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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. 

Egyes számok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS HIRDETÉSEK

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

Bélyeg-díj minden egyes beiktatásér tü fillér- 

HivataloH hirdetmények 
100 szóig 2 kor. í > fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^^s/.eköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez ■ (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
► vasárnap reggel.

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

A LAPKIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

2235/1904. szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy az 1904. évi 
megyei útadó kivetésnek eredménye f. hó 
15-étöl kezdődő 15 napon át Léva város 
számvevőségénél közszemlére kitéve van. 
Ezen kivetés a netáni észrevételek és fel
lebbezések érvényesithetése végett a fenti 
határidőben az érdekeltség által a hivatalos 
órák alatt megtekinthető.

A felebbezés határideje f. hó 30 án le
jár, későbbi feiebbezések hivatalból vissza- 
utasittatnak.

Léva, 1904. junius 10.
ZBód.og'lx Tuajos 

polgármester.

II.
943/1904. szám.

Hirdetmény.
Ezennel közh-rré tétetik, hogy az 

1903/1904. évre szerkesztett III. oszt, adó
kivetési lajstrom megállapítva a lévai m. 
kir. pénzügyigazgatóságtó! leérkezett, miért 
is adózó közönség értesittetik, ho»y ezen 
lajstrom L4va város adóhivat.láná! 1904.évi 
junius hó 16 tói 1904. évi junius hó 25-ig 
bezárólag 8 napi közszemlére lesz kitéve és 
az érdekeltek által hivatalos órák alatt meg
tekinthető.

Továbbá, hogy az adó kivetése ellen
a) azon adózók, kik a kivetési lajstrom

ban tárgyait adónemmel' már a múlt évben 
is megróva voltak a lajstrom közzétételét 
követá 15 nap alatt,

b) azon adózók pedig, kik a kivetési 
lajstromban megállapított adóval ez évben 
első ízben rovattak meg, adótartozásuknak 
az adókönyvecskébe történt bejegyzését kö
vető 15 nap alatt netáni ielebbezéseiket a 
városi adóhivatalnál, a lévai m. kir. pénz
ügyigazgatóságnál benyújthatják.

Városi adóhivatal.
Kelt Léván, 1904. évi junius hó 13-án.

Komzsik Xja.jo» 
adóhivatali főnök.

Létesítsünk városi 
múzeumot!

E lap hasábjain többször szóba ke
rült már ez eszme megvalósítása. De 
mi mindannyiszor nagyon könnyen, 
mondhatni vétkes könnyelműséggel
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napi rendre tértünk fölötte. Azóta már 
a kis Aranyos-maróth és Verebély is * 
létesített múzeumot. Aranyos-Maróth ! 
elragadta a nálunk sürgetett várme- ‘ 
gyei múzeumot; Verebély pedig egy 
szépen fejlődő magán-muzeumhoz (Né- 
csey-féléhez) jutott. Ha mi annak ide
jén hallgatunk az intő szóra, városunk 
falai közt fejlődhetne most s talán 
egyik büszkeségünk lehetne éppen 
múzeumunk. Súlyos mulasztás terheli 
e tekintetben az akkori társadalmat, 
illetve annak vezéreit. A vármegyei 
muzeum kezdeményezéséről már elkés
tünk, legfeljebb visszavivnunk lehetne 
még, ha az általunk létesítendő muze
um fejlettebb, gondozottabb lesz, mint 
a vármegyei. Külföld hasonló városai
ban már régóta virágzanak ily múze
umok, mi még csak a kezdet legelején 
vagyunk, meg mindig csak beszélünk 
róla, emlegetjük. Léva város müveit 
közönségében meg lesz az az érzék, 
hogy méltányolni tudja, hogy átlássa 
a cél közművelődési fontosságát, hogy 
megbecsülje s összegyűjtse a művelő
dés szempontjából érdekes és értékes 
tárgyakat. De másrészt városunk és 
vidéke alkalmas is ily intézmény léte
sítésére. Elég sok kulturális értékkel 
biró tárgyat lehet itt találni, a melyek 
bizony a legtöbb esetben elkallódnak. 
A nemzetközi kulturális áramlat min
denütt, ugy nálunk is megtámadja és 
pusztulással fenyegeti a népek etuog- 
ráfiai sajátságait. Most még könnyeu, 
későbben nehezen gyűjthetők össze a 
néprajzilag érdekes készítmények, esz
közök, szerek. Városunkban és vidé
künkön aránylag sokan vannak, kik 
nem csak hogy megbecsülték, de ősz- 
sze is gyűjtötték azokat az ily tekin
tetben érdekes tárgyakat, melyekhez 
hozzájuthattak. Több lakáson már va
lóságos ily fajta gyűjtemények vannak. 
Ha ezek egygyé olvadhatnának, már 
is valamire való múzeumunk lenne.

E sorok írója föl is ajánlja kis 

gyűjteményét a létesítendő városi mu
zeum részére.

Hát milyen lenne az a muzeum ? 
Első sorban vonatkoznia kellene min
denre, ami Léván s környékén előfor
dul s kulturális értékkel bir, aztán 
felölelhetné a messzebb vidékek szár
mazékait is, tehát történelmi, néprajzi, 
természetrajzi s talán ipari, művészeti 
irányú lehetne.

Mi haszna volna a múzeumnak ? 
Anyagi jövedelmet talán nem meríthet
nénk belőle, de annál nagyobb volna 
a közművelődési haszon, a mellett en
nek a gyűjteménynek igen nagy kul
turális és anyagi értéke lenne.

Ki tartsa fenn a múzeumot ? Ezek 
az intézmények legtöbb helyen a vá
rosok, vármegyék, országok birtokában, 
azok teljes gondozása körében, de a 
társadalom buzgó pártolása mellett fej
lődtek ki. Bár természetesebbnek lát
szik, hogy a társadalom közvetlenül 
maga létesítsen és tartson fenn ilyen 
intézményt, mé^is a teljesen megbízha
tatlan társadalom helyét a városnak 
kell elfoglalnia. Nem mondom ezzel, 
hogy minden kötelesség most már a 
társadalom válIáiról a közvetett városra 
nehezedik, hanem igen azt, hogy a 
város tulajdonában, annak felügyelete 
és irányitása mellett, továbbá a fejlőd- 
hetés biztosításával létesittessék. A vá
ros gondoskodnék helyiségről, őrről és 
a kiadások egy részének fedezéséről; 
helyiségül egy szobát ajánlana fel, ke
zelésére egy muzeumőrt állítana, költ
ségekre, fedezésekre pedig évenkint 
egy minimális összeget, 100 —100 ko
ronát szavazna meg. Ezenkivül támo
gatná a közönség is adományaival a 
fejlődő intézményt, mondjuk minden 
mulatság tiszta jövedelmének 10% át 
fölajánlaná e célra. De segélyezné 
maga az állam is. Erre nézve biztatást 
is kaptunk már, hogy a mint létesül 
a muzeum,rögtön kapunk állami segélyt.

Volna-e aztán kezelője a múzeum

I
I

nak ? Itt, ahol a társadalomnak annyi 
müveit, a közügy iránt érdeklődő, a 
magyarság fejlődése, terjeszkedése, föl- 
tétlen hegemóniája iránt lángoló tagja 
van, ahol eddig is többen diletanoskod- 
tak e szakban, biztosan többen vállal
koznának, — eleinte minden tisztelet- 
dij nélkül a tisztség betöltésére,

Hol helyeznők el a múzeumot ? Ha 
a díszes városházán van egy nélkülöz
hető szoba, akkor itt, ha pedig nincs, 
akkor bérelni, illetve kérni kellene egy 
megfelelő szobát — teszem föl a Dobó
kastélyban. Egy szoba ott vagy itt 
teljesen megfelelne egy-két esztendeig 
a célnak Később aztán a muzeum 
életképessége majd iráuyt szabna a to
vábbi fejlődésnek. Itt megemlíthetem 
azt is, hogy haza kellene végre hozni 
Kis-Mártonból az Eszter háziak levéltá
rából a különben is már nekünk ígért 
lévai levéltárat.

Mindezekből láthatjuk, hogy nálunk 
egy kis jóakarattal s egy kis áldozat
tal a nemzeti kultúra egy szép intéz
ményét valósíthatjuk meg. Ez alkalom
mal nem szabad sem a városnak, sem 
a társadalomnak a közművelődés e kö
vetelménye elől kitérni. Foglalkozzunk 
ez eszmével! Foglaljunk állást mellette! 
Tehetségünkkel ajánlatainkkal, elha 
távozásunkkal létesítsük a városi mú
zeumot.

H. A. J.

A fontosabb tüzelöszerekröl és 
hőfejlesztésekről.

A tüzelő anyagot ha elégetjük, meleget 
nyerünk.

Tüzelő anyag van több féle : szilárd, 
folyékony s légnemű. Lényeges alkotó részei 
a tüzelő anyagoknak átok, amelyek az elégés
hez okvetlenü szükségesek ; haszna vehe- 
tetlenek pedig az ásványréezek. Az elégés
nél főszerepet játszanak : a szén (karbon), 
víz (hidrogén) s a levtgö (ox gén).

Az elégés által termékek keletkeznek, 
még pedig : szilát dák és légnemüek Ha aa

T A B C Z A.
Daliok.

i.
Karodat karomba öltve 
Járunk künn a fák alatt, 
Lomb a fákon, csillag, szellő, 
Minden olyan hallgatag . . .

Csöndes esti béke őrzi
A viruló szirmokat,
Édes ajkad még sem nyugszik, 
Csókot kér és csókot ad !

II.
Bujdosik a lelkem tőled
Messze, messze,
Hogy az üdvöt, mely veled szállt, 
Ne keresse — — —

De visszatér, mégis ott van 
Mindég nálad ;
Siró szellő szárnyán röpül 
Te utánnad . . .

Sírva megy és s»rva jön meg 
A nagy útról,
Siró felhőn nehéz könnyet
Hoz a galambomtól.

III.
Hull az eső lágyan, 
Csendesen szitál . . .
Szomorú a szellő:
Halkan sirdogál.

Csupa harmatkönny lesz 
Levél és virág,
Borongó sötét lett
As égési világ-------------

Hűvös csepp áztatja
Végig arcomat:
Ugy megborzadok . • ♦ tán 
Engemet sirat . . •

A mostoha.
Premier Léván.

Szerdán este érdekes előadásban volt 
részünk a lévai szinkörsen. Helyi szerző 
darabját adták, Fenyvesi Károly 3 felvoná- 
sos népszínművét a mostohát.

Bizonyos előítélettel van az ember az 
ilyen darabok iránt, inkább hajlandó ross:at 
feltételezni róluk, mint jót. Ilyen vegyeB ér
zelmekkel vártuk a függöny felgördülését s 
mindjárt eleve kijelenthetjük, hogy kelleme
sen csalódtunk, a mennyiben ha nem is 
gyarapította irodalmunkat egy gyöngygye!, 
de azt el keli ismerni, hogy annyira érdekes 
volt, hogy a közönség figyelmét mindvégig 
lekötötte. '

A darab meséje a köve'.kező :
Cserepes István módos gazdának kika

pós második felesége van, Borosa kis szere
tőjével, Balajti Gyurikával el szeretné tenni 
láb alól az öreg gazdát s e célból a faluba * 
vetődő Kácser ügynökkel szövetkeznek, ki 
ajánlkozik lassan ölő mérget szállítani. Cse
repes első házasságából született leánya Jul- 
csa, kit Borosa szeretőjéhez akar adni fele
ségül, de a kis Csabi Sándort szereti, fel
fedezi mostohája viszonyát és heves jelenetet 
prokál Borosával és Gyurival. Gyuri azon 
hitben, hogy Kácaér leplezte le őket, ezzel 
össze vész és leszúrja őt. A haldokló min
dent felfedez az elősiető csendőrök előtt s 
ezek Borosát elfogják, mig Gyuri elmenekül, 
Ez az első felvonás. — A második cselek
ménye tiz évvel később történik, Csabi Sán
dor házánál, ki megkapta Juliskát, éppen 
Cserepei kisebbik, második házasságából

származó leányának, Sárikának lakodalmára 
készülnek, mikor megjön Borcsa, kit a bör
tön egészen megtört. Megismeri leányát és 
ez is anyját. A szegény megtért bűnös kö
nyörgő szavával eltéríti a bosszútól lihegő 
Gyurka fegyverét s Gyurka, ki futó betyárrá 
lett, régi szeretője könyörgésére lemond 
arról, hogy bosszút álljon Sándoron, ki élte 
megrontójának tart s Borcsa rábeszélésére 
elmegy, hogy uj, becsületes életet kezdjen. 
Borcsa pedig a szerető anyai szív keservé
vel siratja tönkre tett életét. Itt a darab 
drámai csúcspontja. Mig benn a vig násznép 
mulat, addig kinn a szegény nő a bünbánat 
fájó köoyeit sírja, majd, hogy leányát a 
szégyentől, mit jelenléte okozna, megmentse, 
el akar bujdosni, de egy kijövő legény eb
ben megakadályozza s a szegény toloncot 
bekergeti a kóterba. — A harmadik felvo
násban már mindenki tudja, hogy Borcsa 
nem halt meg,(mint Cserepesék hiresztelték 
de meg is bocsát neki, a megtörtnek min
denki, csak a mélyen megbántott férj nem. 
Hiába kéri őt mindon családtagja s hiába 
rimánkodik Borcsa is, az öreg hajthatatlan. 
Erre Borcsa megmérgezi magát, meghal .. .

Hát igen érdekes érdekes darab, mint 
mondám, erősen leköti * figyelmet. Fan 
benne élet cselekmény elég. Szerzőjén lát
szik, hogy alaposan ismeri a színpadot s 
igen jól ért az egyes hatásosabb jelenetek 
kiszinezéséhez, bár pl. szerény nézetem sze
rint a második felvonás, mely a darab fény
pontja, sokkal hatásosabb lett volna, ha ott 
végződik, mikor a lánya után vágyó anya 
nagy magáujelenetében megsiratja végletei

botlását, mig a házból ki-ki hallsbk a mu*  
latók danája s a vig zene egy-egy hangja. 
Ez a jelenet igazán gyönyörű, s hiszem, ha 
itt végzi a felvonást a szerző, a hatás nagy 
lett volna. Da végtelenül bántó dissonantiát 
okoz a kijövő legény durva fellépése.

Szóval vannak a darabnak igen hatásos 
jelenetei, melyek nem engedik, hogy az em
ber pár szóval végezzen az egészszel. Az 
összbenyomás azonban az, hogy igen alapos 
átdolgozás nem ártana. Sok dolog nagyon 
homályos, sok helyen a logika erősen sántit, 
Nem értem pl. — pedig a további cselek
ménynek ez egyik fő kiindulásit pontja, — 
hogy mi oka volt Kácsérnak bosszút állnia 
BorcsáD, nem mondja senki, hogy ez öt va
lamivel megsértette. Ha pedig ugy volt, 
annyi észt feltételezek Borosáról, hogy vég
zetes szándékát nem közli ellenségével.Nem 
eléggé indokolt Kácser meggyilkolása sem. 
Ezt semmi esetre sem várja az ember.Vagy 
miért akarja Borcsa szeretőjével elvetetni 
Juliskát, hiszen épen azért akarja láb alól 
eltenni az öreg Cserepest, hogy szeretőjéé 
lehessen ? Vagy talán azt igy könnyebben 
véli láb alól eltehetni ? Ez nem hihető egy 
nőről, ki mégsem oly feneketlenül romlott, 
— mutatja az, hogy megbánta bűnét — 
hogy ily tömeg gyilkolást akart volna el
követni.

De különösen a harmadik felvonás az, 
mely igen alapos átdolgozásra szorul. Mi 
oka volt a leányáért rajongó anyának el*  
dobni magától az életet azért, mert az általa 
sohsem szerett férj nem akarja visszafogadni, 
hiszen a lánya s mind hajlandók őteiereta.



elégéi nem teljes, füst támad, melyből a 
korom (elégetlen szén; rakódik le.

Minél tökéletesebben ég el valamely l 
tüzelő anyag, annál nagyobb a melegsége. 
A kifejtett melegség egysége (hőegység) az, 
ami egy kilogramm tüzelő anyagból lesz 
(kalória). A höegység kiszámításának alap
jául azonban mégis a viz höegysége vétetik. 
A hő megmérésére műszerrel (kaloriméter) | 
rendelkezünk.

Hogy egy tüzelő anyagot hogyan hasz- í 
nálhatunk föl, azt nem csak a tüzelő értéke, 
hanem az is határozza meg, hogy milyen 
minőségben s mennyiségben képes az a lég- 
nagyobb hőfokot elérni (pirometrikus érték). 
Természes, hogy az a legfőbb dolog, hogy 
minél kevesebb kelljen valamiből arra, hogy 
kis fajmeleg mellett (1 klgr. hőfoka 1 C-nál), i 
minél nagyobb hőfokot kaphassuna, föl
téve, hogy a kisugárzásból s az elvezetésből ■ 
nagyobb hőveszteség nem származik.

Tüzelő anyagunk sokféle van. Első sor- ’ 
bán reánk nézve igen fontos a fa. A fában i 

minél több a sejtanyag (Cellulóza) és minél 
szárazabb, annál jobb. Friss fa nem jó, épen 
úgy a fiatal fa sem. A vízmentes fának van 
tehát legnagyobb tüzelöértéke (4000 kalo 
ria) ; mindazonáltal a nagyobb hőfokot adó 
tüzelő anyagok közt a fa nem játsza a fő- , 
szerepet. De igenis a háztartásban igen fon
tos s azért azokat, akik nedves fát adnak ( 
el a lakosságnak, nagy felelősség terheli, i 
mert anyagilag az embereket tetemesen meg- . 
károsítják. Jó lesz ezt megjegyezni azoknak, j 
akiket ez illet 1

Van azonban a fának egy értékesebb s • 
nagyobb hőfokot szolgáltató tüzelő terméke, 
a faszén, vagyis a fának száraz párolása ál
tal a benne lévő gázoknak s gőzöknek meg 
semmisítése s elégetése. Ebből a célból a fa 
rakásokba lesz rakva, gyeppel betakarva s 
rajta nyilasok hagyva, hogy a levegőnek hu- 
zama legyen keresztiil-kasul.

Ha a faszén jó, akkor kékesfekete szinü 
s a fa szövezete is látható; gyúlékony, 
lángja füst nélkül való. Tisztább mint a 
kőszén.

Említésre méltó továbbá, mint tüzelő 
anyag a tőzeg is (turfa), mely nem egyébb, 
mint bomlásnak indult mocsárnövény (tőzeg
láp). A tőzeg minősége s értéke attól függ, 
hogy micsoda növényfajból keletkezett.

A tőzeget éles lapátokkal vájják ki s 
megszáritják. Valami nagy meleget nem ád. 
Olyan körülbelül, mint a fa. Mivel morzso
lódik, szállításra nem alkalmas.

Van azonban egy kivá'ó fontosságú tü
zelő szerünk, a soféle fajú s leginkább 
növényi maradványokból származott s fiata
labb képződésü barna- s a régibb fekete 
kőszén.

A szénben minél több a széntartalom, 
annál régibb (75 °/0-nál több). A szenet nem 
szabad nedvesíteni, hacsak épenséggel nem 
szükséges, mert a hő fejlesztésére nézve 
határozottan hátrányos. A darabok nagysá- 
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tűkbe visszafogadni ? Ez lélektani abszur
dum. Igen egyszerű és mégis kielégítő meg
oldás kínálkozott. Ment volna az apa Julis
kához az anya Sárikához. Ugyebár ?

Összegezve szóval a mondottakat, az a 
vég conclusio, bogy a második felvonás 
igazi szépségeiért megérdemli a darab, hogy 
szerző felett ne térjünk pár szóval napirendre, 
de ismerjük el érdemeit.

A szereplők várakozáson felül jól ját
szottak. Úti Gizellában (Borcsa) nem sejtet
tünk annyi drámai erőt, hogy nehéz szerepét 
ily szépen, hatásosan oldja meg. Partnerébe 
— Balajthy Gyuri (Csajághi) — egy kis tűz 
a£tn ártott volna. Viola (Csabi) szépen éne
kelt. Szabados (Miska) — mint mindig — 
igen jó volt ; Bokody Mariska (Juliska) na
gyon kedvesen játszott, Tímár (Salamon) a I 
nagyon neki való s; erepben köztetszést ara
tott, Jónás Margit (Sárika) élénk és kifejező 
játékával haladásának szép jelét adta, Sze
lényi E. és Kis Miklós is szokott jó kedv
vel és ambitióval játsztak.

Szóval a kik elmentek nem sajnálták, 
hogy egyszer helyi darabot láttak.

Vizsgán.
Balkán-félszigetről kérdez ,

A tani tó vizsgán :
Románia fővárosa

Mi is, mondd csak István ? /

István hallgat . . . Jól van fiam I
De jegyezd meg jól ezt :

Románia fővárosa
így hangzik — Bük—a—rest.
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gára való tekintettel a szenet különféleképen 
nevezik el.

Legnagyobb mennyiségben a barna szén 
fordul elő. Ennek sok a faja : lignit, mely 
a legfiatalabb képződésü ; tömörbarna szén, 
szurok szén, földes barnaszén stb. A jobb 
fajta barnaszén tüzelő értéke 3000—5000 
kalória közt váltakozik kilogrammonként. A 
barna szén igen gyúlékony, sok benne a 
gáz ; levegőn elmálik s igy értéke csökken.

A fekete kőszén a tűzben vagy porlik, 
(sovány, authraait) vagy zsugorodik, vagy 
tapad (zsíros). Tüzelő értéke 5000—7500 
kalória. A tapadó kőszén porából koxot, a 
porlóéból kötő anyag és a sajtoló segítségé
vel (“ őszénkátrány) tégla alakú darabokat 
(brikettek) nyernek.

A tapadó kőszén száraz lepárolása után 
(gázok elvezetése) visszamaradó szén a kox. 
Ez már magasabb hőfokot szolgáltat s kén
tartalma sincs. A kohászatnál van neki nagy 
szerepe. Színe vasszinü, vagy szürkés,gyenge 
fémes fénynyel s nehezen gyullad. Kilogram
monként 7000—8000 kalóriát szolgáltat.

Még magasabb höfo ot ad a kőszén 
egyik terméke a kőolaj (petro'oum). Ezt 
különböző hőfok mellett párolják. Három 
párlatéból a második (180—300° C.) fontos, 
mert ez adja a világító petróleumot. A har
madik párlatot, vagy ennek az alját, ren
desen eltüzelik, még pedig gőzkazánokban. 
A nyers petró’eumnak tüzelő értéke 10000 — 
11000 kalória.

Jelentékeny hőfejíesztök a gázok is, 
még pedig a világitó gáz. Világitó- és tü
zelőszer, melyet a kőszén (esetleg barna 
szén, tőzeg, f ) száraz Dpáro’ásából nyernek 
Tüzelő értéke köbm''terenként (0 56 klg.) 
5000— 6000 kalória. A g merator-gáz nem 
egyébb, mint a szénnek korlátolt levegő
mennyiséggel való égetése (szénoxid). Gáz
generátorokban készül, melybe a levegő, 
léghuzam által áramlik. Olyan mshget ad, 
mint a szén.

Hasonló természetű vele a nagy olvasz
tókból nyert gáz. Köbméterenként 700 — 800 
höegysége van s köbméterjének a súlya a 
gáznak 1'3 klgr.

Emlitésr méltó a vizgáz is, melyet 
izzó szénné ; bizouyos hőfokú vízgőzzel való 
érintkezéséből nyerünk. Vau rá készülék is 
(aknakemence). Egy köbméter vizgáz (0'71 
klg.) 2600 kő-gységet ád. Világításra csak 
akkor alkalmas, ha vele izzótestei' et mele 
gitenek, pld. Auer-féle hálókat.

Ha azt akarjuk, hogy a tüzelő anyag 
értékének megfelelő hőmennyiséget fejtsen 
ki, akkor az elégésnek lehetőleg teljesnek 
kell lenni. Ehhez bizonyos mennyiségű le
vegő kell, mely az elégésnél felhasználtatik 
(a tüzelőanyag 1 klgrjának a levegő fogyasz
tása). Megjegyzendő, hogy sok levegő, sok 
égési terméket is visz ki a kéményen, mi 
által a höveszteség is nagyobb lesz.

A füstben az égési termékeknek külön
böző légnemű részei, gázok vannak, melyek 
elemezhetők s melyeaböl az elhasznált le
vegőnek az aránya is kiszámítható.

A tüzelőanyag a tűzben átalakul. így a 
friss tüzelőanyagnál beáll a száraz lepárlás 
folyamata, miáltal az elégés csak kedvező 
viszonyok mellett (tüzbe áramló levegő) tör
ténhetik meg teljesei).Évvégből gondoskodni 
kell a tűzhelyen arról, hogy a láng kellőleg 
kifejlődjék.

A tüzelésnél mindig vannak különböző 
okokból származó hőveszteségek. így a ha
muba hulló el nem égett széndarabok töké
letlen elégése, a meleg hamu, vagy salak el- 
eltávolitása, a vezetés és sugározás veszte
ségei a kéménybe vonu'ó füstgázok. Azért 
tehát arra kell törekedai, hogy jó tüzelő 
berendezésünk legyen, vagyis hogy a tüzelő 
anyag jól elégjen. Fontos követelmények te
hát a tüzelés berendezésénél : a tüztér, hol 
a tüzelőanyag elég; ?. lángvezeték, melyen 
a füst gázok áramlanak (huzamok); a ké
mény, vagyis a füstgázoknak léghuzam által 
kellő veszteséggel való haladása.

■v.

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
f. hó 14 én tartotta ülését, melyen a főispán 
elnökölt.

A közigazgatási ágak állapotáról az al
ispán jelentette, hogy a vármegye tisztika
rában az a változás történt, hogy az elhalt 
Korsjare': József vármegyei Írnok helyébe 
a főispán Kocsis Lajos vármegyei dijnokot 
nevezte ki. A rendezett tanácsú városok 
tisztikarában változás nem történt.

A körjegyzői karban az a vá'tozás tÖr- 
tént| hogy « felfüggesztés folytán ideiglane- 

sen üresedésbe jutott nagykálnai körjegyzői 
állásra a lévai járás főbírája Petrovich La
jos oki. jegyző, nagysallói segédjegyzőt he
lyettesítette.

A szódói anyakönyvi kerületbe Szarka 
Zsigmond szódói tanítót a születő ti és 
halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó 
hatáskörrel anyakönyvezetővé. a nagykálnai 
anyakönyvi kerületbe pedig Petrovics Lajos 
holyettes körjegyzőt te'jes hatás'. örrel anya
könyvvezető helyettessé nevezte ki a belügy
miniszter.

A lévai kir.pénzügyigazgató bejelentette, 
hogy a múlt hó folyamán befolyt egyenes 
adókban 148762 kor. 10 fillér. 1903. május 
121309 kor. 32 fillér, ez idén több 27452 
kor. 78 fillérrel. Az 1904. év. január 1-töl 
május végéig befolyt 532831 kor. 2 fill. A 
múlt év hasonszakában 380840 kor. 24 ül. 
Ez évben több 51990 kor. 79 fillér. — A 
f. év május hóban befolyt hadmentességidij- 
ban 846 kor. 24 fill., a múlt év májusában 
257 kor. 64 fill., ez idén több 588 kor. 60 
fillérrel. 1904. január 1-től május végé'g be
folyt 2571 kor. 41 fillér, a múlt év haszon
szakában 1911 kor. 50 fi'lér. Ez idén több 
659 kor. 91 fillérrel. — Fogyasztási és ital
adóban 1904. májusban befizettetett 113399 
kor. 58 fii. 1903. május hóban 111562 kor. 
28 fii., ezen hóban több 1837 kor. 30 fil.-rel 
J 904. :anuár 1-töl május végéig befolyt 
633925 kor. 10 fillér, a múlt év haszonsz.a- 
kában 580879 kor. 61 fi’lér, ez évben több 
53045 kor. 49 ül érrel.

A vármegyegyei tisztifőorvos a közegész- 
ségi állapotot a múlt hóról kedvezőnek jelzi. 
A leggyakrabban influenzás légcső és hörg 
hurutt 1 fordultak elő kedvező lefolyással.

Az ar -maró»hi közkórházban május hó
ban ápoltatott 75 beteg. Ezek közül gyó
gyulva távozott 31, javulva 17, gyógyitat- 
lanul 3, meghalt, 5. gyógykezelésben maradt 
19. A felmerült ápolási napok száma 869.

A lévai közkórházban ápoltatott május 
hóban 62 beteg, gyógyulva távozott 25, ja- 
vu'va 3, gyógyulatlanul 3, maghalt 4, gyógy- 
kezeléuben maradt 27. Az ápolási napok 
száma 838.

A kir. tanfe ügye'ő ‘bejelentette, hogy 
a közoktatásügyi miniszter május hóban a 
vármegye területén működő tanítók korpót- 
lékair.', fizetésük kiegészítésére, és egyes 
iskolák költségeire összesen 2249 koronát 
tett folyóvá.

A múzeumok és könyvtárak országos 
tanácsa Ar.-Maróthon 2000 korona értékű 
népkönyvtárt még ez év folyamán fog felál
lítani. A könyvtár kezelésével az áll. elemi 
iskola tanítói kara lesz megbízva.

Katona Gyula, a törvényhatósági állat
orvosi teendőkkel megbízott járási m. kir. 
állatorvos bejelentette, hogy az állategész
ségügyi viszonyok az oszlányi járás és Kör
möcbánya város hatósága alá tartozó közsé
gek kivételével kedvezőtlenek voltak, a 
mennyiben sertésvész és sertésorbáncz mind- 
nagyobb mértékben lépett fel. Ez a -ét 
sertésjárvány erősen terjedőben van. Ezen 
bántaímak főokát abban találja az állatorvos, 
hogy a vármegye talaja az évek hosszú so
rán uralgott sertésjárványok következtében 
eme betegségek csiráival befertöztetett es 
különösen azon területeken árt, mely a te- 

I rületek a községi sertés állományok legelte
tésére szolgálnak. Ugyanis a betegségek 
mindenkor oly sertéseken kerültek észlelés 
alá, melyek közös legelőre jártak. Azon 
évszakban, midőn a sertésállomány istállóz- 
tato*t,  e két járvány nagyon kis mértékben 
lépett fel. — r. t.

Barsvármegye törvényhatósági bizott
ságának ülése.

Barsvármegye törvény hatósági bizottsága 
f. hó 16-án tartotta évnegyedes rendes köz
gyűlését, melyen a főispán elnökölt.

A közgyűlés megnyitója után a főispán 
indítványára a törvényhatósági bizottság 0 
felségéhez hódoló felirat intézését határozta 
azért, hogy Rákócy hamvainak idegenből 
haza hozatalát elrendelte és az anyaföldbe 
elhelyezteti.

A tisztviselők fizetésének rendezése fe
lett a törvényhatósági bizottság örömének 
ad kifejezést, és háláját a miniszterelnökhöz 
intézendő feliratban kifejezni határozta.

A vasúti strajk mozgalom gyors és si
keres megszüntetéséért úgy a miniszterelnök, 
mint kereskedelmi miniszterhez elismerésének 
és bizalmának kifejezésével feliratot intéz a 
bizottság.

Jókay Mór emlékét és elhunyta feletti 
részvétét jegyzőkönyvben megörökíteni ren
delte a törvényhatósági bizottság.

Szabó Lajos nyug, képezdei igazgató 
és bizottsági tag elhunyta felett a közgyű
lés részvétét jegyzőkönyvbe venni és erről 
a családot értesíteni rendelte.

Bejelentette a főispán, hogy a Kálna— 
Lévai és a Léva—Tolmácsi ut ügyében a 
küldöttség a kereskedelmi miniszternél el
járt és habár a küldöttség határozott ígé
retet nem is kapott, remény van, hogy a 
miniszter segélye el nem marad.

Ezután tudomásul vette a közgyűlés az 
1904. év I. negyedéről bemutatott alispáni 
jelentést és a be'ügyminiszter leiratát az 
1903. évi költségvetés tárgyában.

A kistapolcsányi vasúti állomáson a 
vasút társaság által építendő ^udvari váró
terem berendezését 1584 korona előirányzott 
költséggel a törvényhatóság elvállalta, a 
berendezés a vármegye tulajdona lesz és 

’ arra a vasút társaság felügyel.

Özv. Korsjarek Józsefné özvegyi ellátá
sát évi 300 koronában állapította meg a”tör
vényhatósági bizottság.

Az adófelszólamlási bizottság elnökéül 
Csekey Vilmos lévai ügyvéd lett meg
választva.

A zólyouivármegvei .Hazafias olvasmá
nyokat terjesztő egyesület" segély iránti 
kérvénye tárgy altatván, elhatároztatott,hogy 
a törvényhatóság 50 koronával az alapitó 
tagok közé belép.

Tárgyaltatott Léva városnak kérelme a 
Garam fo'yó, Perec csatorna, Szikincze és 
Podluzsánka patakok szabályozásához az 
országos beruházásokra előirányzott 300 
milliós kölcsönből hozzájárulásának kérelme
zése iránt. A kormányhoz kérelem intézése 
lett elhatározva.

A külképviseleti hatóságok levelezése 
ügyében Abauj-Torna vármegyének átirata 
fo'y’ái a kormányhoz hason szellemű felira
tot küld n bizottság.

Vasvármegye átirata folytán Rákóczy 
Ferenc hamvainak országos részvéttel elte
mettetése iránt a kormányhoz feliratot fog 
intéztetni.

A forgópisztoly és hozzátartozó lőszerek
nek forgalomba hozatala szabályozásának 
érdekében Zdavármegya átiratának szelle
mében a kormányhoz fel fog Írni a közgyűlés.

A csavargás meggátiásában Esztergom 
i vármegye átiratát pártoló hason szellemében 
I felirat intézése lett elhatározva. Esztergom 
I várni- gye átiratát — a bortermelés tárgyá- 
J bán — pártolólag feliratot küld a törvény

hatóság.
Esztergom vármegye a „Magyar védő 

! egyesület0 pártolását kérte. Ezen átiratot a 
. törvényhatóság tudomásul vette, mert az 
‘ egyesület iránya, alapszabályai és székhelye 
; ismeretlenek.

A sör és pálinka mérésre nézve a vasár- 
; n pi munkaszünet kiterjesztése tárgyában 

Csanád vármegye átirata tudomásul vétetett.
Körmöcbányának a 7 község közigazga

tásának ügyében hozott határozatai ellen 
beadott fellebbezésesek visszautasittattak.

a községi körorvosok fizetésének javí
tása erdőkében Vasvarmegye átiratának pár
tolásául felíratott intéz a törvényhatósági bi
zottság.

A községi és körjegyzők magánmunká- 
latairó! alkotott szabályrendelet jóváhagyatni, 
k íhirdettetni és azután a belügyminiszterhez 
felterjesztetni határoztatok.

Líva város tisztviselőinek, alkalmazot
tainak és szolgaszemélyzetének nyugdíjsza- 
báiyzata jóváhagyatott.

Újbánya város pótszabályrendelete a 
szervezési szabályrendeletnek a városi alkal
mazottak napidij és utazási költségeit meg
állapító részében való módosítása iránt újból 
való átdolgozás céljából Újbánya városnak 
vi-sza adatott. — r. t. 

Különfélék.
— A Léva— Verebély—nyitrai vas

út létesítése a megvalósulás stádiumába 
iépe t, építésének munkálatait, mint értesü
lünk, megkezdették. Ez a vasút uj korszakot 
fog jeleuteni B arsvármegye és városunk tör
ténetében is, mert ez által G-ram—Zsitva- 
és Nyitra völgye közvetlen összeköttetésbe 
fog egymással lépni; ami úgy a földmive- 
lésre, mint a kereskedelemre nagy befolyás
sal leend, s városunknak idegen forgalmát, 
kereskedelmét jelentékenyen emelni fogja._
Az útirány csakis Kálna—Óaars felé a Ga
ram áthidalásával állapítható meg ; ezt kí
vánja B ars vármegyének jól felfogott érdeke ; 
melynek védelmét vármegyénk köztisztelet- 
és szeretetben áiló főispánjának kü'önös 
figyelmébe ajánlunk.

— Jubileum. Tóth György dr, ke
gyes tanitórendi kormány tanácsos, kecske
méti főgimn. igazgató, ki több éven át a 
lévai főgimnázium igazgatója is volt, a na
pokban ünnepli tanári működésének 30 éves 
évfordulóját. Ez alkalomból ma vasárnap a 
kecskeméti főgimn. tanári kara és ifjúsága 
a jubiláns tiszteletére fényes iskolai ünne
pélyt rendez,melyhez Kecskemét város egész 
közönsége csatlakozik. A kiváló férfiút hoz- 

1 zánk is a tisztelet és szeretet kötelékei fü- 
' zik s mi is a legőszintébii szerencse kivá- 

natainkkal csatlakozunk az üdvözlök sere
géhez.Es biztosítjuk ez alkalomból,hogy Léva 
város közönsége minden időben hálával és 

1 szeretettel őrzi emlékezetét gimnáziumunk
80 éves története nagynevű Írójának. Az ő 
nemes példáján buzdulva vetettük meg alap
ját a lévai gimnázium segélyegyletének is, 
mely bölcs vezetés mellett je nagy vidék 
szegény sorsú gyermekeinek fellendítésére 

1 van hivatva. Örömmel veszünk részt tehát 
' mi is az ünneplők sorában és Léva város 
I közönsége nevéhen óhajtjuk, hogy a derék

férfiú á'dásos működése még hosszantartó 
1 legyen s a hala és szeretet koszoruzza ne- 
1 mes törekvéseit I 1

— Bucsuestóly. A lévai kaszinó teg
nap este a tőlünk távozó M i h á 1 c s i c s 
György honvédalezredes tiszteletére búcsú- 
estélyt rendezett, melyen az U alakban el
helyezett fehér asztal körül mintegy hatvanan 
vettek részt. A köztiszteletben álló férfiút, 
ki nemcsak katona, de a lévai társadalom
nak egyébként is nagyra becsült tagja volt, 
elhalmozták a legszivélyesebb óváciökkal. 
Szebbnél-szebb felköszöntőkben méltatták 
érdemeit s Léván kifejtett működését. 
Mihalcsics meghatottan köszönte meg a 
szeretetnek mindenfelől történt impozáns
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megnyilatkozását s kérte az egybegyűlteket, 
hogy továbbra is tartsák meg szives emlé
kezetükben. az illusztris társaság a késő 
éjjeli órákig barátságos beszélgetés mellett 
maradt együtt.

— Az előzékenyek julius 2-iki a lö
völdében megtartandó nyári mulatságára most 
bocsátották ki az Ízléses meghivókat. A ren
dezőség serényen buzgólkodik, hogy a mu 
latság minél sikeresebb legyen. A mulatság 
műsorát az estély előtt közlik. Kedvezőtlen 
idő esetén a Láng kávéház helyiségében 
fogják a mulatságot megtartani.

— Hivatal vizsgálat. Andrássy 
Sándor, az aranyosmaróthi kir. törvényszék 
elnöke a múlt héten vizsgálta meg a lévai 
kir. játásbiróság ügymenetét s az eredmény
nyel igen meg volt elégedve s Cs. Pogány 
Virgil kir. járásbirónak, a bíróság vezetőjé
nek a tapasztalt rend felett elismerését fe
jezte ki.

— Oj jogtudor. M o c s y Aba ügy
védjelölt, Mocsy Lajos gr.-vezekényi ügyvéd 
fia e hó 11-én avattatott a jogtudományok 
doktorává a budapesti tudományegyetemen.

— Lelkész értekezlet. A barsi egy
házmegye ev. ref. papsága e hó 10-én tar
totta értekezletét Varannay Lajos ujbarsi 
ref. lelkész elnök vezetése alatt. Az első 
szám Varannay elnöklő lelkész megnyitó 
beszéde volt. ,Az evangilom erejéről" tar
tott hatásos megnyitót; ez hassa át és ve
zesse a lelkipásztort minden ténykedésében, 
volt beszédének fö gondolatmenete. Majd 
meghatóan emlékezett meg az egyházmegye 
halottairól : Jókai Lajos kieö'vedi lelkész
esperesről, Szabó Lajos egyházmegyei világi 
főjegyzőről és Jókai Mórról, e nagy kö tö
röl és egyháza hithü tagjáró1. Az elnöki 
megnyitó után Birtha József tartolt felolva
sást „Az egységes liturgia" kérdéséről. Ja
vaslatait sz értekezlet kevés változtatással 
magáévá tette s az egyházmegyei közgyű
lésre felterjeszti, Páal Sándor lelkész „Az 
ui énekes könyv*-röl  szó'ott ügyes felolva
sás keretében. Javallatait Birtha József lé
vai lelkész három pótinditványával együtt 
az értekezlet elfogadta és a megyei gyűlésre 
felterjeszteni elható-ózta. Lelkész gyámold*  
számadását Varannai Sándor fegyverneki 
lelkész adta elő, mely örvendetes tudomá
sul vétetik. Lelkészi értekezlet egyhangúlag 
állást foglalt a felső borsodi lelkésznek ki
áltványa mellett. A kiáltvány pontozatait 
megtoldja az értekezlet még Két ponttal: a) 
lelkészi korpótlék, b) és az országos lelkészi 
nyugdíj ügyében a legszélesebb agitációt 
kifejteni elhatározta. Antal Gábor püspököt 
az értekezlet feliratilag üdvözölni elhatározta 
a főrendiházba történt meghívása alkalmából 
Végül megbízta az értekezhet Birtha József 
könyvtárnokot, hogy a magyar nyelven meg
jelenő „Luther müveit" rendelje meg az ér
tekezlet a könyvtár számára. Az idő elöha- 
ladottsága miatt d. u. tél 2 órakor az el
nöklő lelkész a gyűlést bezárta. — Atrib,

— Iskolai vizsgák Kovácsiban. A 
kovácsii nrgy tanitós áll. népiskolában az 
évzáró vizsgákat most tartották meg. Junius 
13-án a hittani, 15-én pedig a többi tárgyak 
vizsgái voltak. A vizsgák a kir. tanfelügyelő 
a gondnokság, a grm.-szt.-beuedeki plébános, 
a tantestület és az érdeklődő szülők jelenlé 
tében folytak le. Örömmel vehetjük mind
nyájan tudomásul azt a kedvező eredményt 
melyet ezen iskola mindegyik osztályában a 
derék tantestület elért. A vizsgák kizárólag 
magyar nyelven folytak. A tanulók azouban 
nem csak a magyar nyelvben, hanem a ma
gyar nyelven tanult összes tárgyakban, 
kezdve a hittanon és beszédértelem gyakor
latokon s végezve a természettanon, teljesen 
kielégítő eredményt muta'tak fel. Hogy mit 
várhatunk egy iskolától, azt a kovácsii is
kola szépen meg mutatta.

— Nyári mulatság. Zseliz és vidéke 
ipartársulat 1904. évi julius hó 3-án saját 
pénztára javára a zselizi Dagyvendéglö kerti 
helyiségében zártkörű nyári mulatságot ren
dez. Kezdete délután 4 órakor. Belépti-dij : 
Személyjegy 1 K. Családjegy 2 K.

— Megrovás! kaland a Mártonfy- 
Utcáról. Egy soviniszta magyar olvasónk 
küldte be a kö.etkezö panaszt: „E héten 
egy eBte végig sétáltam a Már onfy-utcán. 
Én azóta nem jártam benDe, a mióta a régi 
becsületes „Szappanos" nevét el hagyta; 
szomorúan tapasztaltam, hogy régi nevével 
együtt elhagyta régi jó magyar erkölcsét is. 
A szép nyári estén csoportokban üldögéltek 
az emberek, asszonyok, férfiak, öregek ifjak, 
de abban csodálatosan megegyeztek, hogy 
kivétel nélkül ékes — azaz hogy 
éktelen — német nyelven beszélték 
meg az üzleti élet hullámzásait. Annyira 
felháborodtam, hogy kiakartam futni a vá
rosból s igy jutottam a „Koháry"-utcába. 
No ez is Bzépen megvedlett. Itt a benszü- 
lött lakosság, mivel ez idő szerint már job
bágyi rangra — sülyedr, önérzetének csekély 
voltában tótul povedál, itt csak az 
uralkodó arisztokrácia beszél — németül."

— öntözés. A nyár megérkeztével 
miként a tengerpart mellékein a fiumei cápa, 
megjön közénk is rettenetes rémünk a por, 
amely előtt hiába zárunk ablakot, ajtót, be
férkőzik az mindenhová,a mi bosszantásunkra. 
Minden ellen védekezünk, ami ártalmas. Vé
dekeznénk ez ellen is, ha nem lenne a viz 
oly kevés, mint amily sok a por. Egyik-má
sik __ söl mondhatjuk, igen sok — háziúr
megöntözted háza elejét, de mi haszna, mi
kor a poros középutakra oly kevés istenadta 
via kerül. Ha már annyira kíméli a város*  

lovait, hogy néhány lajt vízzel sem öntöz- 
tethet, köteleznék a tulajdonosokat, hogy az 
utca közepéig öntöztetnének. Hisz nem a 
világ az a néhány kanna viz. Drága egész
ségünk megér talán ennyit ? A főteret is 
megöntöztethetnék, van elég fecskendő, a 
minek nem is ártana, ha szomjas gégéjét 
néha napján megnedvesitenék. Legalább nem 
száradnának csonttá össze s tűz esetén job
ban .szuperálnának". Városunk közönségé
nek egészsége se Hekuba.

— Haláleset Iglói Szoutagh Pál 
va'óságos belső titkos tanácsos, a magyar 
főrend ház tagja, Libetbánya sz. kir. város 
volt országgyűlési követe, több éven át volt 
országos képviselő és a magyar képviselőház 
volt alelnöke, Nógrádvármegye törvényható
sági és közigazgatási bizottságának tagja és 
volt szolgabirája f. hó 15-én életének 84-ik 
évében hosszas szenvedés] után végelgyen
gülés következtében jobblétre szenderült. A 
boldogup hült tetemeit folyó lió 17-én dél
után 4 órakor helyezték örök nyugalomra 
Horpácson. A’dás és béke hamvaira.

— Jóváhagyás. A m. kir. miniszter 
Barsvármegye közönségének a pásztorokról 
szóló szabályrendeletét folyó évi 37371.VII. 
1 szám alatt jóváhagyta.

— Előléptetések. A földmivelésügyi 
miniszter Ka' o n a Gyula aranyosmaróthi, 
Kerekes Kálmán körmöcbányai és Freund 
Arthur garamszentkereszti XI. fizetés osz
tályú kir, állatorvosokat X. fizetési osztályba 
léptette elő.

— Névmagyarosítás K;skoru S.rbik 
János és József újbányái lakosok Sasvári-ra, 
kiskorú Bohr Jenő lévai lakos Beregi-re,kis
korú Szirmán Gyula lévai lakos Szirtes-re, 
kiskorú Brautier János lévai lakos Barna-ra 
magyarosították nevüket.

— Uj magyar polgár. Dreyschock 
Sándor az oroszkai cukorgyár érdemes igaz
gatója, mint értesülünk, a magyar állampol
gárok közé felvétetvén honosíttatott.

— Az ipari munkások megjutal 
mazása az exbx állapot miatt a múlt 
évben elmarad*.  A keieskedelmi és iparka
marák a maguk részéről a szükséges jelölé
seket megtették, azóta egy év múlt el, de 
költségvetés hiányában e jutalmak mind a 
mai napig nem voltak folyósíthat ók. A ke- 
roskede'mi miniszter most bizalmasan érte
sítette a kamarákat, hogy a jutalmakat 
csak az idei karácsonyi ünnepek alkalmával 
fogja kiosztani.

Színház.
Szombaton junius 11-én ismét a Tavasz 

operett került Bzinre, mint Tímár Béla, a 
társulat közkedveltségü tagjának jutalomjá- 
téka, ki nagyhatással játszotta Hollós sze
repét.

Vasárnap este a Drótostót, délután Jani 
is Juczi került szinre vasárnapi közönség 
előtt.

Hétfőn a társulat ügyes komikusának, 
Szabados Lászlónak juta'omjátéka volt, 
mely alkalommal Moser „A dotorbácsi*  czimü 
vigjátékát adták. Szabados, Lubovszky egy 
együgyü inas szerepét játszotta a tőle meg
szokott komikai vénával Az egész darab 
különben sokat nem ér, a német sentimen- 
talizmust nem szereti a magyar ember, mert 
nagyon émelygős. Szép és összevágó játé
kukkal általános tetszésben részesültek : 
Herczeg (greisinges), Jónás Margit (Júlia), 
Csajághi (Mike), Halmay (dr. Klaus), Úti 
Gizella (Mari) és Bokody Mariska (Emma). 
Mint mindig, ma is kitűnő alak volt Szelé- 
nyiué Mariane szerepében.

Keden Lotty Ezredeseit, Stone operett
jét láttuk. A czimszerepet Lendvay Mici 
játszotta helyes felfogással. Csinosan énekel 
és tánczol. Dj n m eléggé fürge, tánczában 
nincs tűz, gesztusai nem eléggé kifejezők. 
Mozdulatai szoborszerüek. Páratlan 'volt a 
két ezredes Herczeg és szabados, kiknek 
játéka különben is szép szerepüket teljesen 
kiemelte. Csajághieak nem való a rajah 
szerepe. Egyénisége más szerepekre utalja. 
Az előadás egyébként simán gördült s a 
közönség sok ízben kifejezést adóit tetszé
sének.

Szerdán premier volt. Fényvessi Károly, • 
az I magy. ált. bizt. társaság tisztviselőié- I 
nek A mostoha czimü darabját ad'ák a lévai 
és izr. nőegyletek javára, de a melyen ért
hetetlen okokból csak az utóbbi képvisel
te.te magát sok taggal. A ssinmüvet és az 
elődást lapunk tárczarovatában bővebben 
méltatjuk.

Csütörtökön jun. 16-án Sulamit került 
azinre. Sulamit szerepét Vörös Alice játszotta. 
Hangja tisztán csengő, játéka is elég ki
fejező. Lendvay Mici (Abigail) a bájo3 szub- i 
rétté kedves játéka nagy tetszésben része- > 
sült, bár a drámai jelenetek nem neki valók, 
Viola (Absolon) erőteljes báritonja szépen I 
érvényesült és nagy sikert aratott. Még kell 
említenünk a karmesterről s a zene kíséret
ről, mint akik nagyban megkönnyítik a szs- • 
replő feladatát.

Pénteken ifjúsági előadásul Kisfaludy K. 
A pártütök cimü vigjátéka került szinre. A 
diáksereg szinültig megtöltötte a nézőtere*.  ' 
S nincs is hálásabb publikum az ifjúságnál, 
mert sokat tapsolt. A szereplők meg is ér
demelték, mert jókedvvel játszottak s a da
rab szépségeit jó előadásban iparkodtak 
kifejezésre juttatni.

Tegnap a Svihákokat adták Lendvay Mici 
jutalomjátékául, a melyben a kedvelt mü*  
véunő bájos egyénisége teljes sikerrel ér

vényesült. Halmay a másik svihák szerepé
ben szokatlan feladatra vállalkozott.

A társulat hétfőn tartja utolsó előadását.
Tőlünk Zólyomba mennek.

Tanügy.
A lévai izr. népiskolában az évzáró 

vizsgálatok a következő napokon és sorrend
ben fognak megtartatni :

Junius 24 én vizsgálat a hittanból vala
mennyi osztályban, 26-án az első-. 27 én a 
második , 28 án a harmadik-, 29-én a negye
dik- s ötödik osztály zárvizsgálata.

A t. szülök s gyámok, valamint a neve
lésügy barátai, m;nt vendégek szivesen lát
tatnak.

Az iskolaszék.

Közönség köréből. 
Elszámolás.

A lévai fögimn. ifjúság által 1904. ju
nius 11-én rendezett koncert jövedelmének 
kimutatása ;
Bevétel a elárusított jegyekből 708 K. —f. 

„ a rendezői dijakból . . 276 K. — f.
„ a jótékony fölülfizeté-

sekböl.......................................  445 K. 58 f.
összesen : 1428 K. 58 f.

Ebből leszámítva a 342 kor. 58 fillért 
tevő kiadásokat, tiszta jövedelműi 1086 kor. 
maradt. így a nemes cél— az ifjúsági temp
lom kifestése — ezen egy koncert tiszta 
jövedelméből is megvalósítható lesz már a 
nagy vakációban, ugy, hogy az ifjúság jövő 
évi munkálkodására már a megújított, haj
lékban kérheti le az Isten szent áldását. 
Legyen érte hála és köszönet az áldozatra 
kész nemeslelkü közönségnek. Fogadják e 
lap hasábjain külön is hálás köszönetét ugy 
a tanári karnak, mint az ifjúságnak és a 
rendezőségnek mindazok, kik legcsekélyebb 
felülfitetésükkel is hozzájárultak e páratlan 
eredményű sikerhez. Az intézet jótevői közé 
sorakoztak s az ifjúság a tanári karral^együtt 
fog majd értők és boldogságukért az újított 
templomban imádkozni.

Fölültizettek : A „Szepesi Imre*  önkép
zőkör 40 K, Konkoly-Thege Sándorné 17 
K., Huberth Vilmos 14 K., Leidenfrost Ti
vadar 11 K, Dobay István (Nixpród), Ede- 
lényi Mihály, Gusztafi Endre 10 — 10 K.,Dc. 
Medvecky Károly 8 K., Báthy László,Deák 
Miklósné 7—7 K., Ba*sm.  Népbank (lévai 
fiók), Lévai Takarékpénztár, Pólya Károly, 
Dr. Liky Mátyás (Temesvár), Szauer Mór, 
Beígér Adolf, Pető Bertalan (Ar.Marótb), 
Hamburger József, Hirsch Józsefné (Stomfa), 
Feiner Gyula, Bolemann gyógyszertár, Szed- 
lacsek János (Zseliz), Schweiuecker János 
(Gr.-Mikola) 5— 5 K., özv.Mészáros Józsefné, 
Kern Vi'mos, Kern Albert. Féja Kálmán, 
Arvay József, Barkócy Barnabás, Vigadi 
Virgil, Dr. Fuchs Mór (Ar. Marótb), Osztri- 
der György, Faragó Samu, Sírnék Ármin 
(Lekér), Dodek Endre (Barsnémsti), Hirsch- 
mmn Nándor, özv. Ruzsicska Vmczéné 
(Rudnó), Laufei" Bíls, Tokody Imre, Csebi 
Pogány Virgil, Malonyay István, Jozsefcsek 
Károly gimn. II. o. t. 4—4 K.

(Folyt, köv.)

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904. évi junius hó 12-tói 1904. jun us hó 19 ig.

Születós.

A szülőit neve
Jf 

aj ® 
>*G  
he

A gyermek

neve

Konecsny János Plhál Fabina fiú László

Dohány Erzsébet leány Gizella

Pankó József Melicher Mária fiú István

Galambos Gy. Schvanauer E. leány Margit Mária

Ajánlatok következő címre kü dendök :

Párisi újdonság értékesítő vállalat 
magyarországi vezérképviselete y**' SZEGED. '•6

Halálozás.

Az elbunyt neve Kora A halál oka

Minárovics Zoltán 9 tüdövész

Tóth András 29 kizárt sérv

Novák János 61 agg aszály

Tóth Béla 3 hó gyomorbélhurut

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya Jóllét rendőrkapitány.

Búza tn.-mázsánként 16 kor. 20 fill. 
16 kor. 40 fill. Kétszeres 12 kor. 40 fill. 
13 kor. 20 fill. — Rozs 12 kor.60 fill. 13 kor 
20 fi'l — Árpa 12 kő- 40 fii). 13 kor. 20 fi'l 
Zab 12 kor. 20 fill. 12 sor. 80 fill. — Kuko 
rieza 12 kor. 40 fill kor. 12 — fill. Bab 
13 kor.80 fill. 14 kor 20 fill.-— Lencse 14 kor. 
40fi'l. 14 kor. 80 fill. — Köles 10 kor.20 fill. 
10 tor. 40 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 54—60 korona Luczernamag 
53—58 korona, Impregnált Répa mag 
impregnált 36—44 kor. — Muharmag 
7—7% kor. Baltaczim 127a—13l/j — kor. 
Bükköny 6% 7 kor.Vóröshere 52-58 kor. 
Fehérhere — —Komoczini fűmag — — 
Thimothems — — kor. Nem impregnált 
25—35 kor.

Nyilttér.
Árverési hirdetmény.

A besztercebáuyai püspökségi javadalom 
átvételére kiküldött miniszteri biztos meg
keresésére ezennel közzéteszem, hogy néh. 
RílUÓly Károly besztercebányai volt me
gyés püspök után hátramaradt és a javada
lom részére természetben át uem vet arany 
és ezüstnemüek, állatok, kocsik, ló
szerszám néhány igásra és kép folyo 
évi junius 21 én d e 11 órakor Gr.- 
Szent Kereszten a püspöki széklakban 
nyilvános önkéntes árverésen készpénzfizetés 
mellett elfognak adatni.

Venni szándékozók figyelmeztetnek,hogy 
a Léva felől jövök vonaton fél 11 órakor 
Garam-Szent-Keresztre, a Budapest fslöl jö
vök pedig ugyancsak vonalon délelőtt 9 óra
kor Garam-Berzencére, onnét pedig kocsin 
1 óra a!att Garam-Szent-Keresztre érkez
hetnek.

Körmöczbányán, 1904. junius hó 9-én.
Dr. Matisz Dezső 

kir. közjegyző.

264/1904, tkvi szám.
Árverési hirdetmény kivonat.

A lévai kir. járásbíróság, mint tkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Török Péter vég- 
rehajta'ónak Török Józsefné sz. Török 
Lídia végrehajtást szenvedő elleni 41 ko
rona tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében az ar. maróthi kir. törvényszék 
(a lévai kir. járásbíróság) területen levő 
Nomee-OroRzi községben fak'-ő a 69. sz. 
tjkvi A + 1 sorsz. s Török Péter és özv. 
Tóth Mihályné társtulajdonát is képező in
gatlanra és 64 számú házra az árverést 800 
korona ezennel megá lapított kikiáltási ár
ban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan az 1904. évi junius hó 24 ik 
napján d. u. 2 órakor Nemes-Oroszi 
községben megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is ela
datni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatanok becsárának 10 %-át vagyis 80 kort 
készpénzben vagy az 1881: XL t.-cz. 42. 
§-ábau jelzett árf. számtiott 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 elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Léva, 1904. évi március hó 10. 
Kir. jbiróság, tkvi hatóság.

Pogány 
kir. jbirő.

Eladó zongora.
Egy jó karban levő kellemes hangú 

zongora jutányosán eladó.
Cím e lap kiadóhivatalában.

BIZTOS 15—20 ezer korona 
kereshető évente csekély tö
kével, eddig Magyarországon

nem létezett, az ösiz’s kultur államokban és 
Magyarországra szabadalmazott uj reklám
vállalattal. <$■ —©—■§>

Kitűnő

Magyar pezsgő
„FREGOLI SEC

Kapható ;

ÁMSTETTER IMRE
fűszer és csemege kereskedésében LEVAN.

Ára üvegenként 4 korona.

5 üveg vételnél előnyár!!

V ihnyej
Étkezés :
Reggeli, ebéd, 
ozsooua s vacsora 
egy napra 3 K , 
egy hétre 20 K.

Kiváló gyógyha- • Természetes meleg (38°/ vasas 
tásu nÖi b tegsé gyógyfürdő Birs varmegyében, 
gek, vérszegény fenyves és lombos erdő környez- 
aeg eseteiben es te széimentes völgyben’ — 
idegbajokban. Hí- ' Posta-, távíró- és interurbau 
degviz gyógyinté- telefou-állomás helyben. Vasúti 
tézet. Láp- és fe- ' állomás • Szénásfalv Vihnye, a 
nyöfürdök. fürdőteleptől 5 kilométer távol
_________________ 1 ságbm. — Szobák hetenként 
7 koronától 31 korona 50 fillérig. A szobák ár
az elő- és utóévadban (junius 14-ig és augusztus hó 
28-tól) 4O°/o-kal mérsékeltebbek. — A fürdőt Sel- 
mtczbánya városa házilag kezelteti ; gondnokul ez 
évben is Sz’ancsay Miklós tvb. főjegyzőt küldötte 
ki. — Hatósági fürdőorvos és igazgató ür. Bolt-inán 
István kir. tanácsos. ^4
A fürdő közvetlen közelében egy CSOl

nakázó tó létesült ez évbftn, mely hi-

dogvizü tó fürdÓ8re is be van rendezve, 
mi által e kiea fürdötei^p nyaralásra is 
igen alkalmsa Prospektust küld és rész
letesebb felvilágosítást az igazgatóság ad.
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Varrógépek és Műhímzés 
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle uj Singer gépek 
igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

Árak részletfizetésre: korona
Elsőin agyar monopol-, Dürkopp és Gasser uj Singer varrógép 56-tól
Uj Singer médium iparosgép állványuyal
Titán fa uj nagy Singer 4-es iparod varrógép .
Nagy Howe iparos varrógép
Valódi szabadalm. Adria családi varrógép

, , „ láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringscbiff) gép

„ iparos (Ringscbiff) gép .
Valódi Dürkopp — közpoutorsó — gép családi 

, w 9 . 9 iparos
üj Singer családi varrógép kézibajtasra •
Sjtf**  Mühimzési készülék ára 4

; . 72-től
. . 78-tól

. 76 tói
. . 86-tól

. 96 tói
. . J OO-tól

. 130-tól 
120

. . 150
14

korona.

76-ig

lOU-ig 
120-ig 
150-ig 

korona 
korona 
korona

|

Hangverseny Grammophon!

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptűk, részek és csónak

Léván
olcsón.

a

0)
M i-
rt 22 8

-rt 33 
bC *

«

Kiéin Sándor 
órás- és ékszerész 

LÉVÁM 

alapittatott 1881. évben.

Ajánlja nagy választékú óra, ékszer, arany és 
melyben mindenkor a legújabb divatu áruk bámulatos olcsó áron 
Arany női óra 
Arany férfi óra 
Ezüst óra 
Niki óra 
Ingaóra 
Arany gyűri! (14 
Arany függő (14

fl 44 
cd <U 
S 4-> o <u 
>*£

i—<

ezüstáru raktárát
kaphatók 

feljebb

A jelenkor

Beszél, énekel, 
zenél, rendkí

vül érdekes 
szórakoztató 

eszköz családok
részérére, vendéglőknek és kávéházaknak.

Több ezer reproductió a világ leghíresebb
művészeitől.

Raktáron kapható: Kiéin Sándor 
órás és ékszerésznél 

Léván.

0
80

4°o"os
törieszteses kölcsönöket nyujunk bu-

1 dapps’i és 
hű földi elsőrangú pénzintézetektől A föld
birtok és ingatlan 3/t értékig I. és II. 
helyre 15—65 évid terjedő időtartamra. 

Személyllittlt ! papoknak, katonatiaztek- 
nek, állami é» inagá'ihi- 

vata noco inak, kereskedőknek és iparo- 
soknek kezes es kezes néltül 1—15 évig 

terj-dö idő-e gyorsan es disctreten
Bank és maganadósagok convertalása. 

Meller Lajos és Társai 
baokbizomá'iy.

Budapest, VI. David utcza 15
(Törvény szó ki lég bejegyzett ezég).

A Richter-fóle 

LhiíimuL Csps. csmp. 
Horgony - Paln - Ezpoller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg 
bi, liatóbedórzsöléetilalkalmaitatik 
l.atí.jjnt'. Mázai) és ■qkiltuhü. 
Ipf/g. Silányabb utánzatok miatt 

...... bevásárláskor óvatosak le- 
'gvünk és csakis eredeti üvegeket 

. ‘rJvíaöan a..Etfjuf“ védjegygyei 
« a „Richlir" czegjugyiessel fogaí- 
junk el. — 80 f , 1 i. 40 f. és 1 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárboa 
kapható. Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél 
Budapesten.
hltüfer F. Át es Unt,

estes, ee kir udvari atillitdk.
Rudol»t«<t.  
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Alkalmi ajándékoknak való különféle tárgyakból nagy választék. 
Legfinombb chronometrikus nonfosságu órakülönlegességek mindenkor 

raktáron vannak.

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszom-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.

i’ 
g-öd-öllől i 

Borászati '"•t -j 
Egyesület >'j 

mint részt, társaság j 
palaczk-boraimi < 
elárusító raktára

F olyékony 
arany és e^üst 

festékek

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

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

[« [« 
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Jónak, a jobb 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban levő 
szappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamut 
ruhanemück mosására, a Scllícht által újonnan feltalált

mosókivonat

védjegyei,
a ruha beásztatására.

Előnyök:
1. Az eddig szükséges volt mosási időt a felére 

csökkenti.
2. Fáradságot a negyedére.
3. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4 Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja 

a ruhát.
5. Úgy a kezeknek, mint a ruhának telljescn ártal

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

[ 6. Rendkivül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél égj egyszeri kísérlet után. 

------  Mindenütt kapható. ------

ír------ --------- —----- -—.. .----------- -—

jep-pyel
legjobb, lsgkiadósabb s en né líog va lenolcsó hb szappan. 

Minden káros alkatrészektől mentes.
................ Mindenütt kapható! ........... .

terásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy mind n < arab 
ezappan a „Schicht'' névvel és a fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.
e 1 • 7 M

Schicht György, Aussig 
A legnagyobb gyér a maga nemében, az európai 

szárazfcluün.

Nyomatott Nyitrai éa Táráé könyvnyomdájában Léván,

Kérjen mindenki
Saját érdekébe®

Valódi Kathi’ciner-f é!a
Kneipp-malóta kávét

csak oly cs •m-.jp’k’ nn, a melyek a 
K.neipp páte« 'é lj-- vet és a Kath- 
reincr nevet viseli’; ér- kérülje gondo
san a silány utánzatok eliu^adását*

04.ll/b
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