
XXVH. évfolyam 32 szám. LÉVA, 1907 augusztus hó 11.
elífizetési föltételek.

Vidéken é» Lé in hár' >x küldve: 
EKy évre ... IC br. — fill. 
Hat hóra ... 5 tor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.

,éu.k pó.la.lalrár.. ay*l  ktldheiök. 

icoes Mimok SO flllércrt kaphatók 

a kiadóhivatalban. BARS. hirdetések
WéryhaiÁboa petit-sor eg-yszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill:, többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Bélyegdij minden egyes beiktatásér tO fillér 
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. <0 fill., azontúl minden szT 1 
fillérjével számittatik.
A nyllttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velőnk P*3szeköttetésben  levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj- 

kedvezmíbyben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

vasárnap reggel. +

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

flintales kőileméuj.
I.

4688/1907 szám.
Hirdetmény!

A m. kereskedelemügyi minister urnák 
31963/IV. B. 1907 számú rendeletéhez ké
pest a Léva város területén üzletteleppel 
biró mindazon iparosok és kereskedők, akik 
hosszmértékek, mérlegek, gázórák, kőolaj 
mérő készülékek, areo méterek, czukormérök 
készítésével illetve ilynemű eszközöknek 
forgalomba hozatalával rendszeresen foglal
koznak, hogy az általak forgalomba hozott 
és az 1874 VIII. t. ez. alapján hitelesítési 
kényszer alá eső bejegyzett mértékekkel 
ellátott mértékeik és mérőeszközeik szerke- 
zeti rajzát, részletes műszaki leírással együtt
— melyben kimutatandó az is, hogy ugyan
azon szerkezetek mily külömbözö nagysá
gokban pl. mérlegek mily terhelhetőséggel, 
gázórák hány lángra stb. készíttetnek ; f. évi 
október hó 2—6-ig egyenesen az állami köz
ponti mértékhitelesítő m. kir. bizottságnál 
(Budapest X. köztemető ut 20/a) nyújtsák 
be. — Azon mértékek és mérő eszközök, 
a melyeknek szerkezeti rajza és műszaki 
leírása a fent megállapitottt határidőn belül 
az említett bizottsághoz be nem küldetett, 
az 1907: V. t. ez. életbeléptével kizárólag 
az uj normativumok alapján fognak hitele
sítésre alkalmas vagy alkalmatlan voltukra 
nézve elbiráltatni.

Léva 1907 évi julius hó 30 án.
EócLogrla. Xuajos 

polgármester.

II.
4263/1907 szám.

Hirdetmény I
Selmecz és Bélabánya szab. kir. város 

törvényhatósága f. évi 128 kgy. számú intéz
kedésével elhatározta, hogy a tulajdonát 
képező Vihnye fürdő telepet közvetítők és 
ügynökök bevonásával és díjazásával eladja,
— esetleg ha as eladás nem sikerül, a für
dőt a fejlesztés biztosításával 50—60 évi 
időtartamra bérbe adja.

E en körülményről a közvetítéssel és 
ügynökösködéssel foglalkozókat és a vétel 
vagy bérlet iránt érdeklődőket értesítem.

Léva 1907 évi julius hó 30 án.
BócLog-Ja. I-iajoa 

polgármester.

III.
1S37/1907 szám.

Hirdetmény !
Az 1806 és 1907 évre szóló róm. kath. 

egyházhoz tartozó adókötelesek névjegyzéke 
összeállittatván, mely névjegyzék az abban 
kitüntetett egyházi illetékek behajtása cél
jából a városi tanács által kiadatott.

Minélfogva felhivatnak az érdekeltség 
azon egyházi illeték fizetés kötelezettéi, 
hogy ebbeli tartozásukat 8 nap alatt kü'öm- 
beni végrehajtás terhe alatt Léva város 
pénztáránál okvetlenül fizessék be.

Városi adóhivatal,
Léva 1907 évi augusztus hó 9-én.

ICcxnzsilr Lajos 
adóhiv. főnök.

Nép fürdő.
A városi képviselőtestület valami 

hat év előtt komolyan foglalkozott egy 
városi fürdő létesítésével, mely a mos
tani Vörösökör épület helyén közvet
lenül a Perecz-patak mellett lett volna 
felállítandó. Erre nézve már a részle
tes tervek és költségvetés is elkészít
tettek, azonban, hogy a város a telek 
egy részét a villamos társulatnak adta, 
a terv egészen lekerült a napi rendről 
és úgyszólván a feledésbe merült.

Noha egy nyilvános közfürdő fel
állítását ma is elengedhetetlen szükség
nek tartjuk, ezúttal azonban egy ha
sonló, de ez időszerint aktuálisabb 
körülményre akarjuk felhivni a város 
figyelmét. Ha úgy nyár derekán valaki 
végig sétál a Perec partján, különösen 
a liba-malom és s zugó környékén, 
lépten-nyomon pőrére vetköződött fürdő 
néppel találkozik. A ruha szétszórva a 
piszkos parton a köztisztaság nagy 
csúfjára. Férfiak és nők, felnőttek és 
gyermekek össze-vissza. Sőt legtöbb
nyíre kisgyermekek minden felügyelet 
s ellenőrzés nélkül, igy aztán nem 
volna csoda, ha naponta hallanék, hogy 
most ez, majd az fűlt a vízbe.

Pedig csak egy pillantást vessünk 
a napilapok híreire, látni fogjuk, hogy 
nincs jóformán nap, hogy a hir-szol- 
gálat be ne számolna egy-egy vizbe- 
fulásról,itt, majd amott felvetett hulláról, 
melynek szomorú sorsát, ha vizsgáljuk, 
látjuk, hogy a folyók vize áldozatait 
leginkább a szegényebb osztályból 
szedi.

A fürdés nemcsak üdítő a munká
ban kifáradt testnek, de ugyszóllván 
életszükségletis,főleg napjainkban,midőn 
a mindenféle epidemikus, fertőző beteg
ségek ellen, majdnem állandó a küz
delem.

A szegénynép, hogy megtakarítsa 
azt a pár fillért, elmegy a folyóba és 
patakba fürödni, hol ellenőrzés, felü
gyelet és a meder viszonyok ismerete 
nélkül, sokszor szinte belerohanik a 
halál torkába. Százan és százan esnek 
évente áldozatul, kikre azonban sajnos, 
a társadalom ügyet nem vet.

Az az áldozat, amit például váro
sunknak hozni kellene egy nyári nép
fürdő felállításával, tekintve a kedvező 
viszonyokat, vajmi csekély lenne, mely
lyel ha szembe állítjuk azt, hogy mig 
egyrészt a népnek a tisztaságra, a test 
ápolására szoktatásával javulnának 
egészségi viszonyaink, addig másrészt 
elenyésznék a vizbefultak száma és e 
mellett meg lenne oldva a szemérem
érzéket uton-utfélen msgbontránkoztató 
azon paradicsomi állapot, mi sokszor 
az elviselhetetlenségig tarthatatlan, úgy 
látjuk, hogy ingyenfürdő felállítása, 
mennyire közérdekű kérdés.

Az eszme nem uj, volt és van arra 
gondja hatóságnak úgy, mint egyesek
nek, persze de csak akkor, ha vala
mely hulla kifogása a kérdést actuálissá 
teszi, addig és azutánra is azonben oda 
kerül a megvalósítandó eszmék, gon
dolatok tárházába. Az évad ráterelte 
figyelmünket, terelje hát reá a város 

figyelmét, gondoskodását is, mert az 
áldozat a nép javának előmozdítása 
révén megtermi gyümölcsét, melynek 
hasznát a társadalom a maga egészé
ben fogja érezni.

Egy oly modern és fejlődésére oly 
sokat tartó városnak mint Léva, nem 
szabad fürdő nélkül lenni. Ez a legke
vesebb, a mit a közegészség ápolása 
érdekében megtehetünk. A nyári nép
fürdő felállítása semmiféle különösebb 
nehézségbe nem ütköznék, sem nagyobb, 
elviselhetetlen költséggel nem járna, 
mert a Perecz-patak mentén bárhol 
felállítható lenne. És ha a város a 
városi állandó fürdő tervével ez idő 
szerint nem is foglalkozik, legalább 
arra legyen gondja, hogy a jövő esz
tendőre a városi szegényebb népnek 
egy olyan fürdőhely álljon rendelkezé
sére, a hol bátran, veszély nélkül ingyen 
fürödhet, még is úgy a közbiztonság, 
mint az erkölcsi érzék megsértése 
nélkül.

A szokás.
Sajátságos, sőt csodálatos jelensége az 

az emberi életnek, hogy a szokás lassanként 
de biztosan még oly dolgokban is győzedel
meskedik, melyeknél kezdetben a legerősebb 
elleutállást tanúsítottuk s ellenszenvünk 
legyőzését teljesen lehetetlennek mondtuk. 
S mégis a szükségnek vas parancsa, bizo
nyos dolgok állapotának folytonos ismétlő
dése 8 az ellenmondást nem tűrő „kellu 
lassanként gyöngébbé tette, végre pedig 
teljesen megszüntette ellentállásunkat, s a 
mit soha se hittünk volna, azt — legnagyobb 
csodálatunkra — mégis megszoktuk. Igaza 
van Cicerónak, hogy a szokás az ember 
második természete. Éppen azért nem is 
csoda, hogy az a munkásságnak megszokása, 
a mi állandóságot, tartósságot s bizonyos 
összefüggést, jellemet ad Deki.

Azon dolgok közé tartozik, a melyek 
végtelenül sok jó, de borzasztó sok roszat

TÁBCZA
A lévai nemzetörök.

A hivatalos ügyek gyakran vissnek 
Léva város főjegyzőjének irodájába, ahol 
szemeim már teljes megszokottságból kere
sik a falon levő nagy és csinos keretet, 
melyben a város a szabadságharcnak egy 
szép emlékét őrzi. Minden alkalommal haza
fias kegyelet száll meg, amikor a keretben 
kibontva elhelyezett „Lévai Nemzeti Őrség*  
zászlóját szemlélem, amelyet annak idején 
Városunk lelkes honleányai készítettek,

Az 1848/49-iki szabadságharcban a tót 
nép nagy része híven a magyarsággal tar
tott ugyan s például a branyiszkói hősök 
is nagyobbára tót legények voltak; de 
néhány ezernyi csoportot a hirhedt Hurbán, 
Slúr- és Hodzsának sikerült félre vezetni s 
ezekkel felvidékünkön lázadást támasztani.

Midőn 1848. évi junius 28-án Léván 
tartott népgyü’ésben Mészáros Lázár hadügy- 
miuiszter 255. számú, a nemzetőrség alakí
tását elrendelő felhívása közzététetett, — 
városunknak 4817 lakosa volt; és pedig 
vallás szerint: 4032 róm. kath., 597 ev. ref., 
81 ág. ev., 7 óhitű ée 100 izraelita, Ezekből 
* haza és szabadság védelmére a hadügy- 
miniszteri rendelet publikálása után másnap 
435 lévai polgár állott be nemzetőrnek,

Janius 29-én tették le az esküt, amely 
ünnepélyes aktusról a város jegyzőkönyvé
ben ezeket írja Jattcsó Péter, városi jegyző, 

mai napon nekünk, lelkes polgárok- 
«t*k  örömnapja lön, mert a tegnapi napon, 

junius 28-án tartott polgári közgyűlés
ül kelt — veszélyben forgó ba,ink 

és vagyonunk védőimére —• lelkesítő, 
számos helyeken kiragasztott felhívásunk 
örömteljes sikert nyert. — Ugyanis ezen 
napon reggeli 8 óra közben városunk piacán 
szabad ég alatt nagyontisztelendö s közsze
retetben álló Gyürky László helybeli plébá
nos ur által tartott isteni szolgálat után a 
nemzeti őrségnek zászlója felszenteltetvén, 
városunk polgárai közül pedig 435-en mint 
nemzetőrök a legnagyobb lelkesedéssel a 
haza,*  király- és alkotmányunknaK hűséget 
esküdtek. Délután pedig két századra ala
kított örsereg két kapitányt, két fő- és 4 
alhadnagyot, 4 őrmestert, 24 tizedest a leg
szebb renddel és nemzeti pompával meg
választott,11

Az ekként szervezett nemzetőrség 14 
napig tartó gyakorlás után elindult Léváról, 
hogy a felvidék többi vármegyéinek nem
zetőrségével egyesülve és három század 
katonaságtól támogatva a hurbanista marta- 
lóc-csapatot megfékezze.

Ezen szerény visszapillantásomnak szűk 
kerete kizárja, hogy a nemzetőrök szerep
lésével bővebben foglalkozzam. Akiket ez 
érdekel, olvassák el a történelemnek ide 
vonatkozó lapjait. Én itt csak rövid kivo
natban méltatom a mi nemzetőreink nemes 
önfeláldozását, amely őket a hasa és sza
badság védelmére ösztönözte.

Hurbánnak többnyire kaszával és fej
szével felfegyverzett tábora különösen Nyit*  
ramegyében garázdálkodott.

A nemzetőrök először Brezova község 
határában találkoztak az ellenséggel. ü.z a 
község nagy hegyekkel van körülvéve, 
amelyeknek völgyeiben as utak igen kés

konyak. Ez utakon as elönyomuló nemzet
őrök csak nehezen tudtak előre haladni. A 
burbanisták az utak fölött a hegyoldalakon 
foglaltak állást és onnan görditettek sziklá
kat az előre nyomuló csapatokra, amelyek 
ennek dacára megtámadták az ellenséget; 
de rövid küzdelem után/ amelyben a rótok 
20 embert vesztettek, mieink visszavonultak 
Szeniczre.

A vérszemet kapott hurbaniták ssept. 
28-án Szenioz ellen vonultak. Az éj sötét
ségében támadták meg Jablonic községet; 
de elég volt néhány lövés, hogy szétker
gesse őket. Szenicz mellett is hasonló módon 
jártak. Az első ágyulövések után azonnal 
futni kezdtek a fegyelmezetlen csapatok. 
A felkelők innen Ó-Túrára vonultak, ame
lyet felgyújtottak és kiraboltak. Ugyanezt 
szándékoztak tenni Kosztolna községgel is, 
csakhogy arra nem értek rá, mert a nem
zetőrök utólérték és elűzték a községből. 
Nagy veszteséget szenvedtek a hurbanisták 
szept. 29 én Brezova és Miava között is. 
Ezen veszteség Után Hurbán egész tábora 
szétzüliött és nagy része az országot elhagyva, 
Morvaországba menekült- Az országból kisza
ladt hurbanisták Sztrázsmioze morva köz
ségben a fegyvert az ott állomásozó osztrák 
csapatok parancsnoka előtt rakták le. A 
fegyver letétele után elszéledtek és legtöbb
jük a morva városok és községek utcáin 
kóborolt.

Többször hallottam már kicsinylŐ nyi
latkozatokat a nemzetőrökről. A nemzeti 
kegyeletet sértik meg ezekkel, mert nem
zetőreink minden ütközetben merészen és 
bátran megállták helyüket. Nem vívtak 

világraszóló csatákat. Győzelmüket nem 
dicsőítik diadalmi emlékszobrok. Da nem 
vonhatjuk meg tőlük az elismerés és hála 
koszorúját, azon fáradságukért, hogy felvi
dékünket megtisztítván a fékevesztett, gyáva 
lázadóktól, biztonságot szereztek ezen vidék 
magyar lakosságának.

Ezért .* tisztelet nemzetőreinknek és 
kegyelet zászlójuknak 1

Ezt a zászlót a szabadságharc lezajlása 
után — személyes szabadságának veszélyez
tetésével — Farkas Mihály, városunk bírója 
vette őrizet alá, Bátorlelkü neje hosszú 
időn át derekán viselve rejtegette azt. A 
biró a Bach-korszak alatt bekövetkezett 
elhunyta előtt halálos ágyán István fiára 
bízta azon óhajtással, hogy azt annak idején 
adja vissza Léva városának. As ereklye 
tudvalevőleg 1894-ben került haza, amikor 
is a városi tanács megbízásából Bódogh 
Lajos és dr. B'ovotny Imre hozták Lévára 
a Szombathelyen lakó Farkas Istvántól.

Őrizzük meg a zászlót mi is, mint leg
becsesebb ereklyénket és ba nemzeti ünne
pek alkalmával a városház erkélyen látjuk 
lengedezni, jussanak eszünkbe dicső elődeink, 
akik a szabadságért készek voltak vérüket 
ontani és ez a tudat élessze sziveinkben * 
hazaszeretet szent tüzét!

*♦ fit
Azt hiszem, nem vétek u nemzetőre

inknek tartozó tisztelet’ ellen, ha közlemé
nyem kiegészítéséül következő soraimban 
elmondok a lévai nemzetőrökkel szoros 
kapcsolatban álló két apróságot. Boldogult 
édesapámtól hallottam, aki szintén részt 
vett a Hurbán-féle lázadás leverésében.



is okozhatnak, a szerint, a hogyan azt vagy 
helyesen használjuk, vagy pedig azzal 
visszaélünk.

Valóban a szokások boldogokká, vagy 
boldogtalanokká tesznek minket. Ha vala
kinek jellemét helyesen akarjuk megítélni, 
nem szabad egyes tények szerint következ
tetnünk, hanem figyelembe kell vennünk az 
illetőnek azivérzelmeit s akarat gondolatait.

Lehet, hogy valaki bizonyos körülmé
nyek közt a legnagyobb odaadásnak bizo
nyítékait adja, anélkül, hogy egész éle* *s  az 
odaadás életének volna mondható; és viszont 
oly esetek is fordulhatnak elő, hogy valaki 
Dagy bajban és szerencsétlenségben könyekre 
fakadva, szívből eredő, megható imával 
fordul a gondviseléshez, a nélkül, hogy az 
illető csakugyan ájtatos, vallásos ember lenne.

S igy az előbbinek odaadása nem igazi 
odaadás, mert az nem tartozik az ö lényé
hez és jelleméhez ; as utóbbinak áhitatossága, 
vallásossága nem igazi áhitat, mert aa nem 
— szivének dolga, állandó tulajdonsága, 
szokása.

Azonban a jó szokások még nem elég
ségesek a lelki szellemi haladáshoz; mert a 
legkitűnőbb szokásoknak sincsen értékük, 
ha élő s éltető szellem át nem hatja azokat, 
szóvalha azok csak — gépiesek.

Es áll a közönséges, de főleg a vallási 
syokásoknál, a melyeknek éppenséggel semmi 
becsük nincsen, ha as említett élő s éltető, 
vagy ha tetszik isteni szellem hiányzik 
belőlük; s az ember csak olyan marad, a 
milyen volt erkölcsi haladás nélkül.

Isteni s emberi törvény aat parancsolja, 
a világ rendje úgy hozza magával, hogy — 
dolgozzunk.

Saól pedig es a paragrafus a gazdagnak 
s szegénynek, a fiatalnak s as öregnek 
egyaránt; mert a munka nemcsak kenyér
kereset, de egyúttal hatalmas esskös is 
szellemi erőnk fejlesstésére.

Hogy asonban a munka jó, hassnos is 
legyen, kell, hogy as édes, s folytonos szo
kássá váljék.

Olyan ember, a ki csak kedvtelésből és 
csak időnként dolgozik : soha sem fog azon 
eredményhez jutni, mint as, a ki rendesen, 
ssabálysserüen és folytonosan munkálkodik.

Mindig uj eszméket ébreszt, kiművelés
hez veset minket, kiképzéshez s alkalmat 
nyújt arra, hogy kellő áttekintést nyerjünk 
és helyes Ítéletet hozhassunk munkánk réss- 
letei s égéssé fölött.

Erőink kifejlesztése s alkalmasása által 
megóv minket a rósz hajlamoktól és vágyak
tól ; akaratunknak pedig erőt nyújt, bátor
ságot és kitartást.

A lelkiismeretes munkálkodás szokása 
sok embert megmentett már a rossnak, a 
bűnnek ragályától, az élet gondjaitól és sok 
kísértéstől.

Épen ezért arra kellene nagy gondot 
fordítani a gyermek nevelésénél is, hogy a 

. jó szokásokat nevezetesen pedig a rendes és 
szorgalmas munkássághoz való kedvet és 
szeretetet beléjük csepegtessük. Mert az 
állhatatlan, szeszélyes és mogorva jellemek 
igen gyakran annak a következményei, 
hogy as ifjúságot a komoly és folytonos 
foglalkozáshoz nem szoktatjuk.

Hogy a munkásság üdvös megszokását 
elsajátíthassuk, ennek az a legbiztosabb 
módja s eszköze, hogy as időt helyesen 
felosztjuk és lehetőleg tervet készítsünk, est 
azután kövessük és végrehajtsuk.

így azután nemcsak, hogy véghez viszünk 
valamit, hanem munkánk is mindig köny- 
nyebbé és gyorsabbá válik ; magunk pedig 
folyton ügyesebbekké leszünk.

Vennak ugyanis nehézségek, melyek 
távolban látva, nagyoknak, legyőzhetetle- 
nekneknek tűnnek föl; de ha bátran és 
kedvvel neki fogunk, mindig kisebbekké 
lesznek, végre pedig teljesen eltűnnek.

Azonban nem hallgathatom el azt sem, 
hogy a szokás, a mely kü'önben oly szüksé
ges és hasznos, néha el is fajulhat.

Ez pedig úgy s azáltal történik, ha az 
pusstán csak testi gyakorlattá válik.

A szorgalom válhat ügyességgé, a sza
bályszerűség, a rendesség pedig válhatik 

, egyformasággá.
Még a legszentebb szokások, a legne

mesebb foglalkozások is igen hamar C3ak 
testi gyakorlattá vállhatnak, ha nem őrködünk 
önmagunk fölött.

Mindenütt ott kell lenni a szívnek 1
Azt az életet, amely termékennyé teszi 

a munkát, csak a kegyesség, as igazi áhi- 
tatosság adhatja meg. Ezen isteni elem nél
kül holt egyformasággá lesz minden munka.

Az anyagi s as elmebeli munka is csak 
úgy nyeri meg elevenségét, gyorsaságát, ha 
együtt munkálkodik a szív, ha közreműködik 
a szeretet.

Csak ez adja meg ez élet melegét, a 
szüntelen szorgalmat és kitartást; forrásává 
lesz a tökéletes örömnek, teljes odaadásnak 
s igazi megelégedésnek.

Cselkó József.

Különfélék.
— Rendkívüli közgyűlés. Birs vár

megye törvényhatósági bizottsága f. hó 14- 
én d. e. 11 órakor Aranyosmaróton a szék
ház üléstermében rendkívüli gyűlést tart. 
A tárgysorozat 22 pontból áll és községi 
ügyeket ölel fel.

— A lévai főgimn. párhuzamos 
A.) is B.) osztályának többé semmi 
akadály sincs útjában a jövő 1907/8 tan
évre. A magyar Megyes-tanitórend főnöke 
f. hó 6-án 1118 sz. a. kelt revdeletével 
meghagyta a lévai k. r. ház főnökének, 
hogy a város kérelmére a párhuzamos osztály
nak a k. r. társházban kijelölt helyiségére 
vonatkozólag a múlt tanévben kötött bérlet
szerződést ugyanazon feltételek és formák 
mellett as 1907/8 tanévre is meghosszabbít
hassa. A folytatólagos beiratás, mint a főgimn.

Értesitö előre jelzi, f. é. szeptember hó 2-án 
és a következő napokban fog megtörténni 
a főgimn. épületében.

_  Nekrológ. Lspunk múlt számában 
már megemlékeztünk vármegyénk egy kiváló, 
munkás fiának, Dillesz Sándornak haláláról. 
Minden izében Barsmegyei volt, életét, mun
kaerejét, tudását megyéjének szentelte, 
munkásságának gyümölcsét, összes eredmé
nyét megyéjének ajándékozta. S a vármegye 
ki is használta ezen buzgó fiának áldozat
készségét. A hol dolgozni kellett, ahol kitartó, 
erős munkára volt szükség, amellett áldó- 
zatrakész, becsületes szívre, oda mindig 
előszóliitották Dillesz Sándort, s ö az ide
alisták rajongó buzgóságával végezte el a 
sokszor nehéz feladatot. Ilyen óriási nehéz 
és kényes muka volt a Szászy-féle fegyelmi 
vizsgálat, de a munkálat nehézségei nem 
riasztották el, sőt fokozták munkakedvét és 
akaraterejét. A közigazgatási bizottságnak, 
a megyegyüléseknek állandó, munkás tagja 
volt, mindig szivén hordozta a vármegye 
közügyéit. Szabad idejét arra használta tel, 
hogy Barsvármegye Őstörténetét nyomozza 
ki: kutatásainak terjedelmes és rendkívül 
becses eredménye Barsvármegye Monográfi
ájában jelent meg. Mikor a körülmények 
arra kényszeritették, hogy elhagyja kedves 
megyéjét, mindazt, ami neki legkedvesebb 
volt, úgyszólván kedves foglakozásának 
összes eredményét Barsvármegyének aján
dékozta, — idegenbe nem vitt magával 
semmit. Barsvármegye múzeuma Dillesz 
Sándor alkotása, önzetlen, hü, önfeláldozó 
fia volt megyéjének; olyan, amilyenek igen 
kevesen találtatnak. Áldás emlékére 1

— A lévai önkéntes tűzoltó egylet 
a városháza nagytermében f. hó 11-én d. u. 
4 órakor tartja évi rendes közgyűlését, 
melyre a parancsnokság ez utón is felhívja 
az érdekeltség figyelmét s kéri a pártoló 
tagoknak tömeges résztvevősét. Tárgya a 
közgyűlésnek: 1. Az 1906 évi működésről 
jelentés. 2. Számadásokról jelentés. 3. 1907 
évi költség előirányzat. 4 Megüresedett 
parancsnoki állások betöltése. 5. Egyéb 
indítványok.

Várady Szakmáry százados 
halála. Kisszaióki és lucsivnai Várady 
Szakmáry Elemér m. kir. honvéd százados, 
a lévai 45. népfelkelő járás nyilvántartó 
tisztje, f. hó 5.-én éjjel Nyirabrányban, hol 
apósa, cserneki és tarkői Dassewffy Kálmán 
birtokán egézssége helyreállításának remé
nyében üdült, életének 40. évében meghalt. 
A közszeretetben és becsületben állott 
gavallér katona Szepesmegye egyik legrégibb 
családjainak sarja, mely családnak Lucsivna 
már 500 éve ősi fészke. Betegen jött már 
Lévára, de remélte, hogy a nyugalmas 
szolgálat, melyet épen betegségére való 
tekintettel volt kénytelen választani és 
hőnszeretett feleségének önfeláldozó ápo
lása visszaadják egészségét. Léván talált 
egyetlen rokonuk, első ágú unokatestvére, 
korompai Brunswik Lajos örnagyné révén, 
valamint úgy a megboldogult, mint 
szeretetreméltó nejének kedvességével és 
lekötelező modorával a városban és a 
környéken a közönség vonzalmát hamar 
megnyerték. Mint nagy sportférfiu még beteg
ségében is megragadott minden alkalmat, 
hogy vadászhasson, kocsizhassék. Érdekes 
dolog, hogy az elhunyt családja Kossuth 
Lajosnak egy 8 oldalas levelét őrzi erek
lyeként, melyben a nagy férfiú azon 1881. 
évi termésű tokaji bort köszöni meg, melyet 

a boldogult édesatyja, V hmdy-Szakmáry 
Donát, a nyolczvanas években Turmba 
küldött neki, midőn betegeskedett. A levélben 
fel van említve, mennyire emlékszik még 
Kosuth Lajos azon esetre, midőn 1811.-ben 
édes anyjával Lucsivnán nyaralván csodál- 
kozását fejezte ki V úr ndy-Szakmáry szds. 
nagyatyjának, hogy olyan magas régiókban 
mint Lucsivna, mennyi ribizli terem. Az 
öreg N úr zdy-Szakmáry erre azt felelte; 

Öcsém, ha itt annyi a ribizli, akkor ez évben 
Tokajban és Tállyán nagyszerű bortermés 
lesz.*  A jóslat be is vált és még ma is 
emlegetik az 1811.-iki termést, melyből, 
mint fentebb említettük, épen Kossuth 
Lajosnak is jutott.

— A barsi ev. ref. egyházmegye 
Léván augusztus 8. és 9. napjain tartotta 
évi rendes közgyűlését Patay Károly esperes 
és Kovács Sebestyén Endre tőgondnok elnök
lete alatt. A gyűlésen a lelkészek, az egy
házak képviselői, világi és egyházi tanács- 
birák csaknem teljes számmal megjelentek. 
Azon kívül a tanítói karból is igen sokan 
jelen voltak. Patay esperes bevezető imája 
után az elnök kihirdette, hogy a gyüleke
zetek egyházmegyei tőjegyzöve Bihari Kál
mán pozbai lelkészt, és egyik megüresedett 
tanácsbirói állásra Kádár Kálmán vámos- 
mikolai ügyvédet választotta meg. Majd as 
időszaki tanácsot, lelkészi nyugdíj és özvegy
árva gyámintézeti bizottságokat alakítottak 
meg. Ez után a folyó ügyeket intézték el. 
Közben az egyházmegyei biróság tartott 
ülést s négy vitás ügyben Ítélkezett. A fel
halmozódott anyag tárgyalása az első nap 
még az éjjeli órákig tartott és csak másnap 
délután ért véget.

— Gyászrovat. Váratlanul jött a 
gyászhir, hogy Pittel Gyula báró f. hó l-én 
Gráczban meghalt. Aki ismerte a fiatalos 
megjelenésű délceg úriembert, nem hitte 
hogy a betegség oly hamar végez vele, de 
azt is kevesen tudták, hogy a fiatalos külső 
alatt 72 év súlya rejlett. A gyászhir egész 
Barsmegyében őszinte részvétet keltett, mert 
a boldogult, bár idegenből került hozzánk 
magyarosan érzett és gondolkozott és egy
szerű szívélyességével, megnyerő modorával 
átalános tisztelet- és kedveitségnek örven
dett. Kitűnő példát mutatott a középbirto
kosoknak az okszerű gazdálkodásra, melyről 
messze vidéken híres volt. — Hűit tetemeit 
Altmünsterbe vitték s ott helyezték el f. 
hó 5-én örök nyugalomra a családi sírboltban. 
A gyászjelentést özvegye Weisz Hors- 
tenstein Angelika bárónő adta ki, leányai : 
Lívia, baráti Huszár Elemérné, Paula, szép
laki Botka Zoltánué és Lujza, báró Rívay 
Lászlóné nevében.

— A F. M. K. E. igazgató választ
mánya 1907. augusztus hó 14-én d. e. 11 
órakor, Nyitra városában, a vármegyehái 
nagytermében ülést tart. Tárgyak: 1. Az 
augusztus 22- szeptember 8-ika közötti idő
ben Nyitrán és vidékén történendő katonai 
öszpontoaitások és az ebből folyó lakászzüs- 
ség következtében, az egyesület évi rendes 
közgyűlésének esetleges elhalasztása. 2. Az 
elnökválasztás kérdésének az alapszabályok 
21. §. d. pontja értelmében való elökészitése. 

. 3. Az ország négy nagy közművelődési 
egyesülete által felállítani tervezett magyar 
bankintézet ügyében való intézkedés.

Foezis és való. Nyári estéken 
igen jól esik az utcán való sétálás, külö
nösen mikor már kigyulnak a csillagok 
milliardjai, s az esti szellő illatos levegővel

Nemzetőreink kösött volt egy M . . . k 
nevű csizmadia, akit talpraesett mókáiért 
nagyon kedveltek. Amikor a mi csapataink 
arra felé jártak már, ahol akkor még csizma 
nem igen termett és a tótok csak bocskor- 
ban lejtették az „Od Zemiu-it ; — M. éjjeli 
őrségre volt kirendelve. A felváltásnál 
azonban nem találták helyén. Eltűnt. Meg
rémült pajtásai hosssas keresés után azon 
véleménnyel tértek felette napirendre, hogy : 
bizonyosan elfogta as ellenség.

Hatodnapra asonban elevenen, de holtra 
fáradva megjelent és haptákba vágva magát 
a tizedes előtt, azt mondj i, hogy :

— Jelentem ászán, berukkoltam 1
A tizedes nagyot bámul a fülig piros 

emberen és haraggal rárival:
— Tyhü, a lí komját I Hát maga hol 

volt ? Ait hittük, hogy elveasett 1
M. egyet hunyorít a lsemével ■ igy 

felel:
— Hát, kérem, úgy esett meg a dolog, 

hogy ebben a görbe, bocskoros országban 
sem szurkot sem dratyvát nem kapván, — 
hazamentem a csizmámat megtalpalni I

•
A másik nemzetőrnek D . . . n volt a 

neve. Es mesterségére nésve szabó volt. A 
magasabban fekvő vármegyék valamelyiké
ből szakadt le hozzánk és habár a magyar 
nyelvvel holta napjáig erős hadilábon állott, 
később városunknak magyarérselmü és igen 
derék polgára lett.

Amikor a nemzetőrség hasajött, pajtá
sai sokszor évődtek D.-vel és kétségbe von
ták vitézségét, ami ellen 0 természetesen 
vűndig a legnagyobb kitartással tiltakozott.

Egy alkalommal azt kérdezte tőle va
laki, hogy féltek-e az ellenségtől ?

Mire D. bátya az ő, szinte utánozha
tatlan, tót dialektusával büszkén igy felelt:

— Ki fíte, ki nem 1 De mikor megha- 
lotunk as agyútól a nagy bumm ! úgy meg- 
ijetuk magunkat, hogy belebujtunk a fes- 
vinbel (fövény).

Tetxoss Ifexaxxez.

Orvosi titoktartás.
Irta ; Zöldi Martos.

A nagy alföldi város szélén, a cigány
kovács műhelye előtt parasstkoosi állott. A 
hátsó ülés szénából volt megrakva és lópok
róccal letakarva. Elöl a kocsisnak csak egy 
deszka volt keresztbe téve. A deszkán 
alacsony tömzsi ember ült ponyókára vetett 
dolmányban s a szemére húzott zsiros 
kalapban.

A kocsi mellett a lőcsnek támaszkodva 
magas, hajlott hátú parasztember állott kurta 
szárú pipával a szájában. Ennek az ember
nek barnára sült arca, csontos vonásai és 
erős, szúrós tekintete valami különös ener
giát fejezett ki.

Nyugodtan pipázott, miközben a leáldo
zott nyárutó napja rápiroslott mogorva arcára.

A két ember jó félóráig szót se váltott 
egymással. Csak a deszkán ü'.ő mormogott 
néha a lovak felé: csitt, hé, pssz . . .

A pirosság már egészon elhalaványodott 
aa égbolt nyugatán, mikor a kovácsmühely- 
ből vastag nádpálcával a kesében egy fürge 
járású öreg ur lépett ki szürke ruhában s 
széles, finom szövésű szalmakalappal a fején.

A megyei főorvos volt, Igmány Péter. 
A hajlott hátú, osontos ember egyenesen 

felé tartott. Levette a kalapját és meg- 
szóllitotta!

—- Tekintetes uram, nagy bajban vagyunk, 
az ángyom halálán van. Segítsen rajta, ha 
Istent ösmér. Nem kivánjuk ingyen.

Az öreg orvos némi epésséggel válaszolt *.
— Csak kurtán a szót öreg. Hol van 

az a szegény asszony ?
— A szentcsüdi tanyán.
A megyei főorvos egy pillanatig gon

dolkozott,
— Szentcsüd ... jó oda van. Mindegy 

. . . három óra alatt vissza lehetek.
— Vissza, ha Isten úgy akarja.
— Menjünk 1
Fölugrott a pokrócos ülésre. A kocsis 

közé csapott a lovaknak.
Jó ötnegyedóra után egy alacsony, 

körösparti tanyai lak elé értek, melynek 
hátulsó részét magas nádas szegélyezte. A 
tanya maga félórányira volt az országuttól, 
melylyel egy kacskaringós dülöut kötötte 
össze.

A három ember hamarosan lekerült a 
kocsiról. A hajlott hátú megint levette a 
kalapját s az orvos elé állt.

— Megkövetem szépen a tekintetes 
urat, igazítani kell az iménti beszédemen.

— No hát csak igazítson — válaszolt 
az öreg orvos türelemmel.

— Ne tessék haragudni, tekintetes 
uram, de hát nem az ángyom beteg. Sőt ha 
helyesen akarok beszélni, nincs is ángyom.

— Süsse meg az ángyát, akár van, 
akár nincs. Azt beszélje, ki a beteg ?

— Hát igen, azt, de ne tessék oknél- 
kül megrökönyödni.

— Nem félek én a HerkópátertÖl sem.
Csak ne kerepeljen sokat.

Nem is. Megmondom. A Bóják Laci 
van ebül. Meglőtték.

Az orvos összeráuczolta homlokát.
— Bóják Laci? — kérdezte — a Bó

ják Imre fia ?
— Az az, tekintetes uram.
— Nohát nekem mindegy kutya. Az 

apjánál épp ma voltam a vármegye tömlö- 
cében, Az is ebrováson van ... De lássuk 
a beteget,

Beléptek egy alacsony, földes szobába, 
melynek asztalán olajmécses pislogott. A 
magas nyoszolyán durva vászon lepedővel 
letakarva feküdt a beteg, vértelen ajakkal, 
lázas lihegéssel.

— No mi baj fiam, — kérdezte az 
orvos.

— A végét járom, — rebegte a beteg 
nyugtalan tekintettel.

—- Hamar lesz öcsém, —• válaszolta az 
orvos. Aztán óvatosan felemelte a lepedőt. 
Az ágy tele volt vérrel, a beteg patyolat 
ingén keresztül-kasul vérsávok látszottak.

Az orvos intett a sebesültnek.
Ne beszélj, csak ha kérdezlek. Aztán 

a hajlotthátu emberhez fordult,
Mi történt ?
Ma hajnalban a békési pandúrok 

meglőtték. Azok is, ö is lóháton voltak, 
Aztán ide hoztuk . . .

— Elég — intett az orvos s vizsgálni 
kezdte a lősebet, melynek nyílása a kilen
cedik borda alatt volt.

Az orvosi vizsgálat több mint egy 
negyedóráig tartott. Eközben egy éltes 
asszony vizet hozott s borogatást rakott 
a sebesültre,

(Folyt, kív.)



iimog«»J*  arcunkat. Azok, akik kettőiben 
,étiinak, köselebb simulnak egymáshoa, éa 
boldogan auttogják, milyen illatos a lég 
Hohó ! Egy jármű döcög a lombos fákkai 
regényes Széchenyi utcán 8 mire felesamé- 
Jünk ábrándjainkból, már eltűnt a poesis, 
itt a rideg, vagyis hát orrfacsaró való. A 
Merelmesek elhallgatnak, sietve vesaik elő 
teebkendöjüket, de a nehéz illat végig 
telepedett a csöndes levegőben az egész 
utcán, haza kell menni. Történik pedig ez 
esti 10 óra után. Kissé korán van. Talán 
jobb lenne est aa ünnepélyt éjfél után vé
gezni, amikor már csak a könnyüvérü mu- 
litozók járnak aa utcán, akik sseretik a 
pikáns illatot.

— Őszi fegyvergyakorlatok. A 
trencséni 15. honvédgyalogesred f. hó 19-töl 
26 ig Barsfüssön és környékén, a nyitrai 
14, honvédgyalogesred Léván és környékén 
ugyanezen időben, a 73. honvéd gyalogdan
dár f. hó 27-től 29-ig Barabaraoskán és kör
nyékén, a 17. honvéd gyaloghadosatály 
pedig f. hó 30-tól sseptember hó 5-ig Ssántó 
éa Léva környékén fog fegyvergyakorla
tokat tartani.

— DJjnokok gyűlése. Bars és Hont 
megyék dijnokai f. hó 4-én Léván értekez
letet tartottak anyagi helyzetűk javítása 
céljából. Az értekesiet — melynek láto
gatottsága ép oly szegény volt, mint a 
dijnokok fizetése — Mátyás Mátyást válasz
totta elnökéül és kimondotta, hogy a két 
■egye dijnokai szoros összefüggésben foly
tonos érintkezésbe lépnek as országos dijnoki 
szövetséggel, asonkivül egy külön pénzala
pot gyűjtenek, hogy ezen összegből as 
időnként megtartandó országos kongresszusra 
elegendő képviselőt küldhessenek fel.

— Tartalékosok bevovulása. Han
gos sióval, borotvált blattal és szesztől 
illatosán bevonultak a vén oltárok, a hosszú 
bajuszu rezervisták, azaz hogy tartalékosok, 
honvéd zászlóaljunkhoz t hó 6-án. Persze, 
bogy mindnyájan szerettek volna létssám- 
felett hazamenni. De nem lehetett ám, mert 
ss öreg csatárok vajmi gyér rajvonalban 
nyomultak a bemutató helyiséghez. 344-re 
lett volna szükség, de nem jelent meg csak 
328; ezekből is valami 32 mint alkalmatlan 
hazabocsájtatott. Aki meg egyszerűen nem 
rukkolt be, arra majd ráhúzzák a vizes 
lepedőt. Mivel tartalékos legénységgel fel- 
izaporitott zászlóaljunk tényleges tiszti 
csekély létszáma is kivánt pótlást, berukkolt 
még néhány deli stramm tartalékos tiszt is 
és pedig: Tóth Ferkó, Holics Béla dr., Bel- 
lovics Gyula, Schmidl Lajos, Baumann Győző, 
Koralewsky Rezső, Ziha Bertalan hadnagyok, 
Büchler Gyula dr. segédorvos és Kabina 
Géza dr. hdp. th. Most már aztán jöhet a 
muszka. Folynak is a gyakorlatok és elvétve 
felhangzik az „indulj*  vezényszó harcazerü- 
•itett alakban; „gyerünk*.  Szóval dúl a 
katonáskodás, csak as a baj, hogy meleg 
van, de ezen is könyen segít az a harcos, 
a ki pihenő alatt a kantinos szekere mellé 
férhet és letaszíthat valami kist jeges italt.

— Házasság. Tardoskeddi Tióth Mar
git és Nalácsi Naláczy Adám folyó évi 
augusztus hó 4-én d. u. */,3  órakor esküd
tek egymásnak örök hűséget as aranyos
maróti róm. kath. plébánia templomban,

— Szól a puska augusztus elseje óta, 
de nem nagyon. Egypár vadban bőséges 
esztendő után as idén beállott a vadinség. 
Ez különösen az apróvadra, fogolyra és 
nyulra vonatkozik, melyeknek száma az 
elmúlt rendkívüli hosszú és kemény tél 
következtében nagyon megcsappant. A vadá- 
izat első napján szomorú hireket és kevés 
foglyot — azt is nagyobbrészt öregeket —• 
hoztak a vadászok. Fejlett csapat egyálta
lában nincs, ami van, még igen apró, és 
nagyon kevés. Egy-négy fiókkal tengődnek 
az öregek, emellett sok a meddő. A tél 
folyamán igen elerőtlenedett a vad, későn 
éa gyengén fészkelt, másrészt a folyók men
tén a tavaszi nagy áradások is sok fészket 
tönkretettek. Beletelik 2—3 esztendő, mig 
kedvező körülmények között az előbbi vad*  
bőséget elérjük. Az idén tehát drága lesz
* fogoly, vagyis inkább ritka.

— Falusi temetés. Egyik Somogy 
megyei faluban történt. Egy derék gazda
ember elhalálozott. Jóra való ember volt, 
•ki szerette a feleségét, marháját és bará- 
tnit. Hát tisztességgel eltemették. Eljöttek
• gazdák, ismerősök. A pap is elmondta 
■ér imáját, könnyek is voltak jócskán aa 
•Msonynép szemében s éppen le akarták 
veszteni a koporsót, midőn előáll egy java- 
korban levő paraszt ember, régi ismerőse 
M elhunytnak s imigyen kezd beszélni:

— Nem születtem papnak, hát nem is 
Indok prédikálni, de bizony azért Csak 
mégis búcsúznom kell tőled, Józsi bátyám. 
Csak azt mondom : Becsületes ember voltál, 
Weozi egészségben 1 . . .

Azzal szerényen visszavonult a gyá- 
uolók közé.

— Bőrárpa ▼fiaár Pozsonyban. A 
nyitrai és pozsonyi gazdasági egyesület 
•gyetértöleg Pozsonyban folyó hó 25-én 
^rárpavásárt rendez, melyen Bars, Hont, 
Komárom, Nyitra és pozsony vármegyék 
árpatermelői vesznek részt.

— Nincs többó hanzli! A sörivók 
Őrömére, de a sörmérők szomorúságára szol
gál a belügyminiszter egy legújabb rendelete, 
mely egészségi szempontból igen szigorúan 
futja azt, hogy az úgynevezett hanzlit bele
keverjék a kimért sörbe. A rendelet utasítja 
•writitaósigrtat, továbbá a várw ól

járásorvosokat, hogy a korcsmárosok ezen 
yisszaélását szigorúan ellenőrizzék. A hanzli 
1W koronáig terjedhető pénzbüntetést von 
maga után. Egyébiránt a korcsmárosok ne 
•írjanak a hanzli miatt, ezentúl több sör 
og fogyni, mert nagyobb lesz iránta a 

bizalom.
--ApagyUkosság Fámádon. Gyurics 

Kudolf farnadi asztalost — írja tudósítónk 
özvegysége nem sok kényelemmel kecseg

tette, mert egyszer csak, julius 6-án reggelre 
a padláson felakasztva találták. Csakhamar 

I szárnyra kelt aaonban a községben, hogy 
nem ö igyekezett az élettől megszabadulni, 
bár sokszor panaszkodott, hogy fiai nem 

1 viselik gondját, hanem hogy ez utóbbiak 
akasztották fel. Az orvosi vizsgálat tényleg 
külső erőszak nyomait fedezte fel a hullán, 
mi a hir valóságát látszott megerősíteni. A 
esendörség azonnal megindította a nyomo
zást, mely eredményre nem vezetett. Újabb 
nyomozás alkalmával azonban az egyik fiú, 
Gyuris János asztalos házánál megtalálták 
azt a kötelet, melyből az apa nyakán lévő 
kotéldarab lett levágva. Ez vezette nyomra 
a csendőrséget. Be lett igazolva, hogy e 
kötelet nevezett Gyurics János Guszti öccse 
ládájából vette ki a hagyatékfeletti osztoz
kodásnál. Az ujabbi vizsgálat meglepő ered
ményt ért el. Kiderült ugyanis, amint a 
harmadik gyermek, Gyurics Genovéva, Pupák 
Gyuláné bevallotta, hogy az emlitett két 
fitestvére s az ö férje előbb megfojtották 
apját, nehogy újból megházasodjék — s 
aztán a padláson felakasztották. A bűnösök 
most vizsgálati fogságban várják a törvény 
sújtó kesét.

— Cselédek nem alakit-.hnHi^ir 
ssakegyletet. Egy eset alkalmából a mi
niszter kimondotta, hogy amennyiben a 
törvény szerint a cseléd nem munkás és 
mivel a cseléd-ssakegylet alakítása csak a 
gazda és cseléd között fennálló viszony 
megbontására vezetne, szakegylet alakítását 
nem engedélyezi.

— A lemetszett Tirágok eltartása. 
Virágokat, hacsak lehet, sohase vágjunk le 
nappal és olyankor, amikor nap süt, sőt a 
szobában levő friss virágcsokrot is lehetőleg 
úgy helyezzük el, hogy a nap sugarai ne 
érjék. Az egyes virágszálakra ártalmas is, 
ha nagy csokorba és szorosan kötik össze. 
A virágvázába pedig soha sem szabad több 
virágot tenni, mint amennyi kényelmesen 
elfér benne és lehetőleg mély és szélesnyaku 
vázákat használjunk. Ügyeljünk arra is, 
hogy a virágok szára egyenletesen legyen 
levágva és ezt nagyon tanácsos megismé
telni minden nap, még pedig amikor a vá
zába friss vizet töltünk. Ilyen eljárás mellett 
a csokor hosszabb időre megőrzi üdeségét, 
mert a viz jobban felszivárog az egyes 
szárakba. A levágást csakis éles késsel 
végezzük, esetleg szintén élesre fent ollóval, 
mert ha erre a munkára életlen ollót hasz
nálunk, akkor éppen as ellenkezőjét érjük 
el és nem használunk a virágnak, mert 
nyiszálással a virágok szárait alul össze
nyomjuk és megakadályozzuk a viz szabad 
beszivárgását. Elhervadt virágokat úgy üdít
hetünk fel, ha langyos vízbe tesszük azokat 
és ebbe a vízbe néhány csepp borszeszben 
feloldott kámfort csepegtetünk. Egy liter 
vízbe öt-hat csepp elég ebből az oldatból.

— A zsebkendő ellen valóságos 
hadjáratot indít Schumberg főtörzsorvos egy 
német orvosi szaklapban. Szerinte túlságosan 
keveset, sőt talán semmit sem törődtünk 
eddig a régi megszokás jogán még a legma
gasabb körökben is használatos, sőt szere
tett zsebkendővel, ho’ott az elsőrangú fer
tőző forrásnak tekinthető. Az orr nyálkáját, 
náthánál pedig as orr gennyes váladékát, 
ugyanis, mint ismeretes, kendőkbe fogjuk 
fel s azután gondosan elrejtjük zsebünkben. 
E szokás ellen ez idő szerint senkinek sincs 
kifogása, mig ha valaki köhög s a bronchi- 
alis nyálkát üríti zsebkendőjébe azt már 
nem tekintheti elfogadható dolograk. llygi- 
énikus szempontból pedig az orr és a hörgők 
nyálkája köst semmi külömbség nincs. Mind
kettő egyformán gyanús, sőt veszedelmes s 
ennélfogva mindkettővel egyformán óvatosan 
kellene bánni s mindkettőt gondosan meg- 
kellene semmisíteni. A zsebkendő használa
tával pedig nemcsak, hogy meg nem sem
misítjük a baktériumokat, hanem ellenkező
leg, bizonyos mértékben megőrizzük őket. 
Ha ugyanis a zsebkendőt használat után 
mindig kiterítenénk, a nyálka csakhamar 
megszáradna s a hideg, meg a napfény osak*  
hamar megölné a baktériumok nagy részét. 
Rendesen aaonban a zsebünk mélyébe 
sülyesztjttk a zsebkendőt, hol meg van as 
a hömérsék, amelyikben a baktériumok élet
ben maradnak, sőt szaporodnak, hol a zseb
kendő a kiszáradástól meg van óva s a 
hová a csiraölő napfény sem képes bejutni. 
A vége a dolognak az, hogy a tuberkuló
zisnak, a tüdőgyulladásnak, influenzának, 
genyedésnek stb. apró szervezetei életben 
maradva, könnyen fertőzhetnek. Egyik első
rangú feladata ennélfogva a hygienének, hogy 
a zsebkendő hassnálatát megszüntesse. Pót
lására * sárga faj példáját kellene ebben a 
tekintetben követni. Náluk ugyanis broc- 
kokban összefűzött puha, vékony, de mégis 
erős papiros pótolja a zsebkendőt, a melyet 
azután használat után az utcákon e célra 
felállított kosarakba dobnak.

— Milyen időnk lesz? Augusztus
ÍdÖíÁrA* ‘U“d6bb “eJ6g I « T“Um ^^»ly megjegy^^^*̂  

jelleg felé h.'jhk, amibe csak aa augusztus ( b— *■  2-ni«u l. . __

652/1907 vht. ss. --------
Árverési hirdetményi kivonat.

Alulírott bírósági végrehajtó as 1881. évi LX, 
t.-cz, 102. ü-a értelmében ezennel közhírré testi, hogy 
a lévai k.r járásbrróság Í907 évi 845/1 ssámu vég- 
sese következtében dr. Szilárd Samu ügyvéd által kép- 
vigelt Jancsó Jánosné ssül. Hugyecz Borbála javára 
fj. Hugyioz István és Ifj. Hugyecz lánoi n. Koszmály*  
lakosok ellen 2389 kor. 26 fill, s jár. erejéig 1907 éri hó 18-áu foganatosított kie'iégitési í
utján felulfoglalt és 3226 kor. 18 fillérre becsült kövei 
kezd ingóságok u m. lovak, tehenek, egy szekér, egy 
eke, szalma, gepek, zsúpok stb, nyilvános árverésen 
eladatnak.
, • v eL‘£W^““,k, a?vai kir- j"fabiró.ág 1907 
évi V. 345/2 számú végzésé folytán 2389 kor 26 fali 
tőkekövetelés, ennek 1904 évi deczember hó 25 naD- 

•* “«tai és eddig összesen 605 kor. 
2b fillérben bírót ag már megállapított, valamint a még 
elmerülendő költségek erejéig Nagy-Koizmályban 

leendő eszközlésére 1907 eyl augusztus hó 17-ik Matt
jának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg- 

-----------, ——----------- -- — —o---------- , hogy as érintett ingóságok aa 1881. évi LX. t. cz
7-iki QI9WŐp9QtOo bwbM kovái livátarou . I”' <« W«. í'**  órteUaébw késapfafla'tfs HtaUitti

zavart. Augusztus 7-én a Jupiter együtt áll 
holdunkkal, amely együttállástól azonban 
nincs okunk jót reményleni, mert akkor is 
változatos időben lesz részünk, amidőn a 
meleg és hüvös-jellegü változatok egymást 
követik, ami viharokkal járhat és sok bajt 
idézhet fel a gazdálkodásban. Az augusztus 
11-iki csomóponttól állandóbb jellegű időt 
várhatunk majdnem egészen a 20-iki cso
mópontig, mely időköz van hivatva augusz
tus hónapnak legmelegebb és legállandóbb 
időjárását kifejteni. Augusztus 20-tól 
kezdve újra változatos lesz az időjárás, 
zivstaros esőkkel; 25-én hűvös jelleggel, 
mely e hónapnak majdnem egész végéig 
kitart. — Meteor jelentése.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907dvi augusztus hó 4-tól 1907 évi augusztus hó 11-ig.

Születés.

Házasság.

A szülőt nere
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Mészáros Sándor Rácz Rozália leány Jolán

Schulcz Iguácz Kiéin Zelma fiú László

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrkapitány.

VölegéQY és menyasszony neie Vallíaa

Tóth Ferencz Svarba Gizella r. kath.

özv. Farbák M. ö. Schill Antalné ég, ev. r. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neye Kora A halál oka

Stupiczky Lajo, 63 éves Rík

Balogh István 57 , Szivbénulás

Vargha Valéria 18 hó Tüdőgyulladás

Boldis Katalin 9 . Agyhártyagyull.

Búza m.-mássánként 20 kor. 40 fill. 20 
kor. 80 fill. — Kétszeres 18 kor. 40 fill. 18 
kor. 80 fill. — Rozs 14 kor. 60 fill. 14 kor 
80 fill. — Árpa 14 kor. 80 fill. 1 5 kor. 20 
fill. — Zab 16 kor. 40 fill. 16 kor. 80 fill
— Kukorica 13 kor. 80 fill. 14 kor. 20 fill
— Lencse 22 kor. 40 fill. 22 kor. 60 fill. — 
Bab 14 kor 40 fill. 15 kor. 20 fill — Kö
les 9 kor. 20 fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten
Lucernamag elsőrendű világos szinü 

135—145 — Muharmag 16—17 — Czukor- 
czirok 20 — Pohánka 20 — Vörös köles 
18. —

Nyilttér.
669/1907 vht., szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz, 102. §-a értelmében ezennel közhírré leszí, hogy 
a lévai kir. járásbiróság 1905 évi V, 708/i számú vég
zése következtében dr. Winter Géza ügyvéd által 

^képviselt PH. Mayfarth & Co. bóosi cég javára Sz8ü0SÍ 
József hrasko és Szeneii János hrasko 440 kor. s 
jár erejéig 1906 évi febr, hó 19-án foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján felülfoglalt és 880 kor. becsült 
közetkező ingóságok u. m. lovak, marhák és szekerek 
nyilvános árverésen eladatuak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiróság V. 708/4 
számú végzése folytán 440 kor. tőkekövetelés ennek 
1905 évi szeptember hó 2-ik napjától járó 6% kamatai 
és eddig összesen 72 kor. 28 fillérben biróilag már 
megállapított, valamint a még (elmerülendő költségek 
erejéig Qaram-Kesziben leendő eszközlésére 1907 év 
augusztus hó 17-ik napjának délelőtti 9 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az 1881. évi LX. t. ez. 107 és 108 §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. fa-cs. 
102, g. értelmében esek javára is elrendeltetik,

Kelt Léván 1907 évi julius hó 31, napján.

Karácsonyi Pál
kir. bir. végrehajtó.

I

a legtöbbet ígérőnek szükség ésetén becs áron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felültoglaltatták s azokra kielégítési “jogot 
nyertek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t-cz. 
102, §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván 1907 évi julius hó 30 napján.

Karácsonyi Fái
kir. bir, végrehajtó.

227/1907 vht. szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi LX. 
t.-cz, 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
az újbányái kir. járásbíróságnak 1907 évi Hp. 161/8 
számú végzése következtében Dr. Rischanek Béla 
újbányái ügyvéd által képviselt Banyári János gyám 
Balázs András né szül. Debnár Mária ellen 605 K. 50 
f. s jár. erejéig 1907 évi junius hó 17.én foganatosított 
kielégítés végrehajtás utján lefoglalt és 617 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m.; szarvasmarhák és 
szekér nyilvános árverésen eladatuak. Mely árverésnek 
az újbányái kir. járásbiróság 1907 évi V. 121/2 számú 
végzése folytán 605 kor. 50 fiil. tökekövételés enuek 
1907 évi április hó 22 napjától járó 50/*  kamatai, és 
eddig összesen 126 kor. 84 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig, Élesmarton alperes 
lakásán leendő eszközlésre 1907 évi augusztus hó 

l 19 ík uapján délelőtt 11 órája határidőül kitüzetik és 
’ ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
I hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.

évi LX, t.-cz. 107. és 108. §:ai értelmében készpénz 
fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatui. Amennyiben az 
elárverezendő ingóságokat mások is le és felül foglalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volua, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmébeu ezek javára 
is elrendeltetik.

I Ujbáuya 1907 évi augusztus hó 2, napján,

Hubay Kálmán
! kir, bir. végrehajtó.

Lakás kiadó!
Ladányi-utca 27. szám alatt 3 szoba 

konyha, éles és fáskamra azonnal kiadó, 
bővebbet Kovát8Ík János kékfestő Sze- 
pessy-uteza 8 sz.

Kiadó.
Forgács-féle kalvintéri házban a 

sarok bolthelyiség, egy szoba, konyha, 
éléskamra és fáskamrából állló lakás 
November l-től; a szőlőbeni lakásán 
két szép szoba, előszoba, konyha, élés
kamra és fakamrából álló lakás külön 
gyümölcsös udvarral azonnal kiadó ; 
ugyanott kitűnő minőségű és zamatu 
saját termésű fehér és vörösbor kapható 
50 litertől feljebb.

Részvények.
Lévai takarók- és hitelintézeti rész

vények eladók.
Bővebb felvilágosítást ad a Bars kiadó

hivatala.

Újonnan épült 
házamban f. 

évi nov. l-től 
villamvilágitás, fürdőszoba,

vízvezetékkel ellátott
5 szobás modern úri lakás
Knapp Dávid

Teljes ellátást 
nyerhet 2 gimnazista fiú. Cím a 
lap kiadóhivatalában.

Eladó ház.
Léván Botka-utcza 28 száma ház 

szabadkézből eladó. Bővebbet ifjú Ga
lambos István tulajdonos ád.

35 Kiadó lakás.
Udvari lakás 3 szoba, konyha, 

éléskamra stb. Szepesi u. 22 szám 
alatt november l-töl kiadó

=" Kávé. -■
1 klg. frt. kr.

New-Cuba kávé . . . . ... 1.60
Jamaikai legfinomabb . . .... 2.20
Kuba legfinomabb . . . .... 2.20
Ceylon legfinomabb . . .............. 2.10
Ceylon finom...................... .... 2.—
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb . . 1.60 2.-v 2.20
Mocca legfiaomabb . . , .... 2.20
Arany Jáva legfinomabb . .... 2.20
Brazíliai legfinomabb .... 1.60
Brazíliai 11. rendű . . . .... 1.30
Cuba pörkölt....................... . . 2. 2.40
Hungária kávé . . . , .... 1.20
Örötl kávé ....................... • • • • le"* ”

Kapható:

to Testvéreinél, Lilin,



HIRDETÉSEK. 1907. augusztus hí U.
32. ásás.

Lévai Takarékpénztár. . 1803/1907._ I

HIRDETMÉNY.
A Lévai Takarékpénztár igazgatósága a mai napon 

tartott rendkivüli közgyűlés alapján közhírré teszi, hogy :
a lévai takarékpénztár eddigi 500 darab névreszóló 

egyenként 500 korona névértékű teljesen befizetett rész
vényből álló 250,000 korona alaptőkéjének 500,000 koro
nára leendő emelése és tartalékalapjainak nagyobbitása 
végett 500 darab névreszóló egyenként 500 korona névér
tékű teljesen befizetendő uj részvény bocsáttatik ki, dara
bonként 800 korona árfolyamban, mely árból, a részvény 
névértékének megfelelően, részvényenként 500 korona az 
alaptőkére, 300 korona pedig a tartalékalap emelésére 
lesz fordítandó. — Ezen 500 darab uj részvényre a régi 
részvények birtokosait elővételi jog illeti meg akként, 
hogy egy régi részvény alapján 800 korona árfolyamban 
egy uj részvény vétele gyakorolható.

Az elővételi jog gyakorlására és a 800 korona befi
zetésére nézve a következő módozat állapittatik meg:

1. Mindenegyes régi részvény egy-egy uj részvény 
jegyzésére jogosít, mely jog gyakorlása czéljából a régi 
részvény — szelvény nélkül —1907. aug. hó 15-től 1907. 
szeptember hó 20-ig az intézet pénztáránál bemutatandó 
és az elővételi jog jegyzése mellett felülbélyegezendő.

2. Az egy részvény után járó 800 korona a követ
kező négy részletben fizetendő be az intézet pénztárába:

a) 200 korona az elővételi jog gyakorlásakor, 
vagyis 1907. aug. 15-től bezárólag 1907. szeptember 20-ig.

b) 200 korona legkésőbben 1907. november 15-ig.
c) 200 „ „ 1908. január
d) 200 „ „ 1908. április

Az utolsó részlettel kibocsátási költség és

Árverési hirdetmény,
Újbánya város képviselőtestületének folyó évi 11J/1803. számú határo- 

zaU alapján közhírré teszem, hogy 1907 évi augusztus hó 23 dlk napján 
d. e. 10 órakor a városház tanácstermében a következő bértárgyak bér- iletve 
haszonbérbe fognak adatni.

1. ) V-ik számú bolt,
2. ) Alsó kórházi kert,
3. ) Felső fogadó,
4. ) Alsó fogadó és
5. ) városi sörkorcsma épület.

A bérlet tartama 1908 évi január hó 1-től 1911 évi deezember hó 31-ig. 
Az árverési és szerződési feltételek hivatalos órák alatt a város polgár

mesterénél megtekinthetők.
Újbányán. 1907 évi augusztus hó fi án.

Koperniczky József
polgármester.

15-ig. 
15-ig.

__ ____  _______ _________ ___„o .. bélyeg 
czimén részvényenként 5 korona fizetendő be. — Szabad^ 
ságában áll azonban minden részvényesnek a részössze
geket a kitűzött határidő előtt is befizetni.

3. Az 500 drb. uj részvény birtokosai 1908. január 
1-től számítva részesülnek a nyereségben.

4. Azon részvényesek, a kik az elővételi jogot 1907. 
évi szeptember 20-ig nem gyakorolják, vagy a befizeté
seket a fentebb előirt módon nem teljesitik, az uj részvé
nyekre való elővételi jogot elvesztik.

5. Azon uj részvények, melyekre elővételi jog nem 
gyakoroltatott az igazgatóság által alakított sindikatusnak 
adatnak át 800 korona árfolyamban.

6. Azon uj részvények pedig, a melyekre a fizetések 
kellő időben nem teljesittetnek, a részvényes terhére nyíl-; 
vános árverés utján adatnak el. — Amennyiben ezen * 
nyilvános árverés utján való részvény eladásánál az inté
zet nem károsodott, úgy az arra befizetett részösszeg a 
befizetőnek kamat nélkül a befizetésről szóló elismervény 
ellenében kiadatik. -- A befizető azonban ezen vissza- 
követelési jogát csak 1910 évi deezember hó 31-ig érvé
nyesítheti, amennyiben a visszajáró összeget ezen idő alatt 
fel nem venné, úgy az elévül és az intézet tartalékalap
jának gyarapítására fordítandó.

7. Az uj kibocsájtásu részvények névre szólnak, 
tetszés szerinti névre állíttatnak ki és az 1908. május 
1-től lesznek fokozatosan kiadva.

Felhivatnak ennélfogva mindazon részvényesek, kik 
az uj részvényekre az elővételi jogot gyakorolni óhajtják, 
hogy részvényeiket szelvény iv nélkül"
1907. augusztus 15-töl 1907. szeptember 20-ig, 
bezárólag az intézetnél lebélyegzés végett bemutassák és 
az átveendő uj részvényekre a befizetéseket a befizetési 
elismervény ellenében a I

Léván, 1907. julius hó 28-án. •

________________ Az igazgatóság.

A szélaknai m, kir. bányahivatalnál 1907/8 évre 2000 hektoliter a kör- 
möczi kir bányahivatalnál pedig 550 hektoliter, összesen 2550 hektoliter jó 
minőségű zabszállitására árlejtés hirdettetik. A szállításra vállalkozók 1 korona 

■ bélyeggel, mely keresztül Írva legyen és 1 kgr. zab mustrával ellátott zárt 
1 ajánlataikat folyó évi augusztus hó 30-nak délutáni 5 óráig az alulirt 

m. kir. bányahivatalnál nyújtsák be.
A benyújtott ajánlatok f, évi 31-én délelőtt 9 órakor a szélaknai m. kir. 

bányahivatal tanácstermében fognak felbontatni, hol az ajánlattevők jelen lehetnek.
Feltételek:

1. Az ár, mely csak is hektoliterre vonatkozhatik, a zab súlyának meg
nevezése mellett betűkkel és számokkal tüntetendő ki és megkivántatik, hogy 
a zab súlya hektoliterenként 44—46 kilogramm legyen,

2. Biztosítékul a felajánlott érték 5%-a készpénzben, vagy biztositékképes 
. értékpapírokban külön csatolandó az ajánlathoz, ez a biztosíték az ajánlat elfo

gadása esetén a szállítás kifogástalan teljesítése után vissza fog szolgáltatni.
3. 0 y zab, melynek a kívánt súlya nincs meg, vagy melyet minőségére 

nézve az átvevő bizottság bármi okból kifogásol átvétetni nem fog.
Vállalkozó köteles az általa felajánlott zabmennyiséget legkésőbb f évi 

október hó 20-ig hiány nélkül beszállítani, még pedig 2000 hektolitert a 
szélaknai raktárba, 550 hektolitert pedig a körmöczbányai a városon kivül 
levő raktárba.

5. Az ajánlatban világosan kiirandó, hogy az ajánlattevő a pályázati hir
detésben foglalt feltételeket ismeri és magára kötelezőnek elfogadja.

I 6. Az ajánlati ár hazai értékben az egységár szerint, valamint az összár 
r feltüntetésével fejezendő ki. A kettő közötti eltérés esetén az ajánlatban foglalt 
! összár irányadó,

7, A többek részéről együttesen tett ajánlatba felveendő az a nyilatkozat 
is, hogy vállalkozók az ajánlat tekintetében egyetemlegesen felelősek, megne
vezendő továbbá, ama megbízott is ki az üzlet vitelért felelős, illetve az érte
sítések átvételére és a kifizetendő összegek felvételére jogosult.

8, Ajánlatok elfogadtatnak kisebb zabmennyiségre is, továbbá esetleg 
csupán szélaknai vagy csupán a körmöczi zabszükséglet szállítására is ha a 
fentebbi feltételeknek megfelelnek.

9, A Selmecbányái m. kir bányaigazgatóság fentartja magának a jogot, 
hogy bármely beérkező ajánlatot tetszés szerint elfogadhasson, esetleg vala
mennyit visszautasíthassa.

Hegybánya 1907, évi augusztus hó 1-én,

Szélaknai m. kir, bányahivatal.

Aratógépek és
kaszálók naey választékon

A világhírű Mc.
CORMIK féle

frru
A befizető azonban ezen vissza-

DÁVID SLÉVAN. —
I GANZ-féle motorok-, Hoffer 
, és Schrantz bpestí gépgyár 

összes gyártmányaiból, valamint a legjobb gyártmányú 

varrógépekből. —1 1 —

W® Jjj umi tyU

Nyomatott Nyitrai. 4« Tim kOayvnyomdijiban Lórin.


