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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
Vidéken és Léván házhoz küldve :

Egy évre
...
Hat hóra
...
Három hóra . .

10 kor. — fill.
5 kor. — fill.
2 kor 50 fill.

Előfizetési pénzek póstautal.ánynyal

»K<X
**

LÉVA, 1904. május hó 22.

21. szám.

évfolyam.

küldhetők.

számok 4» fillérért kaphatók
a kiadóhivatalban.

BARS.

HIRDETÉSEK
Népyhaaábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill.
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő.
Belyegdij minden egyes heiktatásér tt) fillér

Hivatalon hirdetmények
100 szóig 2 kor. 6 > fill., azontúl minden
fillérjével számittatik.

szó 2

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér.
Velünk *s"'szeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj
kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.
A kéziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ :

Megjeleni hetenként egyszer
+ vasárnap reggel. -s-

HOLLÓ SÁNDOR.

639/1904. sz.

751/1904. szám.

Hirdetmény.

Hirdetmény.

Az 1904. évre szerkesztett házadó ki
Az 1904. évre szerkesztett I. II. oszt, vetési lajstrom a lévai m. kir. pénzügyigazadókivetési lajstrom a lévai m. kir. pénz- ga’óságtól megállapítva megküldetett, miért
ügyigazgatóságtól megállapítva megküldetett, is közhírré teszem, hogy az előbb hivatko
miért is közhírré teszem, hogy az előbb hi zott lajstrom Léva város adóhivatalának he
vatkozott lajstrom Léva város adóhivatalának lyiségében folyó évi május bó 22 napjától 8
helyiségében folyó évi május hó 19 napjá napi közszemlére lesz kitéva, egyúttal figyel
tól 8 napi közszemlére lesz kitéve, egyúttal meztetem az adót fizető közönséget, hogy :
figyelmeztetem az adót fizető közönséget,
a) azon adózók, kik a kivetési lajstrom
hogy :
ban tárgyalt adó-nemmel már a múlt évben
t) azon adózók, kik a kivetési lajstrom megróva voltak, a lajstrom közzétételét kö
ban tárgyalt adó-nemmel már a múlt évben vető 15 nap alatt,
megróva voltak, a lajstrom közzétételét kö
b) azon adózók pedig, kik a kivetési
vető 15 nap alatt ;
lajstromban
megállapított adóval ez évben
b) azon adózók pedig, kik a kivetési
lajstromban megállapított adóvei ez évben első ízben rovatak meg, adótartozásuknak az
adósöoyvecskébe történt bejegyzését követő
első Ízben rovattak meg, adó-tariozásuknak ;
15 nap alatt a közigazgatási bizottsághoz
az adóköayvccskébe történt bejegyzését kö intézett
íelszólsm ásaikat, fellebbezésüket a
vető 15 nap alatt a közigazgatási bizottság községi elöljáróságnál előterjeszthetik, a kir.
hoz intézett felszólamlásaikat a kir. pénz, pénzügy igazgat óságnál benyújthatják.
ügy igazgatóságnál benyújthatják.
Városi adóhivatal.
Városi adóhivatal.
Léva, 1904. május hó 17.
Léva, 1904. május 16.
Homzsik Tua,jos

SCozxizsili Xaa.jos

adóh. föuőke.

pénztárnok,
adok. főnöke.

IV.

II.

813/1934. szám.

Hirdetmény.

663/1904. szám.

Hirdetmény.

Az 1904. évre szerkesztett földadó ki
vetési lajstrom a lévai m. kir. pénzügyigazga!óságtól megállapítva megküldetett, miért
is közhírré teszem, hogy az előbb bivatkozott lajstrom Léva váró; adóhivatalának
helyiségében folyó évi május hó 22 napjától
8 napi közszemlére lesz kitéve, egyúttal
figyelmeztetem az adót fizető közönséget,
hogy:
.....
a) azon adózók, kik a kivetési lajstromban tárgyalt adó-nemmel már a múlt
évben megróva voltak, a lajstrom közzété
telét követő 15 nap alatt,
b) azon adózók pedig, kik a kivetési
lajstromban megállapított adóval ez évben
első Í2ben rovattak meg, adótartozásuknak
az adókönyvecskébe történt bejegyzését kö
vető 15 nap alatt a közigazgatási bizottsághoz intézett felszólamlásaikat, felebbezéseiket
a községi elöljáróságnál előterjeszthetik. A
kir. péuzügyigazgatóságnál benyújthatják.
Városi adóhivatal.
Léva, 1904. május 17.
EZoxuxbíIx Xja.jos

Ezennel közhírré tétetik, hogy az 1904.
évre szerkesztett tőke kamat adókivetési
lajstrom megállapítva a !év»i m. kir. pénz
ügyigazgatóságtól leérkezett, miért is az
adózó közöaség értesittetik, hogy ezen lajst
rom Léva város adóhivatalánál 1904. évi
május hó 24 tői 1904. évi május hó 31-ig
bezáró ag 8 napi közszemlére lesz kitéve és
az érdekeitek által hivatalos órák alatt
megtekiniherö.
Továbbá, hogy az adó kivetése ellen
a) szón adózók, kik a kivetési lajstrom
ban tárgyalt adónemmel már a múlt évben
is megróva voltak a lajstrom közzétételét
követő 15 nap alatt,
b) azon adózók pedig, kik a kivetési
lajstromban megállapított adóval ez évben
első Ízben rovattak meg, adótartozásuknak
az adóköny vecskébe történt bejegyzését
Követő 15 nap alatt netáni felebb zéseiket
a lévai m. kir. pénzügyigazgatóságuál benyújthatják.
Városi adóhivatal.
Léván, 1904. évi május hó 22 én,
Komzsik iuajos
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adóhivatali főnök.

T A B C Z A.
Megszédült . . .

Duzzogva keltek fel az ebédtől, Késmárky Pista, a barna menyecske ura mélyen
szemére húzta sapkáját és harsány hangon
kiáltotta a kocsisnak, hogy fogj t be a szür
kéket.
Az asszonyka is ott hagyta az ebédlőt
és felkötve piros szalagos kerti kalapját —
kiment a gesztenyésbe.
Kicsi rózsás szája össze volt szorítva,
orreimpái rezgéséről látszott, hogy felkere
kedett benne a dac, az a rettenetes dacos
ság, melyet sem szülői szeretet, se jó tanács,
se az ura szerelmes könyörgése nem győzött
le soha.
— — Szerette az urát, azt a napbar
nított nagy embert. — hisz mennyit kellett
szenvednie övéitől szerelmükért és édes
atyja halála órájában is eltolta egyetlen le
ányát magától, keserűen moudva neki: „eredj
az uradhoz, akit jobban szerettél apádnál.“
Erőszakos, indulatos volt az ura, de
szerette az asszonyát és ha egyedül járták
az erdőt, felkapta az a nagy ember a baba
asszonyt karjára és úgy vitte édes kaczagó
terhét szorosan magához ölelve, mig a kicsi
asszony magától nem kívánkozott le a földre.
Soh nem bántotta az ura öt, pedig
szilaj, fékezetten volt, mint egy vásott utca
gyerek ; — a minap is ott kapta ötét a vén
diófa ágán ülve, amint apró papucsot lábát
lóbálva újságot olvasott, és mikor rászólt,
hogy az már még sem illik egy esztendős

adótnv. főnök.
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A LA? KIADÓJA:

NYITRAI és TÁRSA.

gyümölcsén hadd táplálkozzanak em
bertársaink.
De nemcsak a hitnek és vallásnak
A hit ujjáébredésének, a csüggedést eloszlató világosságának, a szomorú ünnepe ez a mai nap, ünnepe ez az
lelkeknek vigasztalást osztó isteni szik emberiségnek, a nemzetnek, társada
rának, a terméketlenséget feloldozó lomnak és egyénnek is.
mennyei jóságnak — az Istenség legAz emberiségben a világosság ter
fölségesebb nyilatkozásának ünnepe a jedését hirdetik az apostolok s ha van
pünkösd.
is szomorú, gyászos idő az emberiség
A természet illatozó virágos kertté történetében, érezzük, hogy kell egy
jobb jövőnek jönnie.
alakul át a földön.
Hiszünk, hogy el ne bukjunk a
Az istenség jelentkezését látjuk min
félúton.
den fűszálban, a levegőben, az emberi
S a nemzetek nem merítik e ki
érzésekben.
minden dicsőségüknek forrását, hogy
A hitben való megerősödés sugal
büszkén mutathassanak rá a múltra,
lata ráereszkedik örömtől repeső szi
! mely bár véres volt, de amely biztató
vünkre és dagadozó kebellel szívjuk
i lehet a jövő boldogságára nézve.
be tüdőnkbe az erdők és virágok sza
A nemzetek biznak, mert ismerik
gos levegőjét.
: önmagukat és saját szivük a bizalom
Az apostolok oszlását és a tüzes
I legvérmesebb forrása.
nyelvek megjelenését ma is látjuk lelki
S a társadalom, a mely forr, küzd,
szemeink előtt s ha haragjában meg
dolgozik napról-napra és az egyének,
dördül az ég s tüzes villám czikázik
akik verejtéket hullatnak, hogy legyen
végig a felhők tömegében, térdre bo
mit enniök másnapon, ma mind, mind
rulunk hatalmad előtt te Dicső és ál
I tágult kebellel, kitárt szívvel térdelnek
dunk, hogy imádkozni tanítottál meg
! az oltár előtt.
bennünket.
Remélnek, mert boldogulni akarMert csak igy értük el a megiga- i nak '
zulás dicsőségének biztos útját, a me
És igy tovább, A mindenség mil
lyen haladva, jóságod folyton tartó lió paránya, a természet minden alko
bőségével elárasztva boldog megelége- tása érzi, hogy melegebb a nap, illa
! déssel tekintünk föl hozzád a megmér- tosabb a lég, nagyobb a természet e
' hetiea magasba, dicső trónusod felé.
napon, mint, egyébkor
Ha hitünkben való bizalmunk nem
Érzi, hogy piros pünkösd napja van.
í adna erőt a
kenyérküzdelem verejtéPünkösdi rózsák illatoznak, virul
kes munkájához, mivé lenne az emberi nak s ki ott jár a természet ölén és
: erkölcs!
keresi a természetet, az csodás harmó
A munka nemesitő ereje, oszlopa a niába olvadva találja meg a természet
vallásnak !
remekeit.
Ha az emberi erkölcsökön nem
Tanuld megismerni a természetet
uralkodnék isteni szikra, mivé lennének és föltalálod az Istent!
Manapság nincsenek apostolok,akik
a munkaképtelenek s honnan meríte
eljárnának hitet csepegtetni az embe
nénk hitünket ?
Az emberi erkölcsökben van letéve rek szivébe, nincsenek, akik megtanií tanák a csüggedőket, hogy reméljenek
a hit alapja.
Az apostolok fennen hirdetett sza s a csodás hang mégis megszólal, mit
vainak a lelkűnkben megfogamzott tudjuk hol, ki által, a légben-e, vagy

Pünkösd.

III.

Hivatalos közlemény.

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

I

már az ura neki, mert neki napraforgó kell, ment a kicsi asszony ; kócos fejét két ke
nem ró .sa, meg szegfű, az a bolti kisasszony zébe temetve sirt, sirt, mig könnyei patak
ként csorogtak tijjai között.
virág 1
Ma délben mikor ebédelni jött az ura,
Ö ne menjen, ő ne legyen olt 1 ?
felvette azt a piros áttört selyemruhát és
E!megy, inkább meghal, ott kell lennie,
úgy fogadta ölet, mosolyogva fonta körül ha soha többé nem látja is as urát, de el
lányos karjaival a nyakát éí^gyerekesen ka megy !
cérkodva kérdezte ; ,ugy-e szép a feleséged
Hosszú volt a délután, szótlanul vaesoédes kis uram ?“
ráltak és kínos sóhajtásaikból tudták, hogy
Szép is volt. Fekete haja, mint egy nem alszik a másik sem 1
Meg sem csókolta az ura őt este, be
lombsátor, a szemében égő tűz gyulladt ki
sem
takargatta, mos először mentek csók
minden szavánál, mozdulataiéin volt valami
az öntudatlan gyermekéből, de az öntudatos ' nélkül aladni.
Reggel még az ura aludt éa ö, mint azt
kacérság legveszedelmeséből is.
Amint ott állt lenge ruhájában olyan oly sokszor tette, ha valami nagy
, volt, mint egy pompás pipacsvirág ; — klasz- akart kivinni, s ráhajolt arra az álmában is
szikusan szép Dyakán hamvas volt az a kemény arcra, oda szorította égő ajkát sze
* csudálatos kreol bőr, vállalnak gömbölyüsé- mére és suttogva mondta : „édes kicsi uram
' gét látni engedé a lenge selyemruha ki- ' ébredjen fel, jó reggelt!
Éa az átfogva a borzas üde asszonyt,
Az ura kemény szeme végig siklott csókba fojtotta suttogását. , . „Ugy-e me
' ezen a ringó kacérságon és mig az asszony gyünk drágám, ugy-e jó lesz az én aranyos
hízelegve simult széles mellére, az ura szo- kis uram 1 ?
. . . Nem és megint nem 1 — Es hogy
, katlan szigorúsággal mondta ki azt a retteakaratát
könnyebben vigye ki, ott hagyta
i netes dolgot, hogy „nem szabad ebben a
az
asszonyt,
— ruhát, napraforgókat —nem
ruhában mennie, nem akarom I*
is
jön
haza
csak
a ho nap reggeli vonattal.
— Nem engedem, hogy a fél vármegye
Hét.
az
óra,
este van, abban a puszta
' beszéljen a feleségemről, tudom, hogy a
fészekben
k'
van
terítve a ragyogó piros
, többi sszoDy mind megszólná, mivel megfelhő,
egy
nagy
majolikában
bó ongatnak a
, botránkozna a ruha feltünőségén és kivái
nrpra
forgók,
és
a
kicsi
asszony
láztól gyö
' gásán stb.
. . . Nem szabad I
törve gombolja be apró csatlós cipőjét pici
Ezt mondta neki az ura, neki, akit ál lábán, melyről legendákat mesél a gentry
mában is kicsi babának, édes asszonyának ifjúság.
mondott, neki valamit nem szabad !
!
— Csak hamar, csak gyorsan a luhát
hisz 7 óra !
Sötét gesztenyés volt a kert aljÁD, oda
Egy kosár apró napraforgót is rendelt

asszonynak, — egy csók, egy ölelés elsimitóttá azt a ráncot a szemöldök fölött, amelyet az uránál mindenki rossz jelnek ismer.
És mikor egyszer csikót tanítottak és a
kicsi asszony maga akarta betörni az álla
tott — és hiába volt a vén János könyör
gése, az asszony mégsem enged’e el a gyeplöt. Az ura mosolyogva nézte, hogy János
hány keresztet vet magára, hogy hívja a
szenteket segitségü*1.
És ma ? — Ma az asszonykának azt
mondták : „nem szabad — nem akarom ! 1“
Neki ezt mondani, neki megtiltani,hogy
azt tegye, amit akar.
. . . Holnap lesz az estély, egy hét óta
csupa láz volt az egész ház ; szakácsnő,szo
balány agyonkinozva, egy halom sürgető le
vél szét küldve és most ő ne menjen.
Hogy ö ne vegye fel azt a sötét vörös
ruhát, amely nem is ruha lesz, de költészet,
— igen az, mert ezt irta a szabója.
Hogy fognak kirohanni a szolgabirák,
aljegyzők és az a többi helyes gyerek — a
kik ezt a nyári murit adják, ha meghallják
az ö kocsija tompa zörgését és ö ismét ott
hon öltözik fel és csak bő selyemköpenyét
borítja ruhája fölé, mintha csak sétakocsizást
tenne — és úgy megy a vármegyeház lép
csőjén fel.
Lesz irigység, lesz suttogás, Késmárkyné
ismét extrát akar, ismét más, mint a többi;
a férfiak pedig körül állják és hallani fogja,
amint az urának mondják ; „hej Pista,P.sta,
csak nincs is több olyan asszony, mint a tied
a vármegyében !“

nek átlagos keresete 12 koronát tett csak
ki, mert még a kezdet nehézségeivel s lombhiánynyal is küzködtek. Nagyon kérjük az
elöljáróságot, hogy igyekezzék melöbb meg
felelő szederfaállományt létesíteni. Ültesseu
évről évre lehető mennyiségben szederfákat,
fordítson kellő gondot azok ápolására.Tegye
i ez által lehetővé, hocy több szegény család
jusson a selyem tenyésztés revén tisztességes
jövedelemhez.
Zseliz községben 1903 bán közterületeken
közutak mellett volt — drb. lombszedésre al
kalmas szederfa, A magántulajdonban lévő
szederfákon kívül a fenti szederfáknak köszön
hetjük, hogy 2 selyemtenyésztö 52 kgr. gubát
1 termelt és 88 koronát keresett. Átlagos kere
I sete egy tenyésztőnek 44 korona volt ; legma
I gasabb keresete pedig egy tenyésztőnek 82 ko
I ronára rúgott. .1 selyemtenyésztés megkezdése
I óta 301 koronát fizettünk ki a községben.
i
I
Zseliz községben az idén ismét volt 2
•
i selyemtermelö, kik közül az egyiknek igen
I jól sikerült a tenyésztés, mert keresete 82
I koronára rúgott. Azt biszszük, hogy ez a
Barsvármegye selyemtenyésztése 1903. példa emelni fogja a selyemtenyésztés iránt
évben
már kü'önben is felébredt érdeklődést. Kér
Bezerédj Pál selyomtenyésztési felügyelő jelenteje.
I jük tehát az elöljáróságot, hogy fordítson
I
(Folytatás.)
kellő gondot a szederfatenvésztésre. Ültessen
Tild községben 1903 bán közterületefcen minél több szederfá' és ápolja jól azokat,
és közutak mellett levő lombszedésre alkalmas mert csak ugy érheti el, hogy a lakosságnak
szederfák mennyisége hivatalosan megszámlálva szegényebb részéből többen is ily szép jö
nem volt. A magántulajdonban lévő szederfá vedelemhez jussanak a se'yem’enyésztés ré
kon kívül a fenti szeder fáknak köszönhetjük, vén, In megfelelő nagyságú szederfaál omány
hogy 1 selyemtenyésztő 2 kgr. yubót termelt létesít.
és 4 koronát keresett. A selyemtenyésztés meg
Városok.
kezdése óta 39 koronáit fizettünk ki a községben.
Körmöcbánya városban 1903-ban közte
Tild község az idén netn volt a selyera- fületeken és közutak mellett levő lombszedésre
ter.yesi felügy elöségi kerületbe beosztva. Az alkalmas szederfák mennyisége hivatalosan
illető tenyésztő a selymérpetéket Sz9kzárdról megszámlálva nem volt, 1 selyemtenyésztö 30
a központból kapta és selyemgubóit ugyan dk. gubát termelt. 69 fillért keresett. A selyem
oda szállította be.
tenyésztés megkezdési óta 4 koronát fizettünk
l
Ujlót községben 1903-ban közterületeken ki a városban.
i
és közutak mellett levő lombszedésre alkalmas
Szederfaállománya: Az országos selyemt.
szederfák menynyiséye hivatalosan megszám felügyelőség működése óta kiosztott, részint a
lálva nem volt. A magántulajdonban lévő sze I városnak, részint magánfeleknek 3000 drb.
derfáknak köszöntjük, hogy 1 selyemtenyésztö 2—3 éves szederfacsemetét.
13 kgr. gubát termelt és 21 koronát keresett.
Körmöczbánya város az idén nem volt
A selyemtenyésztés megkezdése óta 21 koronát selyemtenyéaztesi felügyelőségi kerületbe
fizettünk ki a községben.
beosztva. Az illető tenyésztő a selymérpetéUjlót község az idén nem volta selyem ket Szekszárdról a központból kapta és setenyésztési kerületbe beosztva. Az illető lyemgubóit ugyanoda szállította be.
tenyésztő a aelymérpetéket Szerszárdról a
Léva városban 1903-ban közterületeken
központból kapta és seiyemgu'oóit ugyanoda és közutak mellett levő lombszedésre alkalmas
szállította be.
szederfák mennyisége hivatalosan megszámlálva
Verebély községben 1903-ban közterülete ■ nem volt A magántulajdonban levő szederfák
ken és közutak mellett volt — darab lombsze nak köszönhetjük, hogy 1 selyemtenyésztö 8
désre alkalmas szederfa. A magántulajdonban kgr. gubát termelt és 14 koronát keresett. A
I
levő szederfáknak köszönhetjük tehát, hogy 4 selyemtenyésztés megkezdése óta 221 koronát
I
selyemtenyésztő 27 kgr. gubát termelt és 49 fizettünk ki a városban.
koronát keresett. Átlagos keresete egy tenyész
Szederfaállománya : Az országos selyemt.
tőnek 12 korona vott. legmagasabb keresete felügyelőség működése óta kiosztott részint a
pedig egy tenyésztőnek 20 koronára rúgott. A t városnak, részint magánfeleknek 500 darab
I
selyemtenyé ztés megkezdése óta 49 koronát i kiültetésre alkalmas szederfát. 28700 darab
I 2—3 éves szederfacsemetét.
fizettünk ki a községben.
Szederfaállománya ; Az országos selyemt. I
Léva város az idén nem volt a selyemte
felügyelőség működése óta kiosztott részint a nyésztési felügyelőségi kerületbe beosztva.
községnek részint magánfeleknek 1500 darab Az illető tenyésztő a aelymérpetéket Szek2—3 éves szederfacsemetét,
szárdrói a központoól kapta és selyemVerebély községben az idén először fog gubóit ugyanoda szállította be. — Azt hiszlalkozott 4 család selyemtenyésztéssel s ezek- szük, hogy itt is gyökeret verhetne ezen

önmagunkban, de
*
érezzük, halljuk a
hangot, mely hasonlít Madách nagy
mondásához;
„Ember küzdj és bizva-bizzál!“
Küzdjünk, bízzunk és reméljünk!
A kétségbeesett, eltévelyedett lé
lekbe is visszatér a hit, leejti a gyil
kos fegyvert, melyet önmaga ellen for
dított és megy küzdeni tovább.
Piros pünkösd ez a te végzésed.
Te eloszlatod az ellentéteket az
emberekben, te megtanítod őket, hogy
keljenek föl a porból és emelkedjenek
föl a magasba Istenükhöz.
Ez a te hatalmas erőd felvilágoso
dás napja!
Nem kell apostol már, nem kell
fenyegetés ; a hit ma önkéntelenül tá
mad és folytonos erős tudattá válik az
ember lelkében.
Virágok ünnepe,reménynek ünnepe,
szivek föltámadásának magasztos ün
nepe légy üdvözölve !

I

1
I
l

I

A „Magyar Remekírók" uj sorozata”

A’ig két esztendeje, hogy a FranklinTársulat megindította a Magyar Runekirók
nagyszabású gyűjteményét a ima a napok
ban már az ötödik sorozat je'ent meg, a
megjelent 20 kötet u‘án újabb öt köt.t vo
nult be a magyar családok hajlékába, hir
detve a magyar irodalom halhatatlanságát s
dicsőséget szerezve egyrészt a magyar könyv
kiadó vállalkozásnak, amely ily óriási terv
megvalósitását sikerrel vállalta, másrészt a
magyar nemzeti műveltség önérzetének ere
jét bizonyítva, amely szeretettel és lelkese
déssel támogatta a kiadót úttörő, korszakos
vá'lalkozásában.
Az uj sorozatnak talán legértékos bb
kö ete az, amely Pázmány Péter vá'oga'o't. munkái' i leszti be a M gyár Remek
írók közé. A müveit nemzetek jogosult
büszkeséggel tekintenek azokra a régi íróikra,
akiknek munkái a nyelv fejlettsége, az irás
ereje és a taria om jelentősége által azzal a
kiváltságos tulajdonsággal ékeskednek, hogy
a századok lefolyása után is élvezetet és ta
nulságot nyújtó olvasmány gyanánt szolgálni
képesek, minélfogva nem az iiodalom tör
téneti ereklyéi
*
közé sorolandó'-, hanem a
jöv ndő > emzedékek javára is kamatozó
szellem' kincsek értékét fo’la'j tk maguk jan.
A XVI. században, a müveit nyugati
nemzetek nyelvével egyidőben, a magyar
nyelv is m gas irodalmi színvonalra emelke
dett.A köl'észet mezején Balassa Bálint olyan
müveket alkotott, amelyek a következő két

egyszer ke l az ura nélkül kapni és kész a
diadal 1
Ni, hogy simul mindjobban hozzá, hogy
kacag és sir egyszerre, hogy néz rá, min
egy önkívületben 1
— Szorítsa hát C’ak egyszer ajkát aj
kamra, ne fejtse le karj vit a nyakamról, ne
remegjen csókom alatt, Írsz egyedül vagyunk
és holnap úgyis az uráé lesz megint azé a
vén medvéé.
— Menjen hát az erkély szélére maga
kis szeszélyes teremtés, de jöjjön vissza
rögtön, ha már nem enged enged oda menni
magával !
y
Egy gyors mozdulat és aztán esend,
csak a nóta hangja hallik az erkélyre.
Rohan le Téglás Józsi, ő is ott áll a
többi között, ö is csak oly sápadt, mint a
többi,akik körülfogják az élettelen asszonyt.
Felelet helyett egy fordulásnál csók
Az öreg házi orvos szégyenkezve törül
peszselte az asszony vállát és Józsi már le egy szemébe lopódzott könnyet, és mo
egész közel szorította az asszonyt magához, gorva hangján mondja : „csak megszédült és
,mit kíván, mit tegyek ? . .“
leesett 1“
— Kísérjen fel a második emeletre, de
És a kicsi asszony nem nevet már többé
I feltűnés nélkül, ott az erkélyen, ott egyedül nem jajdul föl, mikor összezúzott testét
| leszünk l
fölemelik . . , csak mikor Téglás Józsi fogja
Mikor karján érezte az asszonyt, mintha meg lecsüngő mirevedő kezét, akkor sut
I azt támolyogni érezte vo’na és azok a kí togja alig hallható hangon neki :
vánatos rózsás ajkak mintha elfehéridtek |
— Ne mondja meg Pistának, hogy csó
„Temető a szép menyország,
volna
kolt, ne mondja meg, hogy leugrottam, csak
Csákod lesz a kísérő!“
No de persze az izgalom, a vágy, hisz — megszédültem I
Még egy korty pezsgőt és azután tán-

— így ni ; — a napraforgók szerelme
sen simulnak hamvas kebléhez, magasan fé
sült hajába is kell még egy szál és aztán
hát — megyünk 1
Egy utolsó pillantás a tükörbe, beburkolódzik fehér köpenyébe és hajtat, a mint
az a két hires s-ürke csak bir menői.
Félóra alatt ott is állnak meg az ósdi
megyeháza kapuja alatt, a türelmetlen ren
dezők frakkos serege rohan a lépcső aljához
és mig a kérdések egymást érik ; „hol az
ura, hol maradt Pista, mért jött egyedül,
stb., ő sértő kihívó hangon mondja : „eluta
zott, talán nem is kellek igy egyedül ? I
Mégis ö a legszebb asszony, ni milyen
epésen húzódik el tőle a többi, még az öreg
kegyelmes asszony is, akinek hervadt kis
asszony lánya kelletlenül hallgatja a kis
joggyakornok .muszáj1', bókjait, még az is
milyen hangon sipitja :
— Csak igy egyedül I ?
— Igen egyedül. — és mulat, táncol
szakadatlanul, néha eszébe jut az ura hideg
arcza és akkor szorosabban simul tánezosa
karjába, csodás, nyugtalan szemétle-lehunyja,
mint egy alvó baba.
Huzatják a nótáját és a fülébe dalolják,
hogy =

czolták a aoupe csárdást.

— Ne sajnálja-^ aranyos nagyságom aszszonyo v, csak szívesen, csak a szemébe I
Téglás Józsi szorítja magához az aszszonyt, ö suttog a fülébe, a híres Józsi, a
■ kiért múlt farsangban halt meg egy szép
leány.
Táncol is a kicsi asszony, hisz kitudja,
mi lesz holnap, kitudja hová röpiti ötét a
két szürke I Haza nem, azt tudja, az ura
‘ sohasem fogadná ötét vissza.
— Csak vigan hát 1 — Ég már a feje,
forró lávaként éri táncosa szavai : „édes
szép asszony, ha maga csak egy szóval akarná,
mondaná, milyen életet kezdenénk mi együtt.
Hátraszegelt fejjel néz a hires Józsi
szemébe és mosolyogva mondja : „jól van,
de csak ugy, ha szó nélkül engedelmeskedik
szó és ellenvetés nélkül.

mindig mondott
*

ö hogy Késmarkynét csak

században közkézen forogtak és sok kiadást
értek. A magyar prózát pedig, mely a fele
kezeti tusák kohójában tisztult meg és erő
södött. a XVI1. század első éveitől kezdve
majdnem négy évtizedre terjedő irodalmi
pályáján utói nem ért tökélylyel kezelte
Pázmány Péter.
Rengeteg irodalmi munkásságot fejtett
ki a magyar prózának ez az első nagy mes
tere, de munkái drága kiadásokban el vol
tak temetve s a Magyar Rrnekirók mos
* ’,
megjelenő uj kötetének jutott a dicsőség,
hogy Pázmány munkáinak kincses bányájá
ból kiássa a legértékesebbet és művelődé
sünknek uj'a hatékony tényezőjévé tegye.
A leghivatottabb tudós írónk, F r a k n ó i
Vilmos rendezte sajtó alá Pázmány munká
iból ezt a 22 ives vaskos kötetet mai helyes
írással. Két ives gyönyörű bevezetéssel kez
dődik a kötet, amely Pázmány életének,
politikai, egyházi és Írói pályájának jellem
zése közben klasszikus korképét is megfesti
az akkori magyar társadalmi és közviszo
nyoknak is. A bevezetés Pázmány magyar
munkáinak teljes bibliográfiájával végződik.
A kötet tartalma két részre oszlik. As
első rész a hitvitázó muukák tömegéből vá
logat, a második rész, a prédikátort és a
politikust mutatja be. Anulva olvassuk azt
a csodaszép magyar nyelvet, amaiyen Páz
mány Péter háromszáz évvel ezelőtt irt s
gyönyörködve tanú unk tőle. Ds talán legmeglepöob az a nagyszabású politikai egyé
niség, a mely Pázmány Péternek, 1. Rakóci
György erdélyi fejedelemhez irt 49 levelé
ből bontakozik ki előttünk. A harminc éves
háború eseményei arra késztették Erdély
fejedelmeit is, hogy fegyvert ragadjanak 8 a
katholikus Pázmány teljesen tisztában volt
azzil, mi'}’ szüksége van Magyarorszag ön
állóságának a protestáns Erdély függetlensé
gére. Azt a mélységet, amely közte és az
erdélyi fejedelmek közt vallási téren vo’t,
áthidalta a haza és faj szeretet lángoló ér
zése, amely Pázmány lelkét hevitette és
Pázmáuy vállalkozott az udvar és a fejedel
mek kö.ütt a közbenjáró szerepére.
Egy darab magyar történet az a 49
levél, amelyet Pázmány Rákócihoz irt.
Igen értékes kötete az uj sorozatnak a
Bajza kö'et is : Bajza József vál gatott
munkái. Bajzának három évtizedre terjedő
irodalmi munkássága (1822 —1851) újkori
történetünk 1 gnevezetesebb időszakára, po
litikai, társada mi és irodaimi újjászületésünk
korára esik, mélynek elökészitéséban, bom
lasztó és áta'akitó küzdelmeiben neki is
tevékeny része volt. Badi cs Ferenc be
vezető essayje gyönyörűen jellemzi azt a
kort, amelyben az uj Magyarország egyik
legérdemesebb bajnokának harcos egyénisége
a vezetők sorában leélte áldásos életét. A
kötet első felét Bajza költeményei foglalják
el öt csoportra osztva : Ifjúkor, Szerelem;
Haza, élet, Emlékezés, Balladák és Idegen
köl'őkbő'. A kö’et második felében a válo
gatott prózai munkák foglalnak helyet, be
mutatva B jzának sokoldalú egyéniségét,
választékos ízléssel adva mindazt, ami kri
tikusra, történészre, irodalom történészre és
esztétikusra jellemző s e mellett maradandó
bectü is. E rész tartalmából kiemeljük a
következőket : Az epigramma teóriája,Vezér
szó a Kritikai Lapokhoz, A regénykölté
szetről, Nemzetiség és nyelv, gróf Koháry
István, a Telekiek tudományos hatása.
Az uj sorozat további két kötete
Arany János és Vörösmarty Mihály
munkáinak kiadását folytatja. Az előbbi, a
melyet Rie dl Frgyes rendezett sajtó alá,
Arany munkáinak harmadik kötete s 24 ív
nyi vaskos kötetben a Toldi trigoliát tartal
mazza.
A Vörösmarty kötet, amelyet Gyulai
Pál rendezett sajtó alá, Vörösmarty mun
káinak ötödik kötete. Tartalma; a drámai
költemények folytatása (Kincskereskedők és
Ciliéi s a Hunyadiak), Beszélyek és regék
és a Palyalombok.
(Folyt, köv.)

kereseti ág; ha elegendő szederfa áll msjd
rendelkezésre. Tévedés ve'na ugyanis azt
hinni, hogy mintha nagyobb városokban nem
volna a selyemtenyésztésnek jövője. Anélkü1,
hogy e részben bővebb indokolásba bocsát
koznák, hivatkozunk egyszerűen Zombor
város példájára, ahol az idén 522 selyem
tenyésztő 10.044 kg. gubót termelt és 19728
koronát keresett; a m. kir. országos selyem
tenyésztési felügyelőség működése óta pedig
kifizettünk ezen városban termelt gubóért
összesen 289745 koronát. A főao'og e kér
désnél csak az, hogy elegendő szed *rf áll
jon rendelkezésre. Igen melegea kérjük azért
a t. városi tanácsot, hogy karo'ja fel a sztderfatenyésztés ügyét s akkor bizonyára rö
vid idő alatt a városnak sok szegény lakosa
fog a selyem.eayésziés révén tisztességes
jövedelemhez jutni.
Újbánya városban 1903 bán közterülete
ken és közutak melleti levő lombszedésre alkal
mas szederfák mennyisége hivatalosan megszám
lálva nem volt. A magántulajdonban lévő sze
derfákon kívül a fenti szederfáknak köszönhet
jük, hogy 2 selyemtenyésztő 15 kgr. gubót
termelt és 30 koronát keresett. Átlagos keresete
egy tenyésztőnek 15 korona volt, legmagasabb
keresete pedig egy tenyésztőnek 24 koronára
rúgott. A selyemtenyésztés megkezdése óta 92
koronát fizettünk ki a városban.
l
Szederfaállománya: Az országos selyemt.
felügyelőség működése óta kiosztott részint a
városnak, részint magánfeleknek 4000 darab
2-3
éves szederjacsemetét.
>
Újbánya város az idén nem volt selyem
( tenyésztési felügye őségi kerületbe beosztva.
Az illető tenyésztők a selymérpetéket Székszárdról kapta és se'yemgubóikat ugyanoda
szállították be.
I
(Vége.)

SCla asszony,

Különfélék.
— A honvédség köréből. Mihálcsics

|

György alezredes Nyitrára az ezredtörzshöz
helyeztetett át különleges alka'mazá’ra. He
lyét a szegedi 5. honvéd gyalogezredtől
Brunswick Lajos százados, törzstiszt
jelölt foglalja el. A köztiszteletben álló al
ezredes távozását sajnálattal vesz) tudomásul
városunk közönsége, mert mió'a a lévai
honvédség élére helyeztetett, szives e őzékeny modorával az egész város tisztele
tét és szeretetét vívta ki magának s mint,
állomásparancsnoknak is nagy része van a
katonaság és polgárság között fennálló szí
vélyes jó viszonyban. Társadalmunk életében
is tevékeny szerep jutott neki osztály ré
szül. Részt vett a sport egyesület alapításá
ban s mint annak kezdettől fogva buzgó
elnöke az intelligens társaság szivében a
nemes, testedző sport kü önbözö ágait ked
veitekké tette. Kétszeresen fájó szívvel mon
dunk nézi Istenhozzádot; csak az a tudat
vigasztal, hogy uj otthonában is époly tisz
telet és szeretet fogja környezni, mint
nálunk.
— Városi közgyűlés. Léva város
képviselőtestülete f. hó 21-én rendkívüli köz
gyűlést tartott, melyen Bódogh L ijós
polgármester napirend előtt bejelentette
Szabó Lajos képv. test, tag halálát, ki
nek elhuoyta felett a közgyűlés részvétét

jegyzőkönyvbe iktatni rendelte. Majd a szo
kásos jelentés után bejelentette a polgár
mester, hogy 3000 korona vételárért a Caivintér 1 sz, házat árverésen megvette, mire
a közgyűlés a ház megvételének névszerinti
szavazás utján való elrendelésére junius hó
30-án újabb közgyűlést rendelt egybehivatni
Majd tudomásul vette a közgyűlés az állami
gyümölcsfaiskola céljaira átengedett területre
vonatkozó szerződés jóváhagyását és a vá
sártérnek a városra történt telekkönyvezését. A várOB 575000 kor. converziós kölcsönére vonatkozólag a leszámolási adatok
kidolgozására egy bizottságot bízott meg a
közgyűlés. Bruck Miksa, Ra j á k Antal
és gyerm"keinek lévai illetőségét a közgyű
lés rém ismerte el. Msjd Medveczky
Sándor kérvényére a közgyűlés a város
belső területén betiltotta a kürtölést. Ezután
bemutattatott az alispán leirata, hogy a vá
lasztás alá eső tiszti állásokra a pályázat
kiirassék és a tisztújító szék határnapjának
kitűzése iránt előterjesztés tétessék, mire a
közgyűlés e határozta, hogy féltétjesztessék
a választás alá eső tisztviselők névsora, de
kérelmeztessék. hogy a választás novemaer
29-éig, mint a tanács szerint a mandátum
lejártáig ethalasztassék. Elfogadta a tanács
a községi közmunka 1903. évi zárszámadá
sát, majd elrendelte a múlt negyedévi pót
adó változások keresztül vezetését. Több
törvényhatósági határozat tudomásul vétele
után a közgyűlés a tűzoltó egylet részére
az építendő mászótorony helyéül a Flóra
térnek a várfal alatti részét jelölte ki s el
rendelte egy közkút létesítésé’, elrendelte
továbbá a ragálykórház költségeinek az út
alapból kölcsön vételét. A he'yettes kántor
részére havi 30 kor. szavazott meg. Elhatá
rozta továbbá, hogy ». város háború esetén
20 könnyű sebesültet és 80 lábbadozó ka
tonát hajlandó ápolni. Tárgyaltatott a fő
gimnázium kibővítésére célzó m'niszteri le
irat, mely célból a sétatér átengedése volna
szükséges. Ennek megszavazására 30 nap
múlva újabb közgyűlés összehívása rendel
tetett el. A pótadó az alispán leirata foly
tán 42 °/0-ban állapíttatott meg. Majb elfo
gadtatott a vásári rendtartásnak a miniszter
által kívánt módosítási.
— Közgyűlés. A lévai nőegyesület
által megválasztost elnök, özvegy székelyi
Mailáth Istvánné és ale'nök Levatich
Gusztávné úrasszonyok állásaikról lemon
dottak. E körülményből kifolyólag »z egye
sület f. hó 28-án dé után 3 órakor a Stefá
nia árvaház helyiségében rendkívüli közgyű
lést tart. Tárgy: 1) elnök, ale nők, és tisztb.
tagok választass. 2) egyébb indítványok.
— Előzékeny mulatság ,E özékeny"
fiatalságunk Léván jun. közepén nagyszabású
nyári mulatságot reudez, melynek arányait
a már folyó lázas készülődések is mutatják.
— bkdt.
— Kinevezés. A vallás és közokta
tásügyi miniszter K r a eh un Adrienné ar.maróthi állami polgári iskolai segédtanitónőt
a X. fizetési osztályba rendes tanítónővé
nevezte ki.
— Színészet. H a I m ay Imre szín
társulata az „ Eszakmagyarországi színi ke
rület" városaiba szervezett dráma-, vigiáték-,
népBzinmü- és operette színtársulatával teg
nap kezdette meg Léván előadásainak soro
zatát a „Névtelen levelek
*
előadásával, mely
a társulattal szemben a legszebb reményekre
jogosít. A társulat tagjainak nagy részét is
merjük, de van köztük sok kitűnő uj erő
is. A tagok névsora a következő : Férfiak :
Halmay Imre apa és jellem, Csiszér Kálmán
szerelmes bonvivant, Viola József bariton és
népszínmű énekes, Szabados László operettebufi'o és komikus, Tímár Béla operette butfo,
komikus, Csajághy Ferencz társalgási és
tenor énekes. Mészáros Sándor siheder és
tenor énekes, Herceg Vilmos, Kiss Miklós.
Gara Jenő, Szatmári József kardalosok és
segédszinészek. Nők : Halmayné Emma ope
rette és népszínmű primadonua, Cs. Radó
Rózsi drámai hősnő, Jónás Margit naiva,
Vörös Alice operetteénekesnö, Szelényi Emí
lia drámai és vígjátéki anya, komika,Bokody
Mariska szende és énekesnő, Halmay Miczi
naiva, énekesnő, Úti Gizella társalgási, D,
Tihanyi Kati, Hécey I ona, Hécey Etelka,
Jónás Ilon, Pécsi Mari kardalosnok és ségédszinesznök. Az igazgató bérletet is hirdet a
következő feltételekkel : Idénybérlet: I. r.
körszék 32 kor. Szelvénybérlet : 12 darab I.
rendű körszékszelvény 16 korona. A bérlet
eszközlésével T imár Béla színházi titkár
van megbízva. Ma színre kerül: Délután
fél 4 órakor felére leszállított helyárakkal
„Egy Görbe Nap" eredeti bohózat dalokkal
táncokkal, a budapesti népszínház műsorá
ról, 3 felvonásban. írták ; Csicseri Bors és
társa. Este 8 órakor rendes helyárakkal
itt először „A Menyecskék" eredeti nép
színmű dalokkal és tánccal 3 részben. A
budapesti népszirház műsorából, Irta: Verő
György.
— Gyászhir. Kisfaludy L i p t h a y
László, garamujfalusi földbirtokost a kérlelhetlen sors keze pótolbatlan veszteséggel
Bujtotta, a mennyiben szeretett neje, de
Ciliia Adél úrasszony e hó 17-én alig pár
napi szenvedés után, életének legszebb ide
jén, 29 éves korában elhunyt. A boldogult
ifjú halott hűlt tetemeit e hó 19-én helyez
ték örök nyugalomra a rokonság és nagy
közönség részvété mel ett. Gyászoló férje a
következő gyászjelentésben tudatja ezeretett
hitvese halálát; Alulírottak megtört szívvel
*
jelentjük,
felejthetlen hitves, meny, sógornő,

5. Népiek, törv. reviziója és szolgálati
testvér, illetve kis unoka Kisfaludi Lipthay
Lászlóné, szül, de Ciliia Adélé úrnőnek élete pragmatika.
6, Indítványok.
29-ik, házassága 11 ik évében kínos szen
vedés ntánni haldoklók szentségeivel ellátva
Vamos-Lidány, 1904. május 18.
f. hó 17-én este 9 órakor történt gyászos
Végh István
elhunytét. A megboldogult porai folyó hó
elnök.
19-én délután 4 órakor fognak a róm. kath.
sz°rtariás szerint a garamujfalusi temetőbe
Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
a feltámadásig tartó pihenésre kisértetni. Az
engesztelő sz. mise á'dozat ugyané napon
1904 évi május hó 15-tól 1904. május hó 22-<i;.
reggel 9 órakor mutattatik be az Urnák a
Születés.
garamujfa'mi templomban. Garam-Ujfalu,
1904. május 18. Az örök világosság fényesA gyermek
*djék
k<
net i; Kisf-'hidy L:pth»y Ágost ipa.
neve
Kisfaludi Lipthay Ágostnéi szül. Barlanghy
Hermina napa. Kisfaludy Lipthy Guidó és
neje Kovacsics Emma, Kisfaludi Lipth:.y
fill
Kiszela Istváu Kopa Julianna
László
Aurél és neje Heinszelmann Louisi, Dr. Ko
vács Pásztély István és neje Lip’hay Mari
feány
Feiner Gyula Kohu Malvin
Hedvig
etta mint tógorok és sógornők. Kisfaludy
Szedrnák József Palkovics M.
fiú
József
Lipthay László fájdalomtól megtört férj, de
Ciliia Alajos, de C llia Ferenc, de Ciliia
Hazassag.
Aladár mint testvérek, Artman Terézia mint
nagynéni. K'sfaliu’y Lip'hay Imre, Kisfaludi
Lipthay Mária, Kisfaludi Lipthav Ilonka,
Vallása
Kisfaludy Lipthay Aurelia, Kovács Pásztély
Iván mint unokák.
i
— Kitüntetett tanitó. A vallás és
közoktatásügyi miniszter Horn L'pót oáti Székely István Gyiirky Mária
r. k. ev. ref.
magániskolái tanítót a magyar nyelv sikeres
Blasz
Ignácz
Dcutsc'i
Mina
izraelita
tanítása és terjesztése körül kifejtett mun
kálkodásáért 100 koron >. jutalomban részesí
tette, a miniszter szorgalmas és munkás ta
Halálozás.
1
nítót érdemesített jutalomra.
— Uj anyakönyvvezetők. A belügy
Kora
A halál oka
minisztérium vezetésével megbízott miniszter
elnök Barsvármegyében a szódói anyakönyvi
kerüietbe Szarka Zsigmond ev. ref. nép
76
Vegeldyeudug.
iskolai tanitó. anyakönyvvezetövé, a nagy- ! Rakovszky M'háy
kálnaiba P etrovics Lajos helyettes Litauvszki Istvánné
körjegyzőt anyakönyvvezetö helyettessé ne Opauvszky Katalin
4^
Tüdő vész
vezte ki.
Nagy
Jánosné
Madarász
J
44
Tüdő vész
— Biróválasztás. Vámosladány köz
ségben e hó 17-én megejtett biróválasztás Fromberger Sándor
6 hón.
Ráng görcsök
alkalmával községi biróvá Felső Szabó
Sándor vámosladányij birtokos választatott K ram ár Viktória
7
hasi hagymáz
meg.

.Ja

A szülök neve

Vőlegény es menyasszony neve

járásbiróság) területen lévő és Nemesoroszi| határában lévő 38 ezamu tjkvben A + 1
sorsz. a. foglalt ingatlanéi ezen épült egész
lakóházra 928 korona, a 211 számú tjkvben
All sorszám egész ingatlanra 147 korona
az 51 számú tjkvben A + 1 sorsz. egész
ingatlanra s ezen épült házra 368 korona,
25 számú tjkvben A + 1 sorsz, fele rész
ingatlanra s ezen épült házra 247 korona, a
257 számú tjkvben A I 1, 2 sorsz. egész
ingatlanra 349 korona, a 134 számú tjkvben
All sorsz. egész ingatlanra 32 koroua, a
| 95 sz. tjavben All sorsz. egész ingatlanra
! 136 koroua, a 144 sz tjkvbtfn A I. 1—3
1 sorsz. ingatlannak Pénzes Erzsébet ’/, ré] részre 322 koron?, a 128 számú tjkvben a
j I. 3, 4 sorszám Pénzes András ’/j részére
261 korona, a 30 számú tjkvóeu A + 1
sorszám C-iffari István */ részére s ezen
épült ház részre 1034 korona, a 163 s’ámu
tjkvben A I 1—5 sorszám Lenthár János
•1/2 részére 471 korona, végül a r.emesoroszii
187 száma tjkvben All sorsz. ingatlannak
Petr k Penzes Erzsébet nevén vezetett 13,
117 és 135 t. alatt 642 1/../137436 részére
103 korona, Lenthár Jánosnak 13, 116 téi telü 75/137436 részére 12 kor n-, Patrik
; Andrásnak 13, 42 sz. tételű 742 ,/,/137436
i részére 103 korona, Csiffáry Istvánnak 13.
' 107. 321/137436 részére 51 korona itikiálj tási árban elrendelte és hogy a fennebb
megjelölt ingatlanok az 1904. évi junius
hó 10 ik napján d e 9 órakor Ne
mes Oroszi községházánál m•gtartsudó

nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron aló is eiadatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlan becsárának 10o/o-át készpénzben, vagy
az 1881.évi LX. t.cz. 42. §-ában jelzett árfolyámmal számított és
az 1881, évi
november hó 1-én 3333. sz. alatt kibo
csátott igazdágügyminiszteri rendelet 8 §-ábau kijelölt óvadekképes értékpapírban a
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881.
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
Kelt Léván 1904. évi február hó 19.
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság

Az ellmiiíí neve

— A F. M. K, E

évnegyes ülése.

Felvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület Nyitrán, május hó 24-én tartja a vár
megyeház nagytermében évnegyedei ülését
Thuróczy Vilmos cs. és kir. kamarás,
főispán elnöklete alatt. Az évnegyedes ülés
tárgysorozata : I. József Főherceg védnök
üdvözlése, védnökségének húsz éves fordu
lója alkalmából. II. Elnöki boje'entések. III.
Az elnökség évnegyedes jelentése : 1) A F.
M. K. E. 1904. évi közgyűlése. 2) Az egye
sülét halot'jai. 3) A F. M. K. E. uj tagjai.
4) Az egyesület pénzügyei. 5) A F. M. K.
E. ügyforgalma. 6) A F. M, K. E. budapesti
válaszimáuya. 7) Az egyesület törvényható
sági választmányainak működése. 8) Török
Zoltán indítványa az igazgató válasz'mányi
ülésak tárgyában. 9) A F. M. K. E. könyv
tárai. 10) Kérvényeit. 11. Indítványok.
— Egyházi hír. L u d v i g Géza karvalyi segédlelkés- hasonló minőségben Dob
nyárs lett áthelyezve.
— Fürdő megnyitás
Vihnye és
Ssklenó fürdőt e hó 15 én nyitották meg.
Mindkét fürdőn nagyobb újításokat végeztek
a közönség kénye’mére. Stubnya fürdőn is
mér szép számmal vannak vendégek.
— Megszüntetett szőlőtelep. Az
áliam az Esztergomban évekkel ezelőtt létesitettés az egész borvidék hasznára vált áll.
szőlötelepet beszüntet ,E héten ugyanis leirat
érkezett a városhoz, melyben a földmivelési
miniszter értesíti a várost, hogy a ezőlőte
lepet, mely eddig vesszőkkel látta el a
szőlősgazdákat, nem szándékozik 'ovább len
tartani. Felszól itotta egyszersmind a várost
a telepnek megvátására, vagy pedig felosz
tására.
— Fagyos szentek után. Minden
komolyabb baj nélkül surrantak el fölöttünk
a kritikus fagyos szentek napjai. Barátság
talan, zord napok voltak, hideg esővel, jég
gel, fönt a hegyeken bizony hóval is, de
folytonos fagyási gyengítő borongós égbolt
tal. Most már csak a mogorva Orbán (máj.
25.) van há'ra, mert mint a példaszó tartja :
„Pongrác, Szerváé. Bonifác hárman tesznek
egyet; Virágjában leszedik a barackot, me
gyét, Orbán sereghatónak a végére marad,
Ö szedi le azután, a mi még megmarad."
— Megfulladt csecsemő. B e r a
Zsófia nagysallai asszony 2 hetes cecsemőjét
e hó 19 én reggelre az ágyban megfulladva
találták az anyja mellett, aki csak reggel
vette észre gyermeke halálát. Állítólag be
gurult a vánkosok közzé s ott fulladt meg.
Miután Nagy-Sallóban az ilyen állítólag vé
letlen fulladás már rövid idő alatt többször
ismétlődött, a bíróság megindította a vizs
gálatot.
a

Tanügy.
i

|I
i
i
I

Féja Margit

3

Iván Erzsébet

Veselob

fe hónapos tüdő gyulladás

Pogány V

kir. járásbiró.

Lévai piaeiűársk
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány,

Okleveles gépész

Busa tn.-mázeánkénf 15 kor. 60 fii).
16 kor. — fill. Kétszeres 13 kor. 80 fill.
14 kor. 40 fill. — Rúzs 12 coi.40 fill. 12 kor.
80 fi’l — Árpa 11 kor. 60 fii). 12 kor. 40 fi'l
Zab 11 kor. 20 fill. 11 kor. 60 fill. - Kuko
ricza 11 kor. 20 fill kor. 11 80 fill. Bab
*or.
12
40Ű1I. 12 tor. 80 fill. — Lencse 14 kor.
40fill. 14 kor. 80 fill. — Köles 8 kor 40 fill.
8 Cor. 80 fii1.
Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten.
Lóheremag 54—60 korona Luczernamag
53—58 korona,
Impregnált Répa mag
impregnált 36—44 kor. — Muharmag
7—7% kor. Baltaczim 12l/2— l^Ví — kor.
Bükköny 6‘/» 7 kor,Vöröshere 52-58 kor.
Fehérhere----- Komoczini fűmag
— —
Thimothems — — kor. Nem impregnált
25—35 kor.

az idényre cséplést keres. Cím a kiadó
hivatalban.

Székely kukorica

I. ms.
circa 40 mm. kapható a bara-csekei
plébánosnál métermázsánként 14 K.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön-éget,hogy

Fagylalt
Jegeskávé
„

(2 egesz szelet) 8 ír.
nagy „ (3 „
12

Egyúttal ajánlom a legújabban kiprós mar is kedvelt

3049/903. tkvi sz.

Árverési hirdetmény kivonat.

kir. járásbiróság, mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Tóbiás
Zsigmond
ághói Iako3 végrebajtatónak
Nyevizsánszki János ághói lakos végre
hajtást szenvedő elleni 25 kor, s jár iránti
végrehajtási ügyében a lévai kir járásbiróság
területén lévő Ághó község határában fekvő
s az ágói 88 sz. tjkvben A 1 1—11 sorsr.
alatt foglalt s végrehajtást szenvedő nevén
vezetett ingatlanokra az árverést 784 korona
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendeite és hogy a fennebb megjelölt ingatlat ok az 1904 évi május hó 27-ik nap-

sütemény újdonságaimat.
Torták, parfa.it, kalács, mignont süte
mények
társasagok és családok ré
í
szére, rendelésben bármily rövid idő
alatt legjutányosabbau készíthetők.

;

I
!
(
’
(

Midőn a o. é. közönség eddigi szíves
jóindulatát es partfogasat hálásán megkö
szönöm, tisztelettel kérem az továbbra is
irányomban fentantartani.
Léva, 1904. április hó 20.
kész szolgálattal

Jánossy Béla

'

ján délelőtt 10 órakor Ághó község
házánál megtartandó nyilváues árverésen

a megállapított kikiáltási áron alul is eia
datni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatauok
becsárának
10%-át
kész
pénzben vagy az 1881: XL. t.-cz. 42,
§-ában jelzett árf. számított és az 1881.
évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt
igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes értékpapírokban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX.
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Léva, 1904, évi február hó 18.

Meghívó.
Pogány
A „Barsmegyei Népnevelők Egyesülete"
kir. jbiró.
f. hó 26-án d. e. 9 órakor Léván, a város
háza dísztermében közgyűlést tart, melyre 137/1901. tkvi sz.
az egyesület minden tagját, Léva város és
Árverési hirdetmény kivonat.
Barsvármegye tanügy iránt érdeklődő kö
A lévai kir. járásbiróság, mint tkvi ha
zönségét tisztelettel meghívom.
tóság közhírre teszi, hogy Csiffári Veudelné
A gyűlés tárgyai :
1. Elnöki megnyitó és előterjesztések, ' végrehajtatónak Pénzes Károly, Pénzes
2. Dr. Göőz József uj tanítás módja, Erzsébet, Lenthán János, Petrik
András, Csiffári Isván végrehajtást szen
előadja a szerző.
3. A7 elemi és középiskola közötti kap vedők elleni 143 korona 36 fillér tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében
csolat.
az ar,-maróthi kir törvényszék (a lévai kir.
4. Az énektanítás a népiskolában.

-

már most naponkint frissen készült 4 féle
kitűnő minőségben kapható.
Fagylalt kis adag

Nyilttér.
A lévai

ős Ízletes

-------------

cukrász.

Étkezés :

Vihnye

Reggeli, ebéd,
uzsonna s vacsora
egy napra 3 &•,
egy hétre 20 K.

I

Termesz ites meleg (38°; vasas
gyógyfürdő B írs vármegyében,
f nyves és lombos erdő környez
gek, vérszegény
te szélmentes völgyben.
—
ség eseteiben es
Posta-, táviró- és mterurbau
idegbajokban. Hi
degvíz gyógyinté- telefou-állomás helyben. Vasúti
tézet. Láp- és fe- : állomás ; Szénásfair -Vihnye, a
nyő fürdők.
fürdőtelepiül 5 kilométer távol_________
_____ 1 sagban. — Szobák hetenként
7 koronától 31 korona 50 fillérig. A szobák árai
az elő- és utóévadban (junius 14-ig és augusztus hó
23-tól) 40°/0-kal mérsékeltebbek. — A fürdőt Selmtezbánya városa házilag kezelteti ; gondnokul ez
évben is Sztancsay Miklós tvh. főjegyzőt küldötte
ki. — Hatósági fürdőorvos és igazgató Dr. Bob inán
István kir. tanácsos.
6^4

Kiváló gyógy ha
tású női b.tegsé

A fürdő közvetlen
nakázó tó

létesült

közelében egy CSO1
«z évben, mely bi-

dogviíü tó fürdésre m be van

mi által e

kies

fürdőiéi-p

rendezve.

ny»ra!ábra is

I igen álkahu s. Prospektust kü'd es rész
letesebb felvilágosítást az igazgatóság ad.

HIRDETÉSEK.

11. UÍB

1804 május hó 22.
|

I; Magyar Remekírók |
W

a magyar irodalom főmüvei

'•

mosókivonat,

Főnyeremény

..Asszonydicséret

100.000

$A
U

véuj gyei,
a ruha beáizlatására.

Egy sorsjegy Ikorona

A már előbb megjelent négy sorozatban a következő müvek jelentek meg:

Arany János munkái I. és II. kötet Sajtó »IA rendezte Riedl Frigyes.
Csiky Gergely színművei Sajtó alá rendezte V’adnay károlyCzucor Gergely költői munkái Sajtó alá rendezte Zoltvány Irén
Garay János munkái. Sajtó alá rendezte Ferencz! Zoltán.
Kazinczy Ferencz műveiből. Sajtó alá rendezte Váczy János.
Sándor munkái I kötet Saj'ó alá rendezte Heinricli Gusztáv.
H Kisfaludy
Kölcsey Ferencz munkái. Sajtó alá rendezte Angyal Dávid
Kossuth Lajos munkáiból. Sajtó alá rendezte Kossuth Ferencz.
Kurucz költészet. Sajtó alá rendezte Erdélyi Pál.
Reviczky Gyula összes költeményei. S j ó alá rendez koroda Pál..
Gróf Széchenyi István munkáiból I. kötet Saj ó a ■.írvAB rzeviczy Albert.
Szigligeti Ede színmüvei. I. kö et. S-jó .1 rendezte Bayer József.
Tompa Mihály munkai. I. és II kötet S.jtó aa rcnd> ?.te Lévay József.
Vajda János kisebb költeményei. S j ó r á rendez, n Endrődi Sándor.
rrf Vörösmarty Mihály munkái. I., IV. kötet. Sajtó alá rendezte Gyulay Pál.
a Magyar Remekírók gyűjteménye tizenegy 5 kötetes sorozatban jelenik
meg. A teljes 55 kötetes munka ára 220 korona ; az ennek kiegészítői' ként
megjelent Shakspore összes müvei hat kötetbe kötve 4r<i 3<> korona, me
lyet
a Magyar Remekírók vevői 20 korona kedvezményes áron
H'
kapnak.
Megrendeléseket elfogad :

’

Húzás

visszavouhatlauQl május hó 28-an

5Í

, ,• itta ' ■

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és
mosónőnél etjj egyszeri kísérlet után.
------- Mindenütt kapható. -------

tarön s mellet.

Kaphatók : Amstetter Imre és
DukeSZ Lipót üzleteikben, valamint a
fiókkezelösegnel B id ipesten, V. N tdor-

A
A
A
V
A
A
WA
A

I

Előnyök:

N
1. Az eddig szükséges volt mosási időt a felére
csökkenti.
2. Fáradságot a negyedére.
3. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4. Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja
a ruhát.
Úgy a kezeknek, mint a iuhának tclljesen ártal
matlan, amiért az alant jegszett ezég kezességet
vállal.
6. Rendkívül kiadót,aga folytán olcsóbb, minden más
mosászcrnél.

korona értekben, továbbá 10 OOO,
5000 3000 2000, 1600, 1300
kor. stb összssen 7000 nyeremény.

O

W
Ki

Tényleg a l« ";ol>b a/ eddig használatban levő
szappan, i zoda, por, -,th. ai.' egoknál vászon és pamut
ruhaneműnk mos ?,ára, a Sckicílt által újonnan feltalált

FERENC FERDINAND cs. és kir. főherceg ü
fensége legmagasabb védtiökségsége alatt

ÜX1£ J2L.
X—
L?
t_1"
mi
1 1-•
4r
Ötödik
BOrozata,
Franklin-Táraulat
kiadása most• jeiont4- ...«■»
meg o» igy mnof
roo<t m
már
25
kötet került ki a magyar remekíróknak eme leggondosabb és legdíszesebb kiadásából.
A mostani ötödik sorozat különösen értékes. Ebben jelentek meg Pázmány
Fétor válogatott munkái is Ezt a kötetet jeles tudósunk, Fraknói Vilmos
oly bevezetéssel látta el, mely Pázmány Poter életét és munkásságát vázolja és
» egyúttal a XVII. század irodalmáról, az akkori magyar társada'mi- és
H méltatja
közviszonyokról érdekes essayt is nyújt.
Ugya’ic^ak ez a sorozat Bajza JÓzs©t
Ugyancsak
József három évtizedre menő miinxassHgdmunkásságának. legjavát is beilleszti a magyar remekírók közé. K kötetet Badícs Ferencz
válo;igatta össze és látta el nagybecsű előszóval.
E két köteten kiviil megjelent még az V-ik sorozatban Vörösmarty V.
sé kötete, Arany János III. kötete és Szigligeti II. kötete.

H
A
A

Jónak, a jobb
az ellensége.

Erzsébet királyné-alap
eorsj öLÍéka.

Schicht-szappan

|i
I
I
A RIchter-féle

Ualmenl. Caps. Gomp.
Horgony • Pala - Expeller

egy régi kipróbált háziszer, a mely
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzö'e.-.űl alkahnaztatik
ki>uvén«aé!. csórnál és meghűléseknél.
IlltPS. Silányabb utánzatok miatt
—----- bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket
do b >zokban a „Horgany" védjogygyel
és a..Richt8r" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k.
árban a legtöbb gyógyszertárban
kapható. Főraktár:Török
JÓzsof gyógyszerésznél

Nyitrai és Társa
könyvkereskedése Léván.

legjobb, legkiadösabb s ennclfoqva letiolcsöhb szappan.
Minden káros alkatrészektől mentes.
..............

Schicht György, Aussig

Budapesten.

hitafér F. áh. is társa,
craoz

Mindenütt kapható! ................

Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy mind n i 'arab
szappan a „Schichf névvel és a fenti védjegyek egyikével
legyen ellátva.

A legnagyobb gyár a marta
*!.elében,
szárazkiuln.

ec kir. . di i Kiállítók.
Rudolafad*

az európai

o"OS

törlesztéseit kölcsönöket. nyujunk bu-

* dapes'i és
kii földi elsöraugu pénzintézetektől á föld
birtok
ingatlan s'4 értékig I. és II.
helyre 15 — 65 évid terjedő időtartamra.

Személyhitelt! papoknak, katonatieztek~ nek, állami és magánhi
vatalnokoknak, kereskedőknek és iparo
soknak kezes és kezes nélkül 1—15 évig
terjedő időre gyorsan es disetréten.

Bank és

maganadóságok convertálasa

Meller Lajos és Társai
bankbizomáuy.
Budapest, VI. Dávid-utcza 15

(Törvényszékiieg bejegyzett ezég).

Ipolyságon :

Kapható Léván:

Verebélyen:

Bolner Pál
Domho K áro’y
M, Bércéi ler.

Bolemann gyógyszertár
Amstetter Imre
Engel József
Kern Testvérek
Medveczkv Sándor gyógyszertár
Pollák Kálmán s Hekach I.
Rőth K. és Wilheim Bda

C/.irok István
Erdei József
Pollák Zsigmond

Újbányán :

Zsamóczán;

Cserninka M. gyógyszerész
Heinr’ch Ede fodrász.

Weichberg Izidor

jft.z ellameit leg'je'b'to ás leg-lciti3jn.ő''o b
~ 3 és 4 baráz
dásuak

Acél ekék ' 2 d3á
Rét, moha, tagolót
Boronák
és diagonal

Cséplőgépek
szabad, uj Kenögvüriivel

ellátott görgős csaqágyakkal

kézi-, járgány-

Agricola- vetőgépe .,

és

Arató-gépek

OOO-O-OOOOQ

gözhajtásra.

Ö Varrógépek és Műhímzés

fíinek. herének,

Szenagvüjtőkes arató gereblyék.Szénafordltók,

Szabad.-aszaló készülék

Bor- és gyümölcs sajtók,

y

G-yiimfilcs és bzőIő ztxzólc
és bogyömorzsolók,
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő

, SYPHONIA

Szállítható takarék tűzhelyek,

Igán

Járgányok
és

Szecskavágók, darálók,

répavágók,

Széna es szalmaprések nyugvót es szállíthatók
gépe
gép

---- -----------valamint
minden
más fajta gazdasági

k

MAYFARTH PH. és Társa
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek

l872- BÉCS, III Taborstrasse 71.

900 mnkás.

Kitüntetve több mint 530 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb
kiállításokon.
levél

lágyén.

—

csinos

kiállítással 5 évi jótállás

árak részletfizetésre:

kukoricza morzsolók, +

legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak

elismerő

valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle nj Singer gépek

1 —e ■vczióá.lla.t "befcg-á.'sA a.,
Legújabb gabona-tisztito-rosták,

Trieőrök

Tormáncs és vórtetü pusztításra.

Részletes árjegyzék és számos

0

főzeléknek

Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek

mellett minden hozzávalóval

korona

Eb"
_ monopol-,
.
rr _ Gasser
1____ _uj Singer varrógép 56-tól 78-ig
«öinagyar
Dürkopp
Uj Siuger médium iparosgép állványnyal
7
72-töI 80-ig
»
Tita-iia uj nagy Singer 4-es iparos varrógép .
78-t<51 88-ig
Nagy Howe iparos varrógép
.
.
»
76 tói 80-ig
Valódi szabadatm. Adria családi varrógép
86-tól 96-ig
96-tól 100-ig
»
•
„
láb és kézi hajtásra
Kör hajós családi (Ringschiff/ gép
,
.
,
100-tól 120-ig
n
iparos (Ringscbiff) gép
.
130-tól 150-ig
Valódi Dürkopp — központorső — gép családi
120 korona
150 korona
n
» iparos
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra
44 korona

*
IMF

Muhímzési készülék ára 4 korona.

Főraktár: Kern Testvéreknél Léván
Legjobb géptük, részek és csónak oloeón.

ZTvIesrron.cLeltrotő : KNAPP DÁVID urnád Léva.

Nyomatott Nyitni 4» Ttaa ktayvnyomié|4ban Mvta,

0
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