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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 póstautaleánynyat küldhetők. 

Ecyen flzámok * *20  fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK
Nép-yhasáhos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fii!, fizetendő. 

Bélyegdij minden egyes beiktatáaér W fillér

Hivatalom hirdetmények
100 szóig 2 kor. c ' fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével számittatik.
A nyílttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^"'szeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez : íZöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—>—► vasárnap reggel, s—

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

3543/1904. szám.
Hirdetmény.

A Kossuth- és MáDgorló-utcák rendez - 
sének céljaira Léva város közönsége által 
tulajdonul megszerzett Szladki-féle háznak 
elbontását Léva város képvise ötestülete f. 
évi augusztus hó 29-én tartott, közgyűlésében 
hozott 3434 számú határozatban elvben ki
mondotta s az ügynek tárgyalására s az 
1886. évi XXII. t. c. 110. § a értelmében 
szükséges névszerinti szavazásra közgyűlési 
határidőül f. évi október hó 3-ik napjának 
délutáni 4 óráját kitűzte, miről a fent hi
vatkozott törvényszakasz rendelkezéséhez 
képest a közönségét értesíteni s a kitűzött 
közgyűlésre a képviselőtestület összes tag
jait ezen hirdetméy utján is meghívom.

Léván, 1904. évi szeptember hó 18-án.
Scclog-tL Xuajos 

polgármester.

II.
1676,1904 szám.

Hirdetmény.
Ezennel közhíré tétetik, hogy az 1904 

évre szerkesztett megyei pót adókivetési 
lajstrom mega>l«pitatott : miért is adózó kö
zönség értesíti tik, hogy ezen lajs rom Léva 
város adóhivatalánál 1904 évi október hó 
3 ig bezárólag 8 napi közszemlére lesz ki
téve és az érdekeltek áltai hivatalos órák 
alatt megtekinthető.

Továbbá, hogy az adó kivetése ellen 
a/, azon adózók, kik a kivetési lajstromban 
tárgyalt adónemmel már a műit évben is 
megróva voltak a lajstrom közzétételét kö
vető 15 nap alatt, b/. azon adózók pedig 
kik a kivetési lajstromban mepáilapitott 
adóval ez evben első ízben rovattak meg 
rdótartozásukuak az adókönyvecskébe tör
tént bejegyzését követő 15 nap alatt netáni 
feiebezéseiket a városi tanácsnál benyújt
hatják.

Városi-adóhivatal.
Kelt Láván, 1904 évi szept. hó 23 án 

ZECozxxzsiác Bajos 
ad óh. iöuőke.

Tűzrendészet.
A Dyár derekán vármegyénkben is 

nagy karokat okozó tüzesetek, mint a 
nyomozások kiderítették, legtöbbnyire 
a lakosság gondatlanságát es jó rész-

T Á B C Z A.
Beteg a királyfi.

Hol volt . . . hol nem volt . . . heted
hét-országon is túl volt . . .

I.
A gépkocsi nagyot tülkölt, megállott 

egy nagy szálloda előtt és egyszerű úti ru
hában egy üde asszonyka ugrott ki belőle.

Meglepve látta, hogy a házak falai fe
kete posztóval vannak bevonva és olyan bá
natos. ünnepies a csend a városban és amint 
csodálkozva körüljáratta a szemeit, már is 
mellette termett egy városi szolga és tiszte
letteljesen meghajolva igy szólt:

— Asszonyom, a polgármester kéreti, 
szíveskedjék gépével a lehető legcsendeseb
ben bánni, mert nagy a mi szivünk keserű
sége ; — a királyfi beteg . . ,

— Hát ezért a fekete gyász ? — tuda
kolta az asszonyka és a mig újra meg újra 
körülvitte csodás kék szemét a külöuös gyász
pompán, néhány bensiü ött megállt a gépje 
mellett és rossz szokás szerint azt igyeke
zett eltalálni, honnan jöhet a csinos idegen.

Az asszony jót mulatott megjegyzései
ken, mert mig az egyik franciának nézte, a 
másik angolnak, sőt orosznak tartotta. Da 
egy öreges bácsi végre is eltalálta.

— Magyar lehet az asszony csupán, mert 
— mondjon bárki bármit — legszebbek a 
magyar asszonyok . . . Olyan egészséges, 
üde, és mégis finom gyöngéd arcszint nem 

ben a községi elöljáróságok elnézése 
folytán keletkeztek. Pedig tudomásunk 
szerint Van Barsvármegyének egy igen 
jó, ha nem is épen a legaprólékosabb 
részletekre kiterjedő szabályrendelete, a 
melyet ha csak félig meddig is betar
tanak, nem merültek volna fel oly nagy 
mérvű károk, mert ha itt-ott szerencsét
lenség előfordulna is, annak terjedése 
hamarosan meggátolható.

Sok példát lehetne felsorolni a meg
ejtett vizsgálatok nyomán, hogy mily 
vétkes könnyelműséggel jár el a pol- 
gársőg az óvóintézkedések tárgyában. 
Nálunk a legutolsó tüzeset, a vágóhíd 
leégése is csak annak a következése, 
hogy a gazdák szalmatakarmányukat 
már csaknem a vágóhíd épületének fa
lához állították fel.

De igy van ez másutt is. Legtöbb 
községben előforduló tüzesetek legna
gyobbrészt az éretlen gyermekek játé
kai-, néhány pedig vigyázatlanság kö
vetkeztében származik. Mindnyájan tud
juk, hogy egy magára hagyott gyer
mek, vagy pedig egy gondatlan felnőtt 
sokszor égésű községet tehet tönkre tu
datlansága, vagy nembánoniságával. 
Azért nagyon célszerűnek tartjuk fel
hívni a lakosság figyelmét arra a kö
rülményre, hogy most részint a tartós 
szárazság miatt a gyúlékony tárgyak 
környezetében, részint az aratás beáll
tával az összerakott gabona közelében 
szigorúan tartsák be a hatos g által 
előirt óvóintéz kedéseket.

Minden valamire való gazda, vagy 
birtokos, háztulajdonos ügyeljen arra, 
hogy épülete mellett létra, csáklya víz
zel megtöltött edény s egyébb tűzoltó 
eszköz legyeD, Senki meg ne tűrje azt, 
hogy pajtája, kazla, vagy gabonája kö
zelében szivarozzanak, vagy pipázzanak. 
Szigorúan meg kell tiltani, jobban 
mondva megbüntetni azon szülőket, a 
kik kisebb gyermekeiket felügyelet nél
kül magukra hagyják. Őrködni kell,

találhatunk más nép asszonyainál de meg a 
termet is elárulja a nemes magyar fajt . . . 
Középmagas, nyúlánk és mégis formás, erő
teljes . . . Hiába a legszebb asszonyok 1 . .

Persze, az öregnek igaza volt, mert a 
menyecske csakugyan magyar asszony, özv. 
Barna Sándorné, aki gvászos magánossága 
első esztendeje után szerte kalandozik min
den kieérö nélkül a nagy világban és igy ju
tott el ide.

Gépét behajtatta az udvarba és miután 
lakásáról gondoskodott, körülnézett az érde
kes városban, a melynek gyászbaboritott fa
lain feltűntek neki ez óriás fehér falragaszok:

Beteg- a királyfi. ,

Az orvosi tudomány immár el*  
ért a végső határig, de nem tudja 
megmenteni öt. Csupán az Isién 
csodatevő hatalma segíthet. De ha 
akad olyan földi halandó, aki 
megtuduá menteni egy kétségbt 
esett atya egyetlen magzatát és 
egy nemzeti jövendő reménységét, 
— jelentkezzék ^ ¥ * ^ ^ ^ 

és ha sikerül neki, ami a többieknek 
eddig hatalmában nem Ailt, minden 
kívánságát teljesíti a király.

Jelentkezni délelőtt 8 órától az 
udvarmesteri hivatalbau lehet. ¥

Az asszony elmosolyodott.
— Éppen, mint a népmesében van . . . 
Jó szive azonban megesett a szenvedő 

fiun és bánatos atyán és sóhajtva jegyezte 
meg :

— Szegény királyfi! . . vájjon mi baja 
lehet ? . .

a rendőrségnek, vagy a községi elöl
járóságnak a fölött is, hogy a tizenöt 
év aluli gyermekek tartózkodjanak a 
cigarettázástól. Ezek a gyermekek ti
tokban füstölnek s hogy titkukat pa
lástolhassák, rendesen rejtett helyekre 
bújnak, ahol szertehányják részint az 
égő szivarhulladékot. Különösen, ha 
valamely felnőtt tetten éri őket f képe
sek ijedtükben az égő szivart bármely 
helyre eldobni s aztán kereket oldanak. 
A gyermek, ba hirtelen meglepik, bi
zony nem gondol arra, hogy micsoda 
szerencsétlenséget okoz a gyúlékony 
helyre vetett égő szivarjával.

Előidézheti a tüzet a legénység is. 
Sok helyen dívik az a rossz szokás, 
hogy a fiatalság vasárnap délutánját a 
korcsmákban tölti s midőn már jól be
kapituláltak a Mózsi pálinkájából,vagy 
egyébb italból: szivarozva énekszóval 
járják be az utcákat, nem törődve az
zal, hogy jobbra-balra nádfedeles há
zak, szalmakazlak vannak s a szél úgy 
szórja a rövid szivarból a szikrákat, 
mint a vonat kéménye, ha a tüzelő az 
égő kőszenet megkotorja. Egyáltalában, 
különösen faluhelyen szigorú büntetést 
kell szabni mindazokra, akik a szalmás 
házak előtt szivaroznak.

Sokszor előfordul az az eset, bogy 
az asszonynépség sütés után a trágya
dombra, vagy a kamarába önti a ha
mut. Ez sem helyes eljárás. A hamu
ban több napig is ellappang a parázs. 
A legkisebb szél is feléleszti s ha va
lamely gyúlékony anyagra veti, kész 
a szerencsétlenség. Legokosabb, ha ki
vitel előtt a hamut vízzel jól leöntözzük.

Divatban van az a rossz szokás is, 
hogy a gazdák a gabonát a beltelkekre 
hordják. Némelyik még épületére is 
rárakja. Ennek aztán szükségképeni kö
vetkezménye az, hogy a tűzvész alkal
mával nemcsak a gabona, de még a 
ház is elpusztul s a tulajdonos, mint
hogy rendesen nincs biztosítva se a 
háza, se a gabonája; — koldusbotra

II.
Ilyen egy asszony I
Bsrnánénak egyszerre csak az motosz

kált szőke kis fejében, hogy jelentkezik az 
udvarmesternél. Miért ne ? . . Ha segít a 
királyfin ám jó, ha meg nem — ártani talán 
csak nem fog szegénynek , . .

Azután meg otthon I . . micsoda ka
land 1 A Somlay bárónét nem fogja a fűzője 
körül érni az irigység! öl. — — — —

Másnap reggel csakugyan kiöltözött és 
bement az öreg udvarmesterhez,

— Megakarom nézni a szegény király
fiút 1

— Orvos ön, asszonyom ? . .
— Nem uram 1 . .
Nem is kérdezett semmit többet az 

öreg. Nem akarta kedvét szegni í csinos 
asszonynak, akit — mit lehessen tudni — 
talán az Isten küldött ide.

Es mikor az eddig jelentkezettek nagy 
nyilvántartási könyvét átlapozta, csodálko
zott, hogy nöszemély nem vállalkozott mind
eddig a beteg meggyógyitására,

— Jöjjön asszonyom 1 . .
Karonfogva, számos termeken keresztül 

a királyfi beteg szobájába vezette a menyecs
két, aki a végtelen pompa látásán szokása 
ellenére kissé elfogultan tekiutett körül.

A szobában könnyű gyógyszerezag le
begett és egy puha, dagadó k^reveten ott 
feküdt a beteg ifjú. A szemei lázban égtek 
és arca pedig szinte tüzelt a belső höiöl. 
Egészséges korában csinos, deli fia lehetett, 
de most gyÖDge, soványka volt szegény.

Az ágyánál két hoeszuszakállu orvos-ta- 

jut. Hogy az épülettől mily távolság
ban kell rakni az asztagot és kazlakat, 
ez hatóságilag a járásokban meg van 
határozva. — Az elöljáróság kiszokta 
ezt hirdatni, de némely községben a 
kihirdetésen kívül nem tesznek egye
bet ; mert midőn elérkezik a behordás 
ideje, mindenki odarakja gabonáját, a 
hova neki tetszik, vagy kényelmesebb. 
Ha rajtunk állna, behoznánk a rend
szert, hogy egyáltalában, vagy külö
nösen a szűk beltelkekre meg nem en
gednék a jószág behordását, A kültel
keken pedig a vasút mentén nem ta
nácsos összerakni a termést. Sokszor 
megtörtént már, hogy a vonat kémé
nyéből kilökött szikrák nemcsak a ke
resztekben levő, de még a lábán álló 
gabonát is felgyújtották. A lévai járá
sokban az idén is, különösen a Garam 
alsó mentén, a vonat több heh en fel
gyújtotta a gabonakereszteket. Czél- 
szerü tehát, hogy a vonattól 50 öl — 
(90 méter) távolságban halmozzuk 
egybe gabonánkat. •

Szóval, ha a uép s az elöljáróság 
ideje korán megteszi a kellő intézke
déseket : a vöröskakas nem fog oly 
gyakran jelentkezni, mint a miiyen 
arányban eddig szökött.

Csak az a baj, hogy a kisebh köz
ségekben sem a lakosság, sem az elöl
járóság nem veszi komolyan a tűzren
dészed szabályok pontos betartását,épen 
azért eléggé nem ajánlható azoknak a 
legnagyobb ellenőrzése s mulasztás ese
tén a legszigorúbb megtorló intézkedé
sek alkalmazása.

Közegészségügyi nyomorúságunk
ív.

Vizinenni/iség s vele kapcsolatos kérdések. 
Irta: Kriek Jenő.

1. Források, éghajlat, fásítás. 
(Folytatás.)

Fokozatos fa/anye/zet mafet természe
tesen az eredmény is das-.bb, miként arról az 
erdodus vidékeken az asömérönek hirte'enül 
felszökő adatai tanúskodnak.

nár ült. Az egyik már aiig-alig tartotta 
nyitva bölcs szemét, mig a másik unatkozva 
ma mozott tudót ujjaival és hajtott el néha 
méitóságta jaa mozdulattal a szenvedő fenség 
fehér homlokáról egy tiszteletlen legyet.

Barnáaé részvéttel nézte a legénykét és
? hátrasugott az udvarmesternek :

— Hol vau az édes anyja ?
Meghalt , . . régen árva 32egény I
A menyecske hirtelen neki bátorodott.

■ Odament a kerevethez, lehúzta a keztyüjét, 
i és nagyon gyöngéden a beteg homlokára téve 
s a kezét, a másikkal az arcát simította meg 

és csodás kék szemével a szemébe nézve, 
édesen, biztatón, végtelenül szelíd bájjal 

1 kérdezte :
— Hol fáj, fenség ? . .
Es a kis királyfi meglepődve nyitotta

• fel fáradt szemét , . .
111

Hát nemc.ak a mesékben történnek 
csodák 1 ? .

A királyfi a magyar menyecske keze- 
érintéséiöl, szeme varázsáfól, a gyengédsé- 
gétöl-e — egyszerre csak javulásnak indult, 
A jó öreg királylyal alig lehetett birni,olyan 
kedvre kapó t, látva, hogy elveszettnek hitt 
fiába mi cént. tér vissza lassankint az élet. A 
kis özvegy lön a legnagyobb hatalom a pa
lotában, de talán az egész birodalomban is 
és az ö szelíd óhajtása parancs vo t minde
nek e ött, az ö szavára történt minden as 
udvarban.

Ervin herceg pedig erősödött és javult. 
Az asszony különben amire csupán egy 

sebesültek és betegek ápolásában megedzett



A fatenyésztés fokozását pedig nekünk 
módunkban van az elmondottakon túl is esz
közölni. Kint a határban jelentékeny s fo- 
ga*os,  avagy kézi eszközökkel müvelhetlen 
területünk van, melyek szinte várják a be- 
fásitást. Ilyenek domboldalainkon a kisebb- 
nagyobb szakadékok, meredekek, partok, 
azután a kimunkált kőbányák aljai, szélesebb 
utment 'k, e hagyott szemétlerakó helyek, 
sz>. rü kertek, a temetők. Mondottuk már,hogy 
a hegyközségi szőlökerületek meggyéi sin
csenek mindenütt kellőleg körü'szegve, a ’ 
szőlői jak kiültetve. A közlegelönél még meg 
sem kezdték ezt. A vizárkok is ideszámít
hatok.

Mindeme helyeket ki kellene ültetni. 
Hogy ilyen tenyérnyi és képtelenül sziklás 
heiylyel mi tehető, példa rá az uradalomnak 
u. n. millenniumi erdöcskéje a varsányi ka
paszkodónál. Hosszú időkig dicsérni fogja 
alkotóját ! Vagy ott van az u. n. dögtérben 
néhány év előtt létesített pagony. A sekély 
termőréteget is kényszeríteni lehet a gyöke
rek táplálására s az alul levő nedvesebb ré
tegek vizének a transpirálás révén eszközöl
hető kibocsátására. Csak meg kell keresni 
az alkalmas tauemet. Amott az erdei fenyő 
és nyír, emitt a körisfa vált be,

Ha a taglalt módokon beültethető terü
leteinket 150 holdra teszszük s négyzet ölen
ként felveszünk egy drb. kinőtt erdei fát, 
nyolc havi transpirálás mellett a város em
lített összterületére jutó esömennyíség majd
nem 200 milliméterrel fokozódnék, a minek 
azután már a negyede is jelentősebb ciapa- 
dék szaporulatot jelent.

Helyén valónak tartjuk, hogy itt közbe- 
vetöleg megemlékezzünk a többször említett 
trauspirálásról.

A növények táplálkozási folyamatának 
egy szakaszát tisztelhetjük az a'att. A nö
vény t. i. a szénen kívül minden tápláló anya
gát a talajból nyeri, még pedig vizes álla
potban. A viz tehát azonkívül, hogy maga 
is fontos táplálóanyagokat (420) szolgáltat a 
plántának: szállító közeg. Vele és általa jut
nak a talaj morzsákból kioldott szervezetien 
vegyületek a levelekbe, hogy olt a szénnel 
érintkezvén (áthasitás!), a különböző szőve 
teket s általuk a növény testét fölépítő szer
ves vegyületeket, eleséghalmazatokat első 
sorban a keményítőt készítsék el. {Hogy ez 
a nyers tápanyag-szállítás folytonos és kiadó 
legyen, az építő alkatrészeket hozott viz —• 
a mór megtette kötelességét, a mór elmehet! 
— a levelek nyílásain át vízgőz alakban el
távozik, válván részesévé a viz körforgásá
nak. A lombozatnak különösen felső részében 
ekként folyton nedvesség hiány áll be, a mi 
ha nem pártoltatik, a levelek elvesztik fe
szültségüket, eihervadnak. Ea azonban ren
des körülmények közt nem következik be. 
Ugyanis a g>ökérzet felé mindig vizdusabb

szövetekből az elpárolgás felfelé szivja a 
nedveket. Kiegészíti ezt a vizemelési folya- 

‘ matot a különböző sűrűségű nedveknek a 
finom sejtfalakon, mÍDt hártyákon való ki
egyenlítődése, a gyökérnyomás. E kettős — 
szívó és nyomó — ok eredménye az emle
gettük a transpirálás, a maga hatalmas víz
szállításával és párologtatásával. Ebből szár
mazik az erdős vidékek ismert nedves, hüs 
levegője s nyomában az ilyen tájak felnöve
kedett csapadékja.

Hogy ezekből nekünk is minél több, a 
mostaniból mindenesetre tetemesebb meny- 
nyiaég jusson, a faültetés erényét kell ma
gunkban nagyra nevelni. Az elmondottak 
után erre már csak a város utcái és terei 
kínálkoznak, szerves kapcsolatban egy a ne
vét megérdemlő nagyobb ligettel.

Utcáink fásításánál már kevésbbé mér
legelik azoknak az egész környék éghajla
tára kifejtett hatását. Itt a pillanatnyi előnyt 
szokták nézni ; adjanak védelmet, enyhülést 
a forrón tűző napsugár ellen ; nyári gyötrő
dés érzelmektől szabadítsák meg a városi 
lakót.

Nekünk azonban fent ismertetett kör
nyékviszonyunk mellett az egyént illető ké
nyelmi érdek mellett nagyobb jelentőséget 
kell tulajdonit .nunk a beltelkeink közt esz
közölt és még eszközlendö fásításnak is. 
Klimabeli arculatunk megváltoztatását,illető
leg ennek előidéző okát : meteorikus vizeink 
megszaporitását vá-jak tőlük. Mart a város 
ftlai közt levő ültetvényekben egy újabb, 
egy ötödik vízgyűjtőt kell látnunk.

Hogy az utcák és terek brfásitásának 
befejezése, udvaroknak kertekké átalakítása, 
egy vá ősi üget alkotása mily mértékben 
venne részt az említett javulásban, arra nézve 
nem fárísztoro az olvasót további számada
tok felsorolásával. A fák tenyészetét illető 
s gyakorlati értékű tapasztalataimat azonban 
szivesen bocsátom úgy a hatóság érdekelt 
szervének rendelkezését e, mint aj ánlom figyel
mébe a kertté átalakítható udvarházakkal 
rendelkező tulajdonosoknak.

(Folyt, köv.)

Léva varos dalegylete.
Régen dalolt; régen gyönyörködtette a 

közönséget szép, hazafias és Istent dicsérő 
énekeivel és hymnusaival. Már-tnár csa ; em
léke lesz míg azoknak a kedves estéknek, 
koncerteknek, énekes és zenés jeleneteknek, 
melyeket a „városi dalegylet*  szerzett a nagy 
közönség mulattatására. „R >gi dicsőségünk*  
homályba vész el. Oda lesz a babér, a pál
ma. melyeket a lelkiismeretes munka ered
ménye gyanánt méltán érdemelt ki a dalos
kor. Por lepte be az egylet hegedűjét, zon
goráját, nincsen, aki szivet, lelket gyönyör
ködtető hangokat csaljon ki belőle. A „fö*-vel  
kihalt minden, a tagok is elszéiedtek.

Lesz-e, ki életet leheljen a szétszórt ta
gokba ? ! Lesz-e, ki az elköltöző t kitűnő 
vezetőnek nyomdokaiba lépve, uj életre költi 
a haldoklót ? 1 Lesz-e, ki régi dicsőségét

megtartja, vagy annak érvényt tud szerezni 
a jövőben, ha élére áll a városi dalegyletnek?!

Érdekes kérdések ; de fontos kérdések 
is ezek. Érdekes kérdések ezek azért, mert 
azt hiszem, sokak kebelében v sszhangra ta
láltak ezek a szavak, különösen szókéban, 

•kik lelkes tagjai, gyámolitói, vezetői voltak 
e daloskörnek. Kik még ma is lelkesedve 
gondoluak a régi jó napokra, azokra a kel
lemes estékre, melyeket a daloskör összejö
vetelei szereztek önékiek. É*  midőn e felett 
gondolkodnak, fáj nekik látni a haldoklást, 
a mely most a most, a természet kimúlása 
idejében még.^ fájóbb emlékekkel gyötri a 
lelket. D > fontos kérdések is ezek, mert a 
daloskor életre keltéséhez lega'ább is olyan 
körülmények szükségesek, melyek létezése 
idejében dicsőséget, jónevet szereztek a ve
zetőnek és énekeseinek is. Es a legkisebb 
föltétel, mely hozzá van kötve a dalegylet 
felélesztéséhez. Azon a fokon kezdheti meg 
a működését, melyen megszüli*.  Innen nem 
szállhatik, esik emelkedhetik. És ha ez a 
norma, ha ez fönállásához kötött legkisebb 
erkölcsi követelmény : lesz-o, ki merész vál
lalkozni e kényes és fontos kérdés megol
dására ? !

Méltán tehetjük fel magunknak e kér
dést. Mert Léva város he'yzete, közönségé
nek Ízlése, intolligenciája eo ipso megköve
teli mindazokat a föltételeket, melyek egy 
vidéki daloskört versenyképessé tehetnek. A 
vezetésre való vállalkozás tehát felette ne
héz és sokolda u tapintatosságot, jártasságot 
és zenei ismeretet igényel.

A vállalkozó tehat vessen számot ön
magával, mérlegelje a helyzetet s csak úgy 
lépjen ki a porondra. A zászlót ciak az lo
bogtathatja fennen, csak az viheti diadalra, 
ki erköcsi erővel és kellő készültséggel s 
az ügy irán'i lankadatlan szeretettel vau 
felruházva.

Most már azzal a kérdéssel kell tisztába 
jönnünk, van-e jelenleg Léva város zenei 
kapacitásai között ilyen ember?! Ha van, 
vá íalkozik-e a dalegylet vezetésére ?

Hala Istennek, elmoi dha'juk egész bát
ran : van több o yan ember Léván, ki ké
pes lenne betölteni az elköltözött vezér he
lyét. Ott van a képerde jeles zene'anára : 
Dusek Ernő, az újonnan választott r. kath. 
kántor: Tokody István, a ref. egyház uj 
kántora; Tóth Káimau, és én azt hiszem, 
még mason is. Azt hiszem, mindegyikben 
megvan a vállalkozásra való hajlandóság.

Léva városára nézve elengedhetlen kö
vetelmény egy daloskor fenálláss, a mely 
dolgozik, munkálkodik a közjó, a társadalom 
érdekeben. Fennáll azért, hogy gyönyörköd
tessen mindenkit hazafias ünnepek, vagy 
időnként szervezendő koncertek, estélyek 
adásával.

Bárkik legyenek is e daloskor veze.ője, 
mindenki örömmel üdvözli őket, hogy ké- 
s -.ok voltak életre kelteni a haldokló „városi 
<laleyyletetu

A fődolog ma az, hogy a városi társa
dalom lelkesedéssel karolja fel e városunk 
kulturális fejlődését ebben is nagy mérték
ben propagáló eszme megvalósitását. A va
gyon, melyet hosszú időn át szerzett a vá
ron dalegylet, ne legyen hot töke, ne le
gyen a por martaléka, hauem kama oztassu't 
régi dicsőségünk megszerzése érdekében a 
jövendőre nézve. Bil’tlia József.

Különfélék.
— A lévai Kath. Kör uj lakását el

foglalta. A házfelávatási ünnepélyre az elő
készületek folynak. Ma mentek szét a meg
hívók. A rendezös -g felkéri mindazokat,akik 
esetleg a legnagyobb figyelem és körültekin
tés mellett sem kaptak volna tévedésből 
meghívót s arra igényt tartanai, hagy Ka- 
veggia Kálmánnál jelentkezzenek. Az ünne
pély sorrendje a következő : o ítób >r 8-án déli 
fél 12 órakor dr. Kohl Medárd püspök fogad
tatása a pályaudvaron a polgármester által. 
Este fél 8 órakor a püspök tiszteletére fak- 
lyásmenet. melynél az üdvözlő beszedet dr. 
Kmosko Béla mondja. O ttóber 9-én reggel 
9 órakor a koszorús iáuyos fogadják a 
zászióauyát, garamveszalei Kazy Jánosnál, 
mely után a püspök a plébánia templomban 
megáldja a zászló*,  beszédet és szentmisét 
mond. Ujle.ott 11 orakor a kör helyiségeinek 
megáldása, utáua díszközgyűlés; 1. Elnöki 
megnyitó. Mondja Bathy László, a kör el
nöke. 2. Üdvözlő beszéd. Mondja Levatich 
Gusztáv, 3. A Kör. elnöae olaj festésű arc- 

i kepének leleplezése. Beszél dr. Novotny 
: Imre. Délben 1 órakor társasebéd az Orosz- 
i Ián szálloda nagytermében. Egy teríték ara 
' italok nélkül 3 korona. Este fél 7 órakor 

hangverseny a városház dísztermében : 1. 
E*döu.  Négyszólamú vegyeskaruau énekli a 
műkedvelők vegyeskara. 2. Felo'vasás. Ol
vassa Bombay Nárcisz Beia. 3. As ezüsi-fa- 

. tyol legendája. Irta Várady Autal, zenéjét 
Révti. Szavalja Tomaschek Lenke k. a.,zon
gorán kíséri Pogány Nelli k. a., harmouiu- 
mou Tokody Istváu. 4. Sopran soio. Énekli 
Holló Amália k. a., zongorán kíséri Duschek 
Ernő. 5. Hegedü-soio. Játszsza Némethy Fe
renc. 6. Kuruc-dalok. Négyszólamú vegyes
karban énekli a műkedvelők vegyeskara. 
Hangverseny után tauemulatság az Őroszlau 
szálloda termőiben. Jegyek ára a hangverseny 
és táncmulatságra személyenkiut 2 korona, 
családoukint 4 korona, melyek e őre várha
tók Nyitrai és Tarsa, Borcsányi es Csernak 
üzleteiben.

— Kettős családi ünnepély volt a 
Kern Aluert, ievai köztiszteieiben álló ke
reskedő csaladjában. Ugyanis e hó 18-án ün
nep alté Kern A bért és neje Táj ser Terez 
úrasszony házaasagukuak 25 éves évfordu
lóját s ugyancsak ekkor jegyezte el leányu
kat, Kern Vilma urleanyt Hotfmann 
Árpád trencséui kir. törvényszéki jegyző 
Hoif naun Ferenc, lévai uradalmi erdómaster 
fin. ügy a jubiláns házaspart, mint az ifjú 
jegyeseket a családi hazbau összegyűlt ven
degek a legszivéiyeseub szerencsekivauatok- 
kal halmoztak el, melyekhez mi is szívből 
csatlakozunk.

— A besztercebányai püspök in
stallációja. R a d n a y Farkas dr., a besz
tercebányai r. kath. egyházmegye uj püs
pöke f. hó 27-su vonul be székvárosába, 
Besztercebányára. A vasúti nagyállomáson 
Besztei cebanya varosa ünnepélyes fogadta
tást rendez tiszteletere. A hazak zasziodiszt 
öltenek s este az utcai lakások, aü.akok ki 
leszoea világítva. Az uj püspök e*  hó 29-én 
d. e. 9 órakor tartja^ ott székfoglalóját. Az 
installáción B trsvarmegye törvényhatósága 
is részt vesz.

— Gyaszhir. Pótolhatatlan vesz'eség 
érte 8 z a u e r Mór, lévai közbecsülésben

magyar nemzet asszonya képes magát felá'- j 
dozni, ápolta a beteget, sokszor odarogyva ' 
a fáradtságtól éjelente a kerevetre és megint 
föiriadva Ervin minden leheletnyi sóhajára.

Becézte, kényeztette a fiút, mintha csak 
nevelő anyja lenne és a herceg nem is hívta 
öt máskép, mint Lili mama.

A király gyakran el-elnézte túláradó 
szívvel, hogy bánik a menyecske a fiuial és 
szeme könybe lábadt és ezer áldását kívánta 
Barnáné iratos kezére.

Most is valami könnyű eledelt, becsinált 
csirkét hozott a királyfinak, a ki beteges 
makacssággal vonakodott enni.

— No, egyék fenség, egyék kedves.. . 
egy kettő.

— Nem ehetném I . .
— No, csak egy cseppet ... én csi

náltam 1 . .
— Akkor eszem Lili mama 1 — és tény-

Azután félrehúzta a függönyöket Lili 
asszony, — sötétet csinált a szobában és 
intett a királynak.

— Most aludni fog a fiatal ur I
A felség kiment, ö pedig odahajolt az 

ö lábbadozó betegéhez, megcsókolta anyás
kodva a homlokát.

— Aludjon édes ! . .
Ervin herceg engedelmesen lehunyta a 

szemét és mosolyogva álmodott szépeket az 
egészségről, a tavaszról, a ö kis mamájáról.

IV.
Ervin királyfi gyógyulni kezdett. A 

nagyszakállu tanár bácsik, akik az asszony 
megjöttéig a beteg ágya mellett bóbiskoltak, 
hihetetlenül csóválták a fejüket;

— Nem lehet, hogy a természet ilyen

kivételeket tegyeD, még egy trónörökösért 
sem ! — mondta az egyik.

— Persze, hogy nem ! • . annak az asz- 
szonynak ördöge van! , . láttad már kol
léga ur, mint ragyognak a szemei? . . N m 
lehet igaz nöszemély . . .

Da hát a királyfi csakugyan gyógyult. 
A fiatalság varázsa rohamosan erőihez segí
tette és már annyira javult, hogy Lili mama 
karjára támaszkodva egy-kétszer körül tudta 
járni a szobát.

Az asszonyka néha tréfás célzást tett a 
király falragaszaira ;

— Allja-e felséged Ígéretét, hogy meg
teszi minden kívánságomat ?

Artúr király mosolyogva szólt;
— Állom, hogy ne állnárn?!. de ki ne 

tudná, vagy helyesebben ki tudná egy Bzép 
asszony minden kívánságát teljesíteni ? . .

Úgy aláonytájban, amikor a királyfival 
csak ketten voltak a szobába, Ervin kíván
csian kérdezte :

— Ugyan mit kíván majd Lili mama ?
Az asszony nevetett. <
— Hát magát, kis csacsi! . . mi kell > 

nekem egyébb 1 , ,
A kis fenség boldog volt.
— De igazán ? . . mert ha megcsal,ha 

megcsal ... — itt hosszabb szünetet tar
tott, hogy lehessen a hangja komolyságát 
érezni.

— Nos, ha megcsalom ?
— Akkor beperelem magát felségsérté- 

sért, mert azt mondta: csacsi.. .
Nevettek mindketten, tréfálkoztak, bo*  

londoztak és mig a kis fenség erejével nö
vekvő szomjúsággal nézte a hosszas szobá
sáétól kissé megsápadt Lili asszonyt, elme
rengett néha a hegy-, völgyea, rónái, déli

bábos Magyarországról, az otthon higyott 
rokonok, ismerősökről és talán még valaki
ről. aki már jó rég hirt sem hallhatott róla 
és ilyenkor elöszívárgott csodás kés szemei 
méhéböl egy igaz gyöngy, amit hogy rejt- ' 
sen, rászólt az ápoltjára.

— Nos, pubi, itt az idő ! . . feküdjék ' 
le ! . . aludjék és álmodjék szépeket Lili 
mamáról I . .

És a menyecske tréfáló kedvében nem 
is gondolta, milyen komolyan veszi ezt a 
királyfi. A'modozik ö már régen az ő Lili 
mamájáról ébren, alva szépeket, talán lehe- ■ 
tétleneket.

Lefeküdt függönyös ágyába és szokása 1 
szerint kikiáltott :

— Csókolom a kezét Lili mama 1 . • j 
Jó éjt! . .

Az asszony odament hozzá és mint ren- , 
desan, elsimította homlokán fürtökbe göndö- 
rülö szőke haját és megcsókolta:

— Jó éjt kis Erviu! . .
Majd ö is félre vonult fülkéjébe, leve

tette könnyű pongyoláját és ájtatosan egybe
kulcsolta kezeit, elmondta esti imáját, a mi ! 
után hamarosan belebujt pihés ágyacskájába. ,

Nem tudott egyhamar elaludni, mert 
igy az éjszaka csendjében az ot’honvaiók- 
kal szokott foglalkozni és a különös vélet
lennel, a mely öt a királyfi megmentöjévé 
tette.

De nem aludt ám más sem a szobában. 
Ámbár lehet, bogy csak álmában hánykoló
dott a herceg, de nini nini, most beszélni 
kezd:

— Lili 1 . . édes Lili mama!. . ne menj 
el, Lili mama I . . Itt kell maradnod ná
lunk 1 . . nálam 1 Te mentettél meg az élet- . 
nek édes 1 . . a tied vagyok I . . légy te is • 
az enyém I . , szeretett Lili mama I . .

Az asszony testét forrósság árasztotta 
el ez öntudatlan mondott izzó szavakra. Le
lépett az ágyáról és odament Ernő király
fihoz.

A fiú aludt, de arcza lázban égett és 
ajka felig nyitva súgta tovább is álmaihoz 
a szöveget :

— Szeress Lili mama ! . . szeress,amint 
én szeretlek I . .

Az asszony megsimitotta homlokát és 
közelhajolt hozzá.

Az érintésre Ervin felnyitotta a sze
meit es mikor meglátta Lilit az igéző csipke
pongyolában, a dereka köré fonta a karját 
és a gyönyör mosolyával mondta :

— Olyan szépet álmodtam kis mamám... 
rólad I . .

Az asszony homloka helyett az ajkat 
csókolta meg az egyszer és gyöngéden le
fejtve a fiú karjait lágyau simuló derekáról, 
az egyik kezével lezárta szemeit.

— Aludj pubi, aludj ! . .
V.

Barna Sándorné legombolta szürke szar- 
vasbör keztyüjét és hamvas álla alatt cso
korrá kötötte a kalapja puha, selymes sza
lagját.

Bement Artúr királyhoz és kezet nyúj
tott neki:

— Felség, a királyfi jól van ! . . elme
gyek 1 . . az Isten áldja meg ! . .

A király szomorú lett.
— Hát csakugyan itt hagy ? . . hát 

nem jól érzi magát nálunk ? . .
— 0, hogyne . . . nagyon jól találom 

itt magamat, de tudja a — honvágy . . .
— Hát a kívánság ? I . Mit kiván, leg

alább azt mondja meg? . , 
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álló vállalkozót és fskereskedőt, a mennyi
ben szeretett felesége Szauer Mérné Kiéin 
Gizella u:asszonv alig 29 eves korában 10 
évi bo dog házasság után hosszú szenvedés 
után Budapesten e hó 18-án elhunyt. A 
boldogult ifjú asszonyt ép legszebb idején, 
bo dogsága tetőpontján szerető családja ko
réból ragadta el a halai. Mintegy hat-hét 
élőit betegen Budapestre vitték, ahol há
romszor vetette maga: műtét alá. Városunk 
közönsége á.landó részvéttel viseltetett iránta 
s már úgy íátsi ott, bogy állapota javulásnak 
induit, midőn egyszerre hirtelen rosszabbra 
fordult s betegsége kioltotta ítju é étét.Holt
testét térje haza hozatta Lévára s itt temet
ték el az izr. templom udvaráról e hó 21-én. 
Temetésén csaknem egész város közönsége 
részt vett s szem nem maradt szárazon. 
Gyászba borult férjén kívül négy kis árvája 
siratja. E hunytéról férje a következő gjász
jelentést bocsátottá ki . Szauer Mór és gyer
mekei Hilda, Anna, SáLdor, Lacika, valamint 
az egész rokon-ág nevében melyen szomoro- j 
dott szívvel jelenti felejthetetlen drága ne- ■ 
jének, illetve anyának Szauer Mórné szüi. ■ 
Kiéin Gizella f. hó 18-án d. u. 1 */.  órakor 
életének 29-ik évében, bolpog házasságának ■ 
10-ik éveben, hosszas szenvedés után Buda- I 
pesten történt gyászos eihunytát. A boldogult . 
földi maradványai f. hó 21-én d. u. Izóra
kor fognak az izr. hitközségi templom ud- j 
varából az izr. temetőbe örök nyugalomra . 
kisértetni. L-váo, 1904. szeptember hó 20. 
Béke hamvaira, áldott legyen emleka !

— Uj rajztanár, a közoktatásügyi 
miniszter a lévai állami tanítóképző intézet
nél Bazár Zoltán oki. rajztanárt bízta 
meg a rajz tanításává* 1.

— Hull a levél. Hideg, esős szél tü- I 
vit végig a tak között s nyomán ezer, millió 
és millió sárga level borul a földre . . . Nincs 
rajuk semmi sem Írva s mégis m ly búsan 
tudnak beszélni, regémi az ő misztikus su 
sogásukkai. Meséjük kezdete poetikua, a vége 
olyan szomorú. A kikeletről szól a kezdete, 
a boldogságról regélnem és a vége már csak 
— elmúlás. Ennek érzete tamad a mi lel
kűnkben is, amikor a forgó szel megtáncol- 
tatja a száraz faleveleket. A szél elát> s a 
falevél elül az avaron, a réten a mezon, el
korhad, semmivé lesz . . . Por, himu , . . 
Mikor a föld fehér téli takarója ol. adni kezd, 
a hóvirág nyomban kiüti a takarón kicsi fe
hér fejet, — a kökörcsin s a kedves illatú 
ibolya nyomban követi. Rügyeznek a fák, 
majd virágoznak. Ez a kikelet, a reménynek 
kora. Majd beköszönt a nyál illatozó, pom
pázó virágjaival, mik között hitről, remeny- I 
röl, szerelemről beszél a szerelmes ifjú es 
leány ajka ... Ez bo dogság kora. Azután 
végig sivit az ösri szél, susognak az elsár
gult levelek, megjött az ősz, aa elmúlás kora. 
A tavasz virágaiból kötőit bokréta ehrvad. 
A nyár búzavirága, pipacsa e.mu ik . .. Hull 
a level, egyre hull, míg a fa koronája lomb
talanul áll. Az alján nő a lehullott levelek
ből alkotott sirdombja a virágnyitó, szép ta- ' 
vásznak, a boldogság korának, a nyárnak. 
Hull a leve! 8 a sérgu ó levelekre nincs mi 
sem írva, mégis mezeinek. Meséjük kezdeté 
poétikus, a vege szomorú ;— elmúlás a neve. ;

— Eljegyzés B o g n e r Gyula, lévai ! 
járási és városi m. kir. állatorvos eljegyezte ! 
K o v á c 8 Arankát, Kovács József salgótar- ; 
jani ügy ved leányát.

. ................. i

— Semmit felség, semmit . . . Amit 
tettem, szívesen tettem . . .

Az öreg király egy nagy gyémánt ék
szert akasztott a menyecske nyakába, aki 
kedvesen megköszönte,

— No Isten áldja meg ; — most még
az én kis királyfimtól elbúcsúzom.

Ervin ö fensége már egesz derék legény ; 
lön, akin meg sem látszott a szenvedett nagy 
betegség nyoma. Az arca már pirult, de 
egyszerre nagyon halvány lön, a mikor az 
asszonykát igy fölkészülve meglátta. Mind- > 
járt sejtette, mi történik és remegve kér- I 
dezte: |

— Hát nincs egy csepp Bzive sem Lili ; 
mama? hogy mégis itt hagy? . . megöli a 
maga kis betegét, Lili mama 1 . .

Az asszony mosolygott.
— Dehogy ölöm, dehogy ölöm kis bohó. i 

En megtettem a magam kötelességét, ápol- ; 
tam, ahogy tudtam, de másra nem is vagyok > 
ám való már,. . Nézze, hiszen őszül a hajam... j 

A fm csak egyre hajtogatta :
— Ne menjen el . . . *e  menjen el...
— De elmegyek fenség! , . öleljen meg 

és azután áidja meg az Isten 1 . .
— Ne menjen el, Lili mama I . .
— Ja, igaz . . . adjon valami emléket | 

nekem, hogy elhigyjék otthon ezt a dolgot... j
— Nem adok semmit. t. ne menjen el í 

tőlem . • •
— No, ne legyen gyerek Ervin !. nézze * 

adja ezt a kis tört, ami itt van az oldalán. 1 
— Hát csakugyan nem akar itt ma

radni ? 1 . nosza vegye hát a tőrömet 1 . . ' 
És kirántva hüvelyéből a drágaköves 

jószágot, a szive irányába a testébe döfte.
Elhalványult és leroskadt, miközben hal

kan súgta i í

— Vármegyei közgyűlés. B rsvár- 
rneaye törvényhatósági bizot sága folyó hó 
29-en tartja Aranyoimaróton a vármegye 
székhazának nagytermében évnegyedes ren
des közgyűlését.

— Katonai ellenőrzési szemlék. 
Barsvármegyében a kővetkező sorrendben 
lesznek megtartva az ellenő z;si szemlék : a 
közös hadseregbeli legénység részére : októ
ber hó 1-én Ziel zen, 3 án Nagy S .Hóban, 
4- n L Iván a város számára, ő és 6 án a 
lévai járás szamara, 10 én Újbányán, 12-én 
Zsarnócán, 14 én és 15 én Garain^zentke- 
ressten, 17-in vörmöcbánvan, 13-án Óhajon, . 
14 és 15 én Verebélyen, 17-én és 18 án Ara- } 
nyosmaroton, 20-au OoZ.anyban. A honvéd
ségi legénység részére: Oszlányban ok'óber 
6 án, Körmöcbányán 12-én, Újbányán 14 én, 
Zsarnócán 17-én, Garamszuntkereszten 19 és 
20 án, Aranyosmaroton 22, 24 es 25-én, Ve- 
rebéiyen 27 és 28-án, Óhajon 31-éu, Léván 
a város részére 26 án, a járás részére 27 
és 28-án, Nagy-Sallóban 31-én, végül Zseli- . 
zen november hó 2-án.

— Eljegyzés. V e z e t e s i József, já- 
tosgyarmati körjegyző eljegyezte wiesen- , 
heimi Elzenbaum Ferikét Körmöcz- 
bányán.

— Szüret Léva város szőlőhegyeinek 
túlnyomó részében a hegyközségek választ
mánya a szul-et megkezdésének határidejét 
f. bo 29-ére, csütörtökre tűzte ki. Első ólévá 
hegyközség terű.étén azonban már múlt csü
törtökön megkezdették a szüretelést. Öröm
mel konstatálhatjuk, hogy szőlőhegyeink be
telepítése, ha lassan 1>, de biztosan halad 
és mar sok helyen elég jó szüret lesz úgy 
minőség, in at miuuyisegro né ive.

— Országos baromfikiállitás és 
tenyószbaxoaifi-vásár Miskolcon A t. 
évi október 1—3-áig tartandó kiállítás iránt 
országszerte nagy az érdeklődés. T a 11 i á u 
földmivelésügyi miniszter e napokban értesi- 
te te a Baromfitenyésztők Országos Egyesü
letét, bogy a neki felajánlott védnöki tisztet 
köszönettel elfogadja. A kiállításon díjazott | 
baromfiak gazdáinak jutalmazására eddig 20 
emléktárgyat 100—200 korona értékben és I 
40 jutasomtárgyat 10—100 korona értékbeu 
ajan.ottak tel s ezenkívül 1500 korona pénz- I 
díj is rendelkezésre áll. A kinek tehát szép 
baromfiai, — lehetnek azok tiszta magyar 
fajta, vagy keresztezés, vagy telivér küifö.di 
fajták — galambjai, vagy házi nyulai van
nak, azokból állítson ki s a kiállításra vonat
kozó Útmutatót kerje H re b 1 a y Emil igaz
gatótól, aki ingyen és bérmentve küldi azt 
meg bárkinek. Irodája Budapest, Köztelek, 
IX. kér., Ui öi-ut 25. 1. 10.

— Galauiblövö verseny Ipolysá
gon. A hont. spor club szept, hó 18-aa es 
19-en tartotta meg Ipolyságon őszi galamb- 
lövö versenyét. A megnyitó dijat Wimmer 
Karoly nyerte meg, ma.odik Gaspardy Béla 
harmadik L.ts Gyula, a hölgyek diját So
mogyi Béla, második Szokoy Alajos, har
madik id. gr. Waideck Frigyes 2. Poule ; 
Somogyi Béla, 3. Poule: id. gr. WaldecL 
Frigyes es Guspardy Béla, 4. Pouie Lxuda- 
uer Béla es íd. gr. Waldeck Frigyes, 5. 
Poule: id.gr. Waldeca Frigyes éj Laudauer 
Béla. Vigaszdijat nyerte íd. gr. Waldeck 
Frigyes második Csöbör Imre harmadik Ka<y 
Lázár. Másod k nap : a club dijat megnyerte : 
Gáspardy Béla, másodikat Wimmer Kaio.y, 

— Isten vele, Lili mama! Isteuvele!.. 1
VI.

A király ott Ült Lili asszony Oldalán, a 
kit úgy kellett szegényt fellocsolni és vigasz
talón mondta neki :

— Ne féljen asszonyom, a seb szeren- I 
cséré nem halálos . . . nem érintett neme- í 
sebb részeket. . .

Az asszony egész kétségbe volt esve. '
— Ha tudtam volna . . . hogyha tud- ' 

tam volna . , .
Artúr király kezei közé fogta az ö kis < 

kezét és simitgatta:
— Hej, kegyetlenek az asszonyok . . . ' 

kegyetlenek nagyon 1 . . Látja, miért nem ' 
hallgatta meg öt 1 . . miért ? . . Nézze csak 
édes, a szomszéd királynak is beteg volt a ‘ 
leánya. . . már egy lehellet tartotta csak a 
világon, és jött egy ifjú levente, aki meg
mentette az életnek, ez nem volt oly szív
telen mint maga, ha megszerette, feleségül 
vette . . . mig maga . . . ugy-e csaknem 
megölte öt! . . Hát ezért áldozta fel magát 
érte ? 1 . Látja, látja, ilyen kegyetlenek az 
asszonyok 1 . .

Barnáné fölkelt, végigsiinitotta a ruhá- 
háját és egyszerűen mondta ;

— Most újra kezdhetem ! . , meg fo
gom gyógyítani 1

Es benyitott Ervin királyfi beteg szo
bájába.

A király mosolygott.
— Csak menjen gyógyítsa meg öt — 

magának I . .

Hol volt? . .
Hol nem volt . . .
Heted-hét-orazágon is túl volt , , .

Hont! Henrik.

Soltész István, a II. Vigaszdijat Landauer 
Béla nverte meg. 1. Poule: gr. Wad acek 
Frigyes, és Vimmer Károly, 2. Poule : ugyan
azok. 3. Poule: Gáspárdy Béla és Wimmer 
Károly. 4. Paule: gr.Waldeck és Wimmer 
5. Paule: Wimer Káro!y, 6. Paule ; gr. 
Wa'deck Frigyes.

Művész estély lesz ma este Láng 
központi kávéházában. Schreyer S. 
,ürgédét királyainak elnevezett bécsi zene
akadémiát végzett jóhirü hegedűművész egy 
quartett kísérete mellett fog játszani. Kez
dete 8 órakor. Belép i dij nincs. Kibocsátott 
műsor után Ítélve igen élvezetes estélynek 
Ígérkezik.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás-

Mindazon jób. rátaim, ismerőseim, s csa
ládom micid'-n jó akaróji, kik fdejdhetetlen 
féleségem elhunyta alba mából részvétük 
nyilvánításával kiapadhatatlan fátdalmamat 
enyhíteni szívesek voltak, fogadják ez utón 
is a mag .m s gyászba borult családom hálái 
köszönetét.

Léván 1904 szeptember 22
Szauer Mór. 

Köszönet nyilvánítás.
A lévai uradalom, miután Garamlökön 

az égjes tüzkárosultakit is sokfélekép felse
gítette, most a leégett kath. iskolára is nagy
le. küeo háromszáz koronát ajándékozott,me
lyért e helyen is há ás köszönetét mond a 

gr.-löki kath. iskolaszék.
Nyilvános köszönet es nyugtázás.

A lévai járás főezo'gabirói hív atal a 8si-
vés közremüiödése folytán
Csejkő község részéről . 4 K — f.
Gr. Szöllös „ „ . . 4 K. — f.
Gr.-Mikoia „ „ . . . 5 K. — f.
Tornáca „ „ . . . 2 K. — f.
Zseliz „ „ . . . 10 K. — f.

az ar.-maróti főszolgabírói
hivatal utján.................... 96 K. — f.

a verebélyi főszolgabírói
hivatal utján......................... 28 K. 60 f.

Ugyancsak a verebélyi fő-
szolgáéiról hivatal utján
alsógyőrödi körjegyz. részéről 21 K. 60 f.
alsópéli „ „ 5 K. 88 f.
zs.-ujfalui „ „ 7 K. 68 f.

12 K. 90 f.
barsfüssi „ „ 11 K. 40 f.

összesen : 209 K. 06 f,
készpénzt kap unk a „Stefánia*  árvaházunk 
céljaira; továbbá Knapp Sándor baracskai 
földbirtokos ur a verebélyi főszolgabírói hi
vatal által részére megítélt 20 korona kész
pénzt ugyancsak árvaházuuknak volt szives 
adományozni.

Amidőn a fenti összegek kézhezvételét 
— e lap szívességéből — nyilvánosan is van 
szerencsénk nyugtázni; fogadják a nevezett 
hivatalok vezetői, úgyszintén a kegyes ada
kozók jótéteményükért árváink nevébenleg- 
háláiabo köszönetünket.

Lévao, 1904. szeptember 21-én.
Leidenfrost Tódorne Faragó Sámuel

nöegyl. alelnök. nöegyl. titkár.
Részletes kimutatás

a barsmegyei tü károsultak ínségei javára a 
Léván alakult „Segítő Bizottság" gyűjtése 
eredményéről.

Gyüjtőiven kívüli adomány :
Dr. Grasparec Béláné 5 K.

Faragó is. né és tízilassy S -né gyüjtőivén :
Dr. Frommer Ignác 30 K., Klain Ödön 

2 K., Haidler Ignác 1 K., Goídstein Hen
rik 2 K., Mihályi Istvánná 2 K., Birtha Jó
zsef 3 K., Schmid'bergeraé 4 K., Stugel 
Józsefné 20 f., Grünfeld Adolf 1 K-, Malo- 
nyay István 3 K., Pózna József 2 K., özv. 
Vietórisz S né 2 K., Dr. Priszner Gyuln 10
K., K'ain Mária 1 K-. Gyapay Gusztáváé 2 
K., özv. Rzshákné 4 K., Gus tafi Endre 5 
K., Jóuás Imre 5 K.. Kaveggia K. 5 K., id. 
Tokody Imre 1 K., Féja Kálmánná 4 K., 
Hetzer Adolfné 2 K., Dr. Balog Jenő 20 
K., Holzmann Bódogné 2 K , Kern Testvé
rek 10 K., Túrna Pál 10 K., Irg. nővérek 
10 K., Bellán Adó fné 2 K., Dr. Katona 
Jánosné 4 K., Holló Sándor 20 K., Huberth 
Vilmos 5 K., özv. Szabó Lajosné 3 K., Pet- 
hes Jánosné 6 K , Styaszny Antalné 2 K., 
Szilassy Dezsöné 2 K., Greinerué 60 f., Weisz 
Sándorné 20 f., Nagy Jolán 40 f., Weisz 
Márk 2 K., Kereskényi Jánosné 2 K-, Jaross 
Ferencné 2 K., Neuer Kálmánná 2 K., N. 
N. 1 K.. Balbach Lajos 3 K., Ortman Fi
dél 3 K., Skita Antal 2 K., Roxer Jánosné 
1 K., Torma Lajosné 1 K., Mercáder Ala
josáé 2 K-, Komzsik Lajosáé 2 K., Villamos 
te ep üzernv. 5 K-, Amstetter Imre 2 K., 
Karina Ervin I K., Báthy László 20 K., Dr. 
Novotny Imre 20 K., Csskey Vilmos 10 K., 
számadási többlet 20 f„ Kabina Ervinné 2 
K., Hiboky Alajos 1 K., összesen 272 K. 
60 fillér.

A ' ímtutatások közlését a jövő szám
ban folytatjuk.

Léván, 1904 szept. 16.
Sód-Og-ix Xjajos 

polgármester.
miut a „Segítő bizottság elaöke. 

Eelcsák Béla.,
mint a „Segítő bizottság- jegyzője.

Lévai piacziérak.
Kovatvezető: Kónya Józss' rendőrkapitány

Búza m.-mázsánként 19 kor. 60 fii), 
20 ior. 20 fill. Kétaserea 13 kor. 40 fill. 
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14 kor, 40 ‘i'l. — Ru .1 15 . o 20n'i. 15 ‘tor. 
60 !i'l — Árpa 15 kor 20 üti. lg kor. 20 ti1. 
Zab 15 tor. 40 fill. 16 to-. 80 fill. — Kuko 
rinza 14 kor. 40 SÍI 17 .'tor. 60 SÍ! Bab 
26 kor 20 fill. 28 kor. 40 ill.— L - -.c c 25 ' or.
80 fill. 28 kor. — öli. — Köles 17 kor. 20 fill. 
18 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 50 kilónkén’ Budapesten. 
Téli borsó 12 kor., Téli bükköny 14 kor. 
Muhar —16 k. Lucerna 70—75 kor. Lóhere 
75—85 kor. Szöszős 24 kor. Téli borsó®12.

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
19?4. Í7Í szeptember hó 18 401 1904 szeptember hó 25

A szülöir neve "a ®
< c a

fi

A iryerm^k
.. V-

Uudor Ferenc Lekocki Mária tíu János

Bandzi Mihály Szolcsánsky B. tiu Mihály

Dobra György Stróbl Iloua fill László Lajos 
György

Schvec Mária leány Anna

Tóth Zsigmond Szűcs Mária fiú Zó gin. András

I
i
i

I

I

Házasság

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Lukács Lajo Iván Mária róm. kath.

Paikovics Pál Raniák Maria róm. kath.

Halktőzas.

Az elimnyt neve Kora A haláloka

özv. Schweisz Izraelné 67 typhus
Souneuschtiin Júlia

Dalmadi Gyula 21 nap veleszül. gymg.

Steru Lázár 1 hónap orbánc

Nyilttér.
Értesítés !

Van szerencsém Léva és vidéke nagy
érdemű hölgyközönségéaek becses figyelmét 
tisztelettel felhívni »z ideiglenes 

szabászali- és varróiskoia-taQfolyainca, 
melyet Levan a Kath. Legenyeyylet volt he
lyiségében a gimnas ummai szemben október 
ho l en megnyitok.

Szabad iegyea felemlítenem, hogy a 
60461. sz. miniszteri engedélyen kívül több 
elismerő okmánynyal rendelkezem, melyek a 
tanítás biztos sikeréért szavatolnak.

Továbbá ped g saját kidolgozású sza
badkézi rajzaim úgy angolban, valammt fran- 
czia módszerben is, mérték szerinti beosztá
som oly könnyű, hogy elméletileg és gya- 
koriaiHag bárki is 8 —10 nap aiat megtanul
hatja, ep ezert a fösulyt a könnyű varrásmód 
elsajátítására fektetjük. A tanidő alatt ta
nítványaim kizárólag saját részükre dolgoz
nak, bármely divatlap szerint 3—4 ruhát is 
elkészíthetnek. Tanításom kiterjed még gyér 
mekruiiak-, gaiíerköpeny-, úgy Dali belepő-, 
blúz- es mider szabas es varrasra is.

rk tanfolyam, meiy csupán 6 hétig tait, 
október l en veszi kezdetet. Vidéki tanítvá
nyok — ha jártassak a varrásban — 2 hét 
alatt biztosítom, hogy elsajátíthatják a sza
bászatot. Tandíj egy tanfolyamra 30 korona.

Teljes tisztelettel

özv. Kubicky Karolyné 
oki. szabászuő.

Tanítványok jelentkezhetne*  október 1-étől 
fent nevezett lakasomoo.
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A n. é. hölgyközönség figyelmébe I 
3579 sz. alatt törvényileg védve 

„ T ü k ör posztó0 
egyedüli színtartó és vízmentes, 
melynek kizáró agos eladási jogát Barsmegye 
területére sikerű t elnyernem.

Csakis a fenti számmal ellátott poíztó a 
valódi.

Blumenthal Jónás 
___ döí és un divatüzlet Léván.

Kiadó bolthelyiség!
Egy Petöti-ucára nyíló boltheiyiség 

bérbeadó. Bővebbet :
NYITRAI és TÁRSA 

könyvkereskedeseben.

Egy csinosan 
bútorozott szoba 

külön bejárattal október hó 1-től kiadó.
Bővebbéit lapunk kiadóhivatalában.

Blúz selyem;-,
35 kr.-ig. Legutolsó újdonságok. Bírmoiitve és már 
elvámolva. ixázlXQZ szállítva. Gazdag miutaválász- 
ték postafordultával. t

HENNERBEG selyem gyár. Zürioh.



Bars- és Hont érdekli vasuti uj menetrend 1904. október 1-til.
G--Berzencze Leva. Léva -Csata—Parkany-Nana Partány-Nana- Csata-Láva. Léva -Gr.-Berzencze.

Gr.-Bcrzeaeze ind. 
Jálna .

545
551

12 30
1238

600
6Ő8 Budapest . . ind. 145gy. 1030 sz. 720gy.

Saskő-Váralj a ♦6oo 12« 619 Bécs • i,ld- < |4O MZ. 1055sz.

Gr.-Szt.-K reszt 607 1 OS 641 Párkány-Nana ind. 418 53o 855
Geletuek-Szklenó 624 126 704 Kőhid-Gyarmath 435 5*2 912
Szén á.- fal u-V ich ny e 630 13* 715 Kéménd . . 450 607 927
Zsaruóc/.a 649 2«o 747 Bér*y  .... 502 619 939
Z*a  r nóc za - F iirész in. ♦65* ♦2»5 ♦7” Csata . . . érk. 5'3 631 <J51
Garamrév 700 2>2 769 Csata . . . ind. 538 639 ion
Kuduő 710 2 «8 8SÖ Oroszka . . 546 647 1009
Újbánya . 716 240 843 Garam-Dainásd 556 657 101»
B írs-Berzeuee 6. őrh. 72* 300 853 Zseiiz . . • 608 7 09 1032
Gr.-Szt.-Beuedek 7« 311 ♦916 > Nagy-Salló 636 736 11 »«
Kovácsi . . 755 322 927 Alsó Várad . . 653 7 53 1117
N agy-Koszináiy 8«* 33« 943 Nagy-Szecse . 7<m 8«o 1124
M« . . j**-

(ind.
819
930

353
4 08

102
500

Léva .... érk.
Léva .... ind.

710
725

8i°
820

1134
12°c

Nagy-Szecse 940 41* 5i» Nagy-Koszinály 749 838 12“
Alsó-Várad . 9*8 425 523 Kovácsi . . . 759 846 12“
Nagy-Sallrf . lOio 447 5*6 Gr.-Szt.- Benedek 8Í9 904 1293
Zeliz . . 1033 508 608 Bara-Berzeuce 6. őrli. *8J| ♦910 ♦ 1 06
Garain-Damásd 10*5 520 620 Újbánya 854 925 1’6
Orooska . . 1055 530 631 Kudnó ... x 9O0 930 1 33
Csata . . . érk. 1102 537 638 Garauirév . 92 941 1 48

. ... iud. 1118 557 65« Zsarnórzn Fiirészm. 926 947* 154
Bény . . . 1131 614 709 Zsarnócza . 1 9Ü 10W 209
Kéménd . U*2 629 720 Szénásfal u-Vihnye 1012 1013 228
Kőhid-Gyarmath 1155 646 733 Geletnck-Szklenó 1Q33 1019 235
Párkány Nana érk. 1212 705 7*9 Garam-Szt.-Kereszt 1108 1037 3«i

Budapest felé . ind. 1237 gy
344 sz.

825gy 827?y-
840sz.

Saskő-Váralja
Jáina*  . . .

1118
1129

10 44*
10“

3>o
320

.... érk. 150 gy 9 tőgy 94°gy- Gr.-Berzencze • 1137 110° 3 28
fi w * 5Ő5 sz.

Becs felé . . iud. 25» gy- 1209sz. 838&y-
1 HOsz.

w ... érk. 630gy. 6 »2sz. 1205gy-
555 sz

B.-Gyarmat—Pditány-Nana és vissza. Ersolnjvar—Kis-Tapolcsány és vissza.
B.-Gyarmat . iud. 300 815 227 Érsekújvár . . ind. 440 930 350 816

Dejtár . . . 334 839 252 N.-Surány . . érk. 501 951 410 83B

Ipoly Vecze *300 *855 ♦309 Nagy-Surány ind. 509 956 415 846

Drégely-Palánk 406 9 10 323 Zsitva-Fődémes _522 10'0 427 858

Ipolyság . . érk. 426 9 28 342 Mánya . . 538 1028 441 912

Ipolyság . . ind. 437 938 350 Vajk .... 5s7 10*9 458 929

Visk .... 502 957 412 Verebély 618 11'3 51* 9*9

Szakái ion 522 ló’8 432 Zsitva Újfalu . 630 1126 529 1000

Bél .... ♦532 1027 445 Taszár 6*6 H48 545 10is

Ipoly-Pásztó 547 1043 502 Aranyos-Maróth 7o* 12°7 558 1029

Zalaba . . . 6 04 11«« 519 Kis-Tapolcsány 71* 12'9 608 1039

Csata . . . érk. 617 11*3 532

Csata . . . ind. 658 11'8 543

Párkány-Nána 749 1212 7 05

Vissza.

Párkány-Nána ind. 
Csata . . . érk.

8“
951

418
520

535
631 Vissza.

Csata . . . ind. 1008 543 650
Zalaba . . 1023 5 57 704

Ipoly-Pásztó . IO47 615 72*
Bél ... . 1039 *624 *7 34 Kis-Tapolcsány 513 836 413 807
Szakái los . 1118 64o 750 Aranyos-Maróth 523 851 423 828
Vi«k . . . 1138 653 808 Taszár . . . 5*5 910 435 847
Ipolyság . . érk. 12»5 716 830 Zsitva-Ujfalu . 55b 928 450 9b>
Ipolyság . . ind. 1211 <20 841 Verebély 6ua 954 509 940
Drégely-Palánk 1236 739 908 Vajk . . . . 619 1007 519 9o?
Ipoly-Vecze 1251* *761 *920 Mánya 635 10*4 535 1027
Dejtár . . 1 15 809 939 Zsitva -Fődomus 6*9 1084 549 10“

B.-Gyarmat. 1*5 833 10'13 Nagy-Surány . érk. 700 H09 600 1108

. r ‘u(l. 710 11*5 615 1113

Érsekújvár . érk. 730 ll35 637 1136

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
gy = gyorsvonat; s •—- személyvonat.
•jelzettek feltételes megállás.

39. szám
i9ü4 szeptember hó 25.

Eladó tengeri (kukoricza) termés.
Folyó hó 28-án d. u. 3 órakor a lévai gyümölcsfa iskolában ( a 

katonai lövölde mellett) 2,5 kát. holdon termelt tengeri — lábon, szárral egy- 
gyütt — a helyszínén nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni. Kikiáltási ár 
180 K. bánatpénz 20 K. Megtekinthető az árverés napján d, e. 9 órától kezdve, 
a mely időben a közelebbi feltételek is a helyszínén megtudhatók.

Léván, 1904, szeptember 21

A lévai állami gyümölGsfa-iskoia kezelösége.

1 Képviselők kerestetnek ]
egy nagy t.,í je.<itméu.yÜ magyar gőr.maiorn 
képviselőség■’ á tál. Aiánlatok „L. M 9580“ 
jelige a'att MOSSE RUDOLF, BUDAPEST 
cimzendök.

Minden csalárdnak
saj-l> jól felfogott érdekeben csakis a

Jónak, a jobb 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban levő 
Szappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamut 
tuhanemüek mosására, a SCÍliCllt állal újonnan feltalált 

mosókivonat, 

-AsszoBydicséret 
védjegyei, 

a ruha beásztatására.

11
1.

■>

Hangverseny Grammophon
A jelenkor 
csodagépe!

Kaihreinar-féle
2.
3.
4

6.

■:

f

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

szabadna pótlékul használnia 
a miudeunapi kávé italhoz.

*.

Előnyök;
Az eddig szükséges volt mosási időt a felére 
csökkenti.
Fáradságot a negyedére.

. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi. 
Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja 
a ruhát.

- Úgy a kezeknek, mint a ruhának telljesen ártal
matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

, Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél egy egyszeri kísérlet után.

------  Mindenütt kapható. ------

I
Schicht-szappan

vag-y „kulcs"

THOMAS’SALAK
lóhere és csillagjegyük úgy összphosphorsav, mint cytromsavban old- 

ható phosphorsav szerint legolcsóbban beszerezhető

Dukes és Herzog czégnél
G a 1 g ó c z,

műtrágya és erőtakarmánynemüek nagy kereskedése.
Közvetlen bevitel Chilisalétromban 1905. tavaszi szállításra. 

„TJ N I O ZST“ 
elsőrendű fehér szárított moslékból, 

melynek emészthetősége az eddig ismert szárított moslékból sokkal 
nagyobb. Kívánatra

Miitrágyafélék:
Thomasphosphat
Kainit és kálisó
Superphosphat
Chilisalétrom
Trágyafősz
Szárított mathatrágya.

az
bérmentve mintával és

Erőtakarmányok :
Búza korpa 
Rozskorpa 
Szárazmoslék
Szárított répaszelet 
Melasse
Szárított sörtörkőly 
Kender és repcedara 
Cocosdiódare 
Olajpogácsa 
Malátacsira 
Tengeri.

V:

i

05

*' A Rlchter-féle w 
Liniment. Caps. comp. 

Horgony - Paln - Ezpeller 
egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésGl alkalmaztatik 
káazvénynél. czúznál és mtgbültuíitl. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
- _ — bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Hsrgiaj" védjegygy.1 
ás a „Hictler" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 3 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél 
Budaoesten.
hlciüer F. Át. és társa,

:imi ea kir. udvari az ál'.ltok.
 ffudeJsíadt

lealohb.legkiatíósahbs ennélfogva lenolcsöbb szappan. 
Minden káros alkatrészektől mentes.

...... ......... Mindenütt kapható!................
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy mind n darab 
szappan a „Schicht" névvel és a fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

' II
Schicht György, Aussig 

A legnagyobb gyár a maca nemében, az európai 
szárazföldön.

árajánlattal szolgálunk.
Különféle:

G'polajok fiumei 
Carboltneum 
Tovotte-kenőcs 
Kocsikenőc*
C ■m-’ment 
Tőzegpor és alom 
Gabonazaákok 
Ponyvák.

V
§

8
Sí

$

0
JÓSZ1BSZAMIÍL MUNKAI 
Gazdasági gépek, géprészletek, töm
lők, vízmentes ponyvák, mérlegek és 
gépszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és Hyd 

raulikus mész stb. 12 
Kauható KERN TESTVÉREKNÉL Lsván.
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Nyomatott Nyitod te Tina MapayowiWbw Uvta.


