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Hivatalos közlemény.
463.Í1899. sz.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy 1899. 

évre szóló töke kamat és járadékadó kive
tési lajstromok megállapítva a lévai m. kir. 
pénzügyigazgatóságtól 8 napi közszemlére 
leendő kitétel czéljából JeküIdMJek, miért 
is azok folyó évi május ^h ó 3-tól
11-ig  Léva város adóhivatalánál hivatalos 
órák alatt a hol azok közszemlére ki vannak 
téve megtekinthetők netáni felszólamlások, 
vagy ott, vagy pedig m. kir. pénzügyigaz
gatóságnál ugyanazon határidő alatt benyújt
hatók.

Városi adóhivatal.
Léván, 1899. május hó 3-án.

ICozzxzsilc, ’-ahász,
ellenőr. pénztárnok.

Mit üzent Szilágyi ?
Léva város közönsége, a midőn 

Szilágyi Dezsőt, a magyar közélet 
eme legkimagaslóbb alakját, a város 
díszpolgárává választotta, azon meggyő
ződésének adott kifejezést, hogy egy 
város független polgárságának minden
kor felül kell emelkedni a közelmúlt
ban is tapasztalt s mindennemű köz
intézményükre irányzatosan reá nehe- 
zendő azon téves felfogáson, hogy úgy 
egyesek, mint testületek csak úgy ha
ladhatnak a boldogulás ösvényén, ki
tűzött czéljuk felé csak úgy törhetnek 
a biztos siker reménységével, ha az 
uralkodó rendszernek, talán az épen az 
időben parancsolgató klikknek saját 
egyéni meggyőződésüket, akaratukat 
ellenvetés nélkül alárendelik.

Önállóság, s a független meggyőződés 
nyilvánításához erős akarattal kell bírnia 
a város minden polgárának. Ezt a köz
életben egyedül helyes princzipiumot 
hangsúlyozta Szilágyi a múlt héten 
nála tisztelgő küldöttség előtt. íme mi

lyen egyszerű a mezítelen igazság ! íme 
milyen biztos határjelzőkkel van meg
jelölve a boldogulás útja !

A jog, a törvény és igazság ural
mának jövendölt korszak küszöbén nem 
is tűnik fel oly különös színben ez a 
mondás. Pedig hát a közvélemény még 
ma is viseli szégyenletes nyomait annak 
a felfogásnak, hogy a városok és köz
ségeknek a klikk rendszer hálózatának, 
csomópontjainak kell lenniök, a mely 
hálózat keretén belül van a vagyon, 
a jólét, a béke és igazság, s annak ke
retén kivül a nyomor, a szegénység és 
üldöztetés.

Nagynevű díszpolgárunk első sorban 
szükségesnek tartja, hogy a városok 
polgárai emanczipálják magukat minden 
idegen gyámkodástól, a melyet csak 
úgy érhetnek el, ha, mint említettük, 
erős akarattal és szilárd jellemmel bírnak 
arra nézve, hogy meggyőződésüknek, 
felfogásuknak, a közjó érdekében kifej
tendő működésűknek minden körülmé
nyek között szabad teret tuduak bizto
sítani. Mert a kit leköt az elébe vetett 
koncz, a ki érdekét azonosította egyik
vagy másik klikk-uralom érdekével, a 
ki hiúságból, vagy haszonlesésből ver
senyt fut a felszinen levőkkel, szóval 
a ki egy, vagy más módon önállóságát 
elvesztette, s igy saját meggyőződését 
nyilvánítani nem tudja, vagy nem ké
pes, hűtlen sáfára az a városnak, mert 
az nem több annál a piacztéri bódéban 
mutogatott paprikajancsi figuránál, me
lyet hátul a kuliszszák mögött madza
gon rángatnak.

Mi czélja van akkor minden közin
tézménynek, mint például a városi ta
nácsnak, képviselő-testületnek stb , ha 
azok tagjaiban nincs önállóság, függet
lenség, ha abban az igazság nem tud 
kifejezésre jutui, vagy ha jut is, de 
nem abban a formában, a mely a köz
érdeknek kedvező? Mit ér az olyan pol
gárnak szavazata, a melyet meggyőző

dése ellenére kommandóra le kell adni ? 
Az ilyen szavazatok árán az urnából 
kikerült határozat szolgálhat-e az illető 
testület boldogulására? Nem komédiává 
aljasodik-e le az egész közélet, ha az 
egyes polgárok nem tudnak, nem akar
nak, vagy nem mernek önállóan gon
dolkozni és cselekedni ?

Vésse tehát jól minden polgártár
sunk szivébe Szilágyinak azon valóban 
megfontolásra méltó üzenetét, hogy fél
tékenyen őrizze meg minden polgár a 
saját akaratának szabadságát, mert a 
befolyástól ment független akarat és erő 
képezi legnagyobb biztosítékát az egye
sek és testületek boldogulásának. Bírjon 
minden polgár erős akarattal meggyő
ződését függetlenül nyilvánítani, mert 
csak igy, a különböző nézetek retortá- 
jából kiemelkedő határozatok azonosít
hatók a viszonylag absolutnak nevez
hető igazsággal.

Sem hiúság, sem haszonlesés, sem 
pártérdek ne nyűgözze le a polgár aka
ratát, mert valamennyinek nagy része 
volt közéletünk megrontásában s a köz
jónak zsibvásárra vitelében s az igaz
ságnak elkótyavetélesében.

A polgár legyen büszke a nevére. 
Bírjon mindazzal a tulajdonságokkal, 
melyet a szabad polgár fogalma ma
gában rejt. Akkor az ilyen polgárokból 
álló közönség minden határozata, csele
kedete a közjó előmozdítására fog szol
gálni.

A lévaiak küldöttsége Szilágyi Dezsőnél.
Léva város küldöttsége április 29-én nyúj

totta át Budapesten Szilágyi Dezsőnek 
a diezpolgárságról szóló oklevelet. A küldött
ségnek, mely 15 tagból állott, vezetője 
Leidenfrost László, kerületünk ország
gyűlési képviselője volt.

A lévaiakat Szilágyi déltájban a 
képviselöbáz egyik bizottsági termében fo
gadta. A küldöttség szónoka, Bódogh 

Lajos polgármester a következő tartalmas 
beszédben üdvözölte az ünnepeltet:

Kegyelmes Uram!
Tisztelt Polgártársunk!

Mi Léva város küldöttei vagyunk!
A magyar haza északnyugati részéből 

jöttünk mi az ország szivébe, hogy kifejez
zük Nagyméltóságod iránt szivünk honfiúi 
ragaszkodását és nagyrabecsülését.

Mi azon nép küldöttei vagyunk, akik
nek ősei ezer év előtt Árpád hadaival Bors
vezér oldalán szerezték meg e hazát; — mi 
azon nép nevében állunk itt, kiknek elődei 
évszázadok előtt Léva várából kiindulva 
vívták meg honfenntartó harczaikat hol a 
csehek rabló hadai, hol a német birodalom 
zsoldosai, hol a török hódítók seregei el
lenében.

Mi azon városnak vagyunk polgárai, 
a hol a viharos századok elmúlta daczára még 
ma is harczolunk, — most ugyan már nem 
aczélfegyverekkel 8 nem a külhadak ellen 
védelmezzük a haza földjét és szabadságát, 
— hanem az északi szlávság ellen védelmez
zük az édes hazai nyelvet és a magyar szel
lemet. — Mert Léva városa a kis magyar 
alföld végső pontján a tótság mesgyevona- 
lán, ma is a magyarság végvárát képezi; 
ott állunk mi rendithetlen sziklafalként a 
szláv tenger áradata ellenében, — ott küz
dünk mi mai nap is a magyar szellem fegy
vereivé1. — És hála légyen a magyarok is
tenének dicsőséges és hasznos harezot vívunk, 
mert körülöttünk már minden tót testvérünk 
érzelemben hü magyar hazafi, — édes ma
gyar nyelvünk pedig napról-napra mind job
ban hódit észak felé.

Népünknek ezen helyzetéből és évszá
zados küzdelmeiből fejlődött ki azon jellem
vonása és természete, hogy a hazafiságban, 
a törvény és igazság szolgálatában s az al
kotmányos tevékenységben kiváló egyének 
iránt rajongó nagyrabecsüléssel és tisztelettel 
viseltetik. — Ezért midőn rövid idő előtt 
a magyar haza alkotmánya nagy veszélyben 
forgott és azon veszélyt Nagyméltóságodnak, 
mint a magyar képviselöház az időbeni el-

T Á B C Z A.

Félhomályban.

Kinn zúg a vihar, sivitva verdesi ablakom 
a hideg alföldi szél s mintha csak kaczagva, 
gúnyolódva zúgná be meleg szobámba ; Bohó, 
nincs itt az árnyékvilágban boldogság-— nincs, 

örült gyorsasággal kap le egy, még meg
maradt, fonnyadt levelet a fáról s messze 
sodorja a csúnya, iszapos folyóba, A kis levél 
kering, kering az örvény fölött s aztán eltűnik.

Szinte hallom megkönnyebbülést tolmá
csoló zizegesét . . .

—- Könnyű neked hervadt kis falevél, 
hisz te már régen vártad a megnyugvást, az 
örök pihenést; hiszen társaid, testvéreid 
mind eltávoztak . , ,

Remegve húzódom a kályha melegéhez 
s tekintetem belevész a vig, pattogó szipor* 
kákba.

ügy el tudok ilyenkor gondolkodni ... 
Egy-egy gondolat leköt, maradásra késztet.

Most jutott eszembe, nem tudom há
nyadszor —■ Ilona története ;

Együtt voltunk az intézetben ; ö is azok 
közé az úgynevezett .eleven ördögök" közé 
számíttatott, a kiket mindenki dorgál és 
mindenki szeret. Együtt követtük el apró 
eseményeink sokaságát, melyekre oly édes 
visszagondolni.

Elhagytuk az intézetet, elszéledtünk a 
síélrózsa minden irányában. Ilonát is vitte 
a<s a robogó, sistergő vonat a nagy élet 
Útjára . . ,

Zokogva buctuztünk egymástól s Ilona 

mig akkor is mosolylyal igyekezett takarni 
a válás okozta fájó könynyeket. Volt már 
része az önámitásban elég; szép, kegyetlen 
mostohája megtanította rá.

S haza ment . . . hazai mily kínosan 
szorult össze a szive szegénynek 1

Élete ezután a mesebeli Hófehérke éle
téhez hasonlított; tűrt, szenvedett s egyedüli 
vétke az volt, hogy szebb volt a mostohá
jánál. Szenvedett, de nem sokáig bírta. Egy 
alkalommal mostohája kegyetlen, féltékeny
ségből eredő heves kifakadáaa nagyon el
keserítette.

Helyzete iszonyú volt I — Tekintete 
belevesaett a fényes csillagokba, mintha azok
ból akarná sorsát kiolvasni: egy halvány 
Csillag röpke villanást keltve fut le a sem
miségbe s Ilona megborzad; hátha az ö 
csillaga ! A babonás hit szinte megvesztegeti,

Testét láz gyötri, lelkét kínosabb keserv !
Hiába akar a szivteloa mostoha ellen 

küzdeni, érzi, hogy gyönge, lehetetlen ahhoz.
L térdel az ágya előtt függő könyörgő 

Madonna elé. Kezei reszketnek, halvány ar- 
czán a szenvedés vívódása ül s remegő aj
kain elhal az ima , . .

Nem tud imádkozni, iszonyú érzés ragadja 
meg egész valóját; hátha as Isten is elhagyta 
. . . hátha bünteti ?

— De miért ? 1
Még es éjjel meg kell történnie, — su

sogja, mig a végzetes eszmén tűnődik, — 
tovább nem bírom, megörülök I

A madarak csicsergése behallatszik szo
bájába s a hüs szellő résztvevő kéz gyanánt 
simogatja a szegény leány forró arcját, bőm* 

lokát s mintha csak azt suttogná: oly szép 
szélet! De Ilona szivében nem kél viszbangra 
ez a suttogás.

Csend, nyugalom ül a tájon, árnyba visz
nek az utak, a fák bólintgató ágai összefoly
nak, halk zsibongás támad . ..

Ilona nézi, mint sötétül a táj s alig 
várja, hogy a kertet egészen sűrű homály 
födje ... Van azon túl egy szép virágos 
rét aljában elfutó szőke folyó, melynek part
jain szomorufüzek lombjai csüngnek a játszi 
habokba . , . ott keres magának csöndes firt, 
hogy egyszerre meneküljön minden kíntól, 
minden gyötrelemtől.

Hisz a megkínzott lélekben oly biztatóan 
suttog az a titokzatos hang, hogy „odalenn 
már nem fáj semmi" . . >

Megy, megy a megsemmisülés útjára. 
Itt-ott megvillan világos, lenge ruhája, leomló 
szőke haja.

Már érzi a babok lágy ölelését, hallja 
a biztató szózatot s ime —- egyszerre szem
ben találja magát egy siró kis gyermekkel, 
a ki először ijedt, meglepett arczczal tekint 
feléje, majd a gyermekek sajátságos, ösztön- 
szei ü ragaszkodásával szalad hozzá, átöleli 
nyakát s félénken, de szeretetteljesen 
kérdi tőle t

— Ugye néni maga az angyal ?
Ilona egy forró csókkal tud a naiv kér

désre felelni s csak később teszi hozzá:
— Én édesem. Hát te kicsoda vagy ?
— A kis Edith.
“ És aztán hounan jött ide a kis 

Edith?
— Egy szép pillangót kergettem, de 

elrepült,

— Elrepült? s honnan kergetted?
— Az apa kertjéből.
— Hát hol van az apa kertje s hogy 

hívják az apát?
A kis leány nem tud e kérdésekre felelni. 

Kérdöleg emeli szép beszédes szemeit Ilonára.
— Hát maga néni nem tudja?
— Nem bizony kis Edith.
— Óh, pedig a dada mindig azt mondja, 

hogy az angyalkák mindent tudnak.
Ilona újra csókkal zárja le a kis csacsogó 

piczi száját, miközben még jobban keblére 
szorítja, aztán simogatja, beczézi s feledve 
mindeu bánatát elgügyög vele.

E közben a hold előtűnik 8 az ifjú nö 
a kis gyermekkel karján valami elragadó 
látványt nyújt.

Ardó Elek, a kis Edith apja, - a ki 
kétségbeesve kereste eddig kis leányát — 
ajkán visszafojtva az öröm felkiáltását, szót
lanul nézte a bűvös tüneményt.

Az első pillanat elragadtatásában ö is 
azt gondolta, hogy ez a csodás jelenség, mely
hez kis leánya oly szeretettel simu1, csakis 
angyal lehet.

— De hát ki tulajdonképen ez a nö ? 
Ezen gondolat tűnődése közben közelebb 
kúszott a bokrok között, miközben az ágak 
megzörrentek s a kis Edith észrevéve apját 
s ujjongó örömmel szaladt eléj».

— Apa, apa! kiáltotta örvendezve a 
gyermek ; mig szavai csengését az apa csók
jai fojtották el.

Ilonát megigéste e nem várt jelenet, 
még magához sem térhetett a meglepetésből, 
a kis Edith hozzá szaladt s kézenfogva ve* 
tette apja elé;



nőkének határozott fellépésével, önzetlen 
hazafiságával, szigorú igazságosságával és 
európaszerte méltányolt jogtudásával legfő- 
képen sikerült elhárítania s a haza polgárai 
számára alkotmányunkat csorbithatlanul meg
óvnia, akkor Léva város polgárai egy sziv- 
vel-lélekkel kifejezni vágytak Nagyméltósá- 
god iránti ragaszkodásukat, tiszteletüket és 
nagyrabecsülésüket.

Ezen érzelmeinknek kifolyása és kife
jezése azon tény, hogy Léva város képviselő 
testületé Nagyméitóaágodat, mint a haza leg- 
kiválóbbjai és nagyjai közt is kimagasló hü 
fiát a mi szerény városunk polgárai közé 
a legelsőnek megválasztottuk; — miért 
kérve-kérjük Nagyméltóságodat: kegyesked
jék városunkat megtisztelni azzal, hogy egy
hangú megválasztását szívesen veszi és el 
fogadja. — Midőn a megválasztásról kiállí
tott díszoklevelet Léva város nevében ezen
nel átnyújtani szerencsénk van, népünk és 
magunk nevében kívánjuk, hogy a haza ja
vára és városunk díszére Nagyméltóságodat 
a magyarok isteno sokáig éltesse !

Szilágyi válaszát azzal kezdte, hogy 
e kitüntetésben helyeslését látja azon politi
kai iránynak, melynek ő is egyik szerény 
követője. Annyival jobban esik nekem, úgy
mond, e kitüntetés, mert éppen most ért 
eDgem midőn semmi magasabb állást vagy hi
vatalt nem töltök be. Hálával, köszönettel ve
szem polgártársaim elismerését, mert tudom, 
hogy eljárásukban a polgári szabad akarat 
nyilatkozott meg. Tiszteletem és hálám ki
fejezése mellett mondják meg polgár
társaimnak, Léva város közön
ségének, hogy a nemzet jogai
nak biztosítéka fiainrk önnálló- 
ságában rejlik; a városok pol
gárainak függetlensége képezi 
alkotmányunk legfőbb biztosi 
tékát. Akaratukat, eljárásukat alá ne ren
deljék a hatalomnak ; törekedjenek minden 
időben erőik gyarapítására, s városunk fej
lesztésére. — Lehet, hogy a közei jövő már 
újabb megpróbáltatások elé vezet, de hiszem, 
hogy a polgári erények diadalra juttatják a 
nemesebb törekvéseket. Legyünk készen te
hát polgártársaim a munkára, küzdelemre, 
hogy erőinkben növekedve, a haza szolgá
latára állhassunk. — Czélzott ezután — kerü
letünk képviselőjének a lezajlott politikai 
küzdelemben elfoglalt magatartására ; a küz
delemben való részvételére.

E?zel befejezvén beszédjét, a bizot- 
ság minden tagjával kezet fogva, tréfásan 
megjegyezte, hogy uj polgártársaival jobban 
ki akarván beszélgetni magát, 2 órára a 
Hungáriában szívesen látja őket magyaros 
szokás szerint ebédre.

A küldöttség d. u. 2 órakor a Hun- 
gária-szálló egyik földszinti termében ban-

— Nézd apa szép angyalt találtam . . , 
ne bántsd 1... szeresd ... én is szeretem .,.

— Szeretem kis lányom, szeretem! Oly 
szent meggy özödéssel mondta ki a szavakat 
Ardó Elek, mintha esküvést tenne.

Aztán lehajolt a megrémült leányhoz, föl
emelte fejét s oly őszinte, résztvevő tekin
tettel nézett Ilona szemébe, lehetetlen volt 
bizalmat nem keltenie a leány szivében s 
megszólalt;

— Ardó E'ek vagyok s kegyed ki, ha 
szabad kérdenem s hogy jutott gyerme
kem ide ?

Ilona zavarában összekulcsolta remegő 
kezeit, épen mintha könyörögni akart volna : 
ne kérdezz, hisz úgysem szólhatok semmit I 
De később egy bensömegkönnyebbülést ígérő
— sugal atnak engedve elmondta egész sorsát 
s mostani szándékát, mely után zokogva ki
áltott fel: mert nagyon, nagyon boldogtalan 
vagyok 1

A kis Edith e heves kitörés láttára ijedten 
unszolta apját: apa, vigyük hasa az angyalt I

Ardó Elek is ilyenforma gondolatokkal 
volt elfoglalva, de szava kötve volt . . .

— Ha túl lennék a holnapi végzetes na* * 
pon . . .akkor—akkor igen I Hiába vonul
tam félre a nagy világ zajától, kis lányom
nak s jó felelőségemnek akarva szentelni éle
temet . . . Érzem, érzem, hogy van a szívnek 
másodvirágzása is . . . susogta s aztán meg
fogta a leány kezét, így szólt hozzá : Vigasz
talódjék jó gyermek 1 Az Isten — a ki ott 
van legközelebb, hol leggyakoribb a csapás
— boldoggá fogja tenni, azzá kell, hogy tegye, 
mert megérdemli 1 S most jöjjön, haza ve
zetem ; de pár nap múlva, ha az Isten úgy 
akarja, meglátogatom.

Ilona bizonytalan léptekkel indul meg. 
Szivét valami »oh' s« ér**tt  mámor ká*  

kettre gyűlt össze. Az ebéd alatt, mely pa
zar és ízletes volt, az első felköszöntőt 
M á c s a y Lukács, nyug, polgármester mon
dotta Szilágyira, magvas és csinos be
szédben rendkívüli melegséggel üdvözölve 
Léva város legifjabb polgárát, jelenleg egye
düli díszpolgárát. — A beszédre, mely lát
hatólag meghatotta Szilágyit, az ünne
pelt rögtön válaszolt. Beszédének magva az 
volt, hogy törekedjék a város erényekben 
s a munka által kiérdemelt vagyonban gya
rapodni s akkor mindig büszkén vallja ma
gát lévai polgárnak. Legyenek meggyőződve 
— úgymond — arról a lévaiak, hogy ha 
ily módon haladnak, a czélt, melyet kitűz
tek maguk elé, el kell érniök, mert a mit 
a város polgársága kiérdeme1, meg keli azt 
kapnia felülről is, s nem kegyképpen, hanem 
az érdem elismerése alapján és e törek
vésükben mindenkor számíthatnak az ö 
közreműködésére.

B á t h y László, prépost-plébános szintén 
Szilágyira mondott klasszikus beszédet, 
méltatva őt, mint jogtudóst és politikust. L a k- 
n e r László, Leidenfroszt Lászlóra a 
kerület képviselőjére emelt poharat, ki a 
küldöttség vezetésében a vő- 
félyi szerepet oly szívesen vál
lalta magára. Beszédében ügyesen 
beleszőtte azt, hogy Léva város eddigi 
díszpolgárai közé Deák Ferencz és Kos
suth Lajos mellé legméltóbban harmadiknak 
Szilágyi Dezsőt választotta. — Végül 
Leidenfroszt László köszöntötte föl 
mégegyszer Szilágyit, akit a politiká
ban vezércsillagnak nevezett s a kit ő min
denkor követni fog.

Ebéd alatt Szilágyi rendkívül 
előzékenyen társalgóit a küldöttség tagjai
val. Különösen a kúriai bíráskodásról folyt 
a beszéd. Szilágyi azon reményének 
adott kifejezést, hogy jövőben tisztább s 
olcsóbb választásokat lehet várni. — Mele
gen érdeklődött Léva földrajzi fekvése, 
népessége, középitményei s 
egyéb viszonyai iránt, s midőn Pogány 
kir. járásbiró megjegyezte, hogy Lévának 
csak az a szerencsétlensége, hogy Bars és 
egyszersmind Hontvármegyének is a szélén 
fekszik, de egyúttal természetes központ a 
két megyére nézve, Szilágyi megje
gyezte : „Un is nagyon jól tudja, hogy ez 
igen szerencsés helyzet a jövőre nézve“. 
Az állami közigazgatásról úgy nyilatkozott, 
hogy az még jó ideig nem fog életbe lépni 
s a rosszul fizetett állami tisztviselők, a 
mostani pénzügyi viszonyok közt még soká 
nem remélhetik a megérdemelt fizetés emelést.

A társaság fél ötig maradt együtt, 
amikor Szilágyi azzal búcsúzott el 
a küldöttségtől, hogy reméli, miszerint 
annak tagjait a közel jövőben viszont lát- 

bitja el, mely gyors szárnyakat ad a léleknek, 
hogy a képzelet reménytelt, hitegető világába 
csaponghasson . . . Nem tudja, minő titkos 
igézet ez, csak azt érzi, hogy ifjú életében 
uj korszak nyílt meg, hogy a mai nap egé
szen más, mint voltak az eddigiek s e — 
szivének mély keservét megédesítő — gyö
nyörűség uj erőt, kitartást igér nekil

A kapuban újra kegyetlen mostohája 
gunykaczaja fogadta s le kellett szállnia a 
hitegető álmok csábos világából 1 A ragyogó 
glóriára, mely képzeletében Ardó Eleket 
körülveszi, mint egy vésztjósló, fekete felhő, 
ereszkedik a gonosz mostoha megjelenése.

A sok izgalmat nem tudta legyőzni a 
gyenge szervezet. Ilona beteg, nagyon beteg 
lett. Lázas álmaiban folyton két nevet sutto
gott : Elek, Edith . . ,

Harmadnapra mostohája kaczagva, kár- 
örvendő-arczczal vitte be az újságot a beteg 
szobájába s egy részre mutatva, démoni te
kintettel szólt Ilonához : Olvasd, szép Ilonka I

A szegény leány olvasta, a mint követ
kezett; „Becsületsértés s.Ülte párbaj áldo
zata lett, megyénk közszeretetben álló tagja t 
Ardó Elek . , .•

Ez több volt, mint a mit a megkínzott 
teremtés elviselni képes lett volna. Párnáit a 
hanyatlott , . . megölte a bánat.. . Kis keze 
görcsösen szorította a halálthozó papírlapot >. *

* . * /
Most már pihensz édes kis Ilonánk, csak

hogy téged akkor tépett le a halál keze, mi
kor legtöbbet, legszebbet reméltél az élettől,..

Most még eszünkben vagy, előttünk állsz 
örök mosolygásoddal s megsiratunk. De váj
jon a mai önző világban soká fogjuk-e őriz
hetni emlékedet ?

De paml hiuen olyan szép, oly édes 

hatja Léván, mely kijelentést nagy öröm
mel, lelkes éljenzéssel vették tudomásul a 
bizottság tagjai.

Különfélék.
— A lévai ügyvédi kar küldöttsége 

P 1 ó 8 z Sándor, igazságügyi miniszternél járt, 
ahol Levatich Gusztáv, a küldöttség szó
noka, a lévai kir. járásbíróságnál felszapo
rodott telekkönyvi hátrálékok miatt panasz
kodott és kiemelvén’azt, hogy a személyzet 
a legmegfeszitettebb munka mellett sem ké
pes az anyagot feldolgozni, azért a minisz
tertől a személyzet szaporítását kérte. 
Pogány Virgil, a jelenvolt járásbiró fel
derítette az okokat, melyek a hátrálékot elő
idézték, mire a miniszter kijelentette, hogy úgy 
látja, miszerint alig lehet a bajon másként 
segíteni, mint személyszaporítás által.

— Nőegyleti közgyűlés. A lévai nő
egylet múlt vasárnap apnl hó 30-án tartotta 
meg évi rendes közgyűlését, mely alka'ommal 
a mandátumuk lejárt tisztviselők és választ
mányi tagok állásaikról leköszönvén egyben 
tisztujitás is tartatott. A nöegylet tagjai a 
közgyűlésen nagy számmal jelentek meg, a 
gyűlést M a j I á t h Istvánné elnököt osaládi 
körülményei gátolván — Levatich Gusz- 
távné alelnök vezette. A tisztujitás eredménye 
a következő volt: Elnökké egyhangúlag 
Majláth Istvánné lett megválasztva, kié 
tisztét most már kiváló tapintattal és ernye- 
detlen szorgalommal 18 éven át viseli, miért 
a távollevőt többször zajosan meg is éljenez
ték. Alelnök Levatich Gusztávné, titkár 
Faragó Samu, gondnok T o ó t h Zsig- 
mondné, pénztáros Jozsefcsek Géza,
Il-od titkár Bobok Mariska, ügyész dr. 
N o v o t n y Imre, orvos dr. Medveczky 
Károly. Választmányi tagok lettek Balbach 
Andrásné, Bolemán Edéné, Bolemán Józsefné, 
Czirok Jánosné, Faragó Samuné, dr. From- 
mer Ignáczné, Frommer Mórné, Fejes Elekné, 
Holló Sándorné, Huberth Vilmosné, Juhász 
Lászlóné, dr. Karafiáth Máriusné, Kabina 
Ervinné, Leidenfroszt Tódorné, Levatich 
Mártonné, dr. Novotny Imréné, Ordódy 
Endréné és Szilassy Caesaráé. Felügyelő 
bizottsági tagok T o ó t h Zsigmond, Leva
tich Gusztáv, Medveczky Sándor. A 
18 éve önzetlenül működő egyleti orvosnak 
dr. Medveczky Károlynak és László 
Imre leköszönt pénztárnoának a közgyűlés 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott.

— Kinevezés. A m. kir. igazságügy mi
niszter Darvas Béla miskolezi kir. törvény
széki írnokot a lévai kir. járásbírósághoz 
segédtelekköny vvezetövé nevezte ki.

— Sorozás. Vidám, felpántlikázott le
gények dalától volt hangos a város egész 
héten. Most folyt le a sorozás, a mely más
kor márczius hóban szokott megejtetni. Az 
idei eredmény igen szép s csak ritkán válik 
alkalmassá annyi katona köteles, mint ez 
évben. Ugyanis a lévai járásból az 
I. korosztáyból 367, a másodikból 181, a 
harmadikból 125. utóállitásra utasított 2, 
összesen 675 hadköteles hivatott fel soro
zásra. Ezekből besoroztatotc 183 a beosztás 
fenntartásával, mint egyévi önkéntes 3, bün
tetésből 1 Boroztatott be. Ezen kivttl a pót
tartalékba 63 osztatott be. Visszahelyezte- 

ez az élet, telve rózsás remény Ígéretével, 
mosolyával, biztatásával; egyik n,r.p feledteti 
velünk a másikat s oly boldog, a ki fe
ledni tud I

Emma,

Fiamnak.
Boldog vagy még kicsiny fiam;
Nem tudod még: mi az élet ?
Csapásától, fájdalmától,
Jó szülőid karja véd meg.
Csak azt tudod, csak azt érzed,
Hogy boldog vagy köztünk s velünk . . .
„Kis kezeid összetéve,
Imádkozzál jó gyermekünk.*

Szépnek látod az életet,
És szép is az édes fiam I
De ne hidd, hogy csupán annak,
Kinek kincse, aranya van.
Szív erénye, szeretett,
Ez szépíti az életünk;
„Kis kezeid összetéve,
Imádkozzál jó gyermekünk,

Majd, ha felnősz, ha nagy leszel,
Igazat adsz jó apádnak,
Hogy a bánat és szenvedés,
Hü társa a boldogságnak.
Ilyen a lét. — Szivünk Örül;
Pedig nedves még a szemünk . . .
„Kis kezeid összetéve,
Imádkozzál jó gyermekünk.*

Te rád is vár az életben,
Boldogság és elég öröm;
De ne feledd: a rózsa is
4 világra (övit közt jön. 

tett 256, fegyverképtelen és mindenkorra 
alkalmatlannak találtatott 96, tévesen 
vétetett fel 11, kórházba gyógyítás és 
megfigyelés végett küldetett 8, távol 
maradt 51, ismeretlen 25. — Léva 
vá rosban mérték alá került az 
első korosztályból 67, a másodikból 32, 
a harmadikból 32, összesen 131. Ezekből 
és pedig az I-sö korosztályból besoroztatott 
30, a Il-ik korosztályból 5, a III-ik korosz
tályból podig 3, összesen 38. Visszahelyez
tetett a három korosztályból 34, fegyver
képtelennek nyilváníttatott 24, — az állí
tási lajstromba tévesen felvétetett 9, a ka
tonai kórházba küldetett megfigyelés végett
3. A fösorozástól távol maradt az I-ső 
korosztályból 10, a II-ikbói 6, a Ill-ikból 
szintén hat. Teljesen ismeretlen az I-ső kor
osztályból 4 és a Ill-ikból szintén 4.

— Áthelyezés. V i n tér Géza aranyos- 
maróthi kir. járásbirósági Írnok hasonló minő
ségben a budapesti kir. büntető-törvényszék
hez helyeztetett át.

— Nyári mulatság. A lévai kath. 
legény-egyesület 1899. évi hó 4-én, Léván, 
a „Nyitrai-féle“ kertben az egyesületi házalap 
javára zártkörű nyári mulatságot rendez. Az 
egyesület évenként rendezni szokott ezen 
juniálisai mindig a legjobban szoktak sike
rülni ; a rendező bizottság ez úttal is egy 
fesztelen, vidám kerti mulatságot óhajt ven
dégeinek szerezni. Belépti-díj : Személyjegy 
80 kr. — Családjegy 1 frt 50 kr. Felültize- 
tések köszönettel fogadtatnak. Kezdete esti 
8 órakor.

— Gyászhir. B i b z a y Janka újbá
nyái állami elemi iskolai tanítónő 42 éves 
korában Újbányán f. hó 5-én rövid gyengél
kedés után elhunyt. Temetése ma délután 
leend Újbányán.

— Nagy-Tapolcsány- és Vidéke czim 
alatt egy uj, társadalmi és közgazdasági heti
lap iudult meg Nagy-Tapolcsányban. A lap 
felelős szerkesztője : Zhorella Gyula, főszer
kesztője Dobóczky Lajos, társszerkesztöje 
Pollák Lengyel Béla. Fömunkatársai: dr. 
Fülöpp Ignácz és Szlamka Gusztáv. A lap 
föczélja a magyarság terjesztése, a mi eléggé 
jellemzi a szerkesztők dicséretre méltó tö
rekvését, melyhez egyébként kollegánknak 
legjobb sikert kívánunk.

— A vasúti vonalak értéke. Közön
séges gőzgép és tender értéke 42000 korona, 
a teherkocsié 8000, a postakocsié 16000, a 
személykocsik értéke 20—60000 korona. így 
a legkisebb vasúti vonal értéke legalább 
346,000 korona, hosszabbaké természetesen 
sokkal nagyobb.

— Betegsegélyzö pénztárak. Kérdés 
merülvén fel az iránt, hogy melyek azon köz
tisztviselői állások, melyek az illető iparha
tóság felügyelete alatt álló betegsegélyzö 
pénztáraknál szervezett és díjazott állások 
betöltésével összefélhetlenek, erre nézve a 
kereskedelemügyi miniszter a következőket 
rendelte: A betegsegélyzö pénztáraknál di- 
jazjtt állást nem viselhetnek az I-sö fokú 
iparhatóságokul működő járási hivataloknál 
a föszolgabiró, a szolgabiró és a közigazga
tási gyakornok. Rendezett tanácsú városok
nál azon tisztviselők, kik az 1886. évi XXII. 
t -ez. 63. §. második és harmadik bekezdé
sében megjelölt tanácsot képezik ; a segéd
éi kezelőszemélyzethez tartozó mindazon

Hogy örülhess boldogságnak, 
Szenvedned kell, miként nekünk. 
„Kis kezeid összetéve
Imádkozzál jó gyermekünk"

Jól tudom, hogy egykor a sors, 
Elszakít majd messze tőlünk, 
Ekkor légy a legerősebb 1 
Ott is érzed szeretetünk.
Tudd legyőzni önmagadat,
S ehhez van egy jó fegyverünk : 
„Kezeidet összetéve
Imádkozzál majd gyermekünk.*

s............ Miklós.

Gondolatok.
Életed hosszú pályáján óvatosság legyen 

horgonyod, kalauzod a kötelesség. Hosszú a 
pálya, csalóka a bulláin messze a czél. Emil,

* * *

Mihelyest bízol magadban, élni tudsz. Goethe.
* . * *

Az ember költöiségében s eszményi vilá*  
gában ezerszerte ritkábban téved, mint mikor
az úgy nevezett valót tűzi ki czélul.

* * * .
Az élet abban múlik el, hogy eszköz

és Czél között változik,
* a *

A kedélyes, egyszerű ember nem varr
hímet jóságára.

* * *
Egy van az emberi életben nagy és ma*  

gasztos 1 Egy, mi kiegyenlíti minden földi 
szenvedéseinket *— s ez a vallási érzelem.

Hiszem, hogy az élet durva örvényei 
boldogabb ébredé*  oiéljéhoa Tosetnak.



tiszti közegek, a kik a tanácsnak, mint I-ső 
fokú iparhatóságnak tagjai.

— A darabszámra dolgozó munká
sok adója. A múlt évi október 29-én 76785. 
sz. a. körrendeletileg szabályozta a pénzügy
miniszter a gyárakban és iparos műhelyekben 
alkalmazott egyének adójának kivetését és 
beszedését ; a liberális szellemben adott 
magyarázat folytán a napi- és hetibér mellett 
alkalmazott munkások az adó alól mindany- 
nyian felmentettek, de a darabszámra dolgozók 
adóköteleseknek hagyattak. Most a pénzügy
miniszter újabb rendeletet bocsátott ki, mely
ben a darabszámra dolgó munkások adójának 
szavatottsága alól a munkaadókat felmentette 
és elrendelte, hogy ezek a munkások önállóan 
adóztassanak meg, a kivetett adó pedig köz
vetlenül tőlük szedessék be. Ez az intézkedés 
azonban csak a munkaadókon segítene, de 
a munkásokon nem. Kimondja azonban a 
körrendelet azt a fontos elvet is, a munkásokat 
kivétel nélkül megadóztató 1875. 29. törvény- 
czikk óta megalkotott a napszámosok adó
mentességéről szóló 1883. évi 10. t. ez. a 
gyakorlatban minden irány bankeresztülviendö 
s adózási szempontból azok a darabszámra 
dolgozó munkások is napszámosoknak tekin
tendők, a kiknek átlagos napi keresete a 
lakhelyükön szokásos közönséges napszámot 
felül nem haladja. Ezek szerint tehát ezentúl 
csak azok a darabszámra dolgozó munkások 
fognak megadóztatni, a kik jobb anyagi hely
zetnek örvendenek és igy a 3—5 frt évi adót 
nagyobb megterheltetés nélkül tényleg meg
fizethetik.

— Fagyos szentek. Pongrácz, Szer- 
vácz, Bonitácz nevek rémesek a gazdaközön
ség előtt mert e névnapokon a májusi éjei: 
hidegek szoktak lenni, úgy annyira hogy a 
termöfák fiatal hajtásai, különösen a szölő- 
fakadások elfagynak, lesorvadnak, S e fagyos 
nevek tulajdonosai most ülik névnapjaikat. 
Pénteken lesz Pongrácz, Szombaton Szer
vád és vasárnap Bonifácz. Sokan csak ba- 
Lonának tartják az e nevekhez fűzött hagyo
mányt, de a magyar gazda már tapasztala
tokból tudja, hogy e napokon nem ok nél
küli a félelem. Különösen nem az most, mikor 
a fagyos szenteket igazi fagyosság előzte 
meg. Napközben hűvös északi szél bor
zongatja az embereket, az éjjel pedig való
sággal hideg, a mi szöllösgazdáinknak, kik 
féltik a fakadó szőllőt, nem kis gondot ad. 
Némely szőllőben, mint értesülünk, egész 
éjjeleken tüzelnek. — Kevesen tudják, mi 
az oka annak, hogy május e három napján 
(melyekhez még Orbán napja — május 25 
— is csatlakozik) oly gyakran szokott fagy 
lenni ? Újabb időben több szaktudós foglal
kozott e kérdéssel. Általános véleményük az, 
hogy e tünemény oka a május havi mete
orológiai viszonyokban keresendő. Európa 
északi és nyugati részén u. i. igen nagy a 
légnyomás, mely a déli és délkeleti részén 
annál alacsonyabb s igy jelentékeny hőke
veredést okoz. Legalacsonyabb pedig a lég
nyomás a magyar alföldön és a Balkán fél
szigeten. Egyik tudós el is nevezte ezért a 
fagyos szenteket magyar szenteknek.

— Léván április hónapban meg
haltak. Mácsik Sándor, élt 38 évet. Bolvári 
Kálmán, élt 53 évet. Kosztolányi Rozália, 
élt 1% hónapot. Vadkerti Jolán, élt l'/a hó
napot, Csányi Mátyás, élt 9 hónapot, özvegy 
Kovács Ignáczné, szül. Doleg Teréz, élt 83 
évet. Lutovszki Mária, élt 31 évet. Özvegy 
Bocsák Istvánná, szül. Szpisák Mária, élt 
68évet.Uhrik Andrásné, szül. Nyitrai Julianna, 
élt 68 évet. Juhász János, élt 41 évet. Hátát 
Mihály, élt 76 évet. Knap László, élt P/a évet. 
Özvegy Katona Jánosné, szül. Veres Julianna^ 
éli 83 évet. Mrázik látván, élt 54 évet. Ltczko 
József, élt 42 évet. Gutrai Jónás, élt 56 évet.

— Bövid hírek. — A kúriai bírás
kodásról szóló törvényjavaslat, kan- 
zel paragrafusnak gúnyolt 170. szakaszát, 
mely megtiltja a papoknak szószéken a po
litizálást, a képviselőbáz túlnyomó nagy több
séggel elfogadta. — A kötelező polgári 
házasság behozatalára Olaszországban az 
olasz igazságügyi miniszter a szenátushoz 
törvényjavaslatot nyújtott be.—A tőzsde- 
adó. Lukács pénzügyminiszter a tőzsde-adó 
behozataláról szó'ó törvényjavaslatot e héten 
terjesztette a képviselöház elé. E javaslat 
hivatalos neve : Az értékpapír forgalmi adó- 
B’ról szóló törvényjavaslat. — Kék rózsa.

ír szerint egy bolgár kertésznek sikerült 
kék rózsát tenyésztenie. — A Spanyol 
királynő ellen állítólag gyilkos merényletet 
akart elkövetni egy hidalgó, de ideje korán 
lefülelték. — Az orosz naptárt, mely ez 
idő szerint 12nappal téréi ami időszámításunk
tól, a czár rendeletére reformálni fogják s a 
különbséget átszámítás által fogják meg
szüntetni. 6

apbósIook.
Rovatvezet 6: ZUHANY. 

Gyermekszobából.
LiZi: Megtudnád mondani, hogy a teve miért 

púpos ?
Károly: Bizonyosan a dajkája elejtette kis 

korában.
Budapesti kereskedelem.

— Hogy egy mázsa fa?
— Hetven krajezár.
** No hát me'rjen egy mázsával, itt az inasom, 

majd haza vimri.
J»j, ha az ur is akarja látni a mázaáláat, 

akkor már nyolcavau krajsiár,

Közönség köréből, 
i.

Nyilatkozat.
A „Bars“ april 23-ki számában megjelent 

s alulírott bizottságra vonatkozó czikkre, a 
következőkben válaszolunk :

1. A dolog érdemleges részét Léva város 
tekintetes Polgármesterével a czikk megjele
nése előtt elintéztük. A nyilvánosság számára 
utólag csupán azt konstatáljuk, hogy a kül
döttséget bejelentő átirat, az ünnepség kez
detéig, a bizottság kezéhez nem jutott; más
részt a tűzoltó főparancsnok a lévai küldött
séget — egész tisztelettel — a hatsó bejá
rattól az öt megillető helyre a főbejárathoz 
irányította.

2. Ami a „Bars“ czikkirója által nekünk 
imputált politikai ezélzatosságot s az ebből 
levont konzekvencziákat illeti, kijelentjük, 
hogy a rendezés szellemétől ilyesmi távol 
állott; a csikkben foglalt ráfogásokat vissza
utasítjuk s hasonló vádak ellen védekezni 
nem tartjuk szükségesnek.

3. Hogy az april 19-ki ünnepély daczára 
a közönség óriási tömegének a legnagyobb 
rendben folyt le s nemcsak baleset, de még 
rendetlenség sem fordult elő, abban, azt 
biszszük nagy része van a rendezőség által 
megállapított s a tűzoltó főparancsnok által 
megvalósított rendnek. Ezért mi senkitől sem 
kérünk elismerést, de nem fogadjuk el a gán-
csőt sem. 

Nagy-Salló,
Dr. Dudich Endre 

Dományi Béla 
Zsorna László 
Kucsera Imre 
Antal Géza 
Gaál Dániel 

Szabó Sándor.

1899. április 27-én.*)
Bedros József 

ügyvezető aleluök
Tóth Lajos

füparancsuok.
Guttmann Károly 
Welsch János

|
I
i
I

•) A helyzet ma már tisztázva vau; Láva város 
bejelentése 19-éu a déli postával érkezett meg, ezt tehát 
a rendezőség idejében tudomásul sem vehette s igy nem 
állott módjában a küldöttség helyének megjelölése, sem 
az ereklye-zászlóuak a programúiba való felvétele.

Megnyugtató a h e 1 y i, rendező-bizottság nyilat
kozata is, a mennyiben az O szellemétől csak
ugyan távol állott a nagy-sallói ünnepet pártszinezetüvé 
tenni. — Ezt elhiszszük, ennek igazolására adataiuk 
is vannak. — Szerk.

II. 
Köszönet-nyilvánitás.

Nagyságos Mácsay Lukács kir. taná
csos ur a lévai k. r. fögymn. szegény tanu
lókat segitö-egyesület czéljaira 15 frtot kül
dött, a mely kegyes adományért hálás kö
szönetét mond

Léva, 1899. május hó 6.
a s. e. elnökség.

Henneberg-selyem 45 krtól 14 frt
65 krig méterenként — csak akkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, — 
fekete, fehér és színes, — a legdivatosabb 
szövés, szín és mintázatban. Privát-fo
gyasztóknak póstabér és vámmen
tesen valamint házhoz szállítva, — 
mintákat pedig postafordultával 
küldenek. Henneberg G selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállító) Zürich
ben. — Magyar levelezés. Svájczba két
szeres levéibélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza* m.-mázsánként 8 rt 10 «r,8 trt. 30 Két
szeres 6 frt 50 kr. 7 frt 70 kr. — Rozs 
6 frt 20 kr, 6 frt 40 kr. Árpa 5 frt 20 
6 frt 30 kr. Kukoricza 5 frt 30 kr 5 frt 40
kr. Bab 5 frt 10 kr. 5 frt 20 kr. Zab 5 frt 60 kr 
6 frt 80 kr.— Lencse 6 frt 50 kr. 6 frt 80 k r 
Köles 4 frt 60 kr. 4 frt 80 kr.

Nyiltter.
i.

4221.|1898. tkvi sz. I7.19.j 1894.
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir. járásbiróság, mint tlkvi ható
ság közhírré teszi, hogy Tóth Károly végre
hajtatnak ifj. GÖbŐ János végrehajtást 
szenvedő elleni 18 frt. tőkekövetelés és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. 
járásbiróság területén levő és Hölvény köz
ségben fekvő a hölvényi 199. sz. tjkvi A 
+ 12. sor. 27. hrsz. ingatlan s ezen épült 
15. ossz, számú s ifj. Göbő János, valamint 
a társtulajdonos Szappanyos Sára, Göbő Pál, 
Göbő János, Göbő István örökhagyó tulaj
donát képező egész házra 423 frtban, — ifj. 
Göbő Jánosnak még atyja Göbő János nevén 
vezetett s a hölvényi 259. ez. tjkvben A I. 
1—4 soi-sz. a. foglalt ingatlanban való % ré
szére 253 frt 67 krban, végül ifj. Göbő Já
nosnak még atyja Göbő János nevén veze
tett s a társtulajdonos Göbő Pál, Göbő István 
örökhagyó tulajdonát képező s a hölvényi 
260. sz. tjkvben A I. 2—4 sorsz. egész in
gatlanra az árverést 115 frtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1899. évi 
május hó 30 ik napján délelőtt 9 órakor Höl
vény községben megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is elajdatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10°/o-át, vagyis 42 frt 
30 kr., 25 frt 37 krt és 1 frt 15 krt kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333, sz. a> kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t, ez. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő* 

leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léváü, 1899. évi február hó 24. n.
A lévai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Pogány, kir. járásbiró.

ad. 4933,| 1898. tkv. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir. járásbiróság, mint telekkönyvi 
hatóság közhirré teszi, hogy Lukács József 
és neje kérelmére a lévai kir. járásbiróság 
területén lévő Zseliz községben fekvő a 
zselizi 195. sz. tjkvben AI.l sorsz. 33. 
hrsz. ház és beltelekre a végrehajtási árverés 
joghatályával biró öukéntes árverést 1773 frt. 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
az 1899. évi május hó 29-ik napján 
délelőtt 10 órakor Zeliz község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10%-át, vagyis 177 frt 
30 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avag? az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván, 1899. évi február hó 20. n.
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság. 

Pogány, kir. járásbiró.
III. 

l?áilyáizat-
A beszterczebányai kereskedelmi és ipar

kamaránál önkéntes lemondás folytán meg
üresedett 1000 frt, törzsfizetéssel, kormány
hatósági jóváhagyás esetén IO°/o 5 Öd éves 
pótlék, és 250 frt lakpénz illetménnyel egy
bekötött titkár helyettesi miuöséggel felru
házott irodatiszti állásra ezennel pályázat 
nyittatik.

Pályázóktól megkivántatik közgazdasági 
ismeretek bírása, tehát vagy jogvégzettség, 
vagy valamely magasabb kereskedelmi tan
intézetnek elvégzése.

A folyamodványok, melyekben pályázók 
életkora, családi körülményei, nyelvismere
tei, szerzett tudományos ismeretei s eddigi 
alkalmaztatásuk pontosan körülirandók és 
okmányilag igazolandók, május hó 15-ig az 
ululirott kamaránál beadandók.

A pályázókkal szemben fentartja magá
nak a kamara 1 évig terjedhető próbaidő 
kikötését.

Beszterczebányán, 1899. évi ápril. hó 
27 én tartott közgzüléséböl.:

A beszterczebányai kereskedelmi 
es iparkamara.ív.

4612.|1898. tlkvi sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir. járásbiróság, mint tlkvi ható
ság közhirré teszi, hogy Lévai Takarék és 
Hitelintézet végrehajtatónak Bella Lászlóné 
8ZÜI. Juhász Mária végrehajtást szenvedő el
leni 700 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a lévai kir. járásbiróság 
területén levő Léván fekvő, a végrehajtást 
szenvedő Bella Lászlóné szül. Juhász Mária 
tulajdonát képező, a lévai 123. sz. tjkvi A 
+ 1 sorsz. ingatlan s ezen épült 641 ossz, 
lakházra az árverést 1256 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1899. 
évi május hó 27-ik napján délelőtt 9 órakor 
ezen kir. járásbiróság iktató helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított, kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át vagyis 125frtot 
készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-cz. 42. §. 
jelzett árfolyammal számított és az 1881* 
évi november hó l én 3333. sz. a. kelt igaz
ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván, 1899. évi február hó 24. n.
A lévai kir. jbiróság, mint tikvi hatóság. 

Pogány, kir. járásbiró.
V.

2853-i 1898.‘kv.8Z- ö0.68.| 1897.
Árverési hirdetmény és feltételek 

kivonata.
A lévai Takarék és Hitelintézet végre

hajtatónak Kácser Anna férj. Csík Jánosné 
és társai gr.-szöllösi lakosok elleni végrehaj
tási ügyében a kérelem következtében a 
végrehajtási árverés 200 frt. töke, ennek 1893. 
május 13-tól járó 8°/o kamata, 12 frt 50 kr, 
már megállapított s jelenlegi 13 frt 15 kr, 
és a még felmerülendő költségek kielégítése 
végett az 1881. LX. t.-cz. 144. §-a alapján 
és a 116. § értelmében a lévai kir, járás
biróság területén Gr.-Szőllös községben fekvő 
Kácser Anna férj. Csik Jánosné, Kácser 
Julianna, Kácser Mihály, Kácser János, 
Kácser Mária, Kácser Katalin, kiskorú Ká
cser József, kiskorú Kácser Medárd, és kis
korú Kácser Elek, mint Kácser Mihály jog
utódai és a társtulajdonos Izsóit Erancziska 
férj. Kristóf Jánosnénak a gr.-szöllösi 77. 
sz. tjkvben A I. 6. 7, sorszámok a. foglalt 
ingatlanára 40 frt 50 kr., ugyanezeknek a 
jr,«szöllő»i 77, ea, tjkvben A l soreaém 

alatt irt ingatanára 9 frt, ugyanezeknek a 
gr.-szöllösi 77. sz. tjkvben A + 3 sorszám 
alatt foglalt szőlő ingatlanára 66 frt, továbbá 
Kácser Anna férj. Csik Jánosné, Kácser 
Júlia, Kácser Mihály, Kácser Mária kiskorú, 
Kácser Katalin kiskorú, Kácser József kis- 
koru, Kácser Medárd kiskorú és Kácser 
Elek kiskorúnak % rész tulajdoni illetmé
nyére úgy szintén az % részben társtulaj
donosként jegyzett Kácsér Jánosnak, a gr.- 
szöllösi 286 sz. tjkvben A 4- 1 sorszám a. 
foglalt ingatlanára 51 frt, úgy továbbá Ká
cser Mihály jogutódai Kácser Anna férj. Csik 
Jánosné, Kácser Julianna, Kácser Mihály, 
Kácser János, Kácser Mária, Kácser Katalin 
kiskorú, Kácser József kiskorú, Kácser Me
dárd kiskorú, Kácser Elek kiskorúnak, va
lamint a társtulajdonos Kugyela János és 
Kugyela Máriának a gr.-szöllösi 702. sz. 
tjkvben A I. sorszám a. foglalt ingatlan s 
az ezen épült 74. összeirási számú lakházra 
201 frt, úgy továbbá Kácser Anna férj. 
Csik Jánosné, Kácser Julianna, Kácser Mi
hály, Kácser Mária, Kácser Katalin kiskorú, 
Kácser József kiskorú, Kácser Medárd kis
korú, Kácser Elek kiskorú, valamint a társ
tulajdonos Kácser Jánosnak a gr.-szöllösi 
431. sz. tjkvben A + 1. sorszám alatt fog
lalt ingatlanára 45 frt, még továbbá Izsóit 
János pszárszkinak a gr.-szöllösi 429. sz. 
tjkvben A 4- 1 sorsz. a. foglalt ingatlanára 
36 frt, úgy továbbá Kácser Mihály jogutó
dai Martinyi János és neje Jeszenszky Pau
linának a gr.-szőilősi 613. sz. tjkvben A I. 
1. sorsz. alatt foglalt ingatlanban való % 
rész tulajdoni jutalékára 195 frt, úgy to
vábbá Kácser Mihály jogutódai Hauran János 
(Lukácsi) és neje Izsóit Annának a gr.-szöl
lösi 689. sz. tjkvben A I 1 — 2 sorszámok 
alatt foglalt ingatlanokban való % rész tu
lajdoni jutalékára 180 frt, még továbbá 
Hauran János (Lukácsi) és neje Izsóit Anná
nak a gr.-szöllösi 690. sz. tjkvben A 4* 1. 
sorsz. a. foglalt ingatlanára 156 frt, úgy 
továbbá, Kácser Mihály jogutóda Chlebo 
Lörincznek a gr.-szöllösi 539. sz. tjkvben 
All. sorszám a. irt ingatlanban való % 
rész tulajdoni illetményére 307 frt kikiál
tási árban elrendeltetik, megjegyzésével an
nak, hogy a gr.-szöllösi 77. sz. tjkvben C. 
5. tétel és a garam szöllősi 702. sz. tjkvben 
C. 3. tétel alatt Izsóit Julianna férj. Mar
tinka Józsefné javára feljegyzett lakási szol
galmi és haszonélvezeti jog ezen árverés 
által nem érintetik. A gr.-szölősi 77. sz. 
tjkvben C. 14. tétel alatt özvegy Kácser 
Mihályné szül. Kissik Mária javára beke
belezett özvegyi jog csakis azon esetben 
marad épségben, ha ezen ingatlanok 1206 
frtot meghaladó értékben, ugyan annak ja
vára a gr.-szöllösi 418. sz. tjkvben C. 3. 
tétel alatt bekebelezett özvegyi jog csakis 
azon esetben marad épségben, ha a 4* 1. 
sorszám alatti ingatlan 268 frtot meghaladó 
értékben ugyan annak javára a gr.-szöllösi 
689. sz. ívben C. 3. tétel alatt bekebelezett 
özvegyi jog csak is azon esetben marad 
épségben, ha az A I 1—2 sorszám alatti in
gatlanok % része 1206 frtot meghaladó 
árban, ugyanannak javára a gr.-szöllösi 690 
sz. tjkvben C. 3. tétel alatt bekebelezett 
özvegyi jog csak is azon esetben tartatik 
fenn épségben, ha az A 4- 1. sorszám alatt 
irt ingatlan 568 irtot meghaladó árban, — 
ugyanannak javára a gr.-izöllősi 702. sz. 
tjkvben C. 9. tétel alatt bekebelezett özve
gyi jog csak is azon esetben marad fenn 
épségben, ha ez A I I. sorszám alatt irt 
ingatlan 1809 frtot meghaladó árban, ugyan
annak javára a gr.-szöllösi 286 sz. tjkvben 
C. 8. tétel alatt bekebelezett özvegyi jog 
csak is az esetben marad épségben, ha a 
4- 1. sorszám alatti ingatlan 568 frtot meg
haladó értékben adatnának el, ha pedig 
ezen ingatlanok a megállapított értékeken 
felül élném adatnának az árverés hatályta
lanná válik s az ingatlanok ugyan azon ha
tárnapon az özvegyi jog fenntartása nélkül 
fognak eiárvereztetni.

Az árverés megtartására határidőül
1899. évi május hő 8 napjának délelőtt 9 
Órája gr.-szöllös község házához tűzetik ki 
azzal, hogy az ingatlanok a kikiáltási áron 
alul is, eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak a 
megvett ingatlanok becsárának 10%-át, 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi nov. hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX.

§*a érteimében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir, jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Léván, 1898. évi julius hó 6-án.

Pogány,
kir. jbiró,

VI.
Szülésznő.

Több nyelvet beszélő 8 nagy gyakor
lattal biró oki. szülésznő, ki tanulmá
nyait New-Yorkban végezte, kéri a t. 
közönség szives pártfogását. Czime 

özv. Janson Adolfhé Léva, 
Damjanich-utcza 315.

VII.
Léván Koháry-utozában Halász 

József 560. sz. tágas háza kerttel 
jutányos áron eladó.



Bars-Hont megyéket érdeklő vasuti uj menetrend 1899. május 1-től.

Gr.-B--rz?ncze ind. 425 12 30 600 .

Jálna . 433 12 38 608
SaskŐ-Váralja 444 12*9 6>«
Gr.-Szt.- Kereszt 504 | 06 6”j
Geletnek-Szklenó 5-^ 1211 7..4 •
Sze'násfalu-Vichnye 535 134 7.5
Zsarnócza 602 2<)o 747

Zsarnócza-Fiirészm. 6 "7 205 752 .
Garamrév 6’4 2’2 759 . j
Rudnó 630 228 82'1
Újbánya . 645 240 843 .
Gr.-Szt.-Benedek 7 16 3” 9’0
Kovácsi . . 727 322 92<
N agy-Koszmály 738 3 36 913 .
Léva . . Áé*-

f md.
7 55
945

303
425

10^
505

Alsó- Várad . 1Q03 450 5»
Nagy-Salló . 1026 517 54,:
Zeliz . . . 10’9 5.-.1 6'**
Garam-Damásd HÓI 604 G20
Oroszka . . 11” 623 631
Csata . . . érk. H’8 632 a. 638

„ ... ind. 11 23 6*7 S! 656
Bény . . . H36 7 Dó SL? 709
Kéménd 11 47 7’7 S.2 720
Köhid-Gyarmath 12«« 733 733
Párkány Nána érk. 12’7 752 N 749

Buda est felé . ind. 12 37gy j82£gy 
^84»sz.

GO Ja32gy. 
IglOsz.

.... érk. 130 gy ) 9£ögy 1 9*3gy-
111 ász. llfOősz.

Becs felé . . iád. 259 gy. 1 lő7sz. 9’°gy-
llSOsz.

» ... érk. 9"-'gy. 7 08 ' l°8gy.
i 621) sz.

PariáiiHana Csata-Leva. Léva Qr.-Berzencze.
Budapest . . ind.

ind. 
ind.

Becs 
Párkány-Nána 
Köhid-Gyarmath 
Kéniénd . .
Bény .... 
Csata . . .
Csata . . .
Oroszka . .
Garam-Damásd 
Zseliz . . •
Nagy-Salló 
Alsó-Várad . •
Léva .... 
Léva .... 
Nagy-Koszmály 
Kovácsi . 
Gr. Szt.-Benede 
Újbánya 
Rudnó . .
Garamrév .
Zsarnócza-Fiirészm. 
Zsarnócza . 1
Szénásfalu -Vilmye 
Geletuek-Szklonó 
Garara-Szt.-Kereszt 
Saskő Váralja 
Jálna . . .
Gr.-Bsrzencze .

érk. 
ind.

k

érk. 
ind.

2r,gy 935 sz.
|015sz.
|73°gy

933 »z. IQöO sz.
4 08 535 905
425 502 922
440 607 937
452 6’9 949
505 6 31 1001
520 6 39 10”'
529 6*’ ÍO27
539 657 1037
552 709 1050
620 736 11’8
(J3 á 7 53 11 33
6ó4 8’° 1152

. 7'4 820 •
733 838
7 •» 8 46
8’9 9«4
8ö7 925
9”n 930
9jo 94’
928 947
954 10»

10l2 10'3
10*3 1019
1108 1037
11 1» 10*4
1129 1053
1137 UOO

to x

~. *** X.

a

B.-Qyarmaf—Parkany-Nana es vissza.
B.-Gyarmat 
Dejtár . . .
Ipoly Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Visk .... 
Szakálios . .
Bél .... 
Ipoly-Pásztó 
Zalaba . . .
Csata . . .
Csata . . •
Párkány-Nána

Vissza- 
Párkány-Nána 
Csata . . •
Csata . . •
Zalaba • •
Ipoly-Pásztó . 
Bél ... - 
Szakálios . .
Visk .... 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Drégely-Palánk 
Ipoly-Vecze 
Dejtár . . .
B.-Gyarmat

ind.

érk. 
ind.

érk. 
ind.

érk. 
ind.

325
352
40S
4“

5us
Ó27
5»7
549
6”
6’7
656
749

905

10"’

I

8 15
839
855

9 10
9 28
93G
0 57 

1016 
1027 
1043 
1)00 
1113
1123
12>7

40a
505
515
529
5 <7
5BG
612
6~

6a2
7Ü
723
741
8~

esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják.

| 250 Nagy-Surány ind. 500 12”5 442
320 Zsitva-Fődémes 514 1232 454
340 Mánya . • . 535 1 1 ’3 5 08
35« Vajk .... 5:'6 ] 36 525
419 Verebély . . 623 2 00 545
425 Zsitva Újfalu . 636 2’8 556
450 Taszár . . 700 2*o 6’2
5’3 Aranyos-Maróth 721 3"7 6 25
527 Kis-Tapolcsány 740 3 20 6 35
546
60’
621
647
752

Vissza.
535
631

650
704
724
734 Kis-Tapolcsány 615 441 645
750 Arar.yos-Maróth 6 39 451 7”
g°s Taszár . . . 65« 502 7 30
830 Zsitva-Ujfnlu . 7’4 5’7 753
8« Verebély . . 737 536 823
9«8 Vajk .... 749 546 8*o
920 Mánya . . . 812 602 9”
939 Zsitva-Födémes 828 6’0 935

ÍQ03 Nagy-Su ány . 841 6£7 952

A fekete vonallal aláhúzott számok az

Gy gyorsvonat; SZ = személyvonat.
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Vennorel és Victoria-fele legjobb!

Jv1 £l\il mulh. a. ti an,
a siker kétségtelen,

A szölö'esszö (venyige) leveleinek betegségei «!!•• , valamint a fik 
komlókacsoknak rovarok, levelészek, pondrók és m?zharmat stb.-tö’

Ára 12 forint.
Kapható: Kern Testvéreknél, Léván

és
való megtisztítására. .

BESTE

ferilW^
I

Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona
A. önazes 50,000 nyeremény

JEGYZÉKE.
A l.gnagyobb uyer.mény leg.zerenc.rs.bb cserben

1«OOO|OOO korona
A nyeremények részletes

1
1
1

1
1
1
3
1
5
1
7
3

31
67

3
433
763 

1238
90 

31700
3900
4900

50 
3900
2900

Jő aS

f 
■0

UJ 
-CD

i

jutalom 
ayer. I

9 9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9

9

9

9

9

9
9
9
9

beosztása a következő:

Korona 600000 
400000 
300000 
1OOOOO 

OOOOO 
80000 
70000 
60000 
40000 
30000 
35000 
30000 
15000 
1OOOO 
5000 
3000 
3000 
1OOO 
500 
300 
300
170 
130 
1OO 
80
40

50,000 “sá 13.160,000

A negyedik nagy magy. kir. osztaiysorsjáték| 
nemsokára ismét kezdő lik és í

,0°’000 Hitel 50,000sorsjegyre UJUV1 nyeremény I
j-iL vagyis az o dalt levő nveremé .yjegyzék szerint az’ 
összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog.

A nyerési esélyek tehát, mm mar általánosan 
ismeretes, óriásiak. .

Összesen tizenhárom millió 160,000 koronát’ 
sorsolnak ki biztosan. A legnagyobb nyeremény leg-j 
szerencsésebb cselben !

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sors 

jegyeket a tervszerű eredeti árban es pedig: í
egy egész I-ső oszt, eredeti

»
n
n 

küldünk szét utánvéttel, vagy a 
dese ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek! 
a hivatalos huzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig 
díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magy.' 
kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan lörtéunek 
én azoknál mindenki megjeienhetik. j

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legké öbbj 
azonban 1

f. évi május hó 18. és 19 ig
hozzánk beküldeni. .

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

Budapest, V., Váczi-körut 4/a.

• fel
„ negyed „ 
„ nyolczad „

dese ellenében.

I

»
f)
)>

sorsjegy 6.— frt
» 3* — »
n 1.50 . j 
. -.75 „

pénz előleges bekül-

i

|
I

Vírágh József 
oki. gépész és gépjavitó-miihely tulajdonos 

József föherczeg volt uradalmi fögépésze. 
Ezennel van szerencséin szives tudomására juttatni, hogy hely

ben Szepesy-utcza 602. szám, sclautt, Braun ház 
mellett egy a mai kor igényeinek megfelelő nagyobb

gépjavitó-mühelyt
nyitottam, melyben gőzcoéplőgépek, malmok, gazdasági és bármely más kül és belföldi gépek javítását 
vagy fölszerelését kellő jótállás es jutányos árak mellett a legkészségesebben elvállalom.

Egvuttal bátor vagyok tudatúi, hogy a

m kir. államvasutak budapesti gépgyára és Kühne Ede mosoni 
gazdasági gépgyár

gyártmányainak eladásával meg vagyok bízva s ezeknek eladását szívesen közvetítem, valamint 
raktárt tartok mindennemű mezőgazdasági gépekből a legjutáuyosabb árak és legméltányosabb fel
tételek mellett.

Midőn megemlíteném, hogy úgy bel mint külföldön Londonban, Pária és Hamburgban első rendű 
gyáraknai szerzett szakismereteim és tapasztalataim, valamint az általam képviselt gyáraknak jó hír
neve biztosítékul szóig ríhatnak igényeinek teljes kielégítésére.

Maradok szives megrendeléseit kervu kész szolgája
Virágh József,

oki. gépész.

öööö
ö
öKiö
Űí mekczipök raktárát a n. é. közönség szives figyelmébe 

Mérték utáni megrendelések legjobban és gyorsan készíttetnek.

a ü! Tmmph-czipök I! 1
ű Újdonság! Újdonság!

Újdonság! Újdonság!

Triumph-czipő
a legjobb és legkényelmesebb a világon legczélszerübb urak, hölgyek 
gyermekek és ti katonaság részére.

Megszűnt a kényelmetlen fűzés és gombolás.
Egy érintés által fel- és levethető.

Kapható: Kovács Sándor czipökereskereskedésébenLéván.
Ajánlja továbbá dúsan felszerelt, mindennemű úri, női és gyér-

KI 
©
$

□
©

Rendelőlevél levágandó.

! A nem tefszó lárlendű.

magy. kir. szab, 

hivatalos tervezel-

Szecskavágók.

kézi es sorvetögép.

Török A. es Tarsa uraknak Budapest.
Kérek részemre I, oszt,

osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a 
tel együtt kü.deni. 

12 összeaet Irt N^nvételezni kérem
iposUutalványnyal küldöm j

Répavágók.
Qabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek.

Kertifecskendo-
Mezőgazdasági gépgyárosok raktára, 

Kern Testvéreknél, Léván. 
Árjegyzékek kívánatra Ingyen 

é» bérmentve küldetnek.
Sackrendszerü egyetemes 

és mélyítő aczel ekek.

tywatglt tyiini 6 TAm könyvnyomdáiéban, Mvtai


