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Tűzoltó egyesületünk.
A lévai tűzoltó egyesület ma tartja 

évi közgyűlését. Sajnos, hogy ezen jobb 
sorsra érdemes egyesület iránt a lévai 
társadalomban oly kevés érdeklődés mu
tatkozik. A múlt évben az egyesület 
maga is érezte, hogy eljutott a válság 
útjára, azonban utolsó kísérletül oly em
bereket állított az egyesület élére, a 
kiknek energiája, tevékenysége legalább 
az egyesületi tagoknak az önbizalmát 
helyreállítsa. S ez mondhatjuk, sikerült 
is. Az egyesületi élet élénkebb, tagjai
nak összetartása szilárdabb lett Külö
nösen az egyesület páratlan buzgalmu 
s ügyeit valóban szivén hordó elnöké
nek köszönheti azt, hogy az egyesület 
tekintélye minden vonalon emelkedett; 
a tagok szakértelmének s ügybuzgósá- 
gának gyarapodása méltán dicséri a 
főparancsnok és osztályparancsnokok 
tevékenységet

De hát mind a mellett, hogy úgy 
az elnök, mint a parancsnokság a leg
nagyobb erőmegfeszitéssel dolgozik azon, 
hogy az egyesület oly állapotban legyen, 
hogy feladatának minden időben és 
minden körülmények között megfelel
hessen, kérdjük, mi lehet az olyan 
egyesületnek sorsa, a melynek évi 
költségvetése több száz forint deficittel 
záródik ? Mi lehet a sorsa az olyan 
egyesületnek, a melytől nem csak a 
városi hatóság, de a magánosok is el- 
vátják azt, hogy hivatását híven be
töltse, vész idején kötelességét önfelál- 
dozóan teljesítse, de neki erre a módot 
és eszközöket meg nem adják, az anyagi 
segélyt tőle megtagadják?

Léva városa évi négyszáz forint 
segélyben részesíti az egyesületet s ezzel 
azt hiszi kötelességének eleget tett. A 
hatvan pártoló tag átlag 180 forinttal 
járul az egyesület évi bevételeihez. Eze
ket teljesen felemészti a szolga és al- 
szertárnok fizetése. Megjegyezzük, hogy 
az alszertárnok évi díjazása 40 írt. A 

szerek javítása, az elromlott szereknek 
újakkal való pótlása,a legénység hivat alos 
ruházata s egyéb szükségletek fedezése 
a jó emberekre van utalva.

Pedig mint a főparancsnok ur hi
vatalos jelentéséből tudjuk, az egyesü
let még a legszükségesebbeket is nél
külözi. Egyik fecskendője az utolsó 
órákat éri s tartani lehet, hogy a leg
szükségesebb pillanatban felmondja a 
szolgálatot. Tömlőinek nagyrésze meg
sérült állapotban van. A tagok gyakor
latot nem tarthatnak, mert mászóházuk 
nincsen.

De egyébként is olyan városnak, 
minő Léva városa, melynek minden 
udvara egy-egy tűzfészek, a modern 
tűzoltás más eszközeiről kellene gon
doskodni. Elodázhatatlan kellék a fen
nebb emlitett hiányok pótlásán kivül 
egy hidrofornak beszerzése, a Perec
pataknak a malom melletti részén egy 
szivattyú felállítása, hogy veszély idején 
könnyen és akadálytalanul megtölthetők 
legyenek a vizes hordók.

Az egyesület ezen kivül mászóház 
építését és évi 1000 forint segélyt kér 
a várostól. Ezek iránt már jó ideje, 
hogy kérvényt intézett a városhoz, de 
kérelme eddigelé elintézést nem nyert. 
Pedig talán a városi polgárok vagyo
nának biztonsága megérdemli azt, hogy 
kissé alaposabban foglalkozzunk vele. 
Lehet a takarékosságnak mindenütt és 
mindenkivel szemben értelme, csak a 
tűzoltó egyesülettel szemben nem. A 
mit a tűzoltó egyesület Léva városától 
kér, az oly kevés ahhoz képest, mint 
a mennyibe a városnak a kötelező tűz
oltóság kerülne, mert ebben az esetben 
legalább 12 fizetett tűzoltót is kellene 
tartania, s ezt a tűzoltóságot teljesen uj 
felszereléssel kellene ellátnia, mert a 
mai egyesület vagyona annak felosz
lása esetében az alapszabályok értelmé
ben a lévai kórház-egyesületé leend s 
hogy ez ingyen nem fogja a városnak 
átengedni, az bizonyos.

Csak nem rég foglalkoztunk e kér
déssel; a közgyűlés napján alkalomsze
rűnek találtuk, hogy felhívjuk rá a 
hatóság és a polgárság figyelmét. Igen 
kérjük, hogy úgy az, egyik, mint a 
másik, ha tájékozódni akar az egylet 
sorsáról, ne sajnálja a fáradtságot a 
közgyűlést végig hallgatni, s akkor 
látni fogják majd, hogy bizony az az 
egylet, mely oly humánus célt szolgál, 
a melynek oltalma alatt hajtjuk fejün
ket éjjeli nyugalomra, s a melynek 
felvirágzása érdekében mostani érdemes 
elnöke s parancsnoksága oly páratlan 
tevékenységet fejtenek ki, sokkal jobb 
sorsra érdemes, mint hogy a városi 
képviselőtestület és a polgárság oly 
könnyen napirendre téljen kérelme felett.

Mert itt nincs s nem lehet más vá
lasztás, mint az, hogy vagy lehetővé 
tesszük a szükséges segítő eszközök 
megadása által az egyesület hivatás
szerű működését vagy egyszerűen annak 
megtagadása által azt feloszlattatjuk. S 
hogy melyik előnyösebb a városra 
nézve, azt mindnyájan tudjuk, de azért 
nem árt, ha Ciceróval mi is emléke
zetébe hozzuk a városi hatóságnak: 
Videant consules, ne quid respublica 
detrimenti patiatur !

A házasság és a társadalom.
Irta: HANUSZ ISTVÁN.

(Folytatás.)

Az egyén fejlettsége tekintetbe vételével
megengedi a házasságra való lépést a törvény
a következő éves korban leányoknak fiuknak
Portugalliában .... . 12 14
Spanyolországban . . ■. . 12 14
Görögországban . . . . 12 14
Svájczban (déli völgyek) . 12 14
Magyarországon . . . . 13 16
Németországban . . . . 14 18
Ausztriában.................... . 14 18
Francziaországban . . . 15 18
Belgiumban.................... . 15 18
Itáliában ...... . 15 18

Romániában........................ 16 18
Svajczban (hegyi kantonok) 17 20

Mást mutat a gyakorlat.
Cochin-Chinában a 7 éves leánykának 

már férjet keresnek,az amerikai indián 10—11 
évvel adja a lányát férjhez ; a vándorló czi- 
gányoknál nem ritka, hogy a 11 éves nő 
már a saját gyermekével játszik; Jamaiká- 
ban is gyakori a 12 éves anya. Franczia- 
országban a Code Napóleon emelte a leányok 
férjhez menetele korát 13 évről 15-re, Spa
nyolországban leggyakoribb eset a 14 éves 
menyasszony. A mely hindu leány 16 éven 
túl pártában marad, az a templom szolgála
tába lép, mert már meghaladta a férjhez me- 
hetés korát. Németországban pedig igen ritka 
a 18 évesnél ifjabb menyasszony.

János György porosz herczeg, ki 1571— 
1598. között uralkodott, 55 éves korában 
vette nőül harmadik feleségét, a 14 éves 
Erzsébet anhalti herczegnöt s az öt 18 gyer
mekkel ajándékozta meg; a megelőző két 
nejének együttvéve csak 12 gyermeke volt. 
A régi magyar családi élet ismerői előtt 
általánosan tudott dolog, hogy jobban siettek 
hajdan a házasélet megkötésével, mint ma. 
A férfiak még pechezö által keresték meg 
életök párját; az is rendes volt, hogy a 
leányoknak 15 éves korukban, sőt hamarább 
is bekötötték a fejét. Ungnad Kristóf Egervár 
kapitányának leánya Anna Mária már 14 
esztendős korában menyecske volt 1584-ben, 
mert ez évi január 22-én esküdött meg Erdödy 
Tamás gróffal.

Születés előtt való eljegyzésre is volt 
példa Németországban.

IV. Károly császár 1368-ban alighogy 
megkereszteltette fiát Zsigmondot, már is el
jegyezte a nürnbergi őrgróf leányával Kata
linnal. De hogy az újdonsült rokonság még 
erősebb legyen, kölcsönösen kikötötték, hogy 
ha 5 év leforgása alatt gyermekök születik, 
azok is egymáséi legyenek. így lett a császár 
Margit leánya, ki épen 5 évre 1473-ban szü
letett, az őrgrófnak szintén azon időn belül 
született fia nejévé. De az előbbi eljegyzést, 
mely más életben levőket fűzött össze, nem 
követte házasság, mert Zsigmond előbb Nagy

TÁBCZ A.

Zokog a szél . . .
Zokog a szél, sírva, zúgva
Verdesi az ablakom . . . 
Gondolsz-e rám a távolból 
Édes, kedves angyalom ?

Gondolsz-e rám, mikor este 
Bagyogr ik a csillagok ?
Elnézed-e az enyémet,
Azt a halvány csillagot ?

Gondolsz-e rám, ha a szellő 
Meglegyinti arezodat ?
Hallod-e a suttogásban
Az én fájó hangomat ?

Hallod-e a madárdalban 
Vágyaimnak tengerét ?
Érzed-e a lágy fúvóimat: 
Csókjaimnak őzömét ? . , .

Óh de minek kérdem ? — köztünk 
Fekszik egy nagy tengerár . . , 
Hogy a lelkem is elfárad, 
Mire újra visszaszáll . . .

fíuttkay Emma.

Berukkolás.
A kiket az idei sorozáson tauglichnak 

jelentett ki a sorozó bizottság, azok e hó 
hó 6*án rukkolnak be ezredeikhez. A légé* 
Dyek bizonyára érzékeny búcsút veinek » 

czivilszabadságtól, mit a dinsztreglama 
hosszú három évre felfüggeszt. A vidékiek 
közül már az előtte való napon sokan meg
érkeznek a városba, hol egyenként, de leg
többször csapatosan őgyelegnek az utczákon. 
Meg lehetett ismerni, hogy ezek leendő kék 
mundéros hadfiak, mert mindegyiknek félre 
volt csapva a kalapja, mintha csak ezzel 
akarták volna jelezni, hogy a czivilélettöl 
való válás nem olyan fájdalmas, mint ahogy 
azt beszélik. Szélnek áll a kalapjok, de az 
arezok olyan szomorú kifejezésü volt, mint 
azoké szokott lenni, akiknek örömet, vigsá- 
got muszáj mutatni. A legények mindegyike 
visz magával egy kis ládát, melybe bele 
pakolják már a czivil élet maradványait, a 
reklit, a lajbit, a nyakravalót és a jó Ég 
tudná még hogy mit; és mindegyikkel jön 
valaki, mindegyiknek van kísérője.

Érdekes nézni ezeket a legényeket, kik
nek három évig nem lesz egyéb dolguk, 
mint őrzeni a trónt és hazát. Olyan szomo
rúak, olyan lehangoltak, mint az a vándor, 
ki fájó szívvel vál meg szülőfalujától. De 
válni kell. Kis négyszögletű ládikát hoz 
mindegyik a vállán, a miben bizonyára volt 
a kis útiköltségen kivül még más is ; egy kis 
kalács, vajas pogácsa, vagy jó túrós rétes, 
a mit otthon sütött a jó édes anya, ki bizo
nyára egy pár köny cseppet is ejtett abba a 
süteménybe, hogy annál édesebb, annál izle- 
tesebb legyen. . . .

Mindegyiknek akad valakije, aki eljön 
velők a városba, hogy biztatgassa, hogy vi« 
gantalja őket, Az egyik mellett üreg; éleme- 

dett anyóka döczög, aki csak úgy utána megy 
a fiának, mert hát nem bírja már úgy a lába. 
És mig bejönnek a városba, az a jó öreg 
asszony le nem veszi tekintetét a fiáról, hanem 
csak nézi, nézi mereven és hosszan. Ki tudja 
mire gondol ? De hogy gondol valamire, bi
zonyítja az a könycsepp, mely sűrűn felragyog 
a szemében, a mit hirtelen letörül, nehogy 
észrevegye a fia. Minek keserítené azzal a 
könycseppel, hisz igy is elég bú nyomja an
nak a szivét. S mig beérnek a városba, — 
a vasúttól elég hosszú az ut — egy szót 
sem váltanak egymással, pedig bizonyos, hogy 
mindegyiknek nagyon sok mondani valója 
van. De ha felnyitnák a szájokat, tudja az 
Isten mért, de olyan hamar sírásra állana. 
Ha bemennek valamelyik kocsmába, olyan 
immel-ámmai kérnek valamit, mintha kéne 
is nem is. A legény vaskos karjára hajtja 
fejét, két tenyerébe temeti az aczát, hogy 
ne lássa az a jó öreg asszony, hogy az ö 
fia bús, bánatos. Jobb ha nem látja, hiszen 
a nélkül is elég bánatos az a jó öreg asszony, 
így rejtegetik egymás elöl kÖDyeiket, igy 
akarják mutatni, hogy hát nem olyan bána
tosak. Pedig mindakettőnek marja valami a 
szivét, de azt eltitkolni iparkodnak, hogy 
egymást — vigasztalják. És megvigasztalódik 
mind a kettő, hogy titkon könyeznek, simák.

És együtt mennek el az ezredparancs- 
noksághoz. Mig a fiú bent jár, a jó öreg 
asszonynak kint kell maradnia, ott kell 
várakozni, mig azok a fényes gombos urak 
döntenek a felett, hogy az ő fiának hol és 
melyik Másadnál kell kÍMőlgálni a beiMU 

három évet. És a jó öreg asszony leül a 
kölóczára, s csipkés kendőjébe temetve arczát, 
úgy megsir, úgy meg zokog .... Hiszen 
most nem látja a fia, azok az idegenek pedig, 
akik elmennek előtte, nem érzik az ő fáj
dalmát.

S mikor kijön a fia a parancsnokságtól, 
hirtelen megtörli a szemét, mosolyogni akar. 
De a fiú mégis észreveszi, hogy sirt, s lassan, 
szomorúan, szinte feddőleg mondja:

— Már megint sirt édes anyám ? I , . .
És az édes anya eltagadja anyai könyét, 

csakhogy ne keserítse el a fiát, aki maga 
is alig bírja visszatartani a könyeit. Szétnéz
nek még egy kicsit a városban, aztán be keli 
rukkolni a legénynek a kaszárnya színtelen, 
rideg, falai közé, hol belerázzák a zöld pity- 
kés kék mundérba. S mikor teljesen fel
szerelték őket, sorba állítják a kaszárnya 
széles udvarán, hol a káplár ur végig nézi 
őket, hogy passzol rájok a császár ruhája. 
S mig az uj hadfiak ott sorakoznak szép 
sorjában az udvaron, kint a rácsos kerítés 
megett úgy megsirnak, úgy megpityeregnek 
az anyák, a kedvesek............

A lévai járásból besorozott bakák az 
esztergomi 26-ik ezredhez vonulnak be. A 
honvédek egy részét a Nyitrán állomásozó 
14. bonvédgyalogezredhez osztják be, a 
huszárok egyrészét pedig viszik messze, 
messze Bécsbe, vagy Szombathelyre. Már 
tegnap délután láttam egy csomó legényt, 
kik előre elindultak, hogy leendő állomásukat 
körülnézzék, Két szál czigány kisérte a 
gyerekeket; « utánuuk ballagott aa édes.



Lajos leányát, Mária magyar királynőt vette 
nőül, annak halála után pedig Cilley Bor
bálát, és cserben hagyott menyasszonya Szent- 
Klára néven 1409-ben halt el a hofi kolos
torban, mint apácza-fejedelem asszony.

Nincs Amerikában vén leány. Atlanta 
georgiai városban birságra Ítélt a biró egy 
gentlemant azért a szóért, mert az egész
séges embert csak 65 éves korától fogva 
nevezhetni vén-nek, de a leányt akkor sem, 
mivel a hölgyek tovább élnek, mint a férfiak. 
Nem is az évek vénitenek, hanem a kedély 
elsavanyodása, — és elég korán eléri az a 
leányt, ha mint poste restante levél kiváltat- 
ian reked meg pártájában.

Az elért megelégedés, a czélért való élés 
a fiatalosság meghosszabbítója, meg a gazda
gabb szellemi tartalom, — de a férfiakra is 
ráolvassa azt a statisztika. Devay franczia iró 
szerint a mely férfiú 30 éves korában meg
nősül, 11 jó évvel toldja meg életét, a 35 
éves vőlegény 8 évet nyer, még a 40 éves 
is kap 5 jó esztendőt, de 50 éven fölül a 
házasság már agancsokkal jár, és talán az 
is többet ér a semminél. Csakhogy Devay 
urat arról gyanúsíthatni, hogy czélzatos a 
statisztikája, mert 9 leánya van hajadon.

Peru-ban oly jó orvosságul tekintik a 
házasságot a katonai szökdösés ellen, hogy 
a hadi szolgálat tartama alatt kötött házas
ságot még papi áldás hiján is törvényesnek 
ismeri el a társadalom, — noha ott a polgári 
házasság állami intézménye még ismeretlen. 
Es katonai menetelésnél az asszonyok csapata 
megy elül, mert igy elmaradozás nincs, a 
vitézek rendben és időre érkeznek meg a 
feleségek nyomában.

A müveit világban pedig idegesség ellen 
jó a házasság. Laufenauer doktor azt irta, 
hogy a legénykori emlékek alapján fölépült 
idegesség ellen nem egyszer vált be már 
gyökeres orvosságul a megnősülés, — de 
természetes, hogy ha valaki nem valamely 
ideges teremtést, hanem nyugodt, okos leányt 
vesz feleségül. Az ideges férfiaknak határo
zottan káros a legényélet. Az ideges leányo
kat pedig föltétlenül férjhez kell adni, rájok 
nézve a házasság valóságos patika.

(Folyt, köv.)

Barsvármegye törvényhatósági bízott* 
ságának ülése.

Barsvármegye törvényhatósági bizottsága 
múlt hó 28-án tartotta évnegyedes reudes 
közgyűlését a főispán elnöklése mellett.

A főispán megnyitó beszédében elismeré
sének ad kifejezést az alispánnak a vármegye
ház átalakitása körül tett fáradozásaiért, az 
alispán pedig a tisztikar nevében a vármegye 
közönségének mond köszönetét. — Megem
lékezik a főispán Kürthy József haláláról,

S mig e csapatot néztem ugy elhallgattam 
egy halkan dúdolt dalt, mely melankolikus 
dallamával keserít, husit. Feljegyeztem e dalt: 

Ha felmegyek a kárpáti hegyekre, 
Feltekintek a csillagos egekre ;
Onnan nézem, merre van az én hazám, 
Merre lakik a babám,
— Azt sem tudom szeret-e még igazán,

D. M. esküvőjére.
Virág vagy; de mint a virág 
Leszakítva már.
Sors rendje ez, ne kérdezd hát: 
Titkon rád mi vár ?

Leszakítva a virág .... majd
Hervad és majd hull;
Szirmai közt, kebelyében
Bús enyészet dúl.

Hanem téged, te lány; Virág,
Ne érjen bú s gond!
Reményedet koszorúba
Tovább, tovább font!

K. F.

Karczolatok. 

Beöthy Ödön.
Védted az alkotmányt, mint védi helyét az oroszlán ; 

Számkivetésben is azt s nemzetedet siratád.

Horváth Mihály.
Szép a történet, te e szépség mestere voltál; — 

Tetteid Írásod, mind bizonyítja hiven.

Faragó. 

és érdemeit kiemelve indítványára a vár
megye közönsége részvétét jegyzőkönyvbe 
foglalni és a családnak megküldeni rendelte.
— Plósz és Hegedűs mitnsz'erek v. b. titkos 
tanácsossá lett kineveztetéaük alkalmából a 
főispán indítványára a vármegye közönsége 
feliratban üdvözli.

Az üresedésbe jutott választott törvény
hatósági bizottságoknak választás utján való 
betöltése iránti intézkedéssel az alispán lett 
megbízva. A katona beszáilásolási és tiszt
viselői nyugdíj pótadók 1900. évre */2 krban 
lettek megállapítva névszerinti szavazással. 
Erzsébet királyné emlékére emelendő szo
borra megszavazott 1000 frtos adomány a 
katona beszáilásolási alapból lesz fizetendő.

Alsó-Pél község ingatlanának a róm. kath. 
hitfelekezet részére való elajándékozást tár
gyszó határozata feloldatott, és a község 
egy uj határozat beterjesztésére utasitatott, 
mert az ingatlan nem iskolai czélra lett a 
község által adományozva. A „Leveled“-i 
pusztának Nagy-Salló község részéről leendő 
birtokba vétele iránt Nagy-Salló közönsége 
felszóllitatni határoztatott, hogy a birtokba 
vétel iránt határozzon. A nagykálnai három
tagú úrbéresektől Nagy-Kálna község részé
ről birtokba veendő ingatlanok átvétele iránt 
a törvényhatósági bizottság utasította a tiszti 
főügyészt, hogy a birtokba vétel iránt a 
kellő intézkedéseket tegye meg.

Újbánya város határozata az irodai szük
séglet egy részének a gyámpéuztár tartalék 
alapjából való megtérítése iránt jóváhagyatott.
— Léva város határozata a Szladki-fele in
gatlan megvétele iránt elfogadtatott. Vichnye- 
Peszerény község kötelezvénye az iskola 
czéljára vett telek árának törleszthetésére 
felvett kölcsönről jóváhagyatott, mig ugyan
ezen községnek a győri munkások községi 
pótadó ügyében hozott határozata, szabály
rendelet hiányában hatályon kívül helyezte
tett. Kis-Sáró községnek határozata a vadá
szati jognak szabadkézből való bérbeadása 
iránt, Lekér község ingatlanának eladására 
vonatkozó jogügylet, a Felsö-Zsadány község 
ingatlanának eladására vonatkozó jogügylet 
elfogadtatott.

A lévai Stefánia-árvaház javára 100 frt 
a jótékonysági alapból, özv. Schön György- 
nének férje után járó halotti negyede 150 
frt utaiváuyoztatott. — Meg kiutalványozta- 
tott Újhelyi Gusztáv volt föpénztárnok 1000 
frt óvadéka, miután a számadások azon idő
ről rendben találtattak.

* *
*A közgyűlést megelőzőleg a főispánnál 

az alispán vezetése alatt a vármegyei tiszti
kar tisztelgett, üdvözölvén öt azon alka
lomból, hogy Ö Felsége által a Lipót-rend 
lovagkeresztjével kitüntetve lett, és ezen 
alkalommal nyújtotta át a díszes albumot, 
a megye főispánjának 10 éves jubileuma alkal
mából. A főispán meghatót tau, meleg sza
vakban köszönte meg a tisztikar ragaszko
dását és tiszteletét. Azután tisztelgett a 
községi jegyzökar testületileg. — A köz
gyűlés után az egcaz tisztikar és számos 
bizottsági tag a főispán vendégei voltak és 
a gazdagon megteritett asztalnál 120-an fog
laltak helyet. A tósztok sorát Báthy Lász.ó 
lévai prépost nyitotta meg a főispánra emel
vén poharat szokott ékes szólásává!, azután 
a főispán a vármegye közönségére, dr. Amon 
Ede a főispánra, Majlath István főjegyző a 
tisztikar nevebeu a főispánra, Lakuer László 
az alispánra és az alispán a vármegye kö
zönségére emelte poharat. Az ebed alatt 
Gáspár ar.-maróthi jóhnü zenekara játszott 
fülbemászó darabokat és az ebéd végeztével 
Paikovich Emil körmöczi szolgabiró mutatta 
be hegedü-müvészetet. A társaság a legjobb 
kedélyben 5 óra után oszlott szét. — r. t.

Különfélék.
Lapunk múlt számával befejeztük XlX-ik év

folyamunk 111. negyedévét. Előfizetést nyitunka 
„Barsu XlX-ik évfolyama IV-ik negyedévére. 
Tisztelettel kérjük ez alkalommal előfizetőinket, 
hogy előfizetéseik megújítása iránt e hét folya
mán intézkedni szíveskedjenek, nehogy — ké
sedelem miatt — a lap szétküldésében akadá
lyok merüljenek fel.

Helyben az előfizetések eszközlésével e lap 
kihordója bizatik meg; vidéki előfizetőink ré 
szére pedig póstautalványt mellékeltünk.

— Szeptember végén Gergely pápa 
naptára szerint múlt héten aezdödött meg az 
ősz ; itt a hervadás, az elmúlás ideje. A ma
darak elszállanak és a levelek lehullanak, ugy 
mint már eddig is minden áldott évben, ha 
nem is annyiszor, mint a poéták megírták. 
Mert a poéták mindnyájan szeretik az őszt, 
a levelek hullását, a természet halála napját. 
Az őszi köd jótékonyan borul a haldokló 
szépségre, aki szégyenli mezítelenségét és 
elhervadt bájait. A szél, jóllakott, hűtlen 
udvarlók módjára, könnyelműen fütyürész a 
kopasz ágak között, mintha nem is ö csókol
gatta volna szerelmes susogással néhány hónap 
előtt a fakadó fiatal virágokat. És a föld érzi, 
hogy vége a szép napoknak ; fázik, didereg 
mert már kihűlt a vére ; mindenki elhagyja ; 
madarak, virágok, aa emberek is beljebb 

húzódnak a nagy háztömbök közelébe, csak 
az abszolút jóság, az ég szánja meg néha, 
néhány könnyet hullatván rá : permetező őszi 
esőt. Miért szeretik a poéták mindnyájan az 
őszt, miért szeretik mindnyájan az elmúlás 
idejét, a mely állítólag a halálra, a múlan
dóságra emlékeztet ? Miért sétál az, aki csak 
hideg borzadálylyal gondol a halálra, boldo
gan, dudorászva a hervadó erdőben ? Mert 
nem a halált hozza eszünkbe a lepergő fa
levél, és nem a sirra emlékeztet a zizegő avar, 
hanem akkor érezzük igazán a bennünk lük
tető életet, amikor körülöttünk sírba dől, 
elenyészik minden. Mert büszke önérzettel 
tapossa a sárgult levelet czipö-sarkával a 
természet ura 1 Diadalmas érzéstől dagad a 
melle amikor látja pusztulni köröskörül a 
természetet és azt mondhatja magában : — 
íme mindez meghal, de én megmaradok 1 Ezért 
járjuk szívesen a haldokló erdőt, ezért fütyö- 
részünk versenyt a hűvös őszi széllel, mert 
érezzük magunkban ifjúságot, az erdő, mikor 
mindent megfakitott a végelgyengülés, a 
halál. Ezért vesz erőt mindenkin sejtelmes 
fájdalom, értethetetlen bu, mikor a tavasz 
bevonul. Mert irigyeljük a fakadó rügyeket, 
a fesledezö virágokat az ö abszolút ifjúsá
gukért. Mert gyötrődve érezzük, hogy véneb
bek vagyunk a környezetünknél és sóhajtva 
mondjuk magunkban : — Igen, ők most kezdik 
az életet, melynek mi már a közepén vagyunk ; 
ők most érik meg az első tavaszt, mikor mi 
már Isten tudja hányadikat éljük ! Ezért 
felületes érzés az a melankólia, mely az őszi 
költeményekben megszólal; felületes érzés, 
melyet itt ott elfojt a titkos öröm, a diadal
ittas ujongás a magunk életképességén ! Isten 
veletek lepergő falevelek, Isten veletek el
hervadt virágok, elkorhadt ágak, lehullott 
gyümölcsök ; Isten veled szegény nyár ; Isten 
veled, te elmész, mi maradunk !

— Október 6. Arad felé fordul e napon 
a magyar szív kegyelete. Ott hulltanak leg
jobbjaink, . . . ötven év előtt ott vérzett el 
a Szabadság, Egyenlőség és Testvériség. 
Aradnak Golgotháján emelkedett a bitófa, 
a mely jelvénye lett azon eszme szentsé
gének, a mely aiatt küzdöttek ök. Aradnak 
Golgothája I megemlékezünk e napon rólad! 
Te láttad az igazságot porba tiporva. Te 
szemtanúja voltál a szabadság elvérzésének. 
Te részese voltál a jog megaláztatásának. 
Ámde az eltiport igazság, az elvérzett sza
badság, a megalázott jog az ö vérük által 
megtermékenyitett talajból sokkal szebben, 
sokkal dusabb hajtásokkal fakadt ki. Léva 
város hazafias közönsége e napon, a midőn 
az egész ország vágyakozva siet Aradra, 
hogy ott letegye a honfiú bánat koszorúját, 
szintén kegyelettel emlékezik meg a gyászos 
eseményről annak ötven éves évfordulóján. 
Az egek urához fordul, hogy áldja meg a 
nemzetet az ö vérük hullásáért. A róm. 
kath. plébánia templomban, mint értesülünk 
pénteaeu reggel 9 órakor ünnepélyes gyász
mise leend a szabadságharc vértanúiért s 
valószinüleg a többi felekezetek templomai
ban is e nagy nap évfordulóján gyászisteni 
tiszteletek fognak tartatni. Illő is, hogy a 
hazafias megemlékezésből minden polgár 
vegye ki a részét, mert csak addig él va
lamely nemzet, mig nagyjairól megemlé
kezni tud.

— Zenés mise. A király nevenapja 
alkalmából október hó 4-én délelőtt 9 órakor 
a lévai plébánia templomban ünnepélyes hála
adó szentmise leend, mely alkalommal az ének 
és zenekedvelők Richter Ferencz D dur mi
séjét fogják előadni, betétül szolgál Seyier 
„O sanctissima" czimü hangulatteljes, 
szép egyházi éneke.

— Városi közgyűlés Léva város 
képviselötoslüiete tegnap szepiemuer 30-ik 
napján rendkívüli közgyűlést tartóit, melyen 
elhatároztatott^ hogy a levéltár rendezése 
folytattassék, ezután kiküldötte a polgár
mestert a város képviseletében Selmecz- 
Bélabánya városok által emelt honvédszobor
nak október 8-án tartandó leleplezési ünne
pélyére. Elhatározta továbbá a közgyűlés, 
hogy október 6 án az aradi vértanuk emlé
kére gyászisteni tisztelet tartása végett meg
keresi a felekezeti lelkészeket. Ezután ki
mondotta, hogy Máriássy István volt polgár
mesternek a felmentvényt minden irányban 
megadja. Az óvoda ügyében a róm. kath. 
hitfelekezettel kötött szerződés elöleges 
jóváhagyásának bejelentése tudomásul véte
tett s a 800 frt átalakítási költség kiutalvá- 
nyoztatott, Barsvármegye közigazgatási bi
zottságának végzése az ág, ev. tanító ötöd
éves korpótléka ügyében hozott képviselő
testületi elutasító határozat helybenhagyásá
ról tudomásul vétetett. Végül az ipari és ke-~ 
reskedelmi iskola költségvetése elfogadtatott.

— Színészet. Csütörtökön kezdette 
meg a Dombay-pár előadásait, amelyek
ről — az eddigiek után ítélve — el kell 
ismernünk, hogy művészi színvonalon álla
nak. Mindketten rátermettek a színpadra; 
játékuk könnyed, eleven, mozdulatuk, ter
mészetes, szerepük a legapróbb részletekig 
kidolgozott. Dombayué különösen kedves 
jelenség volt a Bál után cirnü poétikus kis 
darabban, melyet ugyan már gyakran láttunk, 
de a valamennyi előadás összehasonlítása 
határozottan az ö javára üt ki. Distingvált 
fellépese előre biztosítja a közönség rokon- 
szenvét. Méltó partnere D o m b a y, ki szin
tén elsőrangú tehetség. A tegnapi előadás 
is kitünően sikerült s a közönség több Ízben 
zajosan megtapsolta a müvészpárt.

— Gyászhir. Dillesz Kálmán köz- 
becsülésben álló verebéig kir, aljáráabiró 

f. évi szeptember hó 29-én jobb létre szen- 
derült. A boldogult még a vármegye egyik 
legrégibb hivatalnoka volt, kit a megyétől 
neveztek ki kir. bírósághoz a bíróságok ál
lamosítása alkalmával s a verebélyi kir. 
járásbiróság felállítása óta an.ak állandóan 
bírája volt. Szorgalom, pontosság jellemez
ték. Nyugodjék békében !

— Egyházi kinevezések. Rozim 
József r. k. segédlelkész Ó-Barsra káplánná 
neveztetett ki. Fusz János volt zseiizi káp
lán Budapestre hitoktatónak küldetett ki.

— Felolvasó estély. A lévai iparos 
ifjúság ma egy hete rendezett felolvasó
estélye igen jól sikerült, daczára annak, hogy 
a másnap következő lévai vásárok miatt nem 
jó sikert jósoltak neki. Igen díszes közönség 
hallgatta végig a szépen összeállított műsort, 
melyet M i k 1 ó s k a Géza nyitott meg Gyulai 
Pál „Pókainé" czimü költeményének szé
pén atérzett elszavalásával. Majd B a y Milka 
egy kedves apróságot adott elő „Férjhez 
menjek" czimen, a melynek precíz, ügyes 
előadásáért sok tapsot nyert jutalmul. Nem 
különben nagy tetszésben részesült O sz usk a 
Anna, ki Szász Károlyra előadása igen nehéz 
költeményét, a „Koldus asszonyt" szavalta 
meglepő gyakorlottságra való tökélylyel. Vé
gül Martinecz József kedveskedett a 
közönségnek a „Mama k e d v e n c é“-nek 
nagyszerűen sikerült előadásával. A műsor 
főzött Kér sók János, kir. közjegyzöjelölt 
tartott szellemes felolvasást több apróbb, 
alkalomszerű témáról. A műsor befejeztével 
tánezraperdült a fiatalság, mely egész bajnalig 
aprózta a csárdást. A jelen volt hölgyek kö
zül a kővetkezőket sikerült tudósítónknak 
feljegyezni: Boidis Józsefné, Bús Józsefné, 
Frasch Józsefné, Frasch Sándorné, Halász 
Károlyné, Heyer Vilmosné, Here Mihály ne, 
Hatscher Károlyné, Jakab Sándorné, Kri- 
zsányi Károlyné, Kosko Jánosné, Laufer Be- 
láné, Nagy Sándorné, Oszuska Istvánná, 
Ruzsicska Károlyné, Schilingi Lajosné, Szabó 
Istvánná, Bay Emília, Boidis Mariska, Bús 
Margit és Erzsiké, Frasch Irma, Foltik Mar
git, Here Irén, Heyer Irma és Vilma, Halász 
Juliska, Jakab Juliska, Knzsáuyi Vilma, Kor
pás Mariska,Kucsera Mariska,Kosiéi Mariska, 
Lovas Emília és Juliska, Nagy Mariska, Nyi- 
redy Ilonka, Oszuska Anna, Ruzsicska Ma
riska, Szabó Ilonka és Anna, Silingi Erzsiké 
és Rózsa stb.

— Gazdasági tudósító. A földmivelés
ügyi m. kir. miniszter Móra vek János 
pusztakerekudvardi lakost, zseiizi urad, in
tézőt Barsvármegye lévai járására nézve a 
gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg.

— Haláleset.PalástiPalásthy Pál fel
szentelt sareptai püspök, az esztergomi fő
székesegyház olvasó kanonokja, élete 75-ik 
évében, rövid betegség után szept. bó 24-én 
Esztergomban elhalt. Hült tetemeit múlt bó 
26-án helyezték a főszékesegyház kriptá
jában őrön. nyugalomra. A boldogult a hont- 
megyei Palásthyak ivadéka volt, kik már 
szent István alatt ott nemesi birtokosok 
voltak. Több tudományos munkát irt. Vég
rendeletében általános örökösévé a primá- 
ciát tette; gazdag hagyományt jutta'ott ka
nonok társainak. Jótékony célokra nem ha
gyott semmit.

— Hímen. Dr. Hámos Péter, Bsrs- 
vármegye kir. tanfelügyelője tegnap esküdött 
örök hűséget Dusovszky Mariska kisasz- 
szonynak, az ar.-maróthi polgári leányiskola 
nagymüveitségü tanítónőjének,

— Tüzeset Folyó hó 25-én délután 
l/g3 órakor Lulicsek Izidor verebélyi espe- 
res-plebáuos Csűre még eddig ismeretlen 
ókból kigyuladt. A 3 napig tarló tűz a csű
rön kívül sok gazdasági eszközt, vetést és 
2 asztag szalmát e.hamvasztott ; a kár a há
romezer forintot meghaladja miből a bizto
sítás által alig térül meg valami.

— Vásáráthelyezés. A kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter megengedte, hogy 
a Hontvármegye területéhez tartozó Korpoua 
városban a f. évi deczember hó 22-ere eső 
országos marhavásár ez évben kivételesen f. 
évi deczember hó 15 én, a f. évi deczember 
hó 27-ére eső kirakó vásár pedig f. évi de
czember hó 18-án tartassák meg.

— Éjjeli vendég. Kristóf József 
ó barsi czigány-primás, ki csak a múlt évben 
szöktette meg egy alsó-györödi zsidó korcs- 
márosnak csinos feleségét, ki az előtt alig 
pár nappal ment férjhez,hétfőn éjjel dón juani 
hajlamai által vezérelve bekopogtatott a 
Lang-féle kávéház föpincérének feleségéhez 
az Eötvös-utczában lévő lakásába. A me
nyecske azon hiszemben, hogy férje jön, 
sietve nyitott ajtót a füstös prímásnak, ki 
elzárván az ajtót nyomban torkon ragadta 
a fiatal asszonyt, ki öt sohasem ismerte. 
De a modern dón Juan vakmerősége kárba 
veszett, mert a menyecske is izmos volt s 
dacára annak, hogy a cigány zsebkendővel 
tömte be a száját, sikerült kimenekülni az 
utczára, hol lármát csapott. A zajra elő
siető rendőrök már az utcán találták a 
a kellemetlen éjjeli vendéget hajadon fővel, 
a ki tagadta tettét, azonban a szobában 
felejtett kalapja ellene bizonyított. A ren
dőrök bekísérték az örszobára s másnap a 
büntető bíróság gondjaira bízták. Mint érte
sülünk a rendőrség többé neki Léván a 
muzsikálásra engedélyt sem ad.

— Halál egy fürt szőlőért. Az óbarsi 
gazdák újabban az országúnál párhuzamosán 
haladó vasút mentén próbáltak szőlőt tele
píteni. Egymás után kaptak kedvet a gazdák 
a szölöültetésre, ugy hogy ma már vagy 
tizenöt gazdának betelepített sző eie áll a 



régi kukoricaföld helyén s némelyikén már 
az idén is meglehetős termés mutatkozik. A 
szülök alatt elvonuló utón három vándorló 
legény ment ma egy hete vasárnap délután 
8 az egyik leszakított egy fürt szőlőt. Prska 
József mezőőr meglátta ezt s rákiáltott a 
legényekre. Ezek megijedtek és megszaladtak, 
a fürt szőlőt is eldobták. A csősz szaladt 
utánuk és átkergette őket a nagy-koszmályi 
vasútállomáson. Az állomáson túl látta, hogy 
már nem érheti el őket, fogta tehát a pus
káját és utánuk lőtt. Arra egy legény elesett, 
a másik kettő szaladt tovább. A csősz, a 
mint később elmondta, azt hitte előbb, hogy 
a legény tetteti magát és hozzásietett, ám 
nagy rémületére vértócsában találta s ekkor 
jutott eszébe, hogy puskája, melyet inkább 
íjjesztésül sütött el, golyóra volt töltve egy 
múlt heti vaddisznó vadászat óta. A golyó 
a szerencsétlen fiatalembernok a hátán ment 
be és átfúrta a szivét. Meg is halt rögtön. 
Prska másnap feljelentette magát a lévai 
járásbíróságnál, áldozatát pedig bevitték 
Nagy-Koszmályra, hol a vizsgáló biró jelen
létében másnap felbonczolták. Zsebében 2 frt 
32 krt b egy pár gombot talaltak, de iga
zolványt, vagy egyéb iratot, hogy kinek 
hívják, hova való, mely vidéken vár rá ezentúl 
hiában az édes anyja, — nem találtak nála. 
A fürt szőlőért idegenben meghalt szegény 
fiút eltemették, a sírja keresztjére azonban 
nem tudtak mit Írni. Az üres marad addig, 
a mig a szülei el nem jönnek Koszmályra 
és meg nem mondják a nevét.

— Halálos verekedés. Nagy István 
20 éves vámosladányi legényt e hó 25-én 
Karaifa György és társai csanki legények 
oly annyira elverték, hogy a kapott sérülé
sek következtében e hó 28án elhalt. A vizs
gálat a tegnap megejtett bonczolás alkalmá
val határozottan megállapította, hogy a ha
lál oka a szenvedett sérülés voit. A tette
sek eilen megindították a bünfenyitő eljá
rást.

— A sebes hajtás ellen rendőrségünk 
a legszigorúbb rendszabályokat alkalmazza, 
mind a mellett mégis megesik egy-egy el- 
gázolás, a melynek pedig már ember élet 
is esett áldozatul. E héten is Pischl Samu 
zsem'ueri fölbirtokos Izsák István nevű ko
csisa elgázolt egy öreg zsidó asszonyt, ki 
több kisebb-nagyobb sérülést szenvedett. A 
kocsist a rendőrkapitányság megbüntette.

— Szerencse a szerencsétlenség
ben. A hétfői vásár alkalmával történt az 
alábbi csaknem végzetessé vált szerencsét
lenség. — Plapek János iöldmives igyeke
zett szekerével haza menni, a melyen rajta 
kivüi még neje és kis csecsemő gyermeke 
volt. A Perecz parthoz érve, a sok pálinká
tól amúgy is jól elkészült Plapek. szilaj lo
vait mindjárt az országút melletti meredek 
partról hajtotta be a vízbe. A hajmeresztő 
látvány ezután következett. Piapekné látván 
a bekövetkezhető szerencsétlenséget a leg
végső pillanatban mikor a szekér feldőlő 
helyzetben már félig a vízben félig a par
ton volt merész elhatározással csecsemőjével 
a vízbe ugrott, a másik perczben a szekér 
feldőlt és Plapek a vízbe esett. — Szeren
csére azonban, hogy a lovak hirtelen meg
állották és igy Piapeknek a nem óhajtott 
fürdőzésen, nejének és gyermekének pedig 
az ijedtségen kívül semmi komolyabb bajuk 
nem történt.

— A rabmunka és a kisipar. A ke
reskedelmi és igazságügyi miniszterhez több 
kérvény érkezett a nyár folyamán az ellen a 
káros verseny ellen, melylyel a letartóztató 
intézetekben levő elitéltek ipari munkája a 
különben is válságos helyzetbe jutott kisipa
rosokra nehezedik. A fölterjesztések ennek 
a konkurrencziának a megszüntetését, illető
leg azt kérik, hogy a letartóztató intézetek
ben levő elintélteket a kisipar körén kivüi 
eső, egyébnemü munkával foglalkoztassák. 
Megfigyelésre méltó eszmét vet föl e petíciók
nak egyike, azt tudniillik, hogy a letartóztató 
intézetekben a hadsereg és honvédség föl
szereléséhez tartozó oly czikkeket állítsanak 
elő, a melyeket eddig a nagyipar produkált. 
Az igazságügyi kormány, mint tudva van, 
már a műit évben kísérleteket tett a rabok
nak mezei munkával való foglalkoztatását a 
s a jelenlegi miniszter elődje a képviselőház 
pénzügyi bizottsága előtt úgy nyilatkozott, 
hogy ezek a kísérletek tényleg be is váltak.

— Az Országos Magyar Kertészeti 
Egyesület1 f. é. október hó 8-án (vasárnap) 
d. e. 11 órakor saját helyiségeiben (Buda
pesten, IV. kér., Koronaherczeg-utcza 16. sz.) 
évi rendes közgyűlést tart.

— Az uj mezőgazdasági szeszterme- 
a ^^iszterek előtt. A Nyitramegyei 

Gazdasági Egyesület ezúton értesíti mindazon 
uj mezőgazdasági szesztermelöket, kik 170 
hektoliternyi törzskontingenst kaptak, hogy 
a földmivelésügyi és a pénzügyminiszter urak 
előtt való tisztelgés — a kontingens nagyob- 
bitása érdekében — október hó 5 én 
csütörtökön fog megtörténni. A szesz
termelök ó-én reggel 9 órakor gyülekeznek 
az Országos Magyar Gazdaság! Egyesület 
palotájában a Köztelken, (Üllöi-ut 25. szám) 
s innen indulnak testületileg a miniszter 
urakhoz. A küldöttség vezetője Bujanovics 
János a Mezőgazdasági Szesztermelök Orszá
gos Egyesületének elnöke lesz. Az összes 
érdekeltek tudassák a Nyitramegyei Gazda
sági Egyesület titkárává1, hogy a küldött
ségben részt vesznek-e?

— Vasúti reform. Fontos tervről ér
tesül laptársunk, a „Pécsi Napló.“ E szerint 
* m, k. állam vasutak 11.0Q0 kilométert meg’ 

haladó hálózatának ügykezelését egész uj 
alapra akarják fektetni. Ezen terv szerint 
négy egyenlő hatáskörrel felruházott igaz
gatóságot létesítenek Budapesten, Kolozsvá
rott, Kassán és Zágráb városában, beszün
tetik az összes üzletvezetöségeket és a mai 
forgalmi főnökségek nagyobb részét a mai
nál jóval nagyobb hatáskörrel ruházva föl, 
forgalmi felügyelőségeket létesítenek és ahol 
ilyeneket nem állítanak föl, a forgalmi kiren
deltségek lépnek a forgalmi főnökségek he
lyére, mely intézmény megszorított hatáskö
rével és az űzletvezetöségektöl való nagy 
függés következtében alig lehetnek az állam
vasutak ügykezelésének nagy előnyére. 
Úgy adjuk e hirt, amint hallottuk és csakis 
annyi áll minden kétségen felül, hogy az 
államvasutak ügykezelése a szükségesség 
és helyes beosztás által parancsolt nagyobb 
reform előtt áll, melynek a forgalmi 
és üzleti felügyelet gyorsítására üdvös be
hatása lesz.

— Nagyotliallás. Egy gazdag angol 
úrnő, kinek Dr. Nicholson mesterséges fül
dobja a nagyothaliást 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, „Longcott0, 
Gunnersburg, London, W. England.

APRÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Gyermek-okoskodás. Gyurka (a nagy
nénje kalapját kezében tartva): Ugy-e nénikéin, ez a 
te fedeled ? — Néni: Miért mondod fedélnek ? Hiszen 
ez kalap. — Gyurka: Igen, de ha te vén skatulya 
vagy, miut a papa szokta mondani, akkor a kalapod a 
skatulya fedele.

Már kifáradt. Asszony: Ugyan ember, 
hát már nem eszel. Már jól laktál? — Férj: Dehogy, 
csak kifáradtam a rágásban.

Közönség köréből.
i.

Felhívás olvasóinkhoz
a. l—e t ő f i — T-i a 2jee 

létesítése érdekében.
A nemzeti kegyelet, mely Petőfi Sándor 

dicsteljes halála 50-ik évfordulóján az orszá
gos ünneplésekben oly fényesen nyilatkozott 
meg, most törekszik megmutatni mély és szi
lárd jellemét az által, hogy legnagyobb ma
gyar költőnk nevének, ereklyéinek, müvei 
dicsőségének, eszméi világgá terjesztésének 
egy díszes csarnokot kíván emelni, díszéül 
a főváros- és az egéBZ országnak: & „Petőfi- 
Ház*-at.

Tudvalévő már igen tisztelt olvasóink 
előtt is, hogy a kormányzat, ép úgy mint a 
főváros, egyként sietett magáévá tenni a 
„Petőfi-Ház* eszméjét, mert a nemzeti élet 
e kiváló zászlóvivői azonnal átlátták, hogy 
ennek megvalósítása nem puszta kegyeleti 
tény, hanem a mily fennkölt, azintoly gya
korlati becsű kultúrpolitikai követelmény is, 
a nemzeti közművelődés erőteljes fejlesz
tésére.

Pantheont emelni egy világhódító magyar 
költői alak és irodalmi eszméi propagálására : 
ez a leggyözelmesebb hóditó politika, mely 
csakis elismerést és barátokat szerez nekünk az 
egész müveit Nyugaton, de gáncsot vagy 
ellenségeskedést nem szülhet sehol.

Ebhez a kultúrpolitikához — a magyar 
kormány és Budapest székesfőváros után — 
hozzá csatlakozni magyar nemzeti társadalom
nak is elengedhetetlen erkölcsi kötelessége.

Hisz Petőfi az ö fényes költői szellemé
nek örökbecsű kincseivel a magyar nemzet 
összeségét ajándékozta meg, illő hogy e nem
zeti közkincsek és az ö kegyeletes emléke
zete, a magyar nemzet együttes áldozatkész
ségéből létesülő „Petőfi-Ház*-bsm leljenek 
örök otthont l

Egy magyar szivü, bár még német ajkú 
község hazafias vezérembere, a „Petőfi-Ház* 
alapjához pénzadományával ekként járul: 
„A Petőfi-Ház létesítésével a magyar nemzet 
önmagát becsüli mey !*

Bár jól tudjuk mi, hogy a magyar tár
sadalom hazafias áldozatkészsége sok oldalról 
van igénybe véve, de számíthatunk ezúttal 
is tisztelt olvasóinknak nemes ügyek iránt 
mindig megnyilatkozó áldozatkészségére. Nem 
kívánjuk mi, hogy ki-ki erején felül áldozzon, 
de kérjük, hogy mindenki erejéhez mérten 
hozza meg ez alkalommal, ha mindjárt fillé
rekben is, igaz hazatiui áldozatát, hogy majd 
a „Petőfi-Ház* alapkőletételénél elmondhas
suk : „Építette az egész magyar nemzet!*

Mai nappal tehát rendszeresen bevezetjük 
a gyűjtéseket a „Petőfi-Ház* javára olykép, 
hogy a befolyt hazafias pénzadományokat 
lapunkban nyilvánosan és névreszólóan nyug
tázzuk és azokat minden hó végével a keze
léssel végleg megbízott , Pesti hazai első 
lakarékpénztár"-hoz szolgáltatjuk be.

Ismételjük Jókai Mór és Bartók Lajosnak 
ez ügyben nem régen a magyar nemzethez 
intézett lelkes szózata e jellemző szavait; 
„Nem egy-egy nagy erszény ezrei, hanem ezrek 
fillérei segítsék felépíteni a Petöfi-Házat !*

Hazafias tisztelettel

II. 
Köszönet-nyilvánítás.

A lévai iparos ifjúság által 1899. szep
tember 24-én rendezett mulatság alkalmával 
felülfizettok : Ns. Mácsai Lukács kir. tanácsos 
ur 1 frt 50 krt, ns. lovag Schöller Gusztáv 
ur 1 frt 50 krt, Huberth Vilmos, Lakner 
László, Leidenfrost Tódor, Kappel Pál, N. N. 
urak 1—1 frtot. Özv. Szilassy Caesárné úrnő 
és özv. Féja Klincsok Borbála asszony 80—80 
krt, Melk József 60 krt, Bús József, Hatscher 
Károly, id. Lovas János, id. Halász Károly, 
Kuzsicska Károly 50—50 krt; Laufer Béla, 
Kucsera Lajos, Debnárik N., Veisz József, 
Gregóry Béla, ifj. Pigler István és Rothnagel 
János urak 20—20 krt.

Fogadják úgy a mélyen tisztelt felül- 
fizetök, úgy, mindazok, kik a mulatság er
kölcsi s anyagi sikerét előmozdították hálás 
köszönetünket.

Léván, 1899. szeptember 28-án.
A rendezőség.

Irodalom és művészet.

A magyar napi sajtó leghatalmasabb orgá
numa az immár 33 esztendeje fennálló „Egyet
értés11 , a mely nemcsak nagy alakjával, hanem 
páratlanul bő tartalmával is bátran basonlit- 
ható a külföld lapjaihoz. Az „Egyetértés* 
szerkesztősége nem kiméi sem költségét, sem 
fáradságot arra, hogy olvasóközönségét úgy 
a hazai, mint a külföldi eseményekről kimerítő, 
részletes tudósításokkal lássa el. De különö
sen ki kell emelnünk az „Egyetértés" politikai 
és szépirodalmi rovatát. Politikai rovatának 
egyik fő ereje az, hogy olyan bő és részle
tes országgyűlési tudósításokat ad, minőt 
egyetlen magyar lap sem adhat. Az „Egyet
értés" is csak nagy terjedelménél fogva teheti 
ezt. Vezérczikkeiben az „Egyetértés* mindig 
a politikai és társadalmi nagy kérdéseket 
vitatja meg s programmjához híven a szabad 
eszmékért és függetlenségi elvekért küzd. 
Szépirodalmi része az „Egyetértés*-nek eddig 
is igen becses volt, mert a legkitűnőbb Írók 
tárczáit és regényeit évek hosszú során át 
ebben a lapban olvashatja a magyar közön
ség. Ma meg különösen nagybecsű e külön
ben is kitűnő rovat, mert Eötvös Károly, a 
legmagyarabb iró, az „Egyetértés* hasábjain 
írja meg páratlan érdekességü tárczáit, A 
Gróf Károlyi Gábor följegyzesei, az Utazása 
Balaton körül, az Eötvös Károly adomái máris 
országszerte nagy feltűnést keltettek, a mi 
nem is csoda, ha tekintetbe veszszüK, hogy 
szépirodalmunk mai kozmopolitikus irányzata 
közben szinte feiléiekzik a magyar ember, 

olyan igazán minden sorában tiszta magyar 
tárgyú s hangú remekművekhez jut, mint az 
Eötvös Károlyéi. Az október 1-én kezdődő 
évnegyedben az „Egyetértés" Eötvös Károly 
tárczasorozatán kívül kitűnő regényt is közöl.

A ki érdekes és jó olvasni valót keres 
és a világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar 
értesülni, fizessen elő az „Egyetértésire. 
(Budapesten, IV. Papnövelde-utcza 8.), mely 
szívesen küld ingyenes mutatványszámot.

— A „Rejtelmes Világ“ alegerdekesebb 
magyar hetilap, szeptember 17-iki (38.) száma, 
szenzácziós tartalommal jelent meg. A többi 
között ebben a számban kezdi meg közölni 
maga Siraki Ferencz szerkesztő a brunóczi 
rejtelmes jelenségeket, a melyek nemcsak 
országszerte, hanem még a külföldön is óriási 
főltünést keltettek s a jpelyek iránt most 
már Ö Felsége a király is élénken érdeklődik. 
Siraki Ferencz szerkesztő közvetlenül a 
helyszínén, Vag-Ujhelyen szerezte be a fel
tétlenül hiteles adatokat és informácziókat 
ez ügyben szereplő személyiségektől, s ebben 
a számban teljes 16 oldalon, a lehető leg
részletesebben magát a rendkívül érdekes 
és szenzácziós tünemények lefolyását ismer
teti a szemtanuk vallomásai alapján. A folyton 
érdekfeszitö tartalommal megjelenő hetilap 
előfizetési ára mindössze is csak : Egész évre 
6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. 
Egyes szám ára: 12 kr. Vasúti állomásokon 
és vidéken : 15 kr. Szerkesztőség és kiadó
hivatal : Budapest, Üllöi-ut 12.

Szerkesztői üzenetek.

H. E. Budapest. Jövő számunkban közöljük. 
— Cs. V. A. Baglyasalja. A tiszteletpéldányt meg
indítottuk. — K. B. Kassa. A gazdasági czikkeket ren
desen kapjuk s időszakonként közöljük. Szívélyes üd
vözletünket küldjük.

TSaI? waIwawi 45 krtól 14 frt 65£3111 SGlyCHl krig méterenként — 
valamint fekete, fehér és színes Henneberg 
selyem 45 krtól 14 frt 65 krig méteren
ként — a legdivatosabb szövés, szin és min
tázatban. Prlvátfogyasztóknak póstabér 
és vámmentesen valamint házhoz szállitva-
— mintákat pedig postafordultára 
küldenek, HENNEBEHG G. selyem
gyárai (es. és kir. udvari szállító) Zürich- 
ben. — Magyar levelezés. Svájozba kétsze
res levélbélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza* m.-mázsánként 7 frt 50 kr, 7 frt. 70 Két
szeres 6 frt 40 kr. 7 frt — kr. — Rozs
5 írt 60 kr. 6 frt — kr. Árpa 5 frt 60
6 irt 80 kr. Kukoricza 5 frt 20 kr 5 frt 50 
kr. Bab 6 frt — kr. frt — kr. Zab 5 frt — kr 
5 frt 20 kr. Lencse 5 frt 20 kr. 5 frt 80 kr 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 20 kr.

Nyilttér.
i.

Ház eladás.
Egy szép telekkel biró ház — közel 

a piaczhoz — más vállalat miatt szabad kéz
ből eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban.

II.
15263.|1899. sz. Barsvármegye alispánjától.

Hirdetmény.
Barsvármegye hajdú személyzete részére 

az 1900. és 1901. évekre szükséges ruházat 
beszerzése illetve biztosítása czéljából folyó 
évi október hó 10-én d. e. 9 órakor a 
vármegyeház termében árlejtést fogok tartani.

Az 1900 évre előirányozhatott:
14 darab atilla (kék posztó, élénk vö

rös-kék zsinórzat).
15 darab magyar nadrág (ugyanígy),
15 darab pantalló (sötétszürke posztó 

vörös zsinórzat).
15 darab mellény (kék posztó).
17 darab zubbony (kék posztó vörös

kék zsinór).
15 darab sapka (ugyanígy).
30 darab nyakravaló.
Az 1901 évre atillák nélkül a többi ru

házat ugyannyi mennyiségben.
A posztónak s illetve az összeB hozzá

valónak magyar gyártmánya igazolandó.
Ajánlatokat mintákkal s az árak jelzésé

vel az árlejtés napjáig írásban s lepecsételve 
fogadok el.

A szállítás ideje folyó év deczember hó 
20-ika.

Aranyos-Maróth, 1899. szept. 29-én.
Si.zxxozi.yl 33óla, 

alispán.
III.

2995/1899. tksz.
Hirdetmény.

Nagy-Szecse község telekkönyve birtok
szabályozás következtében az 1869. évi 
2579. sz. I. M. rendelethez képest átalakit- 
tatik és erre egyidejűleg mindazon ingatla
nokra nézve a melyekre az 1886. évi XXIX. 
t.-cz. az 1889. évi XXXVIII. t.-cz. és az
1891. évi XVI. t.-cz. a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendilik az
1892. évi XXIX. t.-czben szabályozott el
járás a telekkönyvi bejegyzések helyesbíté
sével kapcsolatosan foganatosittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat 
hitelesítése és a helyszíni eljárás a nevezett 
községben 1899. évi november hó 8-án fog 
kezdődni, s ettől kezdve hetenkint szerda, 
csütörtök, péntek és szombati napokon foly
tatni fog a muuka befejezéséig s ezeknek 
teljesítésére Pogány Virgil kir. járásbiró 
és Demény Győző tlkvi átalakító dijnok 
küldetnek ki.

Ennélfogva felhivatnak:
1, Az összes érdekeltek, hogy a hite

lesítési 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 kifogá
sokat jóhiszemű harmadik személyek irányá
ban többé nem érvényesíthetik.

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 
előterjesztéseiket igazoló okirataikat mátas- 
sák fel.

3) Mindazok, kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak de telekkönyvi be
kebelezésre alkalmas okiratik nincsenek, az 
átírásra 1886. évi 29. t.-cz. 15—18. §. és 
az 1889. évi 38. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §-ai 
értelmében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak és azokkal igényeiket a ki
küldött bizottság előtt igazolják, avagy 
odahassanak, hogy az átruházó telekkönyvi 
tulajdonos az átruházás létrejöttét a bizott
ság előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog 
bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ez utón nem érvényesít
hetik és a bélyeg és illeték elengedési ked
vezménytől is elesnek és végül:

4) Mindazok, a kiknek javára tényleg 
már megszűnt követelésre vonatkozó zálog
jog, vagy egyébb megszűnt jog van nyil- 
vánkönyvileg bejegyezve úgyszintén az ily 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdono
sai, hogy a bejegyzett jognak törlését ké
relmezzék, illetve, hogy a törlési engedély 
nyilvánítása végett a kiküldött bizottság 
előtt jelenjenek meg, mert elleneseiben * 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

Kelt Léván, a kir. járásbíróság, mint 
tlkvi hatóságnál, 1899. évi szeptember hó 
12*én.

Pogány,
kir. jbiréi
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Előfizetési felhívás I
Az uj évnegyed küszöbén van szerencsénk a t. ez. olvasó közönséget 

előfizetésének megújítására tisztelettel felkérni.
Előfizetéseket elfogadunk és azokat pontosan s dijtalanul eszközöljük, 

— bármely hazai, vagy külföldön megjelent Divat Lapra, Hírlapra, Ifjú
sági Lapra, Szak-, Szépirodalmi, Humorisztikus, illusztrált lapokra 
és folyóiratokra,

■»» az eredeti előfizetési áron —
Esetleges reklamácziókat dijtalanul intézünk el.

Teljes tisztelettel

Nyitrai és Társa, 
könyvkereskedése Léván.
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A 
HJ
W ( g Többször megtörtént, hogy 
lw] ’ leum helyett utánzatokat kaptak 
~ . i t. vevő közönséget, hogy mindigEd

I
 VALÓDI 6“------ *INOLEUM
■ PADLÓZOMÁNCZ °icde° Mi"b -

_ Nincs többé ragadós szobapadló! Linóleum 
* padlózománcz egy óra alatt keményre szárad, 

gyönyörű fénye van és elérhetlen tartósságu.
—Többször megtörtént, hogy az Eisenstádter-féle Linó- 

c a vevők, figyelmeztetjük tehát a 
közönséget, hogy mindig és csakis Eisenstádter-féle

Fontos háziasszonyoknak!», m
Törv. védve. > A

puha padlóra ~ \ U
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rSN ' > Linóleumot kérjen a vas lovag vedjegygyel. 1 HB > 1 fl li|
♦ LAKK- ÉS FESTÉKGYÁR X3Z Á. H I 

® f EISERSTADTER TESTVÉREK. Bées. J ■ 
Í* Léván kapható: Amstetter Imre, Engel József, Goldstein L J H 

Henrik és Kern Testvérek uraknál. |

Kávé A

Jamaikai legfinomabb . 
Cuba legfinomabb . .
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Rio Kávé.....................
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . .
Arany Jáva legfinomabb 
Menado legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb . 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . .

'■
1 klg. frt. kr. 
. . . 2.24

2.24 
.’ .' .’ 2J6 
. . . 2.06 
. . . 2.— 
. 1.60 1.80 
. 2.16 2.24 
. . . 2.24 
. . . 2.24 
. . . 2.16 
. . . 1.60 
. . . 1.30 
. 2.— 2.40 
. . . 1.20

Kapható:

Kern Testvéreknél,
Léván.

i

n. é. közönség figyelmébe!

Beschorner A. M.
és orosz szaba*

Rendelőlevél levágandó.

Kaphatók KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván,
Nyomatott Nyitrai ég Társa köuyvuyomdÁjábao, Lévám

ser* érdekel tudni, hogy a

IPsívisi T)r. Boiton-féle

Orientál
Főelárusitó : Engel József kereskedő 

Léván.

Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona.
Ax összes 50,900 nyeremény

JEGYZÉKE.
▲ legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1.900,000 korona
A nyereményeit részletes
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beosztása a következő:

Korona 
000000 
400000 
300000 
1OO0OO 
00000 
80000 
70000 
60000 
40000 
30000 
33000 
30000 
13000 
1OOOO
3000 
3000 
3000 
1OOO
500 
300 
300 
170 
130 
1OO 
80 
40

50,000 jg 13.160.000
a

már néhány nap alatt elmulasztja még a 
legrégibb és legelhanyagoltabb kifolyást is. 
Felesleges tehát Sántáit vagy Copaivát hasz
nálni, mely csak a gyomrot rontja, de a bajt

nem gyógyítja.

*8H

«•»

A ötödik nagy magy. kir. osztálysorsjáték nem
sokára ismét kezdődik és 

100,000 njbí| 50,000
sorsjegyre UJUUi nyeremény

jut, vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék szerint az 
összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog

A nyerési esélyek tehát, mint már általánosan 
ismeretes, oríásak.

Összesen tizenhárom millió 160,000 koronát 
sorsolnak ki biztosan* A legnagyobb nyeremény leg
szerencsésebb esetben

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sors

jegyeket a tervszerű eredeti árban és pedig;
egy egész I-sö oszt, eredeti sorsjegy 6.— frt 
* f®' sas i> 3.— „
» negyed „ » „ „ 1.50 ,
„ nyolezad „ „ „ . -.75 „

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előleget bekül
dése ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek 
a hivatalos huzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig 
dijtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magy. 
kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek 
és azoknál mindenki megjelenhetik.

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb 
azonban

f. évi október 15-ig
hozzánk beküldeni.

Török A. és Társa
a m. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusltól 

Budapest, V., Váczi-körut 4/a.

Török A. és Tarsa uraknak Budapest,
Kerek részemre........... I. oszt. magy. kir. szab,

ozztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezet
tel együtt küldeni. 
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gyógyszertárában

Budapest, V., Nagykorona-utcza 23.
Ára üvegenként 1 írt. 1.20 kr. előleges beküldésével franco

Bars- és Hontmegye részére

ÉRCZKOPORSÓ FŐRAKTÁR KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN

első cs- kir. osztr.-magyar-, német franczia-, olasz- 
dalmazott érczkoporsó gyárából.

Ezen szabadalm. 
érczkoporsók Eu

rópában majd 
minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

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

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

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

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok Stb. nagy választékban jutányos áron.


