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Megjelen.: hetenként egyszer,
vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamaczlókat a kiadóhivatalba 

(Takarék* és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

A lévai tüzoltó-egyesület.
Huszonhárom esztendővel ezelőtt, 

a midőn kiválóan lelkes és a legide
álisabb czéltól áthatott férfiaink meg
alakították a tüzoltó-egyesületet, bizo
nyára senki sem gondolt a mai stag- 
náczióra. Azoknak az alapítóknak a 
lelkében egy nagy, egy képzett s 
anyagilag és erkölcsileg erős egyesü
let eszméje élt, mert fokról-fokra emel
kedni, s nem sülyedni akartak. Mert 
meg volt bennük az akaraterő, a köz
jóért való lelkesedés, nem osztotta szét 
őket izekre a rang, osztály és vallás
különbség.

A huszonötéves jubileum felé kö
zeledvén ijesztő módon fenyeget a 
pusztulás réme, A ma egy hete tartott 
gyűlés meggyőzhetett mindenkit arról, 
hogy tisztelet a kivételeknek, a lévai 
polgárság még a saját érdekével sem 
törődik, hogy annyi belátása sincsen 
miszerint könynyebb egy meglevőt 
megoltalmazni, mint egy újat alakítani.

A fokról-fokra való sülyedés lejtő
jén odajutottunk, hogy az egyesület 
mostani érdemes elnöke a legnagyobb 
buzgósággal adta ki jelszót, hogy az 
egyesületet nem szabad szétzülleni en
gedni, mert ez a lévai polgárság vitá
lis érdeke, nem szabad sülyedni hagy
ni, mert az ő sülyedése árnyfoltot vet 
a lakosság értelmiségére, hanem igen 
is talpra kell állítani, felemelni oda, 
a hová való, a barsmegyei tűzoltók 
vezéregyesületévé.

Erre pedig első sorban szükséges, 
hogy a lévai polgárság tömeges belé
pése által biztosítsa annak életképes
ségét. A ma egy hete megtartott ér
tekezletnek is az volt a czélja, hogy 
felvilágosítsa őket arról, hogy csak 
tisztesség lehet oly egyesületnek tag
jává lenni, a melynek zászlójára a leg
nemesebb czél van írva. E tekintetben 
sajnálattal konstatáljuk, hogy furcsa fo

galmai vannak némelyeknek, kik ön
megaláztatásnak tekintik a tüzoltótag- 
ságot, szégyenük az egylet jelvényeit 
viselni, holott másutt a legnemesebb 
verseny folyik azért, hogy valaki tagja 
lehessen.

Látjuk azonban, hogy az egyesü
letet a tagok alkotják, azok emelik 
annak erkölcsi fölényét. Ha tehát a 
lévai tüzoltó-egyesület nem olyan, a 
minőnek azt a polgárság óhajtja, hogy 
legyen, az épen a saját hibája, mert 
eddig a legnagyobb közönynyel nézte 
annak sorsát s nem törődött annak 
hanyatlásával.

Tessék az egyesület tagjává lenni 
s tessék annak ügyei iránt melegen 
érdeklődni, belső munkálkodásában 
részt venni, akkor bizonynyal megfog 
változni a helyzet, akkor majd látni 
fogják, hogy más leend az egyesület, 
mert a belső rend és fegyelem, a ta
gok értelmisége és magas erkölcsi ér
zülete kifelé tiszteletet fog parancsolni 
s tekintélyt szerezni.

Másod sorban szükséges az egye
sület anyagi támogatása. E kötelesség 
legfőképen a városra hárul. Ma Léva 
városa 400 frt segélyt ad évente az 
egyesületnek. Ezen kívül csupán arra 
az adományokra támaszkodik, melyet 
egyes jótékony pénzintézetektől s biz
tosítótársaságtól kap, s azon 3 frtos 
tagdijakra, melyeket a csekélyszámu 
pártoló tagok fizetnek. Hát már most 
akad-e ember, a ki el fogja hinni, hogy 
egy tüzoltó-egyesület ily feltételek 
mellett ekzisztálni is képes ? Akad-e 
ember, a ki elhiszi, hogy ily anyagi 
támogatás mellett képes leend az egye
sület tagjait kellőleg felszerelni, tűzoltó 
szereit rendben tartani, javítani, a meg
romlottakat újakkal kicserélni ? Főleg 
ha tudjuk azt, hogy az egyletnek sem 
mászó háza, sem gyakorló tere nincsen. 
De tűz esetén is két régi fecskendőjén 
kívül egyéb eszközzel nem rendelkezik.

Oly egyesületnek, mint a milyen 
Léva városában kell, hogy létezzék, 
okvetlen szüksége van egy jó hidro
forra, a melynek beszerzési ára 2000 
forint, egy mászóházra és gyakorló
térre a gyakorlatok megtartása szem
pontjából, a tagoknak megfelelő felsze
relésre. Minderre az évi 400 frt segély, 
melyet jóformán az egyleti szolga fize
tése felemészt, igen kevés.

Legalább évi 1000 frt dotáczióval 
— később a szükséglet teljes összegé
vel — kell hozzájárulnia a városnak, 
hogy a tűzoltó-egyesület sikeresen vé
gezhesse feladatát. A mennyiben az 
évi költségvetés keretén belül ezen 
összeg fedezetet nem nyerne, megfelelő 
szabályrendelet által behozandó tűzoltói 
pótadó kivetése által kell annak ki
egészítéséről gondoskodni.

Ezen témára ugyan még annak 
idején visszatérünk. Ez úttal csupán 
azokra a körülményekre óhajtottuk fel
hívni a polgárság és városi hatóság 
figyelmét, melyek a tüzoltó-egyesület 
felvirágzását vannak hivatva előidézni.

Erkölcsi támogatást kérünk a pol
gárságtól s anyagi segélyt a várostól. 
Csak is igy leszünk képesek megoldani 
azon feladatokat, melyekre egyenesen 
a lévai tüzoltó-egyesület van predesz
tinálva. S törekvésünket bőven meg- 
jutalmazottnak tartanók, ha felszólalá
sunk iránt mindkét irányban legalább 
meleg érdeklődést tapasztalnánk.

O

A felnőttek játékai.
(Folytatás.)

Kárhozatosnak tartunk minden oly já
tékot, mely a testi és lelki erőket nemcsak 
hogy föl nem üditi, de izgató és káros vol
tánál fogva senyveszti és végkép kimeríti. 
Ilyenek ; lottó-, koczka-játék és a kártya
játékok közül átok, melyek hazárdjáték név 

alatt ismeretesek, valamint a lóversenyek
nél szokásos fogadások elfajulása. E játék
nemek annyival veszedelmesebbek, mert 
amellett, hogy csaknem minden esetben 
szenvedélylyé fajulnak, a legszomorubb kö
vetkezményekkel bírnak. A nagy városok 
és fürdők hirhedt játszóhelyein egész föld
alatti világ, a gyűlölt szenvedélyeknek egész 
birodalma tárul szemeink elé, ahol a legsa
játosabb esztelenséggel és önkinzással ve
gyült gyötrelem, s ezen gyötrelmes élet 
után nem ritkán egy rettentőbb halál vára
kozik a szerencsétlen áldozatokra.

Kezdetben természetesen e játékoknak 
is nyugodtabb látszatuk van; mulattatnak 
és gyönyörködtetnek anélkül, hogy hevesebb 
vágyat idéznének elő és senki, a ki játszani 
kezd, nem gondol arra, hogy a játék nála 
egykor szenvedélylyé is válhatik. De észre
vétlenül nö e szenvedély heve, hogy nem 
sokára oly szövedékes hálóba vonja, mely
ből többé nincs menekülés.

Minden dolog, mely bárkire is bármely 
módon ártalmassá válhatik, immorális és ke
rülendő. Ugyanezt látjuk a szóban levő já
téknemeknél is, melyek minden ethikai ala
pot nélkülöznek. Innem van, hogy a fárad
ság nélküli, könnyű nyereségnek óhajtása, 
a gyors meggazdagodásnak vágya, s a gon
dolat, hogy a szerencse nem lesz mindig 
egyformán mostoha, a legtöbb embert min
denha biztos örvénybe juttathatja.

Mert ha keressük az indító okokat, 
melyek az embereket e játékok üzésére 
birják, azt látjuk, hogy az erre szolgáló 
inger a legtöbb esetben vagy a nyereség 
alacsony vágyából vagy a hiúság egy ne
méből, hogy t. i. a játékban mesternek tar
tassunk, vagy végre azon bizonyos izgatott
ság óhajtásából ered, mely a játékkal járó 
folytonos aggodalom és remény váltakozása 
által nyeri táplálékát.

Ha ez indító okok bármelyikét tekint
jük, könnyű belátni azok immoralitását: 
minden esetben egyenlő eredményre vezet
nek t. i. a szenvedély féktelen uralmára: 
s az ebből következő kikerülhetetlen bu
kásra.

T A R C Z A.

Magyaradi fürdőzésünk.
A heteken át tartó esőzés után múlt hó 

9-éa a meteorologiai táblára ez a várva-várt 
három szó volt kitéve: Száraz. Derült. Hő
emelkedés.

No 1 gondolám, ha ezek közül csak az 
egyik teljesül is, itt az ideje, hogy indul
junk el a fürdőbe.

A táblának kivételesen igaza volt. Mind 
a három jóslata bevált. A mondott nappal 
kezdődött a jó, tartós és meleg idő.

Meg aznap bepakoltunk és 10*én, vagyis 
hétfőn, délután hét óra hét perczkor a hetes 
számú üakkeren indultunk el Léváról, hogy 
a magyaradi fürdőnek Victoria nevű szállo
dájában az előre kibérelt hetes számú szobát 
legalább három hétre elfoglaljuk.

Nem vagyok babonái. De azt kell hin
nem, hogy ez alkalommal a hetes szám hozta 
ránk azt a sok kellemetlenséget, a mely 
fürdőzésünk első napjait elrontotta.

Baj nélkül értünk Magyaradra. A szép 
és sürü vadszölő bűvösen rejté el szemeink 
elöl a Victoria oszlopos verandáját. Ámde 
a csinos külső rút belsőt takart. A veran
dára lépve, először is két rozoga divánt ta
láltunk, a melyeknek rongyosaböika körül 
nyaiatinyi szalma volt szétszórva. Rövid 
körültekintés után az ott felejtett és szára
dásnak indult nyomokból nem volt nehéz 
konstatálnunk, hogy a szalmát a verandára 
hüselni járó libasereg ránczigálta ki a díván 
belsejéből,

várt s^kj, A wúbák mind aárva 

voltak. A kocsist kétszer futtattam fel a 
fürdőhöz s ugyaunyiszor le a nagy szállo
dába, hogy adja hírül megérkezésünket. 
Nem jött senki. Csak a kocsis tért vissza 
egy csomó kulcscsal, a melyek közül az 
egyikkel hosszas próbálgatás után sikerült 
a szobának ajtaját kinyitni.

A belépéskor erős léghuzam ütött meg. 
Hogyis ne 1 Mikor az ablak egyik táblája 
ki volt törve.

— Marka 1 — kiálték a cselédünkre, 
— siessen gyorsan Schuberthoz vagy Fól
iákhoz, hogy azonnal küldjenek valakit ezt 
a törött ablakot becsinálni!

“ Hová ? Lévára ? — Kérdi a felesé
gem és jóízű nevetésre fakadt. Ez a nevetés 
térített észre, hogy nem vagyunk otthon.

Hol a patvarba kerítsek hamarjába egy 
üveges tótot ? Ej 1 ha nincs üveges tót és 
üveg, van papiros; és egy darab ezukor- 
papirost keresve ki a holmink közül, annak 
rendje és módja szerint kiszabtam a táblát. 
De hol veszek szeget vagy ragasztót, a mi
vel a táblát beillesztem ? Denique, az asz* 
szonyi leleményesség itt is segítségemre sie
tett. Feleségem elővette a Franok-kávé 
skatulyáját s abból kiszedvén a szegecské* 
két, én kalapáos hiányában egy darab mész
kővel alaposan bepapirosoztam a törött 
ablakot.

Csakhogy ennek a papirostáblának az 
volt a hátránya, hogy a környékbeli legyek 
megérezvén rajta a ezukor szagát, nehány 
perez alatt ugy ellepték szobánkat, mint 
egy lacziáonyhai bódét.

Üsse kőd Mondok, Ezekkel majd később 

végesünk; ha aZsobtrlin előkerül a ládából.

Az ablakokkal rendbe jővén, a szoba 
bútorzatát vettük szemügyre. Volt közötte 
jobb is) de a legtöbb nem nyerte meg tet
szésünket. Nálunk lévén a szobák kulcsai, 
büszkén válogathattunk a bútorokban, akár 
a tót a vadkörtében. Sorról-sorra jártuk a 
szobákat s az egyikből divánt, a másikból 
asztalt, a harmadikból mosdót, székeket, 
szóval minden jobb bútort kiválogattunk és 
azokat mind sajátkezüleg hordottuk át hoz
zánk. A szekiényt azonban nem bírtuk ki
cserélni. Nagyon nehéz volt. Pedig az ott 
levőt nem használhattuk; mert a kulcs bele 
volt törve a zárba s az ajtót sem bírtam 
kifesziteni. Ezen a bajon ideiglenesen, a mig 
t. i. a kovács a szekrényt kinyitotta, —- 
ugy segítettem, hogy a Paula-forrás depó
jából loptam egy marék hosszú drótszeget 
s tele vertem vele a falat, hogy a ruhán
kat legyen mire felaggatni. Lett is a szo
bánkból Csicsóné-féle ócska ruhakereskedő 
bolt; azzal a különbséggel, hogy a ruhák 
nem voltak gavalléroktól levetve.

Öreg este lett, a mikor a bútorozással 
és kipakolással készen voltunk. De nem 
tértünk pihenőre addig, mig a verandát a 
molnárnétól kölosönkért seprővel ki nem 
takarítottuk s a két rozzant divánt a szó* 
bákf^glkiczipelt szebbekkel ki nem cseréltük.

A pókokat és szépen szőtt hálóikat csak 
harmadnap vettük üldözőbe, a mely mun
kánál nagy segítségünkre volt városunk leg
kövérebb pékje, a ki különben ügyes vadász 
hírében is áll.

Ugy 11 óra tájban le is pihentünk volna, 
ha nagy ijedtségünkre észre nem veszszük, 
begy M egyik ágyat már eleve kibérelték 

valami piros frakkos izék, a melyek annyian 
voltak, hogy már ők sem férvén el . egy 
ágyban, a falakon sétálva, a másik ágyat is 
keresték,

Mert nem voltunk hajlandók náluk al
bérletben lakni, as ágyat gyorsan szétszed
tük és kidobtuk a szobából s menten el
határoztuk, hogy reggel más szobába hur- 
czolkodunk.

Alig aludtunk valamit. Hajnalban már 
talpon voltunk és újra kezdetét vette az 
előző napi fáradságos munka: butorczipelés 
ki; butorczipelés be a szemközt levő nyol- 
czas számba, a mely véletlenül nyitva volt 
és a melyről az előzőleg megejtett szoros 
szakértői szemle után meggyőződtünk, hogy 
polokszeramentes.

Hogy a szobához nem találtuk meg a 
kulcsot és hogy külső kilincse sem volt, ez 
már bennünket meg sem lepett. Nem is jöt
tem Haverba e miatt, Egyszerűen leszedtem 
a harmadik számú szoba ajtajának kilinosét, 
a melyet aztán mindig magunkkal kellett 
hordani, ha sétálni mentünk; mert azzal 
csuktuk és Hártuk is szobánkat, mig a kulcs 
elő nem került ugy negyed* vagy ötödnapra. 
Becsben is tartottam ezt a lopott kilincset 
és hogy folyton a szemem előtt legyen, séta
közben rendesen fityegönek használtam aa 
órám zsinórján.

Ha azt hiszik Öuök, kedves olvasói ezen 
soroknak, hogy ezekkel megtelt kellemet
lenségeink pohara t csalódnak. Volt még ab
ból több is 1

Hiszen még akis kutyánk is pechezett 1 
Ez a szegény pára a hátulsó bal lábára sán* 

’ tűit meg- Aat hiltem( a kÖMvény bántja «



Különösen a nyereség vágy az, mely 
legsűrűbben szedi áldozatait. Akit ez a vágy 
kerget a játékba, a legtöbb esetben bizto
san el van veszve, mert csaknem az első 
pillanattól képtelen szevedélyének féket vetni. 
Lássuk ezt egy az életből vett példából.

Ama nő ott éppen nem játékos. Sőt 
inkább gyűlöli a játékot s ennek nem ké
sik akárhányszor világos kifejezést is adni. 
De véletlenül hall egy ternóról, melyet 
szomszédnöje a lutrin nyert. Mennyire vonzó 
s csiklandozó az ilyen dolog 1 Egyszer nem 
a világ. Talán sikerülni fog. Ha nem sike
rül, gondolja magában, abban fogom hagyni. 
Evvel még nem adja az ember a játékra 
magát. Tesz. Jön a húzás. Vesztett. Ab, ki 
gondolta volna, hogy mindjárt az első alka
lommal veszítsen 1 Vájjon abban hagyja-e 
valóban a játékot, amint elhatározta magá
ban ? De hisz az elvesztettet ismét vissza 
nyerhetné! Mi is sikerülne mindjárt elöszörre 
a világon ? Ismét tesz. A számok másodszor 
is kimaradnak. Tesz barmadszer és negyed
szer is. És mindannyiszor vészit. Mi is lenne 
valószínűbb, mint ez ? A lottó-játék nem 
áll-e kilenczven számból, melyek közül a 
húzásnál csak öt kerül az ö két-három-négy- 
öt számával, vagy a lottóhivatal az ö nyolcz- 
vanöt számával ? A felelet itt napnál vilá
gosabb. De hiszen gondolja ö s vele talán 
ezerek, éppen ezért játék ez 1 Ha a sze
rencse akarja számai mégis kifognak jönni. 
Igen, mintha bizony a szerencse oly valaki 
volna, akit csak fel kell hívni, hogy ked
vezéséről biztosítsuk magunkat.

Nem akarjuk azt mondani, hogy az 
ember a játéknál a nyereménynek is ne 
tulajdonítson bizonyos értéket. Ez jól van 
igy s nem ritkán szolgál arra, hogy általa 
a játék érdekét valamivel fokozzuk. így 
történik ez a biliárd-, teke-, ostábla- és 
sakk-játékoknál ; s mig a dij mérsékelt, 
senki sem tehet ellenök jogos kifogást. Ezek 
épen oly játékok, a melyeknél az ügyesség 
és készségre a puszta véletlen ellenében 
túlsúly van fektetve. Itt az ember rendsze
rint nem játszik sem soká, sem nagyban 
és ment marad azon széditö kedély vigalmak
tól, melyek a hazárdjátékoknál uralkodók. 
8 azért egyáltalán nem is juthat eszébe 
senkinek az ezen játékokban való részvé
telt megróni. De a nyereségvágytól vezetett 
játékosok figyelmüket folytonosan a nyere
ményre függesztik. A nyereség azon czél, 
a mely miatt játszanak, Minél több lehet 
az, annál jobban tetszik nekik. Tehát oda 
fordulnak, ahol nagy összegek nyerhetők. 
Erre azonban csak ott van alkalom, ahol a 

játékot a véletlen intézi, és a legnagyobb 
előnyök annak a részén vannak aki a ban
kot adja. így jutunk ismét a lottó, koczka 
és más hazard-játékok különféle nemeihez. 
A nyereségvágyó játékos mindenkor bizo
nyos izgatottság hatása alatt áll s mindent, 
ami a szerencsejátékot illeti, megfigyel s 
majd itt, majd ott ball olyan esetekről, 
midőn valakire nézve a szerencse kedvező 
volt. Neki magának is sikerül olykor-olykor 
egy szerencsés húzást tenni. Az ezrekről 
persze, melyeket elvesztett, hallani sem akar. 
Ki is nem óvakodnék, ha vesztett, a köny- 
nyen bekövetkezhető kigunyoltatástól ? A 
saját veszedelmére az ilyen nem képes gon
dolni, s igy a nyereségvágy lelkét napon
kint jobban bevonja a játék hálójába s 
mint a forgószél hajtja őt a félelem és re
mény hullámai között, mig nem elkábulva 
a józan élet megszokott rendjéről egészen 
lemond s magát önfeledten végkép a sze
rencse istennő forgó kerekére bízza. Ettől 
kezdve már játékossá lesz. Nem egyszerre, 
nem egy nap alatt lett ő azzá. Fokról-fokra 
haladt, lassanként bonyolódott be a hálóba. 
De tényleg az volt ő már akkor, midőn a 
nyereségnek a gondolata öt megragadta, 
és ö annak szivében helyet adott.

Mégis nem mindenki lesz nyereségvágy
ból játékossá. Megjegyeztük már, hogy e 
szenvedély mellett még két más ok lehet, 
melyek zsákmányukat épp oly örvénybe 
sodorják mint a nyereségvágy. Megjelöltük 
mint ilyeneket: az önhittséget a játéknál, to
vábbá azon vágyat, hogy az ember a játék 
sajátszerü ingerében gyönyörködjék. Ez a 
két szenvedély, ami jelentkezésük gyakori
ságát illeti, az előbbinek épen nem enged. 
S azt hinué az ember, hogy az ilyen játé
kosok ízlése sokkal inkább találkozik olyan 
játékokkal, melyek részben az elmebeli te
hetség és készség megmutatására alkalmasak, 
részben természetüknél fogva olyanok, hogy 
az értelmet és képzeletet kellemesen foglal
koztatják, szóval olyanok, a melyekben a 
puszta véletlen a legcsekélyebb szerepet 
játsza. Azonban az nem úgy van. A játéko
sok e két osztályát ismét a tisztán szeren
cse- és hazárd-játókosok közt találjuk. Sa
játságosnak tetszik ez és még sincs méskép. 
Bármennyire meg van is győződve az egész 
világ, hogy mily kevéssé lehet különös ügyes
séget kifejteni az olyan játékoknál, hol a 
puszta véletlen uralkodik, az elfogult játé
kos mégis azt hiszi, hogy ö oly titkos is
mereteknek és előnyöknek a birtokában 
van, melyek által ö mások rovására a játék 
menetét hatalmába kerítheti.

Ahová a játék szenvedélye egyszer 
befészkelte magát, ott szövi s fonja hálóját, 
mig a megvakitott szivet a szabadulás re
ményétől teljesen meg nem fosztja. Mint 
nagy szellem, mint értelmes fő szeretne a 
játékos tekintetni, s ime a legközönségesebb 
babona útjára jutott, ahová a játékosok 
oly örömest tévednek. Es most már nincs 
többé sokra szüksége. Ha alkalmunk volna 
öt nehány napig megfigyelni, már a legtüze- 
tesebb játékosnak találnék őt.

(Folyt, köv.)

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 8-án tartotta havi ülését Simonyi 
Béla alispán elnöklése mellett. — Az alispán 
bejelentette, hogy a közigazgatás menete 
rendben haladt. — A községi és körjegyzők 
személyzetében az a változás történt, hogy 
Triiger Samu körjegyző helyére a fakó-veze- 
kényi körjegyzösegoe Triiger Sándor nagy- 
málasi körjegyző lett megválasztva.

A nagy-kálnai Garam hid az elmúlt hó 
folyamán elkészült. — Az átadáshoz illetve 
a hid műszaki átvételéhez a miniszter a 
közigazgatási bizottság egy tagjának kikül
dését rendelte el. — Az átadáshoz illetve 
átvételhez ifj. Majláth István vármegyei 
főjegyző küldetett kí. — A műszaki szemle 
és terhelési próba alkalmával az előirt fel
tételek betartva találtattak. — Petz József 
kiküldött miniszteri főmérnök a hidat múlt 
hó 29-én a közforgalomnak átadta.

Az állategészség ügyterén múlt hó fo
lyamán lényegesebb változás nem történt.

A vármegyei főorvos bejelentette, hogy 
a közegészségi állapot a vármegye területén 
az előző hónapihoz hasonlóan kedvező volt, 
— csupán a lévai járásban volt kedvezőt
lenebb.

Trachoma: a vármegye területén julius 
hó folyamán 733 trachomás és 211 trachoma 
gyanús egyén állott hatósági ellenőrzés és 
orvosi gyógykezelésben.

Orvos rendőri hulla bonczolatok es szem
lék : Rendőri bonczolat eszközöltetett julius 
2-án Körmöczbányán, egy bányamunkás hul
láján, kit saját vigyázatlansága folytán a 
Ludovica aknáról a szállító gép csészéje 
agyon zúzott. Kunosvágásán egy P/2 éves 
leány gyermek hulláján, ki az anyja által a 
lóczára tett fazekat magára öntötte. Nagy- 
Kálnán Lauka Lukács 22 éves garam-keszi 
illetőségű legény hulláján, a ki lóusztatás 
közben a garamba fulladt.

Törvénytelen gyermek született julius 
hónapban a vármegye területén 13, meghalt 
2< — 7-ik évét betöltötte és a nyilvántartás
ból töröltetett 11. — Törvényesittett 1. — 
Eltávozott 2, a hónap végén 975 állott ható
sági nyilvántartásban és orvosi ellenőrzés 
alatt.

A kir, pénzügyigazgató jelentette, hogy 

julius hónapban egyenes adóban 28960 frt. 
50 kr., hadmentességi dijb m 49 frt. folyt be, 
mely befizetés a múlt év hasonszakával szem
ben az egyenes adóknál 10199 frt. 49^2 kr. 
kedvezőbb, a hadmentességi díjnál 94 frt. 
50 krral kedvezőtlenebb.

A kir. főmérnök bejelenti, hogy a Kis- 
Koszmály község határában levő kőbánya 
művelésénél a kellő óvintézkedéseket nem 
tartják be, a mennyiben igen mélyen beha
tolnak a sziklába, ott igen nagy kiterjedésű 
lyukakat vésnek és az aknák feletti szikla
részek oly annyira előre hajolnak, hogy 
azoknak esetleges leomlásától is tartani lehet, 
a miért felkéri a közigazgatási bizottságot, 
hogy ezen bányának művelésénél a kellő 
óvó intézkedések betartására a bányatulaj
donost kötelezze. — r. t.

Kürthy József

Különfélék.
Barsvármegyé- 
nek a szabad

ságharc idejen volt alispauja, a lévai vá
lasztó kerületnek volt országgyűlési képvi
selője, a jelenben is a vármegye törvény
hatósági bizottságának tagja e hó 8-án 
Baj kán 84 éves korában elhunyt. Vele ismét 
ama nagy idők tanúja szállott sírba, kit 
mély hazaszeretet, s a közügyek iránt meleg 
érdeklődés jellemzett mindenkor. Ennek a 
vármegyének leghívebb fia volt, ki büszkén 
vallotta magát mindenkor barsmegyeinek. 
Abban az időben volt feje e megyének, a 
mikor szabadságáért kardot fogott a magyar, 
s nehéz állásában is mindenkor a magyarság 
igaz ügyét szolgálta. A 70 es években or
szággyűlési képviselőjévé választotta a lévai 
kerület s mondhatjuk, hogy választói ér
dekeinek mindig a legöszintébb szószó.ója 
volt. Még késő vénségében is a legszíve
sebben érdeklődött a közügyek iránt, s az 
ifjabb nemzedéknek gyakran szolgált jó 
tanácscsal. Benne Kürtby Emil, je'es Írónk 
és műfordítónk édes atyját gyászolja. E hó 
10-én végbe ment temetésen megjelentek 
Kazy János Barsvármegye főispánja,.Simonyi 
Béla alispán, Majláth István s a vármegye 
tisztikara és a törvényhatósági bizottság 
tagjai közül többen, továbbá Bódogh Lajos 
polgármester vezetése alatt Léva város 
tisztikarának küldöttsége, s a vidékről igen 
számosán. Gyászoló fia és családja a követ
kező gyászjelentésben tudatta elhunytát : 
Kürthy Emil, felesége Szemere Gizella és 
gyermekeik György, Berta és Dezső vala
mint az összes rokonság nevében is, mély 
fájdalommal tudatja hogy szeretett atyja, 
illetőleg apósa és nagyatyjuk Fajkürthi es 
kohhai Kürthy József földbirtokos, 
Barsvármegye 48-as alispánja, volt ország
gyűlési képviselő Barsvármegye törvényha
tósági bizottságának tagja e hó 8 án d. e. 
10 órakor, életének 84-ik évében, Bajkán, 
a halotti szentségek felvétele után, végel
gyengülésben a jobbiét e szenderült. A bol
dogulnak hűlt tetemei, a r. kath. egyház 
szertartása szerint, e hó 10-én d. u. 4 óra-

átért naponkint belemártogattam a fürdő 
felett levő buzgóba. De nem használt neki. 
Még ma is affektál arra a lábára. Biczegé* 
teért a fürdövendégek tréfából el is nevelték : 
Drei JÜsz-nak. Pedig itthon a Mird névre 
hallgat.

Több napon át pedig csak a gyerekeim 
gyomrának korgásából ítélhettem meg: mikor 
Van a reggeli, ebéd, oasonna és vacsora ideje. 
A zsebórám egy szép napon nagyot nyek
kent, utána még nagyobbat reccsent és meg
állt. Teljes négy nap telt bele, mig Kiéin 
Sándor udvari órásomtól visszakaptam.

S bogy kellő figyelemmel kísérhessem 
a világ folyását, napilapot is rendeltem ma
gamnak. Eltelik hat nap és lapot csak nem 
kapok. Végre hetednapra jön egy csomó 
„Magyarország*. Nézem a czimszalagot; hát 
uramfia 1 A kiadóhivatal nem a hontmegyei 
Magy aradra, hanem tévedésből Hevesmegyébe 
Magyarádra (?) czimezte a lapot. írtam a 
kiadóba, a hol azután meg is reparálták a 
dolgot.

Mivel pedig a szántói és magyaradi for
rások — nem tudom mi okból —— annyira 
össsekülönböztek, hogy egymás elöl teljesen 
elzárták vizeik használatát, — ennek követ
keztében beállott az a komikus, de valóban 
boazantó eset, hogy a magyaradi szállodá
ban még pénzért sem volt kapható szántói 
savanyuviz. Es mig az előző években napon
kint annyi szántói vizet hoztak a vendég 
szobájába, hogy meg is fürödhetett volna 
benne, az idén csak a Paula-forrás vize járta.

Hát hiszen jónak jó lehet ez a viz is, 
a maga helyén és idején; de mint gyógyviz, 
sem bor-, sem rendes ivóvíznek nem hasz
nálható.

Ha szántóira szomjaztunk, fogtuk a ko
sarat, átrándultunk a forráshoz és onnan 
hoztunk néhány üveggel.

Kérem, ne vegyék tőlem rossz néven, 
igy hegyiröl-tövirs elregélem összes 

apró-cseprő bajainkat. De mikor olyan jól 
esik lelkemnek, ha kedvemre kipanaszkod- 
hatom magamat 1 És ugyan mondják meg 
őszintén : ismernek-e élő halandót, a kit für
dőzése első napjaiban annyi kalamitás ért 
volna, mint bennünket ?

Tudom, hogy a szives olvasók között 
számosán lesznek, kik ezen sorok elolvasása 
után igaz sajnálattal gondolnak reánk s én 
ezt előre is hálásan köszönöm. De viszont 
arról is meg vagyok győződve, hogy még 
többen akadnak, a kik majd azt fogják mon
dani ; Úgy kell neki 1 Minek ment Magya
radra? Maradt volna itthon s fürdött volna 
velünk a Koritóban vagy a nagy G'-ben I 
Ezeknek is köszönöm a jó tanácsát, de el 
nem fogadom; hanem itta nyilvánosság előtt 
ünnepélyesen kijelentem, hogy jövő évre 
csak azon esetben megyek Magyaradra, ha 
az én kedves Viktóriám rendbe lesz hozva. 
Ellenkező esetben sátort ütök a ,liori buzgóu 
közelében s ott veszem ki az egy hónapi 
kúrát.

De ha nincs öröm üröm nélkül; üröm 
sem lehet öröm nélkül 1

A sok kellemetlenségért szép kárpótlást 
nyújtott, hogy az osztálysorsjáték legutóbbi 
búzása alkalmával a 19828. számú sors
jegyemre 1300, azaz : ezerháromszáz fillért 
nyertem. Az összeget hazajövetelemig Fischer 
Miksa udvari bankáromnál mint letétet he
lyeztem el.

Mindenesetre jobb és több lett volna, 
ha ugyanannyi koronát nyerek. De sebaj 1 
Van még egy sorsjegyem; a melylyel — 
mert egyetlen hetes szám sincs benne —- 
egész bizonyossággal a főnyereményre szá
mitok.

Hogy ennyi balszerencse közt s oly sok 
viszály után sem meg nem fogytunk, sem 
meg nem törtünk, de még el sem szöktünk, 
— azt jó részben a fürdő megbecsülhetetlen 
vizénak é« a vendéglő kitűnő konyhájának 

köszönhetjük, a mely tözsgyökeres magyír 
ételeket szállított lakásunkra.

Es ha azt kérdezik Önök: mi az oka 
annak, hogy a fürdő körül ilyen visszás 
állapotok vannak? Erre is megfelelhetek.

Értesülésem nerint a fürdő tulajdonjoga 
most van a válponton. Rövid idő alatt meg
válik, hogy tulajdonképen kié marad a fürdő ?

A mostani állapot sokat árt ugyan a 
fürdő jó hírnevének ; de a jelenlegi tulajdo
nostól— tekintettel a fenforgó körülményekre 
— sem nagyobb javítást, sem tetemesebb 
befektetést nem lehet követelni.

Dűljön el azonban a fürdő ügye akár 
jobbra, akár balra: a tulajdonosnak a jövő
ben nagyon sokat kell áldoznia, hogy a ter
mészetnek a szenvedő emberiség javára fa
kasztott eme dús és csodás gyógyhatású for
rásaiból a kor igényeinek megfelelő fürdőt 
létesítsen.

Ottlétünk második hetében érkezett ne
hány jó ismerősünk, a kik hosszabb időt 
töltöttek a fürdőben s a kiknek társaságában 
kellemesen teltek napjaink. Az estéket pedig 
alig vártuk. A hatosban lakott ugyanis egy 
vigkedélyü, háti volt kereskedő, a ki jelen
leg lévai lakos s a kinek a neve német
ből magyarosítva szintén kereskedőt jelent. 
Ez az uj föidink különben arról is nevezetes, 
hogy kivált az alsós kalábert olyan nagy 
szerencsével játsza, hogy a nyereségből teljes 
költségeit fedezte s még ráadásul több pénzt 
vitt haza, mint a mennyit magával hozott. 
Ö mulattatott bennünket minden este. Sok
szor éjfélig is elüldögéltüuk a szálloda előtt 
s élvezettel hallgattuk sikerült mókáit és 
jóizü anekdotáit, a melyekkel magyar, tót és 
német nyelven traktálta hallgatóit.

A többi között elmondotta, hogy ö a 
hetivásárokon csak az olyan malaczot szokta 
megvenni, a mely nem sántít, Es hogy meg
győződjék a maiacz éplábuságáról, kiemeli 
azt a zsákból s a nép közé ereszti, A malaca 

persze futásnak ered ; a gazdája meg utána 
és elkezdődik a hajsza, K. ur pedig abban 
leli a legnagyobb örömét, ha az ilyen lótás- 
futásban minél több fazék törik össze és 
minél több kosarat és puttont borítanak fel. 
Azzal egy mákszemnyit sem törődik, hogy a 
malaca gazuája s a többi kofanépség czifrább- 
nál-czifrább bókokat hajigái a fejehez.

Múlt hó 23-án, vasárnap lévén, mig mi 
a szántói kies park sétányain időztünk és 
teljes élvezettel néztük a fürdözni jött, több
nyire falusi emberekből álló sokadalmat, a 
melyet mintegy 60 kocsi hozott Magyaradra 
s a mely embertömeg a gyepen és kocsikon 
fogyasztotta a magával hozott enni — és 
innivalóját, — odaát, Magyaradon két ember 
majdnem a fürdés áldozata lett.

Úgy esett meg ez a dolog, hogy két 
jól bepálinkázott arató tót nyitva látván az 
úgynevezett uj fürdő ajtaját, bement a für
dőbe és a megfelelő kényelembe helyezvén 
magát, ingyen fürdőt vett a még kezdetle
ges tükörben. De a pálinka szesze és a 
rendes lefolyással nem biró forrásvíz erős 
gőze úgy elkábitotta a két atyafit, hogy az 
egyik elszédült és a térdig érő vízbe esett. 
A másik nagynehezen kivánszorgott és zajt 
csapott. A lármára odasietett a szállodánk
ban időző szobalány és emberfeletti erővel 
kihúzván a tükörből az elájult tótot, legyez- 
getéssel, dörzsöléssel sikerült öt magához 
téríteni.

De ennél az atyafinál is teljesült a régi 
közmondás: Adj a tótnak szállást, kiver a 
házadból 1

Alighogy lábra állott, a helyett, hogy 
köszönetét mondott volna megmentéséért, 
nagy káromkodásra fakadt és szidta a fürdő 
gazdáját azért, hogy minek tart a fürdőjé
ben olyan komisz és gyilkos vizet, a melytől 
a becsületes ember elájul ■ azzal fenyoge- 
tödzött, hogy bepörli a fürdő tulajdonosát.

Ha csakugyan megtette^ ez is olyan ér> 



kor fogjak a bajkai családi sírboltban örök 
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent
mise-áldozat e hó 11-én reggel 9 órakor 
a bars-endrédi r. kath. plebánia-templomban 
fog az Urnák bemutattatni. Béke hamvaira, 
áldás emlékére !

— A lévai tüzoltó egyesület fel
virágoztatása s annak a modern tüzoltó
egyesület magaslatára való emelése czéljá- 
ból Léva varos polgárai ma egy hete érte
kezletet tartottak, melyen Kersék János 
fejtette ki az egyesület hanyatlásának okait 
kérvén a polgárokat, hogy tömeges belépé
sük által segítsék ujjáteremteni az egyesü
letet. Az értekezlet a tagok gyűjtése czél- 
jából aláírási iv kibocsátását határozta el, 
melyet még a helyszínén 15 polgár aláirt. 
Részünkről is melegen ajánljuk az egyesü
let támogatását polgártársaink figyelmébe, 
mert hiszen ez mindnyájunk érdeke s csak 
akkor mutathatunk igazan városunk értelmi 
fejlettségére, ha tudunk lelkesülni minden 
szép és nemes eszmeért.

— Eljegyzés. G h i c z y Gyula, m. kir. 
honvédfohaduagy, a lévai tarsadalomuak eme 
rokonszenves tagja a héten váltott jegyet 
Szakmáry Margit kisasszony nyal, S z a k- 
máry Endre lévai földbirtokos kedves 
leányával.

— Gyászhir. Megilletödéssel veszszük 
tudomásul a iájdalmas veszteséget, melylyel 
a sors tanítóképző intézetünk derék igaz
gatóját, Szabó Lajost sújtotta édes anyjának, 
özvegy Szabó Istvánné Pólya Teréziának e 
hó 5-én Pápán 83 éves korában történt 
halála által. A köztiszteletben álló matróna 
szívvel lélekkel barsmegyei volt, e megyé
ben születtek gyermekei is s a távolban 
is mindig szeretettel gondolt otthonára. 
Ravatalánál könyezve gyűltek össze gyer
mekei, unokái és dédunokái, a ref. főiskola 
tanán kara s Pápa varosának nagyszámú 
közönsége legmélyebb részvéttel kísérték 
e hó 7-en örök nyugalomra. Haláláról gyász
ba borult családja a következő gyászjelentést 
bocsájtotta ki: Szabó Lajos, lévai képezdei 
igazgató és neje, Kovács Sebestyén Vilma, 
özvegy Csizmadia Károlyné sz. Szabó Júlia, 
az elhunytnak gyermekei, úgy a maguk 
valamint a megholtnak unokái es dédunokái 
s az összes rokonság nevében fájdalommal 
jelentik a legjobb anyának, nagyanyának 
és dédanyának özvegy Szabó Istvánné 
bzüI. Pólya Terézia asszonynak f. hó 5-én 
d. u, ötödfel órakor, eletenek 83-ik évében, 
hosszas szenvedés után, végelgyengülés foly
tán bekövetkezett gyászos elhunytét. A 
boldogultnak hült tetemei f. hó 7 én délután 
5 órakor fognak az ev. ref. egyház szertar
tása szerint a pápai alsó városi sirkertben 
örök nyugalomra tétetni. Papa, 1899. aug. 
5-én. Aidas és béke lengjen a szeretett ha
lott pora felett I

— Egyházi kinevezés. F i 1 ó Károly 
ujmisést a üerczegpnmás a verebélyi plébá
nos mellé káplánnak nevezte ki.

— Hímen. G y u r i á s Mihály, lévai 
jónevü szabómester a mull héten váltott je
gyet Lévai Mihály kisfalud! földbirtokos 
es községi biró kedves leányával Katiczával, 

dekes per lesz, a melynek kimenetelét nem
csak a jogászkörök, hanem a laikusok is 
kíváncsian várhatják.

Ádám, a deméndi prímás, az idén is ott 
Van a bandájával; de többnyire keservesen 
húzza, a mikor húzhatja ; s mert most ritkáb
ban gurul a garas a tányérjára, olyan szo
morúan ődöng a fürdő körül, mintha nem 
a legelső Adámot, hanem öt kergették volna 
ki a Paradicsomból.

Fürdőzésünk befejezése előtt még egy 
komoly baj ért. Ennek csak magam lettem 
az áldozata. 28-án mocsárlázba estem. Ezt 
a betegséget, ha jól tudom, azelőtt talán 
hideglövésnek hívták. De ne vitatkozzunk 
azon, hogy láz, lövés vagy lelés-e ? Elég az 
hozzá, hogy lázam volt, a mely lőtt is, lelt 
is egyszerre.

Turista Pista Sárpiaczon '.ett har
madik látogatása alkalmával szintén ezen 
betegségbe esett. Azzal a különbséggel, hogy 
mig en napokon át nyögtem, ö talán csak a 
személy e iránti részvétkeltés czéljábói jelent
vén beteget, vígan turizált tovább, a mely 
esetben csak aféle ta mi mocsárlázas. Vagy 
pedig a kópéságok nagy szótárából csente 
ki a mocsariázbaesés históriáját, (mint én a 
Paula-iorrás depójából a drótszegeket) hogy 
humortól sziporkázó sorainak csattanóé véget 
adjon s ez esetben a plágium vádját a szántói 
és inagyaradi források összes vizei sem mos
sák le róla.

* « *
Bepakoltunk és a fürdőnek szebb jövője 

reményében meleg „Isten hozzád^'-oi mondva 
a jobb gondozásra szorult Victóriának, 29-én 
este Léván voltunk.

Hazaérkezve a láztól gyötörten csak 
annyit mondottam a feleségemnek :

— Édes anyjukom! Mindenütt jó, de 
legjobb itthoni

Tctxess JT’exezxcz.

— A közvilágítás tökély élesítése utáni 
törekvés közös tulajdona a czivilizácziónak. 
A világosság és tisztaság fokmérője minden 
város intelligencziájának. — Léva város kö
zönsége körében is pár év óta észlelhető a 
mozgalom a villam-világitás, esetleg ezzel 
kapcsolatban villamos közlekedés létesítése 
iráut. Mint értesülünk ezekre vonatkozólag 
a tervezetek, általános számítások befeje
zést nyertek. A kettős vállalat azonban, 
mely a hajtó-erőt a Garam felhasználására 
állapítja erőnket felülmúló tőkét 
300,000 frtot igényel; gözüzemre fektetve 
200,000 frt is elég lenne. De még ez is oly 
tetemes, hogy a két vállalat szétválasztása 
látszik előnyösebbnek kisebb tőkebefektetés 
mellett. — Egyelőre tehát a világítás meg
valósítása terveztetik. A napokban tör
ténik az összeírás. A közönség már 
eddig is élénk érdeklődést tanúsított a vil- 
lamvilágitás iránt, sokan fejezték ki óhajtá
sukat : már csak inkább villám, mint gáz- 
világitás létesittessék 1 — Mi is előnyt adunk 
feltétlenül a villamvilágitásnak; de valljuk 
meg óriási haladás lenne nálunk a petróleum
lámpáknak gázzal leendő felváltása is 1

— Gyászhir. Ismét egy dőlt ki azok 
közűi, kik a nagy időknek személyes tanúi 
voltak. Pongrácz Lajos, cs. és kir. kamarás, 
a volt honti alispán 86 éves korában e hó 
10-én Budapesten elhunyt. A boldogult bűit 
tetemeit tegnap beszentelés után Felső-Túrra 
szállították, hol ma délután fogják örök 
nyugalomra helyezni. A derék, öreg ur ha
lála nemcsak Hontmegyében, de nálunk is 
általános részvétet keltett. — Családja a 
következőkben értesít elhunytéról: Pong
rácz Jenő, neje Szentirmay Irma és gyer
mekei : Pongrácz Sarolta Balczár Rázmáuné, 
férje Balczár Rázmán és leányuk Szabados 
Béláné Balczár Irén, férjével és gyermekei
vel ; Pongrácz Emma és Pongrácz Jolán 
Áninger Lászlóné, férje Ániuger László és 
gyermekei; úgyszintén Pongrácz István faj
dalommal jelentik szeretett édesatyjuk illetve 
apósuk, nagyatyjuk, szépatyjuk és testvére 
óvári és szentmiklósi Pongrácz Lajos 
cs. és kir. kamarás, Hontvármegye nyug, 
alispánjának folyó évi agusztus hó 10-én, 
életének 86-tk évébon, hosszas szenvedés 
után történt gyászos elhunytét. A boldogult 
hült teteme folyó hó 12 én délután fél 4 
órakor fog Budapesten (X. kér., tisztviselő
telep villam-utcza 19. sz.) a róm. kath. egy
ház szertartása szerint beszenteltetni és 
vasárnap, folyó hó 13-án délután 4 órakor 
újólagos beszentelés után Felső-Túron a 
családi sírboltba örök nyugalomra tétetni. 
Az engesztelő szent miseáldozat hétfőn folyó 
hó 14-én reggel 8 órakor fog Felső-Túron 
a Mindenhatónak bemutattatni. Budapesten, 
1899. augusztus hó 10-én. Áldás emlékére 1

— Nyári mulatság. A lévai ifjúság 
arra való tekintettel, hogy a múlt hóban a 
katonai lövöldében rendezett estélye igen 
jól sikerült 1899. évi augusztus 19-én a 
Nyitraikert fedett helyiségében confetti 
dobálással egybekötött jólékonyczélu s az 
előzőhöz hasonló nyári táuczmuiatságot ren
dez. A rendezőség élén id. Édinger János 
elnökkel, már most mindent elkövet, hogy 
a mulatság minél jobban sikerüljön. Azért 
is rendezik a Nyitrai kertben, mert annak 
tágas termei sokkal alkalmasabbak a mulató 
közönség befogadására. Az estély kezdete 
este 8 órakor. Belépő-díj ; Személyjegy 1 frt, 
Családjegy 2 frt. Felüifizetéseket köszönet
tel fogadnak és hirlapiiag nyugtáznak.

— Tüzeset. E hó 6-án a vadalmási 
Bzérük egyikén Zilai János lévai gazda lóhere
boglyája kigyuladt s úgy az, mint aá ott ösz- 
szehordott gabona hamarosan leégett. A kinn 
időző munkások azonban hamarosan elfoj
tották a tüzet a nélkül, hogy a szomszéd 
szérűkön, melyeken pedig már a termés jó 
része összerakva állott, kárt tehetett volna. 
A tűz keletkezésének oka kideríthető nem 
volt. A gazda kára azonban biztosításból 
részben megtérül.

— Előléptetés. G r ö b 1 Ede, lévai 
kir. pénzügy igazgatóság irodavezetőjét a 
pénzügyminiszter a X. fizetési osztály 2. 
fokozatába léptette elő.

•— Megerősítés. Deák Miklóst, a 
lévai főgimnáziumnál ideiglenes minőségben 
alkalmazott rajztanárt a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter rendes tanári minőségben 
véglegesen kinevezte.

— F. M. K. E. közgyűlése. A „Fel
vidéki Magyar Közmüvelodesi Egyesület" 
1899. évi augusztus hó 29-én délelőtt 10 
órakor, Trencsén szab. kir. városban tartja 
meg XVII. évi rendes közgyűlését, a kö
vetkező tárgysorozattal, 1. Elnöki megnyitó 
beszéd. Tartja: Thuróczy Vilmos eluök, cs. 
kir. kamarás, Nyitravármegye főispánja. 2. 
Dr. Jamts Imre, orsz. képviselő, ügyvivő 
alelnök beszéde. 3. Az ügyvezetőség évi 
jelentése az egyesület tevékenységéről és 
az erre vonatkozó határozati javaslatok. 
4. Az alapszabályok módosítása. 5. Az egye
sületi titkár lemondása és a titkári állásnak 
választás utján való betöltése. 6 A jövö 
évi gyűlés helyének meghatározása. A köz
gyűlést megelőzőleg 1899. évi augusztus 
28-án délután 6 órakor a központi igazgató 
választmány tart ülést, a közgyűlési tárgyak 
előzetes tárgyalása végett. Mindazon egye
sületi tagok, kik az elszállásolásra és a ked
vezményes vasúti utazásra jogosító igazol
ványra igényt tartanak, szíveskedjenek e 
végből a F. M. ‘K. E. titkári hivatalához, 
Nyárira fordulni, levélileg ia. A titkári hi

vatal mindennemű felvilágosítással készsége
sen szolgál.

— Jótékonyság. Egy vallásos érzelmű, 
jószivü úri r.ö a lévai plebánia-templomban 
levő lourdesi szobor részére tiszta aranyból 
készült koronát ajándékozott. A korona, 
mely hazai müiparunk díszére válik, Kiéin 
Sándor helybeli ékszerésznél rendeltetett 
és folyó hó 13-án és 14-én vasárnap és hét
főn ezen czég üzleti kirakatában megtekint
hetők.

— Gyászhir. Rimaszombathy Géza 
lévai kir. pénzügyigazgatósági fogalmazót 
fájdalmas csapás érte, mert édes anyja özv. 
Rimaszombathy Gyuláné Kálmánczbey Mária 
asszony e hó 7-én elhalt. A boldogult csak 
rövid idő előtt költözőt Lévára, de már is 
általános tiszteletnek örvendett. Temetése, 
melyen a lévai kir. pénzügyigazgatóság és 
adóhivatal testületileg jelent meg, nagyszámú 
közönség részvéte mellett e hó 9-én ment 
végbe. Gyászoló családja a következő gyász
jelentést bocsájtotta ki: Mély fá dalommal 
tudatjuk a forrón szeretett anya, testvér és 
rokonnak özv. Rimaszombathy Gyu
láné szül. Kálmánczbey Máriának folyó 
hó 7-én élete 51-ik évében történt gyászos 
elhunytét. A boldogultnak hült teteme f. 
hó 9-én délután 4 órakor a lévai ev. ref. 
sirkertben fog örök nyugalomra tétetni. 
Léván, 1899. augusztus 8. Áldás poraira ! 
Rimaszombathy Géza, fia, Kálmánczbey Já
nos és neje Somossy Ilona. Kálmánczbey 
Ilona és férje Sípos Ottó. Kálmánczhey 
Borbála és férje Görömbey Péter. Rimszom- 
bathy Ödön és neje Madarassy Iza, testvére, 
rokona.

— Baleset. A lévai uradalom által bé
relt plébániai-szérűn e hó 7-én a kazlak 
rakásához szükséges szalma-emeltyű szét
bontásán iparkodott egy pár munkás, amidőn 
az emeltyűt tartó oszlop a munkások elég
telensége folytán eldült s két munkást, Hru- 
csár Lajost és Lukács Jánost lábáról leütötte. 
Hrucsárnak csekély zuzódáson kivül egyéb 
baja nem történt, azonban Lukácsot, ki 
agyrázkódást szenvedett, eszméletlen álla
potban szállították a kórházba. A munkások 
állítása szerint a szerencsétlenség oka az 
volt, hogy kevesen voltak az oszlopok szét
szedéséhez. Vétkes gondatlanság esete lát
szik fennforogni s ezért a lévai rendőr
kapitányság az ügyet áttette a járásbíró
sághoz.

— Gyújtogatás. Kis-Szecsén L ó c s a i 
Lajos gazda gabonáját is csak a jó Isten 
mentette meg a tüztöl. E hó 3-án este, a 
mint a ház egyik nö tagja körülnézte a 
kazlakat, észrevette, hogy az egyik kazal 
vége füstöl. Odamegy s akkor látja, hogy 
a gazda valamelyik jó akarója szénparazsat 
dugott a kazalba. Azonban az ismeretlen 
tettes terve nem sikerült, mert a keletkező 
tüzet idejében elfojtották. A gonosz gyújtó 
gatót a csendőrség nyomozza,

— Szerencsétlenség. Nem múlik el 
az aratás a nélkül, hogy a cséplőgépeknél 
előforduló szerencsétlenségektől a krónika 
lapja üresen maradna. E hó 5-én Szabó 
István zselizi lakos gabonát csépelt, a gé
pet hajtó járgányt két ló vonta, a melyet a 
gazda 9 éves Zsigmond nevű fia a járgány 
tetején levő ülésről hajtott. A járgány kereke 
azonban a gyerek ballábát elkapta s mire 
a lovakat megállították, összetörte. A súlyo
san megsérült gyermeket e hó 6«án a lévai 
kórházba szállították, hol a sérült lábat 
amputálni kellett, A gondatlan apa ellen 
megindították a bünvizsgálatot.

— Az országos ni. kir. színművé
szeti akadémián a beiratások az előké
szítő osztályba szeptember hó 6—7-én, az 
akadémia I. és II. osztályba pedig szeptem
ber 8 án tartatnak meg d. u. 3 órától kezdve. 
Az országos m. kir. színművészeti akadé
miába való felvételhez megkivántatnak : 
a) Színpadias, csinos alak, b) Tiszta kiejtésű, 
csengő haug. e) Kifejlett testi alkotás mel
lett (melyről az intézeti orvos ad véleményt) 
legalább 18 éves kor a férfiaknál, legalább 
16 éves kor a leányoknál, mi hiteles okirat
tal bizonyítandó, d) Annyi műveltség és is
kolai képzettségről való bizonyítvány, a 
mennyit e korban minden müveit ifjútól 
megvárhatni, különösen a magyar nyelvtan 
alapos ismerete, e) Szülei vagy gyámi meg
egyezés. f) A jelentkező növendék csupán 
törvé yes családi nevén irathatja be magat. 
g) Jó magaviseletről szóló erkölcsi bizonyít
vány, b) Minden újonnan jelentkező az elő
készítő osztályba csak próbaidőre vétetik 
fel: ennek leteltével újabb vizsgálatnak vet
tetik alá. i) A belépő uj növendék 1 frt 
beiratási dijat s 5 frt felvételi dijat, vala
mennyi pedig 1 frt beiratási dijat, azonki
vül 30 frt tandijt, tartozik 2 részletben, u. 
m. szeptember elején és február 1-én előre 
fizetni. Bővebb értesítést az iut. igazgatósága 
(Kerepesi-nt I. sz. III. ein) készséggel ad.

— Nagyothállás. Egy gazdag angol 
úrnő, kinek Dr. Nicholson mesterséges fül
dobja a nagyothallást és fülzugást megszün
tette 20000 márkás alapítványt tett Dr. 
Nicholson intézetének azon kikötéssel, hogy 
ezen összegből olyanok kapjanak mestersé
ges füldobot ingyen, kiknek nincs módjuk
ban, hogy azt máskép megszerezzék. — 
Levelek a következő czimre küldendők : 
B. Y. Nicholson intézetnek, „Longcott“, 
Gunnersburg, London, W. Englaud.

A r H ÓBA GO JA.
Rovatvezető: ZUHANY.

Az első szó, A kisassszoay valamiért jónak lát
ta elájulni, Mikor magából térti köriiluézatt, mély só

hajjal s könnyek között szólt.- „Ab, mily ízléstelen volt 
az tőlem ! Zöld selyem ruhában piros bársony díványon 
elájulni!“

Vizsga után. Atya: Megbuktál és mégis azt 
mondod, hogy minden kérdésre feleltél ? — Fiú: Igen ; 
de csak annyit feleltem, hogy: „nem tudom“.

Közönség köréből.
Kimutatás.

A lévai ifjúság által 1899. julis bó 23-án 
rendezett nyári mulatság végeredményéről: 
Belépő és rendező tagsági dijak

ból befolyt.................... 206 frt. 85 kr.
Felülfizetések.........................19 frt. — kr.

Összesen: 225fit. 85 kr.
Különféle kiadásokra . . . 201 frt. 53 kr.

Maradvány : 24 frt. 32 kr.
Felülfizettek: Majláth Istvánné 2 frt., 

Pisi Samu 3 frt., ozv. Heyer Vilmosné 1 frt., 
Brach Margit 1 frt., özv. Bolemán Józsefné 
1 frt., Fény vessi Károly 1 frt., Frommer Mór 
1 frt., Liptovszki Ede 1 frt., Stósius Imre 
1 írt., Schramm Ede 1 frt., N. N. 2 írt., 
N. N. 1 frt , N. N. 1 írt., Ortman Fidél 
50 kr., Lövi N. 50 kr., Sugár Mór 50 kr.

A kimutatott 24 frt. 32 kr. a lévai 
jótékony nöegyletnek átadatott.

Léván, 1899. augusztus 12.
Jakabfalvay Barna,

r. b. pénztáros.

Foulard-selyem 65 krtól 
3 frt 35 Krig méterenként — japánt, chinai 
stb. legújabb mintázatok és színekben, va
lamint tekete, fehér és színes HENNE- 
BEB.G SELYEM 45 krtól 14 irt 65 krig 
méterenként — legdivatosabb szövés, szin 
és mintázaban. Privát fogyasztóknak 
póstaber és vámmentesen valamint házhoz 
szállítva — mintákat pedig postafor
dultával küldenek,
HENNEBERG G. selyemgyárai

(CS. CS L Udvari szállító; Zürichben.
Magyar levelezes. Svajczua Kétszeres level- 

belyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza- m.-mázsánként 7 frt 80 ár, 8 trt. 10 Két
szeres 6 trt 20 kr. 6 trt 40 Kr. — Rozs 
6 trt 10 kr. 6 frt 20 Kr, Árpa ö frt 50 
6 frt 90 Kr. Kukortcza 5 frt 70 ki- ó trt 90 
Kr. Bau 5 trt 70 kr. 5 irt 90 kr. Z>ab 5 trt 80 ar 
6 trt — kr. Lencse — írt — Kr. — frt — «r 
Köles — frt — kr. — frt — kr.

Nyilttér.
i.

Árverési hirdetmény.
Az esztergomi méltóságos főkáptalan 

tulajdonát kepező, Gr.-tizt.-Benedek köz
ség határában fekvő következő ingat
lanok ; és pedig:

a) a vasút mentén fekvő korcsma
épület ;

b) a vasút mentén fekvő 3 cat. holdat 
meghaladó gyümölcsös kert; és

c) 4 cat. holdat meghaladó réttest 
folyó hó 22-én délelőtt 10 órakor 
a kovácsi uradalmi irodában megtar
tandó nyilvános árverésen eladatnak.

Az árverési feltételek Hars-Ková
csiban betekinihetők.

Uradalmi tisztség.
ii.

♦ ♦
♦
♦

Magas jutalékban ♦
részesülnek megbízható szolid ügynökök •

A Kik törvényszerűen megengedett sorsje- ▲T gyekuek,reszletfizetesre való eladásával,
egy nagy pénzintézet (részvény társaság j ♦

♦ számlájává foglakozni óhajtanak. Ajau *
♦ iatuK „Confidentia" czimeu : Eckstein
A Bernül hirdetési irodájába Budapest, V., *T
♦

Eürdö-utcza 4. iutezendőK. ▼
f

111.

KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST!

frondorfi
I- • Wiikáiíkus *'™esnteS

LJ

MINT NYÁLKA OLDÓSZER 
úgy magában mint meleg tejjel vegyítve 
köhögésnél, regedtségnél, tüdőhurut
nál stb legjobb gyógysikerrel ajánltatik. 
Nehezen emésztő, nomorhnrnuál 

Kitűnő hatása van!
Főraktár: AMSTETTER IMRE czégnél.
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Kerestetik
élénk forgalmi helyen Léván az ala
kulandó

TEJSZÖVETKEZET
részére egy bolt, raktár és kis lakással, 
s jégeltartására alkalmas helyiség no
vember 1-től; azonkívül egy tej
eladási ágens jutalékra.

Bővebb felvilágositást nyújt:

Levatich László
Nagy-Kálnán.

HIRDETÉSEK. 1899. augusztus hó 13.

Kávé
00F* Fi'u.m.é'ból 

közvetlen a tengeri hajóról szótküldve
1 zsák 4 kgr. Rió kávé jó izü..........................4.60
1 zsák 4 kgr. Portoriko kávé uagyszemü . 5.60
1 zsák 4 kgr. Kuba kávé nagyszemü • . 5.76
1 zsák 4 kgr. Portoriko gyöngykávé . . . 6.12
1 zsák 4 kgr. kék Jáva gyöngykávé . . . 6.80

elvámolva, bérmentve és csomagolva min
den más költség nélkül.

Árjegyzéket és látképes levelezőlapot kívánatra ingyen túlit
Fratelli ZDeisinger,

FIUME, szabad kikötő 28.

A magyarországi kávésok bevásárlási forrása.

A Nyitrai Takarékpénztár
értesíti a t. közönséget, hogy a nyitrai vasúti állomással közvetlenül össze
kapcsolva lévő

termény és áruraktárai
folyó évi augusztus hó 10-én

megnyíltak.
A beraktározott gabona, termények és áruk olcsó dij mellett a 

lehető legjobban kezeltetnek, tűzkár ellen biztosítva vannak és azokért a 
Nyitrai Takarékpénztár felelős. Az áruraktár használatával jelentékeny fuvardíj 
megtakarítás, bármikori olcsó kölcsönhöz jutás, az áruk pontos mérlegelése, 
biztonsága, könnyű eladhatása stb. előnyök járnak. A termény és árurak
tárak Nyitra város és környékének termelőire és kereskedőire és általában 
közgazdasági viszonyaira jelentékeny hasznot hozni hivatottak, minélfogva a 
Nyitrai Takarékpénztár ezen intézmény igénybevételét és használatát, — mely 
Önállóbb kereskedésre képesíti a termelőt, különösen az aratás utáni igen nyo
mott árviszonyok közötti kényszeritett eladástól — megmenti, a nagyközönség
nek melegen ajánlja.

Raktári üzletszabályzatot a takarékpénztárban bárki kaphat — beraktározni 
és árukat kiraktározni minden köznapon lehet egész nap és a raktári fekbér, 
(mely hetenkint száz mmázsa gabona után 50 kr.) stb. csakis a kiraktározáskor 
fizetendő. Előre tehát semmit sem kell fizetni. A raktári kölcsönök a beraktározást 
követő napon már kifizettetnek.

Bővebb felvilágosításokat készséggel és a legjobb útbaigazítással adnak 
meg a Nyitrai Takarékpénztár közegei.

Az igazgatóság.

| 241O.|1899. tlkv. sz.

Hirdetmény.
Marosfalva község telekkönyve birtok

szabályozás következtében az 1869. évi 2579. 
sz. I. M. rendelethez képest átalakittatik és 
erre egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve 
a melyekre az 1886. évi XXIX. t. ez. az 
1889. évi XXXVIII. t. ez. és az 1891. évi 
XVI. t. ez. a tényleges birtokos tulajdon
jogának bejegyzését rendelik az 1892. évi 
XXIX. t. czikben szabályozott eljárás a te
lekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap
csolatosan foganatosittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat 
hitelesítése és a helyszíni eljárása a nevezett 
községben 1899. évi szeptember hó 20 án 
fog kezdődni s ettől kezdve hetenként, szerda, 
csütörtök, péntek és szombati napokon foly- 
tattatni fog a munka befejezéséig s ezeknek 
teljesítésére Pogány Virgil kir. járásbiró és 
Demény Győző tlkvi átalakító dijnok kül
detnek ki.

Ennélfogva felhivatnak :
1. Az összes érdekeltek, hogy a hitele

sítési tárgyaláson személyesen avagy meg
hatalmazott által jelenjenek meg és az uj 
telekkönyvi tervezet ellen netalán észrevé
teleiket annál bizonyosabban adják elő : mert 
régi telekkönyvek végleges átalakítása után 
a téves bevezetésből eredhető kifogásokat 
jóhiszemű harmadik személyek irányában 
többé nem érvényesíthetik.

íHB

Is:3
ízlésesen és olcsón 

készít

Meghívót
továbbá

eljegyzési

esketési

© Paplanok nagy választékban.
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Szülők figyelmébe.

Fiú ingek deákoknak . . 31 cm.-tó'l 35-ig. 

Fehér „ gallér és kézelő nélkül 1 frt. — kr. 
Fehér „ „ „ kézelővel 1 frt. — kr.
Szines „ „ „ „ 1 frt. — kr.
Fehér 4-szeres gallér darabja — frt. 15 kr.

„ „ „ kézelő ... — frt. 25 kr.
1 tuczat fehér zsebk. szines széllel 1 frt. 20 kr. 
1 „ „ vász. zsebk. szin. „ 2 frt. — kr.

A fehérneműkhöz himzett betűk külön 

nem számíttatnak, fel

Kiváló tisztelettel

Fried Sándor,
Petőfi-utcza, a nagy tőzsde mellett.

© I Nyakkendők, gallérok és kézelők.

2. Mindazok, a kik a telekkönyvekben
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt 
előterjesztést kívánnak tenni, hogy a bizott
ság előtt a kitűzött határnapon megkezdendő 
eljárás folyama alatt jelenjenek meg és elő
terjesztéseiket igazoló okirataikat mutas
sák fel. .

3. Mindazok, kik valamely ingatlanhoz
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi be
kebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, 
az átírásra 1886. évi 29. t. ez. 15 18. §.
és az 1889. évi 38. t. ez. 5. 6. 7. és 9. §-ai 
értelmében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak, és azokkal igényeiket a kikül
dött bizottság előtt igazolják, avagy oda
hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tu
lajdonos az átruházás létrejöttét a bizottság 
előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog be
kebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
külömben jogaikat ez utón nem érvényesít
hetik és a bélyeg és illeték elengedést ked
vezménytől is elesnek ; és végül:

4. Mindazok, a kiknek javára tényleg 
már megszűnt követelésre vonatkozó zálog
jog, vagy egyébb megszűnt jog van nyilván- 
könyvileg bejegyezve: ugy szintén az ily 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdono
sai, hogy a bejegyzett jognak törlései ké
relmezzek, illetve, hogy a törlési engedély 
nyilvánítása végett a kiküldött bizottság 
előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

Kelt Léván, a kir. járásbiróság, mint 
tlkvi hatóságnál, 1899. évi julius hó 21-án.

Pogány, kir. jbiró.
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NÉVJEGYEKET
a legkedveltebb 

modern alakban

NYITRAI és TÁRSA 
könyvnyomdája 

LÉVÁN.

Bars- és Hontmegye részére
ÉRCZKOPORSÓ FŐRAKTÁR KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN

Beschorner A. M.
első cs. kir. osztr.-magyar-, német franczia-, olasz- és orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából.
Ezen szabadalm. 
érczkoporsók Eu

rópában majd 
minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

szállításá
hoz, leginkább 

légmentességük miatt, mi által az ártalmas légszesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 frtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nak, koszorúk, szalagcsokrok stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
Nyomatott Nyitrai óa Társa könyvnyomdájába^ Léván*


