismertté s becsültté 
tették az egész egyházkerületben.

Ciurgói tanárkodása ideién, 1865. áp
rilis 11-én nősült meg, nőül vevén Kovács 
Sebestyén Viimát, Kovács Sebestyén ipoly- 
pásztói ref. lelkész müvek lelkű leányát, a 
kivel a legboldogabb házasságban 39 évet 
töltött.

A fiatal csurgói professzor hire a köz
oktatásügyi minisztériumba L eljutott s mi
kor az 1868 évi népokta ási törvény követ
keztében az állam tanítóképző intézeteket 
állított fel 8 a tanári kar tagjain1 a közép
iskolai tanerők jeleseit toborzottá össze. 
Szabó Lajost is felhívták a jelentkezésre s 
ö tudományát és képességét készséggel 
ajánlotta fel a népnevelésügy fejlesztésére.

1870. évben a lévai állami tanítóképző
intézethez tanárrá, három évvel később 
ugyanezen intézet iga-gatójává neveztetett 
ki. Azóta itt élt közöltünk, azóta a mienk 
volt ö a szó szoros értelmében.

Lhhez az intézethez, ehhez & városhoz 
és vármegyéhez fűződek életének nagyobbik 
fele.

A lévai állami tauitóképzö intézet az ö 
igazgatása alatt, emelkedett a virágzás fo
kára. Tanítványainak igazi atyja '-olt, ki a 
legnagyobb gonddal őrködött a reá bízott 
ifjúság felett. Bár pedáns és pontod ember 
volt, ki miudenbeu szerette a rendet, de jó 
szivü és igazságos volt mindenek felett.

Hivatala ugyan nagy mértékben elfog
lalta idejét, szabad óráit mégis a társada
lomnak, a közjónak szentelte. Sok éven át 
volt a lévai ev. ref. egyház fögondnoka s 



alkalmas szederfa. A magántulajdonban lev5 
szederfáknak köszönhetjük tehát, hogy 19 se
lyemtenyésztő 311 kgr. gubát termelt és 600 
koronát keresett. Átlagos keresete egy tenyész
tőnek 31 korona volt, legmagasabb keresete 
pedig egy tenyésztőnek 142 koronára rúgott.A 
selyemtenyésztése óta 5,108 koronát fizettünk 
ki a községben.

Szederfaállománya : Az országos selyemt. 
felügyelőség kiosztott részint a községnek, ré
szint magánfeleknek 1903-ban 140 drb. kiül
tetésre alkalmas szederfát, működése óta pedig 
kiosztott 160 drb kiültetésre alkalmas szederfát, 
3.250 drb 2—3 éves szederfacsemetét.

A faiskolának állapota jó.
Alsó-Pél községben a lakosság hajlan

dósággal van a selyemtenyésztés iránt, an
nál fogva, hogy a községnek épp semmi 
szederfaálloiuánya nincs, a selyemtenyésztés 
nem fejlődhetik. Az eddigi eredmény is csak 
annak köszönhető, hogy Pósa Béla uradalmi 
intéző hazafias jóindulatából kegyes volt a 
gróf llunyady Kálmán örökösei birtokának 
szederfáiról a lombszedéBtJ a tenyésztőknek 
megengedni. Hálá ják meg az illető tenyész
tők ezt legalább azzal, hogy lombszedés 
közben lehetőleg kíméljék a fákat, azokat 
ne rongálják és átaljában szigorúan tartóz
kodjanak bármiféle kártételtől. A község t. 
elöljáróságát pedig melegen kérjük, karolja 
fel a szederfatenyésztést hazafias buzgalom
mal, hasson oda a legerélyesebben, hogy a 
községi faiskolában minél több szederfát ne
veljen, átaljában igyekezzék erélylyei és ki
tartássá1 azon lenni, hogy megfelelő szeder
faállománya legyen a községnek.

Aranyos-Maróth közséyben 1903-ban köz
területeken és közutak mellett volt 333 darab 
lombszedésre alkalmas szederfa. Esett egy se
lyemtenyésztőre átlag 14 darab. A magántu
lajdonban lévő szeder fákon kívül a fenti sze
derfáknak köszönhetjük, hogy 24 selyemtenyésztő 
295 kgr. gubát termelt és 539 koronát keresett. 
Átlagos keresete egy tenyésztőnek 22 korona 
volt, legmagasabb keresete pedig egy tenyésztő
nek 59 koronára rúgott. A selyemtenyésztés 
megkezdése óta 1.723 koronát fizettünk ki a 
községben.

Szederfaállománya: Az országos selyemt. 
felügyelőség működése óta kiosztott részint a 
községnek, részint magánfeleknek 5.750 drb 
2—3 éves szeder facsemetét.

Aranyos-Maróthon a selyemtermelők szá
ma ez évben kettővel csökkent, az átlagos 
kereset azonban 18 koronáról 22 koronára 
emelkedett, mivel a tenyésztők az idén már 
jobban betartották az adott utasításokat, 
mint tavaly. Itt megvan a selyemtenyésztés 
iránti hajlandóság s ha a tenyésztők a sza
bályokkal tüzetesebben megismerkedve,min
dig jobb-jobb eredményt éredményt érnek 
el. — a tenyésztés iránti kedv még foko
zódni fog. Ugyanazért igen melegen kérjük 

mint ilyennek emlékét kegyelettel fogják 
megőrizni az egyház jegyzőkönyvei. A barsi 
ev. ref. egyházmegyének haláláig tanácsbi- 
rája és világi főjegyzője volt s bár e tiszte 
is sok időt vont el tőle, lelkiismeretesen s 
lelkesedéssel végezte teendőit.

Jelentékeny szerepe volt a város társas 
életében is. A városi közügyek minden moz
zanata iránt meleg érdeklődéssel viseltetett. 
Léva város közönsége hosszú idők óta a 
város képviselőtestületébe is állandóan be
választotta s érdemeinek elismeréséül Bars
vármegye törvényhatósági bizottságának 
mandátumával is megtisztelte. Mindenütt, 
minden tettében az igazság, a közjö előmoz
dítása vezette, s mondhatjuk, egyike volt a 
legszorgalmasabb bizottsági tagoknak, ki 
ritkán hiányzott valamely városi, vagy me
gyei közgyűlésről.

Részt vett a lévai takarék és hitelinté
zett megalapításában s annak sok éven át 
igazgatója volt. Későb a lévai takarékpénz
tár igazgatóságának lett tagja. Mindezen 
minőségében lelkiismeretesebb, pontosabb 
embert nála képzelni sem lehetett.

1900. évben nyugalomba vonult. A köz
oktatásügyi kormány teljes elismerései adó
zott bokros érdemeinek, mert igazán nehéz 
feladatot végzett, amidőn a kezdet stádiu
mából a lévai állami tanítóképzőt a virág
zásnak igazán szép fokra emelte s annyi sok 
és jeles népneselőt adott a nemzetnek, kik 
mindenütt a magyarság apostolai lesznek.

De csak, mint paedagogus ment nyu
galomba. Valójában nyugalmat sohasem él
vezett. Olyan volt a természete, hogy talán 
egy napot sem tudott tétlenül eltölteni.Most 
fokozottabb mértéiben élt a közügynek, 
lelkesedéssel munkálkodott * város felvi

az elöljáróságot, hogy kövessen el mindent 
a szederfaállomány gyarapítására. Létesítsen 
mindenekelőtt faiskolát, hogy abban szeder
fákat nevelhessen. Azután évenként ültessen 
ki minél több szederfát és gondozza jól azo
kat, nehogy tönkremenjenek.

Baracska községben 1903-ban közterüle
teken és közutak mellett levő lombszedésre al
kalmas szederfák mennyisége hivatalosan meg
számlálva nem volt. 1 selyemtenyésztő 70 dk 
gubát termele és 1 korona 43 fillért keresett. 
A selyemtenyésztés meykezdés: óta 2 koronát 
fizettünk ki a községben.

Baracska község az idén nem volt a se
lyemtenyésztési kerületbe beosztva. Az illető 
tenyésztő a selymérpetéket Szekszárdról a 
központból kapta és selyemgubóit ugyanoda 
szállította be.

Besenyő községben 1903-ban közterülete
ken és közutak mellett volt 17 drb lombsze
désre alkalmas szederfa. Esett egy selyemte
nyésztőre átlag 1 drb, A magántulajdonban 
levő szederfákon kívül a fenti szederfáknak 
köszönhetjük, hogy 11 selyemtenyésztő 49 kgr. 
qubót termelt és 82 koronát keresett. Átlagos 
keresete egy tenyésztőnek 7 korona volt, legma- 
magasabb keresete pediy egy tenyésztőnek 20 
koronára rúgott. A selyemtenyésztés megkez
dése óta 319 koronát fizettünk ki a községben.

Szederfaállománya : Az országos selyemt. 
felügyelőség működése óta kiosztott részint a 
községnek, részint magánfeleknek 3800 drb 
2—3 éves szederfacsemetét.

A faiskola ez évben lett kihasítva.
(Folyt, köv.)

A körmöcbányai Főtér rendezése.
Igen nehezen született meg. Az ügy 

sok bizottsági tárgyalásba fulladt bele. No, 
dehát most már megvan. Ha nincs is úgy, 
ahogy sokan szerették volna, mindegy, a 
rendezés bizonyos rendszer alapján mégis 
csak megtörtént. Legalább nem ékteleniti a 
várost. S most ezek után, ha visszavarázsol
juk emlékezetünkbe a régen mu't időket, e 
térnek sok változásával találkozunk. Látjuk, 
hogy alulról fölfelé miként ritkulnak meg a 
Garamvölgy erdőségei s miként keletkeznek 
a tisztások ; látjua, hogyan keletkeznek szén
égető s bányatelepek s eljutva a körmöci 
főtérhez, észreveszszük a tárókat, s talán 
itt-ott az aknákat is. Látjuk, miként kelet
keznek a zuzók s azt is, hogy e bányászati 
telep körül hogyan hogyan sorakoznak ki- 
sebb-nagyobb, csinosabb, díszesebb, vagy 
egyszerűbb épületek, lakóházak még kirá
lyunk által is épitetve. Látjuk, hogy e hely 
hogy vétetik körül először árkokkal, később 
deszkafalakkal s még később kőfalakkal s 
bástyatornyokkal. Látjuk, miként állíttatnak 
a tér diszitése, esetleg valami nevezetesebb 
dolog megörökítése, jelképezése szempontjá
ból emlékművek. Megépíttetik a vár az ö 
kettős várfalával, kapu és bástyatornyaival; 
a románstitü várkápolna, később gothikus 
stitüvé átalakított templom ; a városházából 
sok és szép jog gyakoroltatik századokon 
keresztül a polgárság nevében. A téren egy 
másik templomot is építenek s mikor ez a 
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rágzásán, állandóan részt vett minden gyű
lésen. A lévai takarékpénztár igazgatóságának 
legszorgalmasabb tagja volt, ki még múlt 
szombaton is teljesítette a napibiztosi teendőt, 

Ez a tevékeny, ez a munkás erő is meg
állóit. Az ember, az igazi jó ember, alá- 
szállott a porba, de az ő tiszta életének 
emléke itt maradt, hogy példa gyanánt szol
gáljon mindazoknak, kik őt követni fogják. 

Fájdalmasan esik búcsút vennünk tőle. 
Annyira megszoktuk az ö általánosan tisz
telt alakját itt közöttünk, hogy el Bem tud
tuk képzelni, hogy egy reggelen nélküle 
ébredünk fel. És ha van valami fájdalmas 
az elmúlásban, nem a halál, a sir idegbor- 
zongtató gondolata az, hanem az elválás 
érzete, a melylyel búcsút veszünk a jó ba
ráttól, a fenkölt gondolkodású, nemes lelkű 
embertől, a ki immár nem látja az arcun
kon alápergö könyet s nem hallja a mi 
bucsuzásunkat.

A temető porán, az emlékezet ködén 
keresztül az egyre távolodó időn által is 
tisztán fog áliani előttünk az ö áldott em
léke, akinek egész élete a munka, jutalma 
embertársainak becsülése és szeretető vala.

_______ _ £•
A vér.

Hej I már a hajnalcsillag is letűnt az 
égről, elhomályosította a kelő nap fényé, 
hatalma, bizony, már reggelre járt az idő...

Ijedten látta ezt Jakab, a talmudista, a 
mikor az ablakra esett a pillantása, a me
lyen már szűrődtek be a sugarak és oszlat
ták a homályt, de fényt vetettek az ö nagy 
müvére is.

Undorodva szökött ki a kis szobából 
és rossz lelkiismerettel áll a kapuban re- 

két tornyos templom talajsüppedés áldozata 
lesz, helye egy ideig üres marad és helyén 
egy szebb, díszesebb barokkstilü templom 
emelkedik két torony nyal. A tárók bejára
tai lassacskán eltűnnek s eléjük boltocskák 
egész sora épül ; a díszes szökőkút, majd 
pedig a még díszesebb Sz. Háromság oszlop. 
Ez utóbbi később kicseréltetik s a mai ál- 
littatik helyére barokkstilben, mint fogadalmi 
emlék. A tálakon kiviil mind többen letele
pednek, lakóházakat építenek s a központot 
egész kis város veszi körül. Nagy az élénk
ség, királyok, királynők látogatják ; ipar s 
kereskedelmi lendületnek indul s a Zólyom- 
völgyön keresztül nagy az összeköttetés 
bányászati tekintetben Besztercebányával ; 
folyik a közlekedés az északi s déli kapukon 
keresztül Turóc felöl, Selmecbánya felé. 
Utóbbibanjvan bányarendörifelügyelet,lóháton 
kisérve viszik kocsikon a bánya termékeit. 
A lakosság jólétnek örvend, sti'szeriileg épít
keznek (gothika) s oly erősen, mintha csak 
örök időkre számítanának. Jönnek azonban 
a háborúk, sarcolások, a polgárság a város 
védelmére elfoglalja a várfalak bástyator
nyait, s üindenféleképen úgy védi a várost. 
Mindezeket azonban könnyű szerrel kibe
veri, de nem heveri ki s rendszeres követ
kezetességgel pusztítja a bányák jövedelme 
nek a megcsappanása s más elemi csapások 
stb. így aztán elkomorodik az ö fellegvárá
val. Megromlanak a falak, megrepedeznek a 
templom s városháza falai ; az egyház s a 
városháza leszorulnak a főtérre. Majd itt is 
süppedés állván be, le kell hordani a szép 
templomot. így eléktelenedik a főtér is, 
gyep veri föl magát mindenütt; a szegény
ség miatt elhanyagoltainak a lakóházak is. 
Szóval mindezek a pusztaság benyomását te
szik a szemlélőre.

Csak a nyolcvanas évek elején kezd 
újból más ala ot ölteni a város központja. 
A róm. kath. templomok nem lévén képesek 
a hívőket befogadni, a kegyúrnak templom
ról kellett gondoskodni s igy történt, 
hogy a vártemplom helyreállítása foganatba 
vétetett. A? átalakítás stitszerüleg történt 
úgy, hogy most e templom egyike az or
szág legszebb gótstilü templomainak. A kör
nyéke azonban a várfalakkal, a feljáróval 
elhagyatott maradt s így bizony nem a leg
kellemesebb benyomást gyakorolta a szem
lélőre. Ugyancsak ez idő áj t állították helyre 
a nagyon is megviselt Sz. Háromság szobrot 
is, a város vezetősége aztán legújabban par- 
kiroztatta a templom környékét; a feljárót 
megcsináltatta, a régi városházát lebontatta, 
a várfalakat teljesen - ijavittatta srovátkolta. 
E'mondhstni, hogy ma a város e pontjáról 
gyönyörű a kilátás és a templom körüli tér 
szép sétahelynek is használható. Majd elkez
dették kikövezni újból a főteret s igy a tel
jesen elpusztult százados kövezet is eltávo
líttatott. Mivel a boltocskák sehogysem 
illettek e térre, ezek is eltávolíttattak, s a 
hátramaradt domb szabályoztatott. Igaz,hogy 
ez utóbbi nem sikerült, mert még mindig 
meredek, de remélhető, hogy egy későbbi 
szabályozás teljesen jól fogja a kérdést meg
oldani. S mindezek után elérkeztünk a tér 
befásitásához, mely a rendezést betetőzi. So
káig vajúdott ez a dolog is, látatlan erők s 
hatalmak azonban megakadályozták. Ala már 
ez is megvan s igy a város főtere ismét 
rendbe hozatott.

megve, nem mennek e még hitsorsosni a zsi
nagógába, a kik megláthatnák.

Nem látott senkit.
Szégyenkezve és gyorsan siklott ki a 

kapu alól, ahol este megszólította az az asz- 
szouy, az a céda személy, akinek ragyogó 
szemei, a közelsége, a lehelete, mind mind a 
bűnt nyújtotta felé, és mégis szavával addig 
szőtte ármányot hálóját körűié, mig . . .

— Ö Istenem 1 — sóhajtotta a templom 
elé érve, — bűnös vagyok, nyomorult pa
rázna, aki az Urnák törvényeit, de még a 
10 pararCBolatot is lábbal tapodja ! . .

Magára öltötte a fehér imádkozó lepelt, 
a karjára tekerte az imaszijakat és kény- 
Bzeritette a lelkét, hogy nézze imádságos 
könyve szent könyörgéseit, és hajlongva 
mormogta a dicséreteket is az Urra, kinek 
áldassék szent neve örökkön, örökké . . .

Jöttek a hívek.
Az ajtó nyílására föípillantott néha és 

borzongva rázkódott össze a gondolatra, a 
mit halkan zúgott maga elé :

— Ha tudnák 1 . . Ha tudnák! . ,
Megjött az agg, tisztes ősz szakállu, 

fehér hajú rabbi is és helyére ment úgy, 
hogy fel sem pillantott az ur hajlékában,alá
zatos volt és istenfélő.

Jakab egyre buzgóbban merült bele 
imáiba, a mikor egyszerre minden ok nél
kül elakadt szava, félbe maradt a zsebár 
és mig szeme tudat nélkül bámul egy poros 
ablakra, a lelke ott látta a napsugárban az 
ö nevető arcát, puha karját, piros ajkát és 
selymes haját s az imaszijjal a homlokán 
bűnös boldogságai mondta :

— Ölelt . . . csókolt . . . öleltem . . , 
én is I . .

Mikor aztán tudára ébredt bűnös gon- 
gondolatainak, csaknem sírva fakadt:

El kell ismerni, hogy a városi hatósá
got most már a haladás szelleme sűrűbben 
kezdi homlokon csókolgatni. Sok dolog van 
még tervbe véve. Egyik-másik már a meg
valósulásnak a stádiumába is eljutott. így a 
zólyomvölgyí villatelep építése már bevég- 
zett tény. Erősen foglalkoztatja a várost a 
kivilágítás kérdése is ; csakhogy e világítás
nak itt még mindig a hátrányait keresik s 
az előnyeit pedig szem elöl revesztik. Nem 
gondolják meg azt, hogy sok hasonló kali
berű város már ezt a nehézséget is átug
rotta. Mindezekről azonban majd máskor.

"V.
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Különfélék.
— Jókai Mór a magyar Írók feje

delme Budapesten e hó 5-én este 9 óra 20 
perczkor 79 éves korában elhunyt. Váro
sunkban kora reggel terjedt el a hir s álta
lános megdöbbenést okozott. Világszerte 
impozáns módon nyilvánul a részvét eme 
csodás lángész elhunyta alkalmából, ki oly 
szerencsés volt, hogy elméjének világra 
szóló dicsőségét, már eletében szemlélhette. 
Hogy mi volt (J nekünk, nem szükség fej
tegetnünk. Az Ö lágelméjének fénye elju
tott a legkisebb kunyhóba jis, csodálta és 
szerelte őt az egész világ. Holttestét a nem
zeti muzeum csarnokában tették ravatalra, 
hova valóságos zarándoklást tezz a magyar 
közönség, a mely müveit annyi élvezettel 
olvasta. Temetése hétfőn délután 3 órakor 
leend.

— Gyászhír. Szabó Lajos, nyug, 
állami tanítóképző intézeti igazgató, mint 
részvéttel értesülünk, e hó 4 én alig pár 
napi betegség után életének 66. évében el
hunyt. A boldogult még szombaton a lévai 
takarékpénztárban napi biztosi teendőt tel- 
jesite't és senki sem sejtette, hogy életéből 
már csak pár nap vau bátra. Vasaruap rósz- 
szül lett s szerdán hajnalban elhunyt. Léva 
városának közbec.ülésben álló, általánosan 
tisztelt polgára volt, ki nem csak hivatalá
ban, hanem a társadalomban is előkelő he
lyet töltött be. Hozzáfüződik a lévai állami 
tanítóképző intézet felvirágzása, melynek 
kebelében 30 évig s m nt igazgató 27 évig 
működött. Eredményben gazdag pályafutá
sát lapunk más helyén ismei'tetjüs. A kik 
ismerték, csak jót es szépet mondhatnak 
ró a. Halála nagy veszteség úgy egyházára, 
mint varosunkra nézve, mert a közügyek 
iránt meleg érdeklődéssel viseltetett minden
kor. Váratlan elhunyta igaz részvétet kelt 
egész város közönségében, Temetése e hó 
6-án ment végbe, a melyen résztvett az 
egész város közönsége. Testületileg jelent 
a lévai tanítóképző intézet tanári kara az 
ifjúsággal, a barsi ev. ref. egyházmegyei 
papság és tanácsbirák, tanítók, a lévai ta
karékpénztár és a hitelintézet igazgatósága, 
a melyek díszes koszorúkat helyeztek rava
talára. A szertartást a gyülekezet a „Te 
benned bíztunk eleitől fogva“ régi egyházi 
énekkel kezdette, a mely után Juhász 
Pál a barsi ev. ref. egyházmegye esperese 
mondott szívhez szóló gyászbeszéaet.Ez után 
B i r t h a József helybeli ev. ref. lelkész 
megható gyászimával szentelte be a kopor
sót. Végül a tanitöképzöképzö intézet ének
kara énekelt egy gyászdalt. A temetőben 
Birtha József lelkész végezte az egyházi

— Istenem ! édes jó Istenem 1 . . Hát 
már anyira sülyedtem, hogy szent hajlékod
ban is . . .

És még buzgóbban, még nagyobb áhí
tattal merül bele a reggeli ájtatosságba,veri 
a mellét, igy is vezekelve bűnét és fogadva 
a javulást és imaközben megeredének köny- 
nyei, melyek enyhítettek lelke keservén, és 
szinte megenyhült az imádság után.

Mert istentelen dologgal terhelte meg 
lelkét a talmudista. Este, mikor már meg- 
kápráztak szemei, pislogó petróleumiámpása 
mellett, a mint molyette nagy talmudja fö 
lölt görnyedett, félbeszakította kissé a ta
nulást és kiment az éjszakába.

Nem igen jártak már az utcákon, mert 
későre volt az idő, bár gyönyörű volt a 
nyári éj. A nappali forróság után fűszeres 
illatok tölték el a léget és nagy nyugalom 
borult a kis városkára.

Vagy két utcát csatangolt át a tanulás
ban kifáradt talmudista, élvezve azt, mint 
üdül fel szeme és szelleme, amiaor egy kapu 
alól magános nő alak lép elébe.

— Uram, bárki légyen is, kisérjen ha
za! ... Félek egyedül 1

Szivrehatóan kérte és mit nem tesz 
meg egy jó fiatal, ha védtelen asszony szo
rul a segítségére. Nem nézte szép-e, fiatal-e, 
hanem habozás nélkül szolgálatára állott.

— Gyerünk 1 . .
Elindultak és a nő, aki csakugyan fél

hetett szegény, egészen hozzásimuit, hogy a 
fiatal ember érezte az életet a könnyű nyári 
ruha alatt, majd a karját belefüzte az ő 
karjába és a kellemes meleg, mit a puha 
kar okozott, megbizseregtette a vérét.

Vagy öt perce mehettek igy, a mikor 
a fiú megkérdezte : 



szertartást, mely után Pethes János igaz
gató búcsúztatta a tanítóképző intézet ne
vében szép beszédben a boldogultad Halálát 
neje Kovács Sebestyén Vilma úrasszony, 
gyermekei s unokái gyászolják, kik a szere
tett jó édes atya elhunytéról a következő 
gyászjelentést adták ki: Alulírottak úgy a 
magunk, mint az összes rokonság nevében 
is mély fajdalomtól megtört szívvel jelentjük 
forrón szeretett jó férj, atya, illetve testvér 
s jó rokonnak Szabó Lajos nyug. áll. tan. 
kepezdei igazgató, egyházmegyei világi fő
jegyző s tanácsbiró, törvényhatósági bizott
sági, városi képviselőtestületi tag folyó évi 
május hó 4-ik napján reggel 5 órakor élete 
66-ik, boldog házasságának 40-ik évében rö
vid, de súlyos szenvedés után történt gyá
szos elhunytét. A megboldogult földi marad
ványa folyó évi május hó 6-án délután 1 
órakor fog az ev, ref. vallás szerint a gyá
szos házból a helybeli ev. ref. sirkertben 
örök nyugalomra tétetni. Léva 1904. év má
jus hó 4 ik napján. Beke hamvaira ! Kovács 
Sebestyén Vilma neje. özv. Csizmadia Ká- 
rolyné szül. Szabó Júlia nővére. Pessine 
Vilmos, László Imre, Burján Jenő, Dr.Hayde 
Gyula vejei, Dr. Szabó Lajosné szül Hoú- 
man Irma menye, Sebestyén Ferencz jegye-, 
özv. Bartha Gyuláné szül. Szabó Vilma, 
Pessina Vilmosné ezü'. Szabó Irén, László 
Imréné szül. Szabó Ilonka, Burján Jenöné 
szü1. Szabó Ete ka, Dr. Hayde Gyuláné sz. 
Szabó Lenke, Dr. Szabó Lajos gyermekei. 
Bar'ha Miklós, Lász’ó Lenke, ifj. Ilayde 
Gyula, Ilayde ilonka, Szabó Lujza, ifj. 
Szabó Lsjos unokái.

— A honvédség köréből Loskay 
Gábor honv. ezredes, a 74-ik lionv. gyalog
dandár parancsnoka f. hó 6-án a helybeli zász 
lóalj felett szemlét tartott. — A 1 e m a n n 
Ferenc 14. honvédgya'ogezredbeii I. oszt, 
százados Léváról a nagykai fisai 20 honvéd
gyalogezredhez és Sebőn Sándor százados 
Nyitráról a soproni 18. honvédgyalogezred
hez helyeztettek át. S o ó s János főhadnagy 
Nyitráról ide helyeztetett át. — Fo!yó hó 
9-én 160 ujonez vonul be a helybeli hely
őrséghez.

— Lelkész iktatás Május hó 1-én, 
múlt vasárnap délután 3 órakor foglalta el 
B uó c z Sándor, a volt kékellöi elkész a 
jánoshegyi plébániát, a melyre Körmöcbánya 
városa, mint kegyur, megválasztod a. Palkó 
vics Emil polgármester és Burda Imre vá
rosi tanácsos a kegyuraság nevében elkí
sérték uj állomása helyére, a melynek hatá
rán a hívek a községi elöljárósággal élükön, 
várták és lelkesedéssel fogadták. Megjelen
tek ott a jánoshegyi plébánia fiókegyházának, 
Alsó-Turcseknek hívei is nagy számmal, 
közülölt a fiatal férfiak, mint bandérium 
magyar ruhában lóháton. Palkovics Emil 
lelkes szavakkal bemutatta az egybegyült 
híveknek az újonnan megválasztott lelké
szüket, a kit a jánoshegyi biró üdvözölt 
hivei nevében, egy alsóturcseki elemi iskolai 
tanuló pedig magyar üdvözlő szavak kísére
tében szép virágbokrétát nyújtott át neki, 
Ezután az uj lelkész válaszolt az üdvözle
tekre, megköszönve a szives fogadtatást és 
vallási s hazafias kötelességeik buzgó telje
sítésére kérve híveit, A jánoshegyi kápolná
ban „Veni Sancte“ s vecsernye fejezte be a 
szép ünnepélyt, a melynek gyönyörű idő 
kedvezett. Hogy mily jó hatással volt a

— Messze laknak asszonyom ?
— Bizony, jó el van még 1
Es tovább mentek ; a félénk asszony a 

fiú karját erősen a magáé alá szorította és 
ez a védelem oly jól esik neki; szinte büsz
kébb dobogásba hozta a szivét, hogy ö most 
segíthet egy védtelen asszonynak, pedig 
dehogy volt védtelen ez a menyecske, de
hogy . . .

— Fél még ? — kérdezte a lovag.
— O nem, igy nem 1 . . . jöjjön velem, 

ne hagyjon magamra ... a közeiléte nyug
tat, bátorságot önt belém . . . jöjjön . . .

Ezalatt éppen lámpa alá értek, a mikor 
megismerte az asszonyt. Egy utcában laktak 
és ö nem a legjobb hírű nöszemély volt. És 
bár a fiatalság üdesége eltűnt már lényéről, 
csinos asszony volt, olyan érett barna, aki 
ime: most rá vetette ki a hálóját,

— De hiszen maga nem lakik erre I.., 
Maga az én utcámban lakik I , ,

Az asszony nevetett.
— Persze hogy ott lakom, kis csacsi... 

igy kellett becsapnom, mert különben elfut 
előlem .. . Mondja, miért fél úgy az asszony
néptől ?

A talmudista türelmetlen lett,
— Félni éppen nem félek, de a hit az 

írás eltiltanak tőlük, hogy még beszédet 
sem jó velük kezdeni ... a kárhozatba 
visznek . . *

— És maga ezt elhiszi ?
És mikor látta, hogy a fiatal ott akai ja 

hagyni, feleletet sem várva, körülölelte a 
nyakát, szorosan, fojtön, és úgy súgta a 
fülébe:

= Jöjjön, ne legyen szamár 1

A vér, a fia al vér áttört vallást, mo- 

népre a kegyuraság képviselőinek megjele- 
| nése ez ünnepélyen, mutatták azok 

lelkesült éljenzések, melyek akkor hangzot
tak fel, mikor a népszerű polgármester és 
városi tanácsos elbúcsúzva néptől, Körmöcre 
visszahajtattak.

— Eljegyzés. V elvárt Henrik 
bécsi terménykereskedő eljegyezte Láng 
Bernát lévai kávé és szállodás kedves leá
nyát Sárikát.

— Áthelyezés. L a u k o János róm. 
segédlelkész, jánoshegyi adminisztrátort a 
megyés püspök Kékellöre helyezte át.

— Konfirmáció. A lévai ev. ref. egy
ház 12 élet évet betöltött gyermekeinek 
konfirmációja (hitben való megerősítése) 1904. 
május hó 15-én a délelőtti istentiszteleten 
fog megtartatni.

— Kinevezés. A király Nagy And
rás liptóujvári kir. aljárásbirót, ki mint al
jegyző a lévai kir. járásbíróságnál is műkö
dött, a rózsahegyi járásbírósághoz járásbiróvá 
nevezté ki.

— Gazdatiszti vándorgyűlés Lé
ván. A Nem Okleves Gazdatisztek Orszá
gos Egyesülete áital ápr. 24-ére, Lávára 
összehitt vándorgyűlés — a vasúti sztr’.jk 
miatt — megtartható nem vo't. E vándor
gyűlés azonban nem marad el végleg, mert 
az említett országos egyesület a vándorgyű
lést ma május 8 án délelőtt 10 órakor Léván 
a városhaza tanácstermében megtar ja, ahova 
Basvármegye összes érdekeltei meghivattak. 
Megemlítjük, hogy a vándorgyűlésen a köz
ponti igazgatóságot Dr T a r n a y Károly 
ügyvezető titkár fogja képviselni.

— A viUanios világítás a múlt 
pénteken a város csaknem egynegyed részé
ben kialudt. A vállalat emberei csakhamar 
kiderítették, hogy valaki pajkosságbó1, vagy 
rossz akaratból a vezetékekre drótot dobott, 
a minek következtében a vezeték azon a 
helyen gyorsan elégett, a biztosíték kio vadt, 
minek következtében az áram megszakadt. 
Miután ezen eset már több ízben ismétlő
dött, felhívjuk rá a rendőrség figyelmét, 
mert ezek a csinytevök nem csak kárt 
okoznak, hanem egyúttal a közbiztonságot 
is vesze>y ezt étik.

— Kifogott holttest. Az április hó 
22-én Peszer mellett a Garamba fűlt leányok 
közül többnek a holtteste nyomtalanul el
tűnt a habok között. Ezea közül egyet, 
Bencsat Maria nevű 22 éves bajadont a 
víz egesz Kis-Káina határaba sordort le, a 
hol a héten foglak ki. Arca már feloszlásnak 
kezdett indulni, de szülei ráismertek,

— Majális. A zselizi iparos ifjúság 
1904 évi május hó 23-án zártkörű majálist 
rendez Wtbner Ferencz kerti helyiségében. 
Kezdete deiutan 4 órakor. Belépti díj sze- 
melyenkint 1 kor., családjegy 2 kor. Ked
vezőtlen idő eseten a mulatság a teremben 
fog megtartatni,

— Tenyészállatvásar. A Nyitrame- 
gyei Gazdasági Egyesület kezdemenyezése 
folytan a minap iSzenicen értekezést tartot
tak tenyészállatvásár és a díjazással kapcso
latos szarvasmarha kiállítás rendezése tár
gyában, a mivel az ottani lakosság tenyész- 
ailatjai jó és biztos értékesítést piaczot 
nyernek. Az értekezleten részt vett gazdák 
nagy lelkesedéssel fogadták az eszmei és 
egyben megalakították a központi és vidéki 
végrehajtó bizottságokat.

rélt, tilalmat és szegény fiatal talmudista, a 
ki olyan tudatlan és tapasztalatlan volt az 
asszonyokkal szemben, most szörnyű bűné
ért vezekelve veri a mellét:

— A mit rendeltél nem tettem . . . 
tilalmaidat megszegtem . , . nyomorult, bű
nös, parázna lettem . . .

A reggeli istenintiszteietnek vége ; az 
emberek lerakva vallási szereiket, napi fog
lalkozásuk után látnak.

Hogy Jakab magára maradt, még buz
góbban merült ájtatosságában. Egész leiké
vel fohászkodott és szemeiből megeredtek a 
könnyeh.

Azután levetette Vallási szereit és hogy 
enyhülve, könnyebb lélekkel távozott.

0, jó az Iiten 1 . . és ö úgy érezte, 
hogy ha javulás igaz és többé nem esik a 
bünké, úgy e nagy botlást is megbocsátja 
neki.

A nap pazar fénynyol árasztott széjjel 
sugarait, a levegő tele volt üde nyári sza*  
gokkal és már kora reggel pillangók játszot
tak a templom-udvar füvén megriadva néha- 
héha a zümmögő szorgalmas méhecskétől.

Jakab bezá"ta az ajtót és kilépett az 
utcára; könyen, vidáman, megtisztultam A 
sarkon szembe jött vele az asszony, A csá
bitó, a ki mosolyogva, nevetgélve, ringó já
rással, sima lépéssel ; úgy hajlongva, hogy 
látszott kívánatos, üde formája. Felé vágott 
a megvesztő szemével és intett neki ;

— Gyere , . .
A szegény fiú, akinek arcán még nem 

száradtak fel a bünbánat könyei és a lelke 
még fürdött a tiszta megtérésben, elpirult a 
füle hegyéig és — sietve követte nyomon.

non.ti ZXo».zUk.

— Az államvasutak kártérítésé 
röl. Mo3t, hogy a vasutasok által megindí
tott mozgalom befejeződött, előtérbe lépett 
a kártalauitás kérdése. Ugv a politikai,mint 
pedig minden más, a szállítások által közel
ről érdekelt köröket élénken foglalkoztatja 
immár annak eldöntése, hogy az államvas
utak tartoznak-e felelősséggel, illetve kár
térítéssel a sztrájk miatt előállott károkért. 
Még nem alakult ki teljesen a felfogás eb
ben a kérdésben, amelyben sok millióról 
van szó és vannak, akik Bzerint a sztrájk 
vis majornak tekintendő, és ennélfogva az 
államvasutak semmiféle kártérítéssel nem 
tartoznak, mások azonban azt vitatják, hogy 
a vasút igenis felelőséggel tartozik a maga 
embereiért minden harmadik személylyei 
szemben. Ilyen nézetek fönforgása mellett 
előreláthatólag nagy porok és bonyodalmakra 
lesz kilátás a sztrájkból kifolyólag.

Egészséges gyomorhoz mindenek
előtt rendes erőteljes emésztés szükséges. 
Sajnos épen ez irányban azonban sokszor 
vétkezünk és igy támad a gyomorrontás, 
étvágytalanság, székrekedés, álmatlanság, 
főfájás, kólika, vérszegénység stb. Ne mu- 
laszsza e) tehát senki jó és hathatós óvószert 
használni, mely úgy a gyomrot, mint az 
egész emberi szervezetet erősíti, gyógyítja 
és jó egészségben tartja. Ilyen szer egyedül 
csak a valódi BRADI-féle MARIACZELLI 
GYOMORCSEPPEK,évtizedek óta kipróbált 
zamatos izü, biztos hatású házi gyógyszer 
az összes gyomorbajoknál.Üvegje 80 fillér a 
gyógy szertárakban.Utánzatoktól óvakodjunk.

Szerkesztő üzenet.
Szenes nek. Lelkes érdeklődéssel irt cikkét nem 

közölhetjük, mert jó részt tárgytalan-

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 
1904. évi május hó 1-tól 1904. május hó 8-<g.

Születés-

A szülök me
-W
2 a> g g 
® 2 a he

A gyermek

neve

Jakab Jáuos Duchony E. fin János

lierezog Lipót Őchveiger B. fiú Lajos

Kovács Julianna leány Margit

Kácser Terézia fiú Viktor

dr. Weinbergei A. Berger G. leány Biri Berta

Szobi András Galambos R. fiú András

Toczer Jenő Grantner Ida leány Margit Ida

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Kuronszki Lajos Holy Johanna róm. kath.

Scháfi’er Ármin Foufeder Hermine izr.

Halálozás.

Az eliinnyt neve Kora A halál oka

Minárovics Jolán 12 tüdő vész

Kokavecz József 22 tályog

ógyallai Szabó Lajos 66 agyszélhüdés

özv. Molnár Andrásné 
sz. Molnár Verona

71 máj sorvadás

Jarábek Lajos 18 hó vörheny

Lévai piaezíárak.
Kovatvezető; Kónya József rendőrkapitány,

Búza m.-mázsánként 14 kor. 40 fill. 
15 kor. — fill. Kétszeres 13 kor. 20 fill. 
13 kor. 60 üli. — Rozs 11 kór.60 fill. 12 kor. 
— fi’l — Árpa 9 kor 60 fill. 11 kor. 80 fi1! 
Zab 10 kor. 80 fill. 11 kor. 40 fill. — Kuko 
riera 10 kor. 60 fill kor. 11 60 fill. Bab 
12<or. 20fill. 13kor. — fill. — Lencse 9 kor. 
20fill. 12 kor. 40 fill. — Köles 7 kor 20 fill. • 
9 tor. 40 fill. >

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 54—60 korona Luczernamag 
53—58 korona, Impregnált ' Répa mag 
36 44kor. Répamag — kor. Muharmag 
7 —7*/,  kor. Baltaczim 121/,—131/2 — kor. 
Bükköny 61/, 7 kor.Vöröshere 54-60 kor. : 
Fehérhere----- Komoczini fűmag — —
Thimothema — — kor. Nem impregnált
25—35 kor.

Nyilttér.
2íő/a904. tkvi szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
A lévai kir járásbiróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Tóth 
Sándor garamvezekényi lakos végrehajtat
nak Tóth József garamvezekényi lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 220 korona tő- 
kekövelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a lévai kir, járásbiróság területén levő és a 
garamvezekényi 154. számú tjkvben All 
sor 37 sorszám alatt foglalt ingatlan s azon 

épült 72 ö. i. számú házból álló egész in
gatlanra az árverést 690 korona ezennel 
megállapított kikiáltási arban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1904 
évi május hó 17 ik napján d. e. 9 óra 
kor Garani Vezekény községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°'n-át készpénzben, vagy 
az 1881.évi LX. t.cz. 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881, évi 
november hó 1-én 3333. sz. alatt kibo
csátott igazságügyminiszteri rendelet 8 iá
fián kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Léván 1904. évi február hó 18.
Kir. jbirósag, mint tkvi h lóság.

Pogány V. 
kir. járásbiró.

Uj elsőrangú
iróg'épel^: üzletfeloszlatás folytán jutányosán kan
hatók. Tudakozódásokat „Nagyon jutányos- jeligével e 
lanra hivatkozással MOSSE RUDOLFHOZ, Budapest 
Ferercziek tere iutézendők.

Blúz selyemfB
35 kr.-ig. Legutolsó újdonságok. Bérmentve és már 
elvámolva. Ixébzlxcz szállítva. Gazdag mintaválasz 
ték postafordultával.

HENNERBEG selyem gyár Zürich.

Etkezes 
Reggeli, eheti, 
ozsonna s vacsora 
egy napra 3 K-, 
egy hetre 20 K.

Kiváló gyógy ha- Természetes meleg (33°; vasas 
tásu női beteg se gyógyfürdő Bars varmegyében, 
gek, vérszegény fenyves es lombos erdő környez*  
ség eseteiben es te szélmentes völgyben. — 
idegbajokban. Hí- 1 Posta , távíró és interurbau 
degviz gyógyiuté- telefon-állomás hegyben. Vasúti 
lezcl. Lap- és fe- ' állomás ; Szénásfaii Vihuye, a 
nyőfürdök. fürdőtelepiül 5 kilométer távol-
--------------- ------------ > ságban. — Szobák hetenként 
7 koronatol 31 korona 50 fillérig. A szobán arai 
az elő- és utóévadban (juuius 11-ig és augusztus hó 
23-tól) 4O* /o kai mérsékeltebbek. — A fürdőt Sel
mecbánya városa házilag kezelteti ; gondnokul ez 
évben is Sztancsay Miklós tvh. főjegyzőt küldötte 
ki. — Hatósági fürdőorvos és igazgató Dr. Belemau 
István kir. tanácsos. úc-'X C a (0-4
A fürdő közvetlen közelében egy CSOl 

nakazo tó 'élesük ez övben, me y hi- 

dusvizü tó fürdésre is be vau rendezve.

mi aita e kies fürdöteiep nyaralásra is 

igen alkuim s Prospaktust küld es rész
letesebb felvilágosítást az Igazgatóság ad.

• " ■■■ Kávé. --------
1 klg. frt. kr.

New-Cuba kávé .................................. 1.60
Jamaikai legfinomabb....................2.20
Kuba legfinomabb.........................2.20
Ceylon legfinomabb....................2.10
Ceylon finom...................................2.—
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb .... 2.— 2.20
Mocca legfinomabb........................ 2.20
Arany Jáva legfinomabb.............. 2.20
Brazíliai legfinomabb................... 1.60
Brazíliai II. rendű ....... 1.30
Cuba pörkölt........................   . 2.— 2.40
Hungária kávé........................ ..... . 1.20
őrlőt kávé ..............................1.—

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

öFERENC FERD1NAND cs. és kir. főherceg 
fensége legmagasabb véduökségsége alatt

Főnyeremény

korona értekben, továbbá 1OOOO. 
5000. 3000 2000, 1600, 1000 
kor stb összesen 7000 nyeremény. 

Egy sorsjegy lkorona
^1—------ - ---------- ---------- ;---------------------- —

Húzás
I visszavouliatlanul május im 28-án

hivatalos ellenőrzés mellet.

Kaphatók : Amstetter Imre és 
Dukesz Lipót üzleteikben, valamint á 
fiókkezelösegnél Budapesten, V. Nádor-_ 
utcza 23. L_
n___ _______ —__ —H-J



Bars- és Hont érdeklő vasúti uj menetrend 1904. május 1-től.
G--Berzcucze Léva. Léva Csata-Parkany-Nana Parkany-Nana Csata Léva. Léva Gr.-Berzencze.

Gr.-Berzencze ind. 
Jálna

5^2
551

1230
L238

60o
6“ Budapest . . ind. 2‘5gy- 1030sz. 720gy.

Saskő-Váralja *6oo 1249 619 Becs . ind. 940 az. lOŐŐSZ. 620 sz.

Gr.-Szt. - Kereszt 607 1 06 641 Párkány-Nana híd. 418 535 8 55
Geletuek-Szklenó 624 12<; 70* Kőhíd-Gyarmat h 435 0Ő2 912

Szénásfalu-Vichnye 630 134 715 Kéménd 450 607 9 27
Zsarnócza 6« 200 747 Bény .... 502 619 9:w
Zsarnócza-Fürészm. *6 *205 4=7” Csata . . . érk. 5'3 631 951

Garam rév 700 212 7n9 Csata . . . ind. 5 38 639 10°'

Ruduó 710 2 28 8zo Oroszka . . 546 647 1009

Újbánya . 7 1B 240 SÍ 1 Garam-Dainásd í) 657 ÍO’2

Bars-Berzeuce 6. örb. 724 300 853 Zseliz . . . 6 os 709 1032

Gr.-Szt.-Beuedek 7 -tő 3'i *916 Nagy-Salló 636 736 11'10

Kovácsi 755 322 927 Alsó Várad . 6®3 7 53 1117

Nagy-Koszmály 804 336 943 Nagy-Sztcse 7o«» 8 «» U24

i (érk. 813 333 10'"’
505

Léva .... érk. 710 810 1134
Lcva . . ’ ,|<nd. 930 4 08 Léva .... iud. 725 8 20 120C
Nagy-Szecse 940 414 > Nagy-Koszmály 749 8»8 12 22
Al só-Várad 9« 425 O23 Kovácsi . . . 759 846 1232
Nagy-Salló lOio 447 546 Gr.-SzU-Beueduk 8Í9 904 1253
Zelil 1033 0<)8 6«8 Bars-Berzence 6. órh. *8_£ *910 *1"«
Garam-Damásd 10« 520 620 Újbánya 854 925 ]2B

Oroszka . 105» 530 631 Ruduó 905 930 133

Csata . . érk. 1102 537 63» Garamrév . 91’ 941 f45

n ... iud. 1118 507 6a(í Zsarnócza-Fürészm. 926 947* 154
Béuy 1131 614 709

Zsarnócza . 1 9.,4 1000 2 »9
Kéméud 1142 629 720 Szénásfalu-Vilinye 10'2 ÍO'3 22s
Kőhid-Gyarmath 1155 646 4 33 Geletnek-Szklcnó 1033 1O'« 235
Párkány-Nana érk. 1212 705 749

Garam-Szt.-Kereszt 1 108 1037 301

Budapest felé . ind. 1237 s> 825gy 82’gy- Saskő-Váralja 11 '« 1044* 31U

344 sz. 8Wsz. Jálna . 1129 1053 320
” n
«... érk. 150 gy 9 lösy 9,0«'- Gr.-Berzencze . 1137 11 "0 3-->8

w w » 555 sz. 1158 [ 105 sz.
Becs felé . iud. 259 gy- 122237-. 838gy- 

] 140 hz.
n ... érk. 630?y- 6 »»SZ. I2o5«y-

555S7..

B.-Gvarmat—Parkány-Nana és vissza.

A fekete vonallal aláhúzott
gy gyorsvonat ; s -= személyvonat,
•jelzettek feltételes megállás.

B.-Gyarmat ind. 305 815 227
Dejtár . . . 334 839 2&2

Ipoly Vecze *350 *6 55 *309

Drégely-Paláuk 406 910 323
Ipolyság érk. 425 9 23 342
Ipolyság . . ind. 437 936

Visk .... 502 9 07 412
Szakái íos 522 10'6 432

Bél . . . *532 ÍO27 445

Ipoly-Pásztó 547 1043 502

Zalaba 604 lioo 519
Csata érk. 617 1113 L_?32
Csata iud. 6 56 1118 548

Párkány-Nána 7 49 12'2 705

"Vissza.
Páikáuy-Náua ind. 855 418 535
Csata . . érk. 9Ö1 5 20 631
Csata . . iud. 10°8 543 6»o
Zalaba 1023 557 704

Ipoly-Pásztó . ÍO4? 6 15 724
Bél . . . 1059 *62‘ *734
Szakái los 1118 640 750
Vi.sk .... 1138 6ö5 808
Ipolyság . . érk. !!“ 7*® 830
Ipolyság ind. 12ii 720 84i
Drégely-Paláuk 1230 739 908
Ipoly-Vecze 12&I* *7ói *920

Dejtár . . 1 15 809 939
B.-Gyarmat 145 833 1003

Érsekújvár—Kis-Tapolcsany és vissza.

19. srani

Kiváló szerencse öröknél! ,
Felüimulhatatlanul

rúd i. nk a szerencse Rövid idő .Jatt 15 millió korona nyereménynél lobbiit fizettünk nagyra 
becsűt vevőinknek; csak a legutóbbi időben is

a legnagyobb nyereményt és pedig: 
a 605 000 koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre, 

ao.ooo kor. ítiuyereineuvt a 83061 u.sorsj.-re 
70 000
70 000 
60.000 
60.000 
50.000

nyereményt

u iüo.ooo kor. főnyereményt a 74366. sz.a ioo ooo
a íooooo

90.000
90 000 ,.
90 000 .,
ezeken kívül

Ajánljak ennélfogva, hogy
részt. — A most következő m. kir.

liO.OOO sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jlut és összesen egy hatalmas összeget,

i-1 millió 45ÍKOOO koronát 
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

Továbbá 1 jutalom O00.0OQ. 1 nyeremény 400.000,
1 á 200*000.  2 á 1OO.OOO*  1 á OO.OOO. 2 á 
80.000. 1 a 70 000 2 a 00.000, Í á .>0.000*
1 á -£O.OOO,5á3O.OCO’3 afó.>.000,8a 20*000*
8 á 15*000*  36 á 10.000 korona és még sok egyéb; 
összesen 55.000 nyeremény és jutalom 1-1^50.000 
korona összegben.

Az 1. osztályú sorsjegyek tervszerű áaai :
’/s eredsti sorsjegy frt — 75 vagy kor.1.50 ; l/4 eredeti
1 / R • 1\ /2 n »» >» m r > /1 »•

A sorsjegyeket utánvéttel, vagy az összeg 
küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket

a 
a 
a 

és

•j

még

az 52525... 
a 94780'., a 109780’., 
a 83610 „
a 92787...,

egyéb sok

!. sosrj.-re
•j

u
»

»
nagy

a világ legeaélydusibb osztáysorajátékában vegyen 
szabadalmazott 14. osztály sorsjátékban njbó

a 
a 
a 
a a 
a

n
Tf
n n

S E K.

időt mutatják.

Érsekújvár . . iud. 440 1250 350

N.-Suráuy . . érk. 522 Ili 410
Nagy-Suráuy ind. 510 110 415

Zsitva-Födémes 5£i 1 30 427

Mánya . . &Í2 l48 441

Vajk .... 603 2 <=9 458

Verebéiy 628 233 518
Zsitva Újfalu . 
Taszár

641
705

246
3 08

529
545

Aranyos-Maróth 724 327 5=8

Kis-Tapolcsány 7 36 339 6 0^

"Vissz, a..

K i s-Tapo 1 esány 629 413 749

Aranyos-Maróth 644 423 81o
Taszár 701 435 8 29

Zsitva-Újfalu . 7 18 450 852

Verebéiy 738 509 9=2
Vajk .... 7 49 519 939

Mánya . . 8 07 533 1009

Zsitva Fődcuus 822 549 1033
Nagy-Suráuy . érk. 8 34 600 1050

n n in<l. 840 615 1055

Érsekújvár . érk. 900 637 1 lTs

számok az esti 6 órától reggeli 0 óráig terjedő

1904. május hó 8.

04
0)
4)
0)

□ 2

Ui ■<e 
•£
2 a

.j
■« ^5
>»•£> öa—

-O 
un"

sorsjegy frt 1.50 vagy kor. 3. — 
„ n 6. „ „ 12-

előzetes beküldése ellenében

eredeti sorsjegyekre kérünk
folyó évi május hó 17-ig

bizalommal hozzánk beküldeni, miután a húzás már Május 17. es 18-án lesz.

Török A. és Társa
bankháza Budapest.

HAZÁNK LEGNAGYOBB OSZTÁLYSORSJÁTÉK-ÜZLETE
Föárudánk osztálysorsjáték üzletei:

Központ; Teréz körút 46 a. I, fiók: Váczi-körut 4 a
II. fiók : Muzeum körút 11 a III fiók; Brzsébet-körut 54 a. =====

4°0“os
töriesztéses kölcsönöket nyíljunk bu- 

‘ daposti és 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a föld
birtok és ingatlan s/4 értékig I. és II. 
helyre 15—65 évid terjedő időtartamra. 
Személyhitelt ! papoknak, katonatisztek- 

~ nek, állami és magánhi- 
vata'nokoknak, kereskedőknek és iparo
soknak kezes és kezes nélkül 1—15 évig 

terjedő időre gyorsan es disctréten.
Bank és magánadóságok convertálasa 

Meller Lajos és Társai 
bankbizomány.

Budapest, VI. Dávld-utcza 15
(Törvényszékileg bejegyzett czég).

I

I

Kiéin Sándor 
órás- és ékszerész 

JU É AZA IST 

alapitfatott 1881, évben.
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Ajánlja nagy választékú óra, ékszer, arany és ezüstáru raktárát 
melyben mindenkor a legújabb divatu áruk bámulatos olcsó áron kaphatók 
Arany női óra 
Arany férfi óra 
Ezüst óra 
Niki óra 
Ingaóra 
Arany gyűrű 
Arany függő

feljebb
n
n
n
n

írttól
•
n
n
n

(14
(14 , ....

Alkalmi ajándékoknak való különféle tárgyakból nagy választék.

kárát) 
kárát) n n

Legfinombb chrouometrikus pontosságú órakülöniegességek mindenkor 
raktáron vannak.

Arlejtési hirdetmény.
Oroszka (Barainegye;) község róni, katholikus hívei =

uj templom építését
elhatározván, ezen összesen 10.656 korona 50 fillér összegben előirányzott 
építési munkálatok kivitelének czéijából 1904 évi május hó 15 napjának délutáni 
3 órájára Oroszka község birajanak házánál tartandó zárt ajánlat i verseny
tárgyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a munkálatok elvállalására 
vonatkozó zárt ajánlataikat az előiráuyzati összegnek megfelelő 5«/0 készpénz 
biztosítékkal egyetemben kitűzött időre Dr Zelenyak János plébános kezeihez 
Lekéren adják be, mert később érkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Távirati vagy megnem felelő biztosítékkal ellátott, vagy anélkül szű
kölködő ajáulatok tekintetbe nem fognak vétetni, s fentartják maguknak épít
tető hívek korlátlanul az ajáuiátok közötti szabad választás jogát.

A terv és költségvetés nevezett plébánosnál Lekéren (vasúti állomás 
Garamdamásd) az árlejtés napjáig tekinthető be.

Oroszka, 1904. évi május hó 5-én.

Gyár ; NyergesUjfalu (Eiaiergom m.) Sürgöoyczim : Eternit Budapest.

ETERNIT-PALA 
Azbeszt-cement-pala 

HATSCHEK LAJOS^SZAB.
Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedőanyag. 

ETERNIT MÜVEK Hatschek Lajos Budapest, 
VI., Andrássy-ut 33-

Elsőrangú referenciák. — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. —
ZK érjexx isxxxertetéBÍ.

Nyomatott Nyitrai 4a Tina ktayvnyomdáijábw Láván.


