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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 póstauta!ványnyai küldhetők

Egye*  Nzüniok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.

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

Belyepdij minden e<yes beiktatásér tü fillér- 

IlivataloM hirdetmények
100 szóig 2 kor. ti ■ fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével számittatik.
A nyílttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^^szeköttetéshen 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 ■ (Zö'dkert-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.

Közfürdő.
Léva város tanácsa, mint tudjuk, 

komolyan kezd azon tervvel foglal
kozni, hogy a villamos telep mellett, a 
vörös ökör épület helyén egy a mo
dern igényeknek teljesen megfelelő 
közfürdő épitessék. A kérdés a kép
viselőtestület elé fog jutni alkalom ad
tán döntés végett, ez okból ezt a sokat 
megvitatott kérdést ismét figyelmébe 
akarjuk ajánlani a város közönségének.

Nem hiszsziik, hogy akadna valaki, 
aki tagadásba merné vonni ama állí
tás igazságát, hogy az embernek leg
drágább, legféltettebb kincse az egész
ség. S ha igaz az, hogy az egészség 
fentartásának egyik leglényegesebb 
kelléke testünk tisztántartása, ugy 
ugy senki sem csodáikozhatik azon, 
hogy a társadalom minden rétegének 
közös óhaja oly intézmények létesítése, 
melyek a test tisztántartását s igy az 
egészség fentartását előmozdítani hi- 
vatvák, íueit hiszen az a közmondás, 
hogy a tisztaság félegészség, nem mai 
keletű; egykorú az magával az em
beriséggel.

S mert tagadhatatlan tény az is, 
hogy testünk tisztaságát csakis a gya
kori fürdőzéssel biztosíthatjuk, nagyon 
is érthető s méltánylandó a társada
lom egyedeinek s összeségének ama 
óhaja, hogy mindenhol, ahol csak 
erre mód és alkalom kínálkozik, a test 
tiszráutartását előmonditó nyilvános 
fürdőző helyek állíttassanak fel s bo
csáttassanak a köz használatára

Hogy Léva város lakosságában is 
meg vau ez az érzés, mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy Léván 
nyáridején a Pereczmentén egy csomó 
házban egész fürdőhelyek létesültek 
melyek a polgárság egészségi szük
ségleteit vannak hivatva, — habár 
csak a Dyári idény alatt is — kielé
gíteni. Ámde a lakosság nagy részé-

1
■ nek nem csak nyáron, de télen és 
i őszszel is ép ugy szüksége van für

dőre, már most ebbeli szükségleteit 
hol elégítse ki ? Az egyetlen izraelita 
hitközség által fenntartott fürdő e te
kintetben számba sem jöhet, mert ma
gának a hitközség tagjainak számára 

. is alig elegendő. Mivel pedig a lévai 
magánlakások között alig egy kettő van 
fürdő szobával felszerelve, természete-

, sen mind jobban és jobban érezzük- 
e?y ’ly közfürdő hiányát. E kérdés 
szülte annak idején ama s lapunkban 
is nyilvánosságra hozott közóhajt, hogy 
jó volna egy mindenki által igénybe 
vehető közfürdő felállításáról gondos
kodni. Fájdalom, hogy e közóhaj, csak 
közóhaj marad, mert még eddig nem 
akadt senki ki megkísérelte volna azt, 
hogy az ige testet öltsön.

Egy másik, szintén évek óta nyil
vánuló közóhaj, egy tisztességes be
rendezésű gőz- és kádfürdő felállítása 
városunkban, amely olyan időben is 
rendelkezésére állhatna a közönségnek, 
a mikor a szabadban való fürdőzés 
nem lehetséges ; az őszi, téli és ta
vaszi időszakokban és nyárban is 
azoknak, akik a fürdőzésnek e nemét 
többre becsülik a szennyes l’erecz vi
zében való lubiczkolásnál.

Idő szerű volna, hogy legalább 
egy oly fürdő állana a közönség 
rendelkezésére, mely a hűvösebb év
szakuk igényeit volna hivatva ki
elégíteni, A közönség körében a gőz
fürdő eszméje mély gyökeret vert 
ugy, hogy más télé fürdő létesítésére 
nem is gondolhatuk.

Kétségkívül helyesen cselekszik 
Léva város tanácsa is, midőn erre 
gondol, mert csak egy ily fürdő elé
gítheti ki a városi közönség igényeit. 
De a terv keresztül vitelét tudomá
sunk szerint nagyban elősegíti, hogy 
esetleg vállalkozó is akad, ki a felál

‘ litandó fürdő jövedelmének bizonyos 

hányadáért hajlandó egy modern be
rendezésű gőz és kádfürdőt létesíteni 
a fennebb megjelölt helyen, a mely 
ugy nagyságánál, mint berendezésénél 
fogva a kívánt czélnak teljesen meg
felelne. S igy a városra magára a 
fürdő létesítése nagyobb anyagi áldo
zatokkal nem is járna.

Igen kérjük a városi tanácsot, a 
polgármester urat, látva azt, hogy csak
ugyan szivükön viselik e közóhaj mi- 
lőbbi megvalósítását, hogy saját hatás
körükben hassanak oda, hogy ezen ügy 
mielőbb a képviselőtestület elé kerül
jön, hogy megvalósításának eszméje 
mielőbb ténynyé váljon. Mert bizony 
ez a fürdő.a közegészség legelemibb kö
vetelménye, a mely nélkül talán csak 
egyedül mi vagyunk egész Magyaror
szágon.

Barsvármegye selyemtenyésztese 1903 
évben

Bezerédj Pál s.-lyeratenyésztési felügyelő jelentése.

(Folytatás.)
Besenyő községben nagyon silány ered

mény nyel végződő t ez idén a selyemtenyész- 
tés, aminok egyedüli oka a teljes lombhiány 
A községben alig van lombszedésre alkalmas 
szederfa. Tekintve azt, hogy ily kedvezőtlen 
viszonyok között is nyilvánul a lakosságnál 
a hajlandóság a aelyem'eoyésztéi iránt: ket
tőzött erővel keli e községben törekedni a 
szederfák szaporítására. Melegen kérjük a 
t. elöljáróságot, legyen azon teljes erővel 
hogy a községi faiskola m előbb rendes ál- 
lapo ba he'yeztesték és hogy abban leh tö- 
leg minél több szederfát neve jenek.

Brogyán községben 1903-ban közterülete
ken és közutak millett levő lombszedésre al 
kalmas szederfák mennyisége hivatalosan meg
számlálva nem volt A magántulajdonban lévő 
szederfákon kívül a fenti szederfáknak köszön- 
hdjük, hogy 1 selyemtenyésztő 24 kgr. gubát 
termelt és 47 koronát keresett, A selyemtenyész 
tés megkezdése óta 168 koronát fizettünk ki a 
községben.

Brogyán község az idén nem volt se
lyemtenyésztés' felügyelöaégi kerületbe be
osztva, az illető tenyésztő a selymérpetéket 
Szekszárdiból, a i-özpontbói kapta és seiyem- 
gubóit ugyanoda szá litotta be.

Fekete-Kelecsény községben 1903 bán köz
területeken és közutak mellett volt 47 drb lomb
szedésre alkalmas szederfa. Esett egy selyem
tenyésztőre átlag 15 darab A magántulajdon
ban levő szederfákon kisül a fenti szeder fáknak 
köszönhetjük, hogy 3 selyemtenyésztő 23 kgr. 
yubót termelt és 43 koronát keresett. Átlagos 
keresete egy tenyésztőnek 14 korona volt, leg
magasabb keresete pedig egy tenyésztőnek 23 
koronára rúgott. A selyemtenyeszt™ megkez
dése óta 171 koronát fizettünk ki a községben

A faiskolának állapota jó.
Fekete-Kelecsényben az idén egygyel több 

selyemtermelö vo't, mint tavaly, az átlag s 
kereset pedig 10 koronáról 14 koronára 
eme kedatt, mert a tény isztok kevesen vol
tak s gy egyre-egyre elég lomb jutott, mi
nélfogva hernyóikat jó! táp áibatták Hogy 
tehát mindig többen és többen juthassanak 
a selyemtenyész'éB tisztességes jövedelméhez 
— nagyon kérjük az e’ö'járóságot, miszerint 
ültessen minél több szederfát, s gondozza 
jói azokat, valamint a már előzö'eg kiülte
tett fiatal fákat is, hogy mielőbb megfelelő 
szederfa állomány nyal rendelkezzék.

Hizér községben 1903 bán közterületeken 
és közutak mellett volt 21 darab lombszedésre 
alkalmas szederfa. Esett egy selyemtenyésztőre 
átlag 7 darab. A magántulajdonban I-vő sze
derfákon Icivül a fenti szederfáknak köszön
hetjük, hogy 3 selyemtenyésztő 34 kgr. gubát 
termelt és 62 koronát keresett. Átlagos kér 
sete egy tenyésztőnek 20 korona volt■ legma
gasabb keresete pedig egy tenyésztőnek 27 ko
ronára rúgott. A setycmtenyésztés megkezdése 
óta 110 koronát fizettünk ki a községnek.

Szederfaállománya-. Az országos selyemt. 
felügyelőség működése óta kiosztott részint a 
községnek, részint magánfeleknek 500 drb. 
2—3 éves szederfacsemetét.

Hizér községben 3 család foglalkozott 
az idén selyemtenyésztéssei e ezek átlagos

T A E C Z A.

Mért?
Mért vagyok oly boldog, ha nézek e bimbós 
Tavaszi világba ?
Mért ujul a lelkem, kikelet virágok 
Mosolygását látva ?
Mért ölel a napnak minden kis sugára,
Melegsége engem ?
Mért hogy a köny is csak vágygyal, szere’emmel 
Csillog a szememben ?
Mért hogy a te ajkad forró tapadása
Forró lánggal éget ? . .
S örök szerelemmel, szoinjubozó vágygyal
Mért szeretlek téged ?

Mert te is boldog vagy, ha látod a bimbós
Tavaszi világot,
Mert te is elnézed édes merengéssel
A nyíló virágot,
Téged is igy ölel a tavaszi napnak
Minden kis sugára,
▲ mi e világon boldogító, édes,
Szivedbe van zárva,
Mert te is azt moudod, hogy az én csókom is
Forró lánggal éget,
Mert te is azt mondod szomjuhozó vágygyal,
Hogy : szeretlek téged !

Dr. Radványné — Ruttkay E.

A költő és a két asszony.
i.

— Egy csókot ! . . egyetlen egy csó
kot I — libegte, amint átölelte a leány de
rekát, aki fojtva nevetett és igyekezett az 
ölelésből szabadulni.

— Nem . . . nem . . . bocsásson I . .
A lépcsőház n<m volt világítva éa a 

(soros utón nem menekülhetett a leány,Ugy 

, vergődött a fiú karjaiban, mint egy tőrbe
, került madár.

— Rózsika, — esengett a legény — * i * 1 
csókoljon meg . . . csak egyszer, Rózsika !

— Ha elenged, — mondja a leány és 
a hivő csacsi fia lebocsátotta karjait, mire a 
leány tovafutott, mint egy megijesztett kis 
gyik.

A fiú csak nézett utánna és a mikor 
már az udvarból hangzott fel hozzá a csengő, 
kicsit gúnyos nevetés, ügyetlensége felett I 
restelkedve, égő szemekkel ment fel szobá
jába.

II.
Az emeleten két szép asszony is lakott, 

két tréfás, pajkos kedvű menyecske, akik 
gyakran látták, mint mereng a kék szemű; 
szőke hajú gyerek a szürke semmibe és azt 
is észre vették, mint ragyog fel a szeme,ha 
mellette elmennek és mig halkan rebeg egy 
köszöntés félét, szinte perzsel a pillantásá
ból kiáradó láng.

Az álmai alakját látta bennük a fiú, a 
ki érzékenyen szokta leírni fogékony lelke 
költői benyomásait és gyakran föioivassa

i Rózsikának művészi benyomásait, akitől az 
; imént merészen már csókot is akart rabolni,

És az asszonykáknak, a kik jó dolguk- 
; bán bizony unatkoztak is néhs, megtetszett 
' a fiú.

— Helyes gyerek, — mondta az egyik.
— És minő naiv.
— Csakugyan, a szemét is lesüti, ha 

köszön.
— És csupa tűz, csupa pir az arca.
Valami tréfát easeltek ki a gyerekkel,

amin majd nagyoD, de nagyon lehet mulatni, 
ami kellemes is, izgató is és ők mit sem 
veszthettek vele. Hogy a fiú mit s’ól a tré
fához. ki törődik vele.

A barna menyecske egy érett, pompás 
formájú nő, igy adta elő a tervét :

— En bemegyek hozzá.
— Bemégysz ?
— Nos, mi van abbau ? Kívüled senki 

nem tudja . , . és ha igen ?! — szólt vál
lát felvonva, — majd csak akad valami 
ürüyyem, — és beszédbe elegyedve, kérdez
tek egyet mást — és megkérdezem, hogy ö 
a költő, mint vélekedik a szerelemről és igy 
tovább . . . hiszen érted ? I .

A másik menyecskének tetszett a dolog, 
sőt nagyon is tetszett.

— Majd talán én megyek be — mondta 
— és te hallgat z kívülről . . .

— Hogy is ne, én találom ki a dolgot 
és te . . . meg mit nem . , . Most én jö
vök és legköze'ebb rajtad lesz a sor.

A fiú, akit Mohács Istvánnak hívtak, 
kíváncsian és mit sem sejtve a Rózsi hal
ványkék szoknyája után bámult és várta 
azt az ic pici tavaszi szellőt, ami rreglebeg- 
tesse kissé e'öttj . . .

. . , Ha egyszer váratlanul, azaz min
dig várva, betoppanna egy szép asszony... 
aki azt mondaná, hogy csakis az övé,szereti, 
hogy érezze azt a fölemelő érzést, a mikor 
két ajak szent tűzbe forr össze, amikor két 
kar elválaszthatianul ölel, amikor két szív 
egy gondolatban dobban meg . , . Ugy 
jönne az alkony szárnyán, és szökve távoz
nék a hajnal varáss sugarára, maga után

hagyva ezer édes emlék zsibbasztó gyönyö
rét, finom illat ingerlő varázsát, nagy szen
vedelem égő lobogását, édesen bús dalok 
buzogó forrását . . .

Ilyeneken mélázott Mohács István és 
szentül meg volt győződve róla, hogy egy 
szép asszony karjaiból a lelke ihletve repülne 
a boldogság hetedik egébe és dalolna a csók
jától rikató szerelmi dalokat.

E;y szép asszony, aki bóditón moso
lyogna bámuló szemeibe, egy szép asszony, 
aki , . .

. . . íme: előtte áll.
István megz ivarodott, haja rendezetlen, 

' nyakkendője szétbcmolva, a mellényén két 
gomb nyitott és az asszony mosolygó pil' 

' lantasa a rendetlen íróasztalra esik, a hol 
elkezdett — és kellőleg valószinöleg az utó
kor által méltányolható — remekek hevernek

1 szerteszét ; — a tetejükbe 6-ért töpörtyű
és 2-ért kenyér.

— Jó estét, kis szomssédl — köszön i 
mosolyogva és m g szegény fiú egyre job- 
ban-jobban zavarodik bele a helyzet szokat
lané igába, a vendég menyecske csillogó 
szemme gyönyörködik benne és keresi az 
Ü’űgyet a Já ogatásra, a beszédre, mert — 
nem lehet tagadni — Ö is elfogult.

Ugy-e megengedi, hogy leü jek ? — 
és már is helyet foglal as egyik rozoga szé
ken, otthonosan rakva egymásra a lábait, 
mit sem törődve vele,hogy kilátszik a haris
nyája színe.

A fia akadozva beszél, bátortalanul fe
lel a kérdésekre, félszegen mozog, csupán a 
gaemei ragyognak okos fmynye!, mikor fe*



keresete 20 koronát tett ki. Ha volna elég 
szederfa, itt is többen használnák ki ezen 
keresetiágat. Nagyon kérjük tehát az elöl
járóságot, hogy ültessen mentül nagyobb 
aránybau szederfákat s részesítse azokat jó 
gondozásban is ; mert csak igy biztosíthat ja 
a fiatal fák megmaradását, valamint azt is, 
hogy gyorsabban és jól fejlődvén, mielőbb 
használhatókká vájlanak.

Hull községben 1903 bán közterületeken 
és közutak mellett levő lombszedésre alkalmas 
szederfák mennyisége hivatalosan megszámlálva 
nem colt. A magántulajdonban lévő szederfá
kon kívül a fenti szederfáknak köszönhetjük, 
hogy 1 selyemtenyésztő 18 kgr. gubát termelt 
és 35 koronát keresett. A selyemtenyésztés meg
kezdése óta 130 koronát fizettünk ki a köz
ségben.

Szeder faállománya : Az országos selyemt. 
felügyelőség működése óta kiosztott részint a 
községnek, részint magánfeléknek 1.700 drb. 
2—3 éves szederfacsemetét.

Hull község az idén nem volt selyem
tenyésztési felügyelőségi kerületbe beosztva. 
Az illető tenyésztő a selymérpetéket Szek- 
azárdról a központból kapta és selyemgubóit 
ugyanoda szállította be.

Kiszecse községben 1903-ban közterülete
ken és közutak mellett levő lombszedésre alkal
mas szederfák mennyisége hivatalosan meg
számlálva nem volt. A magántulajdonban lévő 
szederfákon kívül a fenti szederfáknak köszön
hetjük, hogy 1 selyemtenyésztö 3 kgr. gubát 
termelt és 7 koronát keresett. A selyemtenyész
tés megkezdése óla 7 koronát fizettünk ki a 
községben.

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

Nayy-Sáró községben 1903-ban közterüle
teken és közutak mellett volt — darab lomb- 
szedésre alkalmas szeder fa. A magántulajdonban 
lévő szederfáknak köszönhetjük tehát, hogy 16 
selyemtenyésztő 407 kgrm. gubát termelt és 752 
koronát keresett. Átlagos keresete egy tenyész
tőnek 17 korona volt, legmagasabb kér sete 
pedig egy tenyésztőnek 99 koronára rúgott. A 
selyemtenyésztés megkezdése óta 2718 koronát 
fizettünk ki a községben.

Szederfaállománya : Ez évben a községi 
faiskolából kiültettek 50 darab szeder fát.

A faiskolának állapota elhanyagolt.
Nagy-Sáró községben az idén a selyem

termelők száma 9-röl 16-ra, a gubótermés 
pedig 349 kgrmról 407 kgrmra emelkedett. 
A községnek semmi szederfaállománya nem 
lévén, ezen emelkedés, de egyáltalán, hogy 
selyemtenyésztés űzhető a községben,Frank! 
Edének köszönhető, ki kegyes volt a bir
tokán található szederfákról a lombszedést 

a selyemtenyésztőknek ingyen megengedni. 
Hálálják meg az illető tenyésztők eme jóté
teményt legalább azzal, hogy lehetőleg kí
mélik az uradalmi szederfákat lombszedés 
közben, azokat ne rongálják és szigorúan 
ügyelnek arra, hogy bármiféle kárt a gaz
daságban ne okozzanak. A község t. elöljá
róságát pedig nem kérhetjük eléggé melegen, 
kövessen el minden lehetőt, hogy a községi 
nek megfele'ö szederfaállománya legyen. In
tézkedjék a legorélyesebben, hogy a községi 
faiskola rendbe hozassák és hogy abban le- 
he'öleg minél több szederfát neveljenek.

Taszár községben 1903-ban közterületeken 
és közutak mellett volt 7 darab lombszedésre 
alkalmas szederfa. Esett egy selyemtenyésztőre 
átlag 3 darab. A magántulajdonban lévő sze
derfákon kívül a fenti szederfáknak köszön
hetjük, hogy 2 selyemtenyésztő 6 kgr. gubát 
termelt és 10 koronát keresett. Atlayos kere
sete egy tenyésztőnek 5 korona volt, legmaga
sabb keresete pedig egy tenyésztőnek 8 koronára 
rúgott. .4 selyemtenyésztés megkezdése óta 64 
koronát fizettünk ki a községben.

Szederfaállománya : Az országos selyemt. 
felügyelőség működése óta kiosztott részint a 
községnek, részint magánfeleknek 1200 darab 
2—3 éves szeder facsemetét.

’l'aszáron tavaiy 4, az idén pedig csak 
2 selyemtermelő volt, mert közhelyeken alig 
van szederfa. Dí akik tenyés'.tettek is,nem 
juthattak kielégítő sikerhez, mert az utasí
tásokat nem tartották be, hernyóikat nem 
jól gondozták s e iuia't fellépett a renyhe
kór és elpusztította hernyók jó részét. Kér
jük tehát a termelőket, hogy a jövőben 
fordítsanak nagyobb gondot a tenyésztésre 
és tartsák be pontosan az utasításokat ; egy
szersmind pedig figyelmükbe hozzuk, hogy 
minden kereseti ágnál előfordul az, hogy a 
fáradozást nem köve'i siker, de egyik jó 
év eredménye kiszokta egyenlíteni a másik
nak veszteségét. így például Zieliz község
ben egy tenyésztő az idén 82 koronát ke
resett. Hogy kü önben itt a selyemtenyésztés 
gyökeret verhessen, szükséges, miszerint 
megfelelő szedorfaáilomány I tesittessék. E 
végből kérjük az elöljáróságot, hogy évről- 
évre ültessen lehető nagy arányban szeder
fákat és gondozza, ápolja jól azokat.

(Folyt, köv.)

A lévai jótékony nöegylet.
A lévai jótékony nöegylet, — mely az 

emberszeretet legnemesebb erényét, az el
hagyott kisdedek, árvák megmentését tűzte 
ki feladatául, — fo'yó hó 9 én tartotta meg 
évi rendes közgyűlését Mailáth Istvánné 
sz. Leidenfrost Fára úrasszony Ömél
tósága elnöklete alatt.

A résztvevő tagok szép száma tesz ta
núságot azon általános érdeklődésről, mely 

a nagyközönség közérzületében gyökerezik 
s szeretetteljes figyelemmel kiséri féltve őr
zött egyesületének fejlődését.

Az ülés minden mozzanata a nők ke
délyvilágának gazdag színárnyalatával volt 
egybevonva; az elnöki megnyitó az egyesü
let missiója betöltésének keretében az egy 
let f<*lviru !ását a tagok és a tisztikar buz
galmának tulajdonítja, és szerény szeretetre 
méltóságával elhárít magáról mindeu érdemet, 
mely az egylet fejlődésének nagy munkájával 
kapcsolatban á I.

Az elnöki megnyitó után Faragó 
bamu, az egyesület titkára megható szavak
ban adott kifejezést azon fájdalomnak, mely 
az egylet elnökét, férjének nagy tiszteletben 
álló Mailáth István nyugalmazott főispánnak 
elhunytéval nehezült reá; a megindultság 
igaz részvéte könnyeket fakasztott s a ro- 
konszenvnek és tiszteletteljes ragaszkodás
nak közvetlenségével adott kifejezést a köz
gyűlés minden tagja átérzett fájdalmának. 
Ezután Jókait parentálta el, kit épp ez 
ódában kisérnnk nyugvóhelyére.

A titkári jelentés foglalkozik részletesen 
az árvaház vezetésének múlt évi eredmé 
nyével; e szerint a múlt év folystnán 35 
árva nyert ellátást s átlag egy árva 221 
koronába került. Az egyesület^összes vagyona 
54117 korona, melyben a lévai takarékpénz
tártól szerzett házak értéke 40000 koronát 
tesz ki. V.'gül jelenti, hogy a tisztikar man
dátuma lejárt s ez a közgyü'és van hivatva 
a tisztikarnak a jövendő ciklusra leendő 
megválasztását eszközölni.

Holló Sándor, a lévai takarékpénztár 
igazgatóságának elnöke vázolva az árvaház 
keletkezését, hálával ecseteli az egyesület 
nemeslelkü elnökének ama buzgó cselekmé
nyét, mely által az egyesület „otthonát*  ér
tékes házait, — mint a a mai árvaház fen- 
tartásának legfőbo biztoaité.;át megszerezte.

Léva város és vidéke közönségének 
határtalan tisztelete övezi az egyesület elnö
két és kérve-kéri, hogy ezen érdemes tiszti 
karral egyetemben fogadja el jövőben is az 
egyesület vezetését.

Eien — valóban úgy a tagok, mint a 
nagyközönség szivéből, leikéből fakadó kivá
nalom szerint a tisztikar egyhangú választás 
folytán a következőleg alakult meg: elnök 
Mailáth Istvánné, sz. LeidenfroBt 
Flóra, alelnök Levatich Gusztávné, gond
nok T o ó t h Zsigmondné, titkár F a ra g ó 
Samu, Il-od titkár Kabina Ervinné, or 
vos Dr. Medvecky Károly, ügyész Dr. 
N o v o t n y Imre, pénztárnok József- 
csek Géza, számvizsgálók Szilassy 
Dezső, O r t m a n n F dél , és K r a u s z 
Sándor. Választmányi tagok : Arvay Józsefné, 
Belcsák Lászlóné, özv. Boleman Edéné, 
Bellán Ado'fué, özv. Boleman Józsefné, 
Baibach Lajosné,Baibach Arpádné Dobogó p., 
Bobok Mariska, Bódogh Lajosné, Borcsányi 
Béláné, K.Braunmúller Klára, özv. Bsbusek 
Istváné, Czirok Jánosné, gróf Coudenhove 
Kunóné Zseliz, C'bulka R 'zsőné, Dombay 
Vilmosné Bsrs-Endréd, Dreischok Sándorné 
Oroszka, Faragó Sámuelné, Dr. Frommer 
Ignácné, Dr. Dómján Lajomé, özv. Fejes 
E ekné, Farkas Orbánná, Grapka Józsefné, 
Gyöift’y Gézáné, özvegy Gvenes Józsefné, 
Hó-ló Sándorné, Huberth Vilmosné, özvegy 
Henyoy Elekné, Dr. Halassy Ká'mánné

Hont-Varsány, Hetser Adolfné, özvegy 
Jeszenszky Józsefné, Józsefcsek Gézáné, 
Kovátsik Samuné, Kazy Jánosné Garam-Ve- 
szele, Kosztolányi Sándorné Nemcsény, Dr. 
Karafiáth Máriusné, Kherndl Jánosné Zseliz, 
Dr. Katona Jánosné, Levatich Mártonná, 
Levatich Aranka. Leidenfrost Tódorné, ifj. 
Lakner Lászióné Génye,Medvecky Sándorné, 
Dr. Medvecky Károlyné, ifj.Mailáth Istvánné 
Ar, Maróth, Dr. Novotny Imréné, Oldenburg 
E imar hercegné Brogyán, Ordódy Endréné, 
Dr. Priszner Gyuláné. báró Pittel Gyuláné 
Kis-Kálna, báró Révay Simonná Tajna—Sáró, 
özv. Szilassy Caesarné, Szilassy Sándorné, 
Simonyi Béláné Ar.-Maróth, Szauer Mórné, 
Dr. Szabó Gyuláné Ar.-Maróth, Toldy Zsig- 
moudné Deménd, Weisz Mórné.

Örömünkre szolgál, hogy a választmány
ban a fiatalabb urhölgyek is helyet foglal
nak, akik élénk részvétük, tevékenységük 
által közreműködnek az egyesület céljainak 
fejlesztéséhez.

Ds az árvaház fejlődésének szép remé
nyeire jogosít főként az a körülmény, hogy 
a választmányban a nagy vidék is képviselve 
van ; oly kiváló nevekkel találkozunk a vá
lasztmány ragyogó koszorújában, hogy azok 
részéről az anyagi támogatás méltatása mel
lett erkölcsi, ideális motívumára kell mutat
nunk.

Ily nemes, ideális szempontok vezérel
ték bizonyára gróf Coudenhove Ku
nóné Öméltóságát, ki most vármegyénk 
egyik újabb nagybirtokosa, szive sugallatát 
követve, helyet kér magának a humanismus 
gyakorlásában. Vajha e díszes koszorú az 
erőgyűjtés áltál oly gazdag tápláló forrást 
nyitna, melynek bősége Barsvármegye egész 
területén letörölné a szenvedők és árvák 
Kényeit ! !

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ölese.

Birs vármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 10-én tartotta ülését a főispán el
nöklésével. A vármegyei közigazgatási ágak 
állapotáról beterjesztett alispáni jelentés sze
rint az 1903. évre vonatkozó fősor >zásnál 
besoroztatott : az ar.-maróthi járásban 170, 
a garamszentkereszti járásban 174, a lévai 
járásban 175, az oszlányi járásban 64, a 
verebélyi járásban 180. Léva városában 32, 
Újbánya városban 24, Körmöcbánya város
ban 34. Az 1904. évi fősorozás előmunkála
tai elkészítve vannak és a fősorozás folyó 
év junius hó 5-én fog msgkezdetni.

A lévai kir. pénzügyigazgató bejelen
tette, hogy április hóbrn befolyt egyenes 
adóban 59206 kor. 17 fillér, 1903. áprilisban 
22038 kor. 80 fi'lér, a folyó év áprilisban 
több 37166 kor. 37 fillérrel. 1904. év január 
1-től április végéig befizettet tt 284068 kor. 
92 fillér. 1903. év hasonszakábau 259530 
kor. 92 fi lér, ez évben több 24538 kor.-val. 
Híd mentességi díjban befolyt folyó év ápri
lis hóban 818 kor. 72 fillér,'a múlt év áp
rilisban 240 kor., a folyó évbeu több 578 
koronával. 1904. január 1-től április hó vé
géig befolyt 1725 kor. 17 fillér, 1903. év 
hasonszakábau 1653 kor. 86 fillér, a folyó 
évben több 71 kor. 31 fillérrel. Bélyeg és 
jogilletékben, dohány és dijjövedékben be-

lénk pillantással néz bele az asszony sze
mébe.

— Ugyan találja ki, miért jöttem kér
dezi a szép látogató.

Pista gondolatai az álomvilágba kalan
doznak.

— Eljött, hogy öleljen, hogy csókra, 
szerelemre tanítson . . . azért jött el . . .

De ezt nem meri szóval is elmondani, 
csak a szeme pillantása sóvárog könyörögve.

— Azon vitatkoztunk asszonyok, — 
folytatja vendége — hogy ki Írja az újságba 
a Bús Szív aláirásu gyönyörű költeményeket.

A fiúnak büszkén dobban meg a szive. 
Versei figyelmet keltettek.

— Maga, mint iró ember, úgy gondol
tuk, hogy biztosan fogja tudni.

— Én ? . . asszonyom ? . . igen, tu
dom ... és az, hogy kegyednek tetszik, 
boldoggá teszi az ön előtt álló szerzőt.

— Hogyan 1 . . kegyed ? . .
Szeretetreméltóan nyújtotta neki apró 

kezét:
— Gratulálok I
— 0, asszonyom ! . .
A szőke menyecske, a ki az ablakon 

át ellenőrizte az idillt, úgy találta, hogy a 
kis kéz sokáig maradt & Pista kezében,ezért 
nem is a fiú volt az oka, hogy gyöngéden 
az ajkához vonta és megcsókolta.

Tordáné lassan visszahúzta a kezét.
— De Pista ur 1 . . maga nagyon me

rész . . .
Félig komolyan, félig tréfásan mondta 

ezt és a szeme hamisat kacsintott rá, a fiú, 
pedig azt nézte, hogy milyen gyönyörű az 
asszony nyaka, a hol a pongyola Ívben ha- j 
jolva szétválik kissé,

Itt van az ö álomvilága testet öltve és 
ö remegve, félve ül a közelében. Az imént 
a kezét is csókolta és úgy hiszi, hogy resz
ketett a kis kéz, de reszketett a kar is, a 
melyen ingerkedve csúszott fel a ruha bő 
úja. Itt van az ö asszonya és . . . nagy 
gyávaságot érzett a szivében és . . . hall
gatva nezte a parányi cipí’cikét, amely me
részen bukkant ki az alsószoknya csipkéi 
közül.

— Mondja Pista ur, kihez Írja maga 
azokat a szép költeményeket ? , .

— Nem tudom, nagyságos asszony, vá
rok valakit, aki az én bolondos hitem sze
rint egy nyári alkonyattal besurran az én 
kis szobámba és aki megtanítja rá sóvárgó 
szivemet, mi a szerelem ; izzó ajkamat, mi 
a csók; reszkető karomat, mi az, ha valaki 
odaadón beletimül . . . Várok . . . várok... 
és hiszem, hogy egyszer, úgy mint most, 
kegyod, asszonyom megérkezik . . .

— És maga ? . . maga a szerelmet ta
nulni akarja ? . . egy költö ? . .

— 0, a költÖK nagyon keveset tudnak 
erről nagyságos asszony, azaz én csak ma
gamról szólhatok . . . A’mok, ezek csak lá
zas agy szüleményei, a melyek soha nem 
teljesülnek, vagy ha igen — nézze — mi
lyen szánandó gyávasággal ülök előtte ! . . 
Ugy e sajnál ?

Homályos van. Lámpa nem ég, ha csak 
kívülről nem ragyog be egy kevés fény, ur 
a sötétség. Két pár szem csillogó fénye ke
rüli egymást és asszony a fiú vállára teszi 
a kezét.

— Tudja Pista 1 . . én megfogom taní
tani magát a szerelemre 1 . . —

Nevet hozzá, hegy tréfának, játéknak 
tessék a dolog, de magában érzi, hogy ha 
Lola nem lemé az ablakon át — eb , . ,

A fiú ott hevert előtte és csókolta a 
kezét.

Hagyja barátom, meglátnak . . , majd 
máskor , . .

És a mikor a fiú követelve keresi a 
derekát, boszorkányos ügyességgel siklik a 
az ajtőn.

III.
A tréfa nagyon jó sikerült. A fiú még 

ott térdelt a padlón, amikor Lolából kitört 
a jókedv. Úgy gyöngyözött fel belőle a 
kacagás, mint valami nemes pezsgö-bor a 
melynek kipattanják a dugóját.

Es Mohács Pista szivét megkeserítette 
ez a vidám nevetés, fájt neki, hogy igyen 
mulatnak rajta,

A halom papir és tetejében 6-ért töpör
tyű, kettőért kenyér, olyan gyűlöletesnek 
tetszett előtte. Ah! ha az a szép asszony 
egyszer eljönne I tudná, mit beszéljen, nem 
mint az imént, hogy le volt ragadva a 
nyelve, és nem solt egy okos szava . . , 
Persze, hogy azt neveli a látogatója, hogy 
hallgatott és csak bámult egyre jobban pi
ruláé a menyecske csipkedésein . . .

0 jönne bár újra 1 . .
Megpróbált Írni valamit, de ez nem a 

teremtés órája volt. A rimek makacskodtak 
miért is régebbi termékeit vette elő, a 
melyek mindig megnyugtatták, valahányszor 
kételkedett tehetségében.

Elmerült a költemények olvasásába. A 
szenvedelmes strófák döcögő sorain lelke 
elszállt ábrándjai birodalomábau és s múzsát 
a ki csókra, dalra ihlette eddig álmaiban 
mosolyogva látta.

— Kinevetnek, gondolta. — Gyáva 
vagyok . . ,

A Lola a barna, aki az ablak alul nézte 
a Tordáné tréfáját, lelkiismereti szemrehá
nyást érzett a jtréfa után, és úgy gondolta 
hogy kár volt azt a szelid fiút igy megza
varni és hogy ö helyre hozza a dolgot, ha 
csak lehet.

Benyitott hozzá és igy szólt :
— Kedves barátom, az imént volt itt 

Tordáné — ne is tagadja — és ö csak tré
fát űzött magával . - . Ugy-e Pista ur nem 
haragszik ? . .

Pista engedékeny és békülö hangulat
ban volt, amiért is nagylelkűen felelt.

— Nem haragszom nagyságos asszony... 
De kegyed ugy-e nem űz tréfát szegény 
szivemmel ? . .

El mikor az asszony elmosolyodott, szi
laj merészséggel fonta dereka köré a karját.

IV.
Eózsika, a ki mellett Pista nem tudott 

szó nélkül elmenni, csodálkozva állt meg a 
lépcsőn. Már harmadszor találkoztak és a fiú 
alig hogy köszöntötte.

Ezt már mégsem tűrhette el. Meg is 
kérdezte tőle:

— Mi van magával Pista, hogy úgy 
megváltozott ?

Mohács Pistából néhány nap alatt tény 
lég egész bölcselő lett. Kételkedő bölcsész, 
a kiből az asszonyok kiölték a hitet.

De nem is Csoda.
Ot meg csalta Tordáné, Lola megcsal

ta az urát és ő megcsalta Rózsikát.
És unottan mondja a bámuló leánynak:
—- Bizony, Rózsika, megváltoztam . . , 

tudja, ilyen az élet I . .

EXontl IXsjaxllc,



folyt f. év április hóban 83048 kor, 31 fillér, 9 órakor az igazgató 
múlt évi áprilisban 77598 kor. 97 fillér, a j fog megelőzni. A 
folyó évben több 5449 kor. 33 fillérrel.1904.
január 1-töl április hó végéig befolyt 322172 
kor. 90 fillér, a múlt év hasonszakában 
323172 kor. 17 fillér, ez évben kevesebb 
1375 kor. 23 fillér.

Az árvaszéki elnök bejelentette, hogy 
f. év április hóban volt 2 teljes, 4 rendes 
tanácsülés és 2 rendkívüli ülés. Ezen ülések
ben elintéztetett 450 drb., üiésenkivül elin- 
téztetett 651 drb. Az iktatói hivatalba áp
rilis hóban beadatott 932 darab. A kiadói 
hivatalba leírás végett április hóban összesen 
575 drb.

A vármegyei tiszti főorvos jelentése 
szerint a közegészségi állapot április hónap
ban Körmöcbánya város kivételével a vár
megye egész területén kedvezőbb volt, mint 
a megelőző hónapban. Körmöcbányán április 
hó végéig a kanyaró járvány uralgott.

Az államépitészeti kir. mérnök bejelen- 
hogy a kereskedelmi miniszter a zsarnócai 
Garam-hid tervét jóváhagyta és a Garam-hid 
építését 130626 kői. 18 fillér költséggel 
engedélyezte. Ezen építés biztosítására f. év 
május 20 napján nyilvános versenytárgyalás 
tűzetett ki.

A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy a 
közök*,  miniszter a lévai, körmöcbányai és 
újbányái iparos taronciskolák 1903/4 tanévi 
szükségleteinek részbeni fedezésére 600. 
500, illetve 700 korona segélyt részint az 
állampénztárból, részint az országos tanonc
iskola! alapból engedélyezett. Bejelentette 
továbbá, hogy a köíokt. miniszter az iskola 
nélküli Peszér és Nemeskosztolány község 
ben f. év szeptember hótól magyar tannyelvű 
állami iskolát állít, továbbá, hogy a kisug- 
róci, barsberzencei és felsőapáthii róm. kát. 
elemi népiskolákat ugyanezen időtől kezdve 
állami kezelésbe veszi. Az e ként engedé
lyezett öt ál', népiskolánál öiszesen nyolc 
tanítói állás szerveztetik. — r. t.

Különfélék.
— Jókai Mórt, a magyarok büszke

ségét, hétfőn délután helyezték örök nyu
galomra Budapesten, a Kerepesi úti teme. 
tőben az egész müveit világ részvéte mellett. 
Léva városában a hazai villamos társaság a 
temetés ideje alatt meggyujtotta a villamos 
lámpákat. Az ivlámpák fekete fátyollal vol
tak bevonva, a mi sajátszerü, szomorú fény
nyel vonta be a lámpa tüzét, A kegyeleted 
megemlékezés igen jó hatást tett a közön
ségre.

— Juniális. A lévai fögimn. igazga
tósága már most hirdeti a nagy közönség
nek, mely az intézet ifjúsága iránti rokon- 
szenvének és szives érdeklődésének annyiszor 
adta fényes tanujelét, hogy a főgim. növen
dékei junius 11-én énekkel, színi előadással 
szavalatokkal és táncmulatsággal egybekö
tött juniálist rendeznek. Az ünnep művészi 
része d. u. fél 4 órakor fog a városháza 
dísztermében megtartatni, a mulatság pedig, 
kedvező idő esetén a városi lövöldében, kü
lönben az Oroszlán vendéglőben lesz. A 
rendező bizottság minden lehetőt el fog kö
vetni arra, hogy a programm változatos és 
élvezetes legyen, annál is inkább, hogy egy
részt ezúton is újra kifejezze háláját a m. 
t. közönség azon fejedelmi jutalmáért,'mely
ben a legutóbbi mulatságot részesítette, 
másrészt pedig azért, hogy azt a szeretetét, 
melyet eddig tanúsított az intézet iránt, 
továbbra is megtartsa. A mulatság tiszta 
jövedelme az ifjúsági templom diszitésére 
fog fordittatni, hogy az a hajlék, melyben 
az ifjúság dicsőíti az Istent s a mely egy
úttal Léva város közönségének is tulajdona, 
tovább haladjon a restaurálás befejezése felé. 
A tavalyi mulatság tiszta jövedelme uj kö
vezetét adott a templomnak, adja az Isten, 
hogy ar idei meg díszes festéssel ajándékozza 
azt meg, hogy egyrészt az áhitat és vallá
sosság szentélye, másrészt pedig Léva város 
dísze lehessen az a hely, hol a szülők leg
drágább kincse, a hazának pedig reménye, 
az ifjúság, tartja lelki gyakorlatait ! A mű
sor nemsokára meg fog jelenni.

— Jubileum. Megható ünnepély folyt 
le folyó hó 1-én Zse ízen. Fischer Colbrie 
Antal, a Breunner Ágoston gróf örökösei
nek zselizi erdőmestere ünnepelte e napon 
50 éves szolgálati jubileumát. A ritka alka
lomra ünnepi díszt öltött az egész község. 
Az ünnepély maga szent misével vette kez
detét, melyet dr. Fischer-Colbrie Ágoston 
prelátus, esztergomi kanonok, a bécsi Páz- 
mány-intézet kormányzója mutatott be a 
Mindenhatónak. Utána a szerencseki vénáto
kat fogadta az ünnepelt, melyeket Barsvár
megye főispánja, Kazy János cs. és kir. ka
marás nyitott meg, aki a Ferenc-József-rend 
lovagkeresztjét nyújtotta át az érdemdús 
erdőmesternek. Auersperg Károly herceg és 
Schwáb Gusztáv az uradalom nevében üdvö
zölték a jubilánst, ki könyekig meghatva 
köszönte meg a szép ünnepélyt. Délben 
Coudenhove-Breunner Ernesztin grófnő, az 
uradalmi kastély vendégszerető úrnője 48 
teritékü diszebédet adott a jubilárs tiszte
letére, melyen sok szép poháraöszöntö hang
zott el.

—- A lévai főgimnázium VIII. osz
tályában a múlt héten fejezték be az osztály 
vizsgálatokat. E hó 16. 17-én lesznek az 
írásbeli érettségi vizsgálatok.

— A barsmegyei gazdasági egye 
BtUet május hó 21-én szombaton d. e. 10 
Órakor tartja évi rendes kösgyülését, amelyet 

választmányi gyűlés 
közgyűlés tárgysorozata :

1. 1903. évi zárszámadás és vagyon mérleg 
bemutatása és a felmentvény megadása, 2. 
Elnöki jelentés múlt évről. 3. Pálinkás Ist
ván ifj. kisszecsei kisbirtokos 1903. évi 
zárszámadása birtokáról, 4. Úgynevezett fü
velő föld bérbeadása újból. 5. Biztosítási 
ügy. 6. Folyó ügyek és indítványok.

— Uj gazdasági tudósitó. A föld
mi velésügyi miniszter Rá ez János, lévai 
városi gazdasági tanácsnokot Léva rend, 
tan. város területére nézve gazdasági tudó
sítói tiszttel bízta meg.

— Május 9. Októbernek elsején be 
kell rukkolni . . . mondja a magyar nóta. 
A múlt esztendei október elseje azonban 
nem látott újoncot, mert a műit évben nem 
volt sorozás. A múlt évi legénységet az 
idén sorozták s e héten hétfőn vonultak 
be az újoncok. Október e sejét tehát a má
jus 9 váltotta fel, noha csak kivételesen 
ezen egy évben. Volt tolongás a lévai vas
úti állomáson is. Tömegesen jött a legény
ség, ki a siró-rivó szülével, ki meg a szere
tőjével, Egyik-másik hangosan kurjongatva, 
de valamennyinek könnybe lábbadt a szeme, 
mikor a kocsi ablakán kinézett. De mint 
mondják, a három esztendőt se kell kitöl
teni, mert az október 1-töl elmúlt időt be 
fogják számitaul,

— „Barsmegyei Népnevelők Egye
sülete" áltai a „Ferencz József Tanítók 
Házában**  létesített .Barsmegyei szoba ala
pítványa* 1 javára tervezett hangverseny,mely 
f. hó 26-án a gyűlés alkalmával tartatott 
volna, az egyesülettől nem függő, elhárit- 
lan akadály miatt későbbi időre haiasztatott.

— Kinevezés. A pénzügyminiszter 
P é t e r y Béla szeghalmi m. kir. adóhiva
tali ellenőrt, vármegyénk szülöttét, Tenkére 
(Biharmegye) kir. adótárnokká nevezte ki.

— Haláleset Folyó évi május hó 
7-éu esti fél 9 órakor Rakovszky Má
tyás zsarnócai esperes-plébános meghalt. 
Temetése f. hó 10-én nagy részvét mellett. 
Nyugodjék békében !

— F. M. K. E. közgyűlése, a Fel
vidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
nyítravármjgyei választmánya Nyitrán.1904. 
évi május hó 21-én délután 4 órakor tartja 
évi rendes közgyűlését.

— Baleset a Vonaton. Nagy szeren
csétlenség érte Csernyánszky József 
zólyomi születésű 21 éyes szabósegédet ma 
egy hete a iévai állomáson. A nevezett Zó
lyomból Parkány-Náuára akart utazni a út
közben az Esztergomba bevonuló újoncok
kal bepálinkázott s midőn a vonat a lévai 
pályaudvarba beérkezett, utazótársai egyike 
kinyitotta a kocsi ajtaját, Csernyánszky 
a kocsi lépcsőjének alsó fokára álit. Kevés
sel azután a vonat a pályaváltón áthaladva 
egyet zökkent, melynek következtében 
Csernyánszky lezuhant és a vonat kerekei 
balkarját teljesen levágták, a ballábának 
3 ujját pedig összezúzták. Jelenleg a lévai 
kórházban ápolják.

— A körmöcbányai nőegyesület 
mely a zászlójára irt nemes ideák megvaló
sításán szerény eszközökkel bár, de kitartó 
szívóssággal munkálkodik; melynek működé
séé városunk közönségének csaknem osztat
lan rokonszenve és hálát gerjesztő áldozat- 
készsége kiséri ; utóbbi idősen elhatározta, 
hogy a folyó évi „Pünkösd*  ünnepélyt es
télyt rendez. Ez alkalommal is oly estélyt 
rendez,melyen a haszcos a kellemessel össze
fűzve, az áldozatkészség a kedélyes szóra
kozásnak ikertestvére lesz. S örömmel con- 
statáljuk, hogy ezen estély különösen azon 
követésre méltó sajátságánál fogva kieme
lendő, hogy azon a Selmecbányái báuyászati 
és erdészeti akadémia minden szép és ne
mesiránt buzduló — lelkes fiatalsága_ köri
zenekarával és több zenemüértő kitűnő tag
jával is, — kiveszi oroszlán részét. A hely
beliek pedig csak rövid — de humoros — 
vígjátékkal iparkodnak majd kedveskedni 
az estély közönségének. A programúja ugy 
halljuk, „Carricatura**  rajzolással nyeri be
fejezését. Az estély csattanója pedig az ezt 
követő táncmulatság lesz, mely ezúttal láto
gatottnak is ígérkezik, mert mint értesü
lünk, a vidék intelligentiája is igen érdek
lődik ezen estély iránt. Kívánjuk és óhajtjuk, 
hogy ezen alkalommal mennél számosabban 
áldozzunk a humanismusnak és kedélyünk
nek 1

— Érsekújvár! lóvásár. A Nyitra- 
megyei Gazdasági Egyesület által rendezett 
22. nemzetközi lóvásár május hó 1-én s 2-án 
tartatott meg. Az időjárás pompás volt mind 
a két napon, ami a helybeli és vidéki hölgy
közönséget is kicsalta a vásárra, hogy a 
szép és nem mindennapi élvezetet nyújtó 
kocsikorzóban gyönyörködhessen. E vásár 
más annyira keresetté vált, hogy a szom
szédos vármegyék gazdái ide hozták kitü
nően behajtott fogataikat, mert alig van vásár 
az országban, hol azokat jobban tudnák 
értékesíteni, mint itt. E vásár mintegy ta
lálkozási helye pár vármegye intelligens gaz- 
daközöuségének. A türelmetlen külföldi ve
vők már szombaton délután az istállókban 
sok lovat vettek meg, amit vasúton azonnal 
továbbítottak. Az eladott lovak legnagyobb 
része külföldre szállíttatott. Felhajtatott 780 
drb ló, melyekből 350 darab cserélt gazdát, 
tehát a telhajtott mennyiségnek majdnem 
50%-a. Összforgalom 183430 koronát tett 
ki. Átlagár darabonkint 524 korona. Leg
drágább ló 1200 koronán, legolcsóbb 250 
koronán kelt el.

— Iparfejlesztés. A kereskedelem
ügyi miniszter az iparfejlesztés érdekében 
igen fontos rendeletet bocsátott ki a közel 
napokban. Utasította ugyanis a kerületi ipar
felügyelőket, hogy valahányszor városokban, 
va4Y járások székhelyein hivatalból megje
lennek, keressék fel a törvényhatóság első 
tisztviselőjét, a r. t. városok polgármestereit 
s a föszolgabirákat és szerezzenek tőlük in
formációt arra nézve, hogy az illető városban, 
v»gy járásban melyik iparág támogatása, 
vagy minő uj iparág meghonosítása volna 
kivánatos. A szerzett információk alapján 
aztán az iparfelügyelök jelentés tesznek a 
minisztériumba, honnan aztán a megfelelő 
intézkedések megtétetnek.

— Léván április hónapban meg
haltak: Vidor Teréz élt l1/^ évet, Grauz 
Márton élt 21/2 évet, Misik József élt 53 
évet, Mordinyi Béla élt 8% évet, Meiferber 
József élt 3 és félévet, Illés László élt 63 
évet, Kucsera Ferencz élt 28 évet, Weisz 
Lipót élt 15 évet, Kacian Julianna élt l’/4 
évet, özv. Smid Józsefné sz. Gubik Julianna 
élt 71 évet, Tatárko Anna élt */*  évet, özv. 
Zdrazsil Józsefné szül. Kotonics Jozefina élt 
74 évet, Petrás Gyula élt 11/*  évet, Jakab 
Gyula élt 19 napot, Marko Jánosné szül. 
Vanger Erzsébet élt 66 évet, özv. Bálint 
Sándorné szül. Hugyinka Mária élt 61 évet, 
özv. Gubik Józsefné szül. Jancsika Mária 
élt 52 évet, Trpiska András élt 49 éve , 
Pieva Mihály élt 10 hónapot, Miuárovics 
Jolán élt 12 évet.

APBÓgádOK
Rovatvezető: ZUHANY. 

A vasúti sztrájk.
Főnöknek a fia kérdezte édes atyjától :
— Igaz-e, hogy a vasutasok sztrájkolnak ?
— Igaz tiam.
— Hála Isteinek, legalább nem jön a tanfel

ügyelő ur.
Délután a polgári iskolába járó leánykája kérdezi:
— Apácska, igaz-e az, hogy sztrájk van ?
— Igaz leányom.

O édes Istenem, itt vau a tamel ügyelő ur I 
Meddig marad itt, mikor a vonattal uem mehet? I

A jelentkezők.
A sztrájk alatt a miskolci üzletvezetőségnél sokan 

jelentkeztek olyan emberek, akik az üres állásokba 
szívesen beállóénak. Jelentkezik egy rendőr is. Kér. 
dik tőle ;

— Mi akarna lenni ?
— Hát raktáros.
— Ért hozzá ?

— Nem én, hanem majd megtanulom.
Meg a többi is mind ugy vau. Egyik fütö akarna 

lenni, de nem igen tud a mesterségéhez, a másik meg 
bakterkodási irányban nyújtja be a kérelmét. Előáll 
egy igen hegyes bajuszu ember is.

— Mi a foglalkozása ?
— Papucsos.
— Szolgált a vasútnál?
— Nem.
— Mi akarna lenni ?
— Hát kérőm alásson, ojan csiptetö, aki hogy ip- 

pen esak a bilétákat átlyukgatja avval a, hogy is hij- 
ják csak, mi a fenéket ? 1 . . ,

Szerkesztő üzenet.
P.L. Nagy Olved A nagy költő emlékére országos I 

gyűjtés folytán állítanak szobrot, vidéki lapok ezen 
mozgalom elé nem vághatnak. Szívélyes üdvözlet.

J. Zseliz. Legközelebb hozzuk.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904. évi május hó 8-tól 1904. május hó 15-ig.

Születés.

A szülök neve A
 

gy
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ne
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e A gyermek 

neve

Tóth Dávid Váci Zsófia leány Vilma

Kuzbert József Zatykó Mária fiú Jenő

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Lehocki Ferenc 63 végelgyeugülés

özv. Csontó Jánosné
Pintér Julianna

66 aggaszály

Lévai piaeziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány

Búza m.-mázsánként 14 kor. 40 fill. 
15 kor. 80 fill. Kétszeres 12 kor. 60 fill. 
13 kor. — fill. — Rozs 12 kor.20fill. 12 kor. 
60 fill — Árpa 11 kor. 40 fii). 11 kor. 80 fi1! 
Zab 10 kor. 80 fill. 11 kor. 60 fill. — Kuko 
ricza 10 kor. 80 fill kor. 11 20 fill. Bab 
12 sor. 20áll.12 sor. 60 fill. — Lencse 14 kor. 
80fill. 15 kor. 60 fill. — Köles 9 kor.— fill. 
10 kor. — fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 54—60 korona Luozernamag 
53—58 korona, Impregnált Répa mag 
impregnált 36—44 kor. — Muharmag
7—7% kor. Baltaczim 12^2—lS'/a — kor. 
Bükköny Ql/t 7 kor.Vöröshere 52-58 kor. ; 
Fehérhere----- Komoczini fűmag — —- *
Thimothems — — kor. Nem impregnált t
25—35 kor. £

Nyilttér.
409/1904. tkv. szám,

Árverési hirdetmény kivonat.
A iévai kir járásbíróság, mint tkvi ha

tóság közhírre teszi, hogy Spányik István, 
Spányik József, Jarábek Flóriáné sz. Spá
nyik Mária, Spányik András és Staudinger 
lmréné szül. Spányik Ilona közös kérelme 
folytán végrehajtási árverés joghatályával 
biró önkéntes árverés az ar.-maróthi kir. 
törvényszék, (lévai kir. járásbíróság) terüle
tén levő Léva város területén fekvő A + 1 
sorszám 702. hrsz. a. foglalt 640 ö. i. sz. 
ház és belfelekre 2177 korona, az ugyan
azon tjkvben 2. sorszám 794 hrszám alatt 
foglalt ingatlanra 45 korona, az u. o. 3. s.- 
szání alatt foglalt ingatlanra 120 korona, az 
u. o. A + 4 sorsz. alatt foglalt ingatlanra
152 korona, az u. o. A -j- 4 sorszám 244 
hrsz. a. foglalt ingatlanra 131 korona, a lé
vai 737. sz. tjsvben A I. 1—4 sorszám a. 
foglalt rész illetményükre 500 korona
és a lévai 493. számú tjkvben A j. 1—3 
sorsz. alatt foglalt közös kőbányából a 13. 
1069 1073 és 2198-2202. tétel alatt jegy
zett Ygjg rész illetményükre 10 kor. ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 1904. 
évi junius hó 20 ik napjan délelőtt 9 
órakor ezen kir. jbiróság tkvi kiadó 
helyiségében megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ngatanok becsáfának 10%-át kész
pénzben vagy az 1881; XL. t.-cz. 42. 
§-ában jelzett árf. számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes értékpapírokban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 

bíróságnál elöieges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáitatni.

Léva, 1904. május hó 7-én.
Pogány 

kir. jbiró.

Okleveles gépész
az idényre CSéplŐSt keres. Cím a kiadó
hivatalban.

- 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.

Vihnye
Étkezés
Reggeli, ebéd, 
ozsoana s vacsora 
egy napra 3 K-, 
egy hétre 20 K.

Kiváló gyógyha- Természetes meleg (38°) vasas 
tásu női betegsé gyógyfürdő Bars vármegyében, 
gek, vérszegény fenyves és lombos erdő környez - 
8ég eseteiben és ; te széimentes völgyben. — 
idegbajokban. Hí- ' Posta-, távíró- és interurban 
degviz gyógyinté- telefon-állomás helyben. Vasúti 
tézet. Láp- es fe- 1 állomás ; Szénásfalv-Vihuye, a 
nyöfürdők. fürdőtelepiül 5 kilométer távol-
--------------------------- ! ságban. — Szobák hetenként 
7 koronától 31 korona 50 fillérig. A szobák árai 
az elő- és utóévadban (junius 14-ig és augusztus hó 
23-tól) 40°/0-kal mérsékeltebbek. — A fürdőt Sel
mecbánya városa házilag kezelteti ; gondnokul ez 
évben is Sztancsay Miklós tvh. főjegyzőt küldötte 
ki. — Hatósági fürdőorvos és igazgató Dr. Bolemau 
István kir. tanácsos. (9^4
A fürdő közvetlen közelében egy CSO1- 
nakázó tó létesült ez évben, mely hi
degvízű tó fürdésre is be van rendezve, 
mi áltai e kies fürdőtelep nyaralásra is 
igen alkalm.s. Prospektust küld és resz- 
letesebb felvilágosítást az igazgatóság ad.

A Rlchter-féle
Liniment. Caps. mp. 

Horgony - Pafn - Expeller
egv régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésái alialmaztatik 
kSszvényaeL ctirill «s megkiiltukitl. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 

i ■ bevásárláskor óvatosak Is-
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokbana„H9'gBay“ védjegygyei 
és a ..Richter" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár Tőrök____P. i.v r VI Mai MI . I U! UA

József gyógyszerésznél 
Budapesten. ' T
hisíler F. Át. is lir», k I A 

caátt. ee kir. vdvari szállítók.
^-.^Rudolatadt. _ _ . >



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

Gr.-Berzencze ind. 
Jálna . . .

545
551

1230
12 38

60"
6” Budapest. . . ind.' 2»5?y. IQSOsz. 720gy.

Saskö-Váralja *600 1249 619 Becs . ind. 940 sz. 1055 sz. 6'20 sz.

Gr.-Szt.-Kereszt 607 | 06 641 Párkány-Nana ind.1 418 035 855
Geletnek-Szklenó 62* 126 7ot Kőhid-Gyarmath 435 55 z 912

Szénásfa'.u-Vichnye 630 134 715 Kéménd 450 6“ 927

Zsarnócza 6*9 2»o 747 Bény .... 502 619 939
Zsarnócza-Fürészm. *654 *2 05 *7-j Csata . . . érk. 515 631 951

Garamrév 700 212 7o9 Csata . . . ind. o38 639 1001
Ruduó 710 228 830 Oroszka . . 546 647 1009
Újbánya . 7 16 240 8” Garam-Damásd 5 56 657 1019
Bars-Berzcnce 6. őrh. 724 3 00 853 Zseliz . . • 608 709 1032
Gr.-Szt.-Benedek 745 311 *916 Nagy-Salló 636 . 736 1100
Kovácsi . . 7 55 3 22 927 Alsó Várad . . 6“3 7 53 1117
Nagy-Koszmály 804 336 943 Nagy-Sztcse . 7” 800 H24

. . lérk. 819 353 1000
505

Léva .... érk. 710 810 1134
Léva . . ,(ma. 930 4 08 Léva .... iud. 7~ 820 12°f
Nagy-Szecse 940 414 5‘ • Nagy-Koszmály 749 838 1222
Alsó-Várad . 948 425 523 Kovácsi . . . 759 846 1232
Nagy-Salló 1010 447 ;)4I1 Gr.-Szt.-Benedek 8“ 904 1253
Zeliz . . 1033 008 608 Bars-Berzence 6. őrh. *8 0 *910 *1 06
Garam-Damásd 10« 020 620 Újbánya 854 925 ] 2G
Oroszka . . 1065 &30 631 Rúdnő . . . 905 930 1 33
Csata . . . érk. 1102 Ő37 638 Garamrév . 9<1 145

n ... ind. 1118 Ö57 656 Zsarnócza-Fürészm. 926 947* 154
Bény . 1131 «14 700

Zsarnócza . ! yó4 10»« 209
Kéménd . U 42 6” 720

Szénásfalu Vihnye 10'- 10'3 228
Kőhid-Gyarmath 1165 646 733 Geletnek-Szklenó 1033 IOI9 235
Párkány Nana érk. 1212 705 749

Garam-Szt.-K ereszt 1 1"» 1037 301

Budapest felé . ind. 1237gy 825gy 827--y- Saskő Váralja 11'” 1044* 3>o

34 4 sz. 84°S/.. Jálna 11^ 1053 320

n . . . érk. 1 50 gy 9>5sry 940gv. Gr.-Berzencze . 1137 11 00 328
V» Jl • 5r>Ő 87. 1130 ■ 1 |05sz.

Becs felé . . iud. 259 gy 12O‘J<r.. 838;y.
1 P0sz

•» ... érk. 630gy. 6 32sz. 12»gy.
^55 ** .

B.-Gyarmat—Parkany-Nana és vissza. Érsekújvár— Kis-Tapolcsány és vissza.
B.-Gyarmat ind. 300 815 227 Érsekújvár . . ind. 440 1250 3»o
Dejtár . . . 334 839 252 N.-Surány . . érk. 501 111 410
Ipoly Vecze *350 *$55 *309 Nagy-Surány ind. 0,ü 116 415

Drégely-Paláuk 4o6 91° 323 Zsitva-Fődémes 5-’3 1 30 427

Ipolyság érk. 425 9 28 342 Mánya . . . 5^ 148 4*1
Ipolyság . . ind. 437 936 350 Vajk .... (>03 . 269 458

Visk .... 0O2_ 957 412 Verebéiy 6'28 233 5 18
Szakálios 5'22 ÍO'6 432 Zsitva Újfalu . 6*1 246 5 29
Bél .... *532_ 10” 445 Taszár 7 05 3 08 545

Ipoly-Pásztó 547 10« 502 Aranyos-Maróth 724 327 558

Zalaba . 604 lioo 519 Kis-Tapolcsány 7 3G 339 608

Csata érk. 617 1113 532

Csata ind. 656 1118 548

Párkáuy-Nána 749 12>2 705

Vissza

Párkáuy-Nána 
Csata . . .

iud. 
érk.

855
951

4 18
520

535
6“ Vissza.

Csata . . ind. 1008 543 650
Zalaba 1023 557 704

Ipoly-Pásztó . ÍO’7 615 724
Bél . . . 1059 *6'24 *734 K i s-T ápol csá 1 ly 629 413 749
Szakálios 11 18 640 750 Aranyos-Maróth 6*4 423 8Íö

Visk .... 1138 655 8°8 Taszár . 701 435 8 29
Ipolyság . . érk. 1205 7“ 830 Zsitva-Ujfalu . 718 450 852
Ipolyság ind. 1211 720 841 Verebéiy 738 5 09 9zZ

Drégely-Paláuk 1236 739 9°8 Vajk .... 7 49 519 9-39

Ipoly-Vecze 1251* *7ói *920 Mánya . . 8°7 535 1009
Dejtár . . 1 15 809 939 Zsitva Födém' s 8 22 5*9 1033

B.-Gyarmat 145 833 10»3 Nagy-Surány . érk. 834 600 105Ö

, n ind. 840 615 1055

Érsekújvár . érk. 900 637 11“

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják. 
ÖY —- gyorsvonat; s = személyvonat.
•jelzettek feltételes megállás.
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l S E K.

sorsj ól téka..
b’l.KENC FEUD1NAN1) <■< és kir. fííher cg ö 

fensége legmagasabb védnökségs^ge alatt

Főnyeremény

CD' c:

meg-

i

i

Valódi Kathreinsr-féle
Kneipp-maláta kávét 1

Gabonatisztito-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek.
Mezőgazdasági gepgyárosok raktára:

Kern Testvéreknél
Lévan.

Árjegyzékek kivanatra ingyen és
bérmentve küldetnek.

Cséplőgépek
szabad, uj Kenőgyiirüvel ellátott görgős csaqágyakkal 

kézi-, járgány- 
és 

gözhajtásra-

(ezelőtt Hille) fióktelepe es műhelye :
GELLERT IGNÁCZ és társa.

Budapest, VI. Teréz-körut 41.
- -......... (Telefess. 12-51 )--------------
Ajánljuk az elismert legjobb, legtökéletea -bb, 
l,gtiri, s<bh gyártásit drezdai benzin motorokat 
lokomobilokat és széngaz fejlesztés igen éra- 

toros; motorokat.

Kérjen mindenki
saját érdekében

csak oly csomagokban, a melyek a 

Kneipp páter védj-gyet és a Kath- 
reiner nevet viselik, és kérülje gondo
san a silány utánzatok el ődadását.

Szölöoltványok,
melyek megeredéseért felelősség vállaltatlk !

Amerikai alanyon készük legkiválóbb csemege- 
és borfajokból teljesen fajtisztán, tökéletesen 
forrott, dús gyök»rezésü példányok szokvány- 
minőségben, mérsékelt árakon. Tavaszi szalli 

fásra megrendelhetők a 

Küküllömenti Első Szölöoltvanytelepnel.
Medgyes, N. Küküllö megye. 

Tulajdonos CASPARI FRIGYES 
okleveles szőlész, az erdélyrészi sz. gazdasági 
egylet szőlészeti é, borászati szakelőadója, Barbc 
A. Stirbey herczeg romániai szölötelepeinek igaz
gatója. N.-Küküllö vármegye v, szö.öszeti biz

tosa stb.

Lugas szölöoltványok szintén mérsékelt árakon.
IKészlet egy millió!

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

cz-j

to£~*.co 
tolt CD G—

8000 gép a legteljesebb
elegedésre szállítva.

Ma'omüzeiure, darálásra, takarmánykemrákbn, 
tejgazdaságokul!*,  favágáshoz, vizdmelésre, csép
iedhez és mindeu más gazdasági és ipari mun

kához a íegjubb üzemorő.

A drezdai motorok minden verseny vizsgálaton 
és kiá lit'vou a legelső dijakkal lettek kitün

tetve.

Kedvező fizetési fel tételek ! 
Legmesszebbmenő jótállás ! 1! 

Uj ! Budapesten főműhelyt Uj ! 
I- rendeztünk be drezdai mü 

vezetővel és szerelőkkel. I

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

Egy sorsjegy lkorona
----- -----------— <©)Húzás 

visszavonliatlannl május hó 28-an 
hivatalos ellenőrzés mellet.

Kaphatók : Amstetter Imre és
Dukesz Lipót üzleteikben, vaianoint a 
fiokkezelöségnél Budapesten, V. Nádor- 

. u cza 23.
L_n__________________n_

Acél ekék 12d3á8Vak4 baráz
Boronák

o"OS
töriesztéses kölcsönöket njujaok bu- 

~ da pesti és
külföldi elsőrangú pénzintézetektől A föld
birtok és ingatlan ’/4 értékig I. és II. 
helyre 15 — 65 évid terjedő időtartamra. 

Személyhitelt! papoknak, katonatisstek- 
------  : nt k, állami és rntgánbi- 
vata nokokiiak, kereskedőknek és iparo
soknak kezes es kezes nélkül 1—15 évig 

terjedő időre gyorsan es disetréten
Bank és magánadósagok convertalasa 

Meller Lajos ős Társai 
bankbizomáuy. 

Budapest, VI. Dávid-utcza 15 
(Törvényszéki teg bejegyző t czég).

Rét, moha, íagoot
és diagonal

„ Agricola“ vetögépek, 

Arató-gépek 
fűnek herének,

Szénng.iijttik és arató gerebiyék.Szénaforditók. 

Szabad.-aszaló készülék főzeléknek

Bor- és gyümölcs sajtók, 
Gyümölcs és szőlő z-azók 

és bogyómorzsolók, 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő

..SYPHONIA
Tormáncs és vértetü pusztításra.

Szállítható takarék tűzhelyek,

Járgányok
1 S vczióállat 'befcg’á.sá.Ta., 

Legújabb gabona-tisztito-rosták, 
♦ Trieőrök és kukoricza morzsolók,

Szecskavágók, darálók, répavágók.

Széna es szalmaprések nyugvók es szallithatólí,
valamint minden más fajta gazdasági gépek.

legújabb szerkezetben készítenek és bzállitauak

MAYFARTH PH. és Társa
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 

W2. BÉCS, II|I Taborstrasse 71. 900 munkás- 
Kitüntetve több mint 530 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb 

kiállításokon.
Részletes árjegyzék és számos elismerő levél lágyén. — Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek

Megrendelhető : KNAPP DÁVID urná.1 Léva.

NfobuIoh ta Tim ktajpmyuiuiíjAbau Uth,


