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3555/i 904. szánt.
Hirdetmény.

Léva r. t. város képviselőtestülete 1904. 
évi augusztus 29 én 3420/1904. ez. a. hozott 
határozatával a Barswgyei Gazdasági Egy
let tulajdonát, képező, a lévai 2055. sz. ’jkv- 
hen 2840. h sz. ». foglalt a Kohári-utczáu 
levő telket megvenni szándékozván, az érdem
leges tárgyalás és névszerinti szavazás meg
tartását nz 1904. évi október hó 3 án d, u. 
4 órára összehívandó közgyűlés napirendjére 
tűzte ki, — az 1886. évi XXII t. c. 110 
§ a értelmében ezt közhírré teszem s arra a 
Képviselőtestület összes tagjait e helyen is 
meghívóin.

Léva, 1904. évi szeptember hó 11-én.
Bódogh. Bajos 

polgármester.

II.
3540,1904. szám.

Hirdetmény.
A házaló kereskedésnek L = va város te

rületén való eltiltásáról alkotott S’-bályren- 
delet kórmányhatóságilag jóváh ;-yatván, a 
képviselőtestületnek f. évi ; ug 29-én hozott 
3289/904. számú határozatáéval «z»n szabá y- 
rendelet t. évi szeptember hó 29-töt kezdö- 
dőleg életbe léptetni rendeltetett. Miről az 
érdekelt közönség ezen hirdetmény utján 
értesittetik.

Léve, 1904. évi szeptember hó 12 én.
ZBó&ogrlx Xua,jos 

polgármester.

III.
1600 1904. pzán>.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, hogy mindazok 

ellen, akik úgy a múlt évi, valamint a tolyó 
évben már esed- kssié vált állami adójukat, 
haddijat, illetéket, megyei útadót be nem 
fizették, folyó évi szeptember hó 19 én kez
dődő és a következő napokon tartandó zá
logszed’ s alkalmával okvetlenül megfognak 
zálogoltatni.

Léva, 1904. évi szeptember hó 14-én.
B-0.tl5.cx Ocxx5.él 

városi adóvégrehajtó.

T A K CZ A.

A nagymama.
Irta: K. Mártonffy Imre.

Jánossy Mihály táblabiró önelégült mo- 
Bolylyal szemlélte vadonat uj öltözetét s 
örömmel gondolt a sok látogatásra, hol az 
uj ruhában feszíthet. Hogyne lett volna elé
gedett és boldog ! Előtte volt a sok hivata
los látogatás, a sok kiküldetés. És nem öröm 
az, ha ő, ki alig egy éve volt Budapesten, 
már is a legszélsőbb megyébe, a legtávolabb 
vidékre küldetik ki ? Nagyon megvolt e'é- 
gedve önmagával.

Maros-Vásárhely, hova az ifjú jogász, a 
fiatal táblabiró küldetett, egy kincseit rej
tett magábaD,féltve őrzött kincset s e kincs
nek őrzője Kakujay kir. táblai tanácselnök 
veit. A fiatal tábiabiró, bár tudta, hogy uj 
főnöke szigorú ember, mégis remeite a fél
tékenyen őrzött kincset elrabolhatni. Sőt oly 
reményeket táplált, hogy a tanácselnök sze
rencséjének fogja tartani, ha ö a táblabiró 
egyetlen leányát feleségül venné.

Arankát, igy hívták a szép leányt, a 
drága kincset, Jánossy mi.- ismerte a fővá
rosból, midőn télen egy alkalommal vele a 
jogász bálon megismerkedett, ahol mindjárt 
szerelmet is vallott neki.

Kétszeres volt tehát öröme s alig várta, 
hogy útra kelhessen s be toppanjon Kakujay 
házába. Egye’öre tartózkodó áilást foglalna 
el a szülök szemei előtt Arankával szemben, 
de talán titokban lesz alkalma vele a rég 
nem érzett viszontlátás örömét élvezhetni.

j Barsvármegye székhelye.
Aranyosmarót nagyközség több,mint 

| egy év óta a vármegye többségének 
több ízben kifejezett akarata ellenére 
mozgalmat indított, hogy a lévai m. 

i kir. pénzügyigazgatóságot oda áthelyez- 
i tesse. Ez a mozgalom immár oly mér- 
I veket öltött, hogy oda át a pénzügy- 
■ igazgatóság áthelyezéséről, mint bevég- 

zett tényről beszélnek, mert mint hirlik, 
' a kormány feladta volna állás- 
i pontját, a melyet az eddigi kormányok 

nyomán követett s előttünk érthetetlen 
! okokból, hir szerint, ígéretet tett a pénz

ügyigazgatóság áthelyezésére. A We- 
- kerle kormány, köztük oly kiváló fér- 
' fiák, mint Szilágyi Dezső, Baross Gábor 

egy hatalmas centrumot, egy gócpontot 
akartak Léván szerezni, melynek kul
turális misszióját már régen felismerték 
s arra való tekintettel állította fel 1887. 
évben az akkori kormány a lévai pénz- 

j ügy igazgat óságot, hogy később a köz
igazgatásnak általános rendezése alkal
mával valamennyi kormány egybe
hangzó tervezete szerint úgy a közigaz
gatási, mint a törvénykezési székhely 
itt állandósittassék.

A vármegye törvényhatósági bizott
ságának többsége pár év előtt egy rendki- 

i vüli népes közgyűlésen maga is állást fog- 
1 lalt, hogy a törvényszék székhelyét Léva 
j városába kivárja át tenni. Az összes 
: közgazdasági és kulturális tényezők Léva 

felé gravitáinak, amelynél intelligensebb 
i város — dicsekvés nélkül mondhatni — 

nincs a környéken.
Aranyosmarótnak ezen legújabb tö

rekvése, mely nem respektálja a vár
megye többségének akaratát, sőt amely 
egyenesen kihívja a vármegye alkotmá
nyos és igazságos alapon álló többségét, 
méltó megütközést keltett nem csak 
vármegyénkben, de az egész országban 
s arra kényszeritette a törvényhatósági 
bizottság tagjainak tuluyomó részét, 
hogy ezen érthetetlen kapaszkodást kellő

I
Kakujay tanácselnök már állására fogva 

ia az első emberek közé tartozott Maros-Vá
sárhelyen s azonkívül terjedelmes birtoknak 
és mintegy tízezer forint készpénznek tulaj
donosa volt. Saját házában lakott, mely pa*  

| zárul berendezve s gyönyörű parkkal volt 
j körülvéve. A táblabiró ravaszul mosolygott, 
’ midőn a csinos házba lépett. Meghúzta a 

csengetyüt és az érkező szobaieánynak át
adta névjegyét, ki mindjárt a tanácselnök 
dolgozó szobájába vezette.

Jó sokáig váratott magára Kakujay 
uram, cégre kinyílt a tágas szárnyas ajtó és 
azon a tanácselnök tekintélyes alakja lépett 
be.

— Megbocsásson kedves kartárs ur, — 
mondá a mélyen meghajolt táblabiróhoz, ke
zét nyújtva, — de nagyon sokáig várakoz
tattam. A nagy zavarban egészen megfeled
keztem arról, hogy önt bejelentették s csak 
is leányom említette, hogy ön várakozik re- 
ám. Épen most érkezett meg anyósom is, 
és —

— Ezer bocsánat, akkor egy percig se 
tartóztatom.

— Nem, nem, maradjon csak, foglaljon 
helyet. Annyi időt mindenkor szakíthatok, 
igen szívesen.

Néhány percnyi társalgás után a tábla
bíró egészen el volt ragadtatva, annyira meg
kedvelte „jövendőbeli apósát". A tanácsel
nök valóban derék férfiú volt, középkorú, 
alig 50 éves. Barátságos, megnyerő modora 
csakhamar rokonszenvre talált Mihály bará
tunknál s győzelmét biztosra vette. Ilyen 
férfiú, kinek szeméből a szivjóság sugárzik

értékére szállitsa le az által, hogy meg
mutassa, miszerint a vármegyének aka
rata az, hogy a székhely, úgy a köz
igazgatási, mint a törvénykezési köz
pont ne Aranyosmaróton, hanem Léván 
legyen. ' . * 1

A törvényhatósági bizottsági tagok 
abból az elvből indulva ki. hogy ily 
nyilatkozattételre egyedül a vármegye 
kögyülése illetékes, e hó 14-én Léván 
tartott népes értekezleten elhatározták, 
hogy egyenesen a vármegye szavára 
appellálnak, melynek minden igazság 
szerető kormány előtt sulylyalkell bír
nia. hogy a legközelebbi vármegyei 

! közgyűlés energikus határozattal vessen 
véget annak az áldatlan vitának, ame
lyet Aranyosmarót folyton szít s hogy 
mondja ki határozatilag s ily értelem- 

' ben feliratot is intézzen a kormányhoz, 
hogy a megyei közigazgatási és törvény
kezési székhely Lévára helyeztessék át.

A midőn részünkről eme mozgalmat 
a legmelegebben helyeseljük és azon 
reményünknek adunk kifejezést, hogy 

: kitartásukat siker fogja koronázni,hisz- 
i szűk, hogy a kormány sem fog kitérni 

a vármegye szava elől s az általános 
kívánságnak, a közérdeknek bárhonnan 
jövő nyomás ellenére is eleget fog tenni, 

; mert mindaz, ami a fejlődésnek és ha
ladásnak feltétele, amit a közérdek is- 

’ tápolása, a vármegye célszerű vezetése 
i megkíván, egyedül Léva felé irányit 
; minden gondolatot. Mert Léva városa 

fejlődésében rendkívüli erőfeszítéssel is 
f iparkodik lépést tartani más modern 
í városokkal s ezen város fejlődését és 

■ hivatottságát össze sem lehet hasonlítani 
Aranyosmaróttal, a melyet egy puszta 

| véletlen tett közigazgatási s törvényke- 
j zési székhelylyé s a mely kis tót köz- ‘ 
: ség kétszáz év alatt sem haladt előbbre.

Ott van. ahol volt azelőtt. Maradt, ami 
' volt, egy kis falu, amely saját lapjá

nak, a Barsmegyei Hírlapnak beisme
rése szerint még élelemmel sem bírja 

j ellátni azt a tisztviselőt, kit szerencsét-

ki, nem tagadhatja meg kérését. A táblabiró 
tehát el volt ragadtatva a szó legszorosabb 
értelmében és azt hitte, hogy főnöke szivét 
egészen kifürkészhette.

A legszebb reményekkel szivében távo- 
‘ zott s midőn szeretőire méltó főnöke bizto- 
! sitotta arról, hogy igen örvendene, ha csa- 
< ládjának is bemutathatná, ekkor a szomszéd 

szobából csörömpölés és hangos, dühös kiál
tás hallatszott. A két férfiú kilépett a szo
bából és — véletlen volt-e, vagy szántszán
dékkal történt — ugyanazon pillanatban

I Aranka lépett be az előszobába. Az apa 
i elébe áll és kérdezé :

— Mocsoda éktelen kiáltás volt imént
’ a szobában ?

— A nagymama leesett és lábát törte, 
mondá Aranka hirtelen

— Ügy ? — viszonzá az apa rendithe- 
, tetlen nyugalommal. — Mindjárt gondoltam. 

Hisz ez nem baj, legalább mi hamarább meg
szabadulunk tőle, mert itthon nem hozhatjuk 
helyre a lábát.

— Igazad van papa. De legjobb volna 
túladni rajta, hisz csak útban van, aztán 
olyan öreg, hogy sok hasznát úgy se vettük 
eddig.

— Ez még jobb lenne, de anyád bolon
dul utána s igy ismét a nyakunkon marad. 
Különben meglátjuk 1

Ezután a táblabiró felé fordult s kezét 
nyújtva mondá :

— Magamat ajánlom Jánossy ur! Na
gyon örvendenék, ha nemcsak a hivatalban, 
hanem néha házamban is láthatnám.

Atnily büszkén és örömmel lépte át a

len sorsa ott kényszerit hivátaloskodni.
Igaza van Bartha Miklósnak, hírlap

irodalmunk „nagymester“-ének, a mi
kor azt Írja a Magyarországban, hogy 
Aranyosmarótból várost alkotni, azt 
városi s invonalra emelni nem lehet, 
mert hiányzanak ott az elvi feltételek. 
Elvihetik oda a pénzügyigazgatóságot, 
esetleg koncentrálhatnak ott más hiva
talokat, abból nem lesz soha az, ami 
Léva városa. A hivatalnok emberen 
kívül nem él meg ott az intelligens 
ember, nem lesz az soha ipari és ke
reskedelmi központ. Vegetálni fog, mert 
mesterségesen táplálják, mint az angol
kóros gyereket, de az sohasem fóti a 
maga lábán járni, mert nemzet fentartó 
gerince nincsen.

Keserű gondolatok lepik el a bars
megyei ember agyát, de nincs is mit 
csodálkozni rajta. Hiszen Barsvármegye 
minden szülöttje tudja, hogy a lévai 
polgárság a magyarság egy előretolt 
falanksza, a sors őrnek állította erre a 
vidékre, hol a magyarság határa van s 
nagy feladatának úgy a harcok meze
jén, mint a kultúra terjesztésében min
den időben derekasan megfelelt. Itt fut
nak össze a kereskedelem szálai is nagy 
és messze vidékről; e városnak tó tóz- 
vásárján több áru s forgalom számítható 
fel, mint Aranyosmarótnak egész évi heti
vásárjain talál/iató. Tekintélyes iparos
ság itt találja fel az élet feltételeinek 
legalkalmasabb otthonát. Most ez a pol
gárság vállvetve dolgozik azon, hogy 
méltóképen oldja meg azt a feladatot, 
mely fekvésénél és a benne rejlő alkotó 
erőnél fogva rája háramlik. A közérdek, 
az ország érdekében erejét felülmúló 

; anyagi áldozatodat hoz, de fájdalom, 
‘ bár mennyire törekedik, bár mennyire 

iparkodik, nemcsak hogy támogatást 
nem talál, de szinte kiszámított terv
szerűséggel visszalökni iparkodnak. Ha 
volt valaha város, mely megérdemelte 
minden kormány támogatását, ha volt 
valaha város, amelyet kulturális misz-

táblabiró a Kakujay ház küszöbét, ép oly 
lesújtott kedély hangulattal távozott. Mit kel
lett itt látnia és tapasztalnia ! A logborzasz- 
tóbb helyzetben az apa és leánya egy tehe
tetlen öreg asszonyról, ki úgyszólván a sir 
szélén ál hat s kit oly sülj os csapás ért,hogy 
lábát törte, mily könnyen beszélnek, sőt még 
talán ki is nevetik. Öt, mint idegent ez job
ban találta a elborult, midőn Aranka, az 
unoka, mint valami haszontalan bútordara
bon, csak túladni akart nagyanyján. Lehet
séges ez ? Ez legyen az a kedves, jószivü 
Aranka, akit télen Budapesten megismert? 
Ki a négyes alatt oly bájon csevegett ? Ob, 
mint megváltozott azóta, vagy talán akkor 
is olyan lett volna ? !

A szegény táblabiró egészen oda volt, 
mire hazaért kis szobájába, most kettő közt 
választh*tott.Szeretheti-e  továbbra is az olyan 
leányt, kinél ilyen érzékhiányt fedezett fel ? 
Hiába, ö azért szereti, s ép azért, mert őrül
ten szerette, fajt neki e szomorú felfedezés. 
De mit tevő legyen ? Lemondjon róla ? Le
hetséges volna-e ez? Vagy megmondja neki 
azt, amit látott és hallott, vagy pedig örökre 
kerü'je ? A sok fejtörés majdnem öt ültté 
tette és kirohant a szobából. Keztyüjét fel
húzva kiment a fasor alá. Itt egy kartájá
val találkozott, kivel csakhamar élénk tár
salgást folytatott. Az természetesen kérdezte, 
mint érzi magát Maros-Vásárhelyt, a mi hő
sünk pedig, hogy mióta van a táblánál kol
legája s több fel világositó kérdést intézett 
hozzá.

— A legdvrekabb ember a mi elnökünk, 
— végzé beszédét a másik bíró — kitűnő



sziójánál fogva minden kormánynak tá
mogatni kötelessége lett volna, ugy ez 
volt Léva városa, ahol igen könnyű 
lett volna a ko mánvnak egy vidéki 
centrumot teremteni, mert csak a ter
mészet után kellett volna indulnia.

Sajnos, hogy a vidéki központok 
felállításánál nálunk — talán kivétele
sen — nem ezen szempontok vezetik 
az intéző köröket, nem a czélszerüség 
és előre látás.

Soha, de soha sem fog ott a kormány 
központot létesíteni, hol az arra való 
feltételek nincsenek meg s meg sem 
szerezhetők. Legfeljebb azt fogja elérni, 
hogy egypár elégedetlen tisztviselőjével 
több lesz, kik valamennyien minél előbb 
szabadulni akarnak onnan. Ép igy van 
és igy lesz Aranyosmaróton. Nem is
merünk tisztviselőt, aki szívesen menne 
oda, vagy aki rövid ottlétei után más
hova ne kívánkoznék. Tessék betekin
teni az aranyosmaróti törvényszék ak
táiba s meggyőződik róla, hogy a 
személyügyek körében 80°,o a székhely 
miseriáival indokolva áthely ezést kér.

Különös volna, hogy a kormány ép 
a mai Ínséges időt választaná ki s mint
egy demonstrálná a vért izzadó adó
fizető közönség előtt, hogy érdekeit 
figymálva ezreket dobjon ki ez áthe
lyezés folytán már csak az által is, 
hogy a gyárak közeléből s a forgalom 
központjából kitépi organismusát és egy 
alig megközelithető fészekbe dobja.

l)e fáj Barsvármegye közönségének 
főként, hogy a Garamvölgyén virulásnak 
indult gyártelepek tulajdonosait s a vár
megye adójának s/« részét fizető közön
ségét kényszeríti uiabb költséggel és 
időpazarlással az őszi s téli uttalan- 
utakon, hogy adójával a kincstárt szol
gálja.

Ennek az áthelyezésnek a terve ér
lelte meg a vármegye törvényhatósági 
bizottsága tagjainak túlnyomó többsé
gében azt az elhatározást, hogy mivel 
Aranyosmarótnak a pénzügyigazgató
ság áthelyezésére egyébb érve nincs, 
mint az, hogy egy szerencsétlen vélet
len következtében most ott van a szék
hely s a törvény szerint a pénzügy
igazgatóságok lehetőleg a vármegyék 
székhelyén állitandók fel, hogy törvény- 
szerüleg hozott határozattal dokumen
tálják a kormány előtt a vármegyének 
azon akaratát, bogy a vármegye szék
helye Lévára helyeztessék át.

És ha miniszter urak okos állam
férfiúi bölcsességgel a vármegye tér
képére tekintenek, lehetetlen be nem 

jogász, mint feljebb való igen humánus s 
mint ember oly jó telkü, minőt keresni kell. 
Nekünk nőtelen embereknek valóságos öröm 
nézni azt a boldog családi életet, mi köztük 
honol s boldogság néhány órát körükben el
tölteni. Oly otthonosnak tetszik nekünk s 
nem kívánkozik el tőlük az ember,

— Tehát boldog családi életet élnek s 
hiszi ön, hogy most is, midőn az anyós meg
érkezett ?

— Hogyan ? Nem értem önt 1
— Nos a szegény öregasszony ma ele

sett és lábát törte ép akkor, midőn náluk 
voltam 1

— Istenem, {[hisz az csapás az egész 
családra nézve, ezt most hallom előzör, pe
dig az előtt beszéltem a házi orvosukkal,de 
ö nem szólt semmit. Hogy történt a szeren
csétlenség ?

Jánossy vállátt vonta, ö nem tudott 
egyebet, mint amennyit hallott az apa és 
leánya párbeszédéből. Ezzel búcsút vett kol
legájától és hazament. Az pedig törzsven- 
déglöjébe ment, hol a tanácselnök házában 
történt szenzációs hirt melegében elmondta 
barátainak és ismerőseinek. A házi orvos se 
volt ma a törzsasztalnál, az megerősíteni 
látszott a hirt.

* » *
A Kakujay villában másnap reggel igen 

vidám hangulat uralkodott. A mama, illető
leg anyós tiszteletére az asztal virágokkal 
volt díszítve s mindnyájan örvendtek a rég 
nem látott családtag látásán. Ekkor megszó
lalt a csengetyü és a szomszéd őrnagyné 
•zobaleánya jött asszonya nevében tudako
zódva az öreg Pásztóiné egészsége után.(így 
hívták az anyóst). Mindnyájan bámultak, de 
igen szép figyelemnek tartották ezt, külö
nösen az útról szerencsésen megérkezett 
Pásztói mama s megüzenték, hogy Pásét óiné

ismerniük, hogy valamennyi ut, vala
mennyi vasút Lévára vezet. A garam- 
völgyi vasút Léván keresztül egész 
hosszában szeli át a vármegyét. Ara
nyosmarót felé a vármegye kilenctized- 
részének a legrosszabb összeköttetése 
van s ennek a nagy vidéknek közön
sége átkozódással, keserűséggel tekint 
a székhelynek csúfolt fészek felé, mely 
Barsvármegye valóságos Golgotthája.

És ha még ezenkívül bele néznek 
a földrajz és statisztikába s talán a 
magyar históriába is, még jobban meg
győződnek arról, hogy ugy a geográfiái 
fekvés, mint a néprajzi visszonyok s 
az összes kulturális és közgazdasági 
tényezők figyelembe vétele nélkül a 
székhelyet továbbra is Aranyosmaróton 
hagyni nem lehet.

Nem hiszszük, nem hihetjük mégsem, 
hogy a kormánynak különös érdekében 
állana, hogy Aranyosmarót központ le
gyen, mikor ennek — amint látjuk — 
miuden érdek ellent mond, nem téte
lezzük fel a kormányról, hogy a vár
megye többsége óhajának ellenére min
den hivatal székhelyévé Aranyosmaró- 
tot tegye. De bármiként álljon is a 
dolog, a Garamvölgyének érdekeltsége 
és Léva város közönsége, mely’ mindig 
hivatása magaslatán állott, nem nyu- 
godhstik addig, mig igazságos törekvé
sei, a melyhez nemzeti, társadalmi és 
közgazdasági érdekek fűződnek, magá
ban a kormány kebelében méltánylásra 
nem találnak.

Közegészségügyi nyomorúságunk, 
ív.

Vízmennyiség s Dele kapcsolatos kérdések. 
Irta: Kriek Jeni),

1. Források, éghajlat, fásítás. 
(Folytatás.)

Hogyan vagyunk utainkkal ?
A városba bejövök, kü ötösen a rét>i 

C gái.y-utcai és Hegyaljai régebbről ki volt 
fásitva. Az erről érkező szemeit kellemesen is 
lepte ez meg, jó v ék ményt váltott ki az utas
ban városunk iránt. Utaink az utóbbi évti
zedben azonban elvesztették ezt az idi likus 
jellegüket. A Füzesnek is 15 éve még állott 
hatalmas fain sem bogarásznak már diákja
ink. A veszteségen egy óbbként nem volna 
okunk búsulni, ha t. i. megfelelő szegélyt 
kaptak vo'na a régiek helyébe. Mert főleg 
a két fajú nyárfa uraita utainkat (Populus 
pyrsm'dalis és nigra). E gyorsan növő fák, 
t. i. főleg az utóbbi, hamar puihásitják tör
zseiket, ágaik törékenyekké válnak. Kiirtá
suk tehát indokolt volt; a toknöcsináló csán
gók még bevételt is csináltak a város pénz

I igen jól aludt s kitünően érzi magát. De 
midőn a második, harmadik negyedik, tizen- 

: negyedik szobaleány jött tudakozódni sz 
' öreg asszony egészsége után, már a tauács- 
■ elnök türelmét veszítette és azt feltételezte, 

hogy valaki bosszúságból küldi nyakára a 
I sok kérdezősködőt. Nem különbé neje is ■ 

haragudott és a jó bangu'at, mely a reggeli , 
előtt uralkodott, egyszerre megtört. A ta- . 
nácselnök mindjárt gyanakodott és sejtette, 
hogy Jánossy játszott közre a do'ogban. ■ 
Azonnal felöltözött és elment a hivatalba, ha ' 
őt ott találja, bizonyára nem a legkelleme- ; 
sebben fogadta volna. De Jánossy még nem i 
volt ott, azt mondták, betegen fekszik oda
haza. A jószívű tanácselnök ellágyult és Ja- 
nossy lakására ment, hogy tőle felvilágosi-

i tást kérjen.
— Az ördög tudja, mi adott okot annak 

az embernek az anyósomról betegségi híre
ket terjeszteni. Nagyon szépen kezdi pályá
ját nálunk táblabiró uram 1 Az ilyen csint 
nem nézhetjük el, mégha tízszer olyan nagy 
protekciója is van Jánossy uram, — mór- 

| mogá, miközben Jánossy lakása előtt meg
állt. Fölment a lépcsőn és belépett a szo
bába. A táblabiró semmit sem aludt az éj
jel, és halott halvány arccal feküdt a pam- 
lagOD, amidőn főnöke belépett, ö már egy 
csiuos és borsos prédikációt tartott in petto 
a zsebében, de midőn a fiatal ember szá
nandó arckifejezését meglátta, ellágyult és 
szemrehányó hangon mondá:

— Mondja csak táblabiró ur, honnan 
hallotta ön azt, bogy anyósom lábát törte és 
miképen meri azt terjeszteni ?

Dühös pillantást vetett Jánossy főnöke 
arcára. Hiszen tegnap mind a két fülével 
hallotta, hogy milyen vállvetve beszéltek 
róla ő és leánya ? Nem nyomorult tett volt 
az igy beszélni, vagy talán csak hal'.ucinátio 

' lett volna ?

tárának. A pótlás azonban nehezen megy. 
Próbálták szederfával és jávorral. (Acer-pseu- 
doplatonus és platanoidea). Azt tartjuk,hogy 
nem jó nemekre és fajokra esett a válasz
tás. Ha már Acerröl van szó, a campestrét 
kell kultiválni. Az előbbi fajok gyarló vol
táról szemünk elölt végbemenő napos tapasz
talat van. Az utcákra ültetett jávorok már 
augusztusban szinte egészen elhullatják levél- 
zetiiket. Á'mndó utcapiszkifók. Tömeg-társa
ságot kívánó természete vannak a két faj
nak, avagy bööntözést kívánnak. Erről a 
nemről, illetve két fajáról a városban is 
másra kell áttérni. Az eperfa ültetéssel a 
selyemhernyó tenyésztést óhajtották beve
zetni. Anélkül, hogy ennek a mindenesetre 
népvagyonosodási iparnak jelentőségét kiseb
bítenénk, kimondjuk, hogy nálunk útszegélyre 
ez a fa sem való. Külön szedres kePene a 
mondott célból alakítani s a termelőket rá
bírni, hogy kert-telkeiket szegélyezzék vele. 
Még talán a dűlő utakon is el volnának helyez
hetők, de a 4 nagy Htunkra nem való. A 
mi hires mészporunkban inkább ágakat pro
dukál <tz eperfa, semmint lombot. Mutatják 
az állomást körülszegök. Azután a tolname
gyei utak nem is diszesek szegélyfáik idő
közi metszései és csonkításai miatt.

Legajánlkozóbb utmenti fánk a vadgesz
tenye. Gyorsan nő. Korán lomboiodik,későn 
hullat. Bő transpiráció’. fejt ki. Termése ér
tékesíthető ; akár mint lóabrak, akár mint 
szappan o'aj. Csak árnyékvetése ellen lehetne 
az. utmenti birtokosnak panasza. Azonban 
állja a nyesést. Rügyállása miatt igen jól 

, idomi ható fe felé. Az sem utolsó érdeme, 
hogy hatalmasan nyeli a honfi mész mak- 
adámburkánok tüdő-, szem- és ruharontó 
porát. A fö forgalmi utakon ez való. — A 
dü'ő-utak a talaj változása szerint különböző 
gyümö csfakkal vo’nának szegélyezendő!?. 
Persze sok panasz esett már népünknek a 
fát nem szerető természete ellen. Hát bizony 
itt az lesz győ’.tes, a ki 'ovább győzi a maga 
természetével . . . türelemben. A mezö-csö- 
seök revolverénél különben a szervezendő 
gazdasági ism itlő-isko'áfól, annak etikai ha
tásától magunk részéről e tekintetben is töb
bet várunk.

Ezek az utmenti fák egy negyedik er- 
dőcskét adnanak ki, azzal az e'önynyel,hogy 
mint véredények futnák át a határ minden dű
lőjét, Minden 15 méter distanciára számítván 
egy-egy fát, összes törvényhatósági, községi 
v cinális, városi és községi közutainknak két
szeresen számított 79 kilométer hosszához 
képest kiültethető volna 5288 drb. fs. Min
den fanak fent említett transpiráló képessé
géhez képest naponként és évenként 8 ezer 
illetve 2 millió hektoliter vízgőzzel volna mó
dunkban megsokasitani levegöegünket csak 
a határbeli említett, utak rendszeres kiülte
tése által, a melyekbe közdülöutainkat fel 
sem vettük.

— Bocsásson meg tanácselnök ur ! — 
dadogá Jánossy — Ön talán—emléks-ik,— 
leánya—mondta,—a nagymama—eleset —

Nt-m mondhatta to-ább, — mer: Kaku
jay harsány kacajra fakadt s miközben a 
táblabiró azt hitte, hogy főnöke megörült, 
ez felvi'ágositotta öt.

— Ne vegye rossz néven kedves kar
társ, — mondá Kakujay, midőn magához 
tért a folytonos kacagásból —a tréfa kitü
nően sikerült. Igen is a nagymama, kit ön 
gondol, a lábát törte, de az nem az én anyó
som, az a mi rég', még a múlt századból 
családi ereklye gyanánt őrző t állványos öl
töző — asztali óránk. Mi mindig „nagyma
ma* * 1 nak neveztük, Isten tudja, ki keresz
telte erre névre, elég az ho-zá, mindig 
,nagymama*  volt a neve. A mi mamánk 
hála Istennek friss egészségnek örvend, a 
miről ön is meggyőződést szerezhet, — 
eemmmi ellenvetés 1 Egyébb baj nincs. A 
„nagymama11 lábát majd az asztalos meg
gyógyítja. Tehát rendben van minden, a 
viezontlá’ásra 1

Ez emlékezetes nap után egy esztendőre 
fiatal pár ül a reggeli kávé mellett. Jánossy 
Mihály táblabiró és neje a kedves Kakujay 
Aranka. A „nagymama*  két hónapos kúra 
után — melyet az asztalosnál és részben az 
órásnál töltött —teljesen kiépülve, fényesen 
tartá bevonulását a Kakujay házba. Az nap 
este nagy bankettet rendeztek, melyen a 
papa és a mama — most már anyós — is 
részt vettek. Az apának nem volt kifogása 
a fiatal pár házassága ellen és feledve lön 
a „nagymama11 tragikus esete nyugodtan 
adta rá áldását. A „nagymama11 még most I 
is él és évfordulóját hűségesen megünneplik, j 
mert neki köszönhetjük, hogy boldogságukat 
meglelték. Azért tehát kiáltsuk, hogy „éljen I 
a nagymamái*

Köztapasztalat szerint az igy produkált 
vízgőz tetemes része helyi csapadékká, bar
in >ttá válik. Városunknak átlag 5 ezer hold 
összterületéhez Mp ■ t az említett transpirá- 
lás mintegy 5 milliméter csapadék többlet- 

I nek felel mep. Ez magáhau véve nem sok, 
' de egy közepes nyári esőnek mégis megfelel. 

(Folyt, köv.)

i Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye kö’igazgatási bizottsága 
i e hó 13 án tartotta havi ülését a főispán el- 
I nökléséval. A közigazgatási ágak múlt havi 
: állapotáról beterjesztett, jelentésben az alis- 
I pán megemlékezett a Nagy-Sallóban aug. hó 
. 5-én és 7 én volt tűzvészről, amikor 160 ház 
• és melléképületek elpusztult. A kár 211129 
j kor.-ra lett becsülve,melyből biztosítva 128036 
l kor. volt, A nyomor enyhítésére a vármegye 

pénztárából 1000 korouát adott az alispán, 
i Ezen szerencsétlenséget követte augusztus 
' 13-án a Garamlökön kiütött tűz, a mikor 84 
j lakóház pusztult élt a takarmány és ezalma- 

készlettei. valamint a melléképületekkel. Itt 
a kár 157096 koronára lett becsülve, mely 
összegből 114437 korona van biztosítva. Fel
kérte az alispán az összes törvényhatóságo
ka*,  hogv terüle’eiken a könyöradoraányok 
gyüj*ésöt  rende'jék el. Kérvényt nyu|tott be 
ezenkívül a „Jó Sziv“ és „Vörös Kereszt" 
egyesületekhez.

Bejelentette az alispán, hogy Schiller 
Róbert várnagy e habozásával üresedésbe 
jutott irnoki állásra a főispán Toóth Margi- 
tot nevezte ki. A garamszöllösi anyakönyvi 
kerületbe a miniszterelnök Pokorny Pál se 
gédjegyzöt nevezte ki anyaköny vvezetö he
lyettessé és a házassági anyakönyv vezeté
sével és a házasság kötésnél való közremű
ködéssel is megbizta.

A kir. áll. államépitészeti hivatal veze
tője bejelen'ette, hogy Müűer Miksa kir. 
mérnök a közszolgálat érdekében a komá
romi kir. á'l, építészeti hvatalhoz, ifj.Gonda 
Béla oki. m-rnÖK pedig Komáromból az ar.- 
maróti építészeti hivatalhoz osztatott be a 
kereskedelmi miniszter által.

A kir. pénzügyigazgató bejelentette, 
hogy s múlt hóban a vármegye területén 
levő kir. adóhivatalokban befizettetett; egye
nes adóban 444797 kor. 48 fill., hadmentes
ségi díjban 5155 kor. 36 fii, bélyeg-és jog
illetékben 80457 kor., fogyasztási és ital
adókban 128485 kor. 93 fii., tanítói nyugdi
jakra 699 kor. és betegápolási pótadóra 484S 
kor. 96 fibér.

Dr. Benkö Lajos kir. tanácsos, főorvos 
bejelentette, h >gy a közegészségi állapot a 
műit hó fo yarnán a vármegve egész terüle
tén kedvező volt, kivéve Újbánya városát, 
ahol a h vény fertőző kórok nagyobb mérv
ben léptek fel. Múlt hó 6-án megvizsgálta a 
szklenói fiók gyógytárt és 16 án a zsarnócaí 
személyes jogú gyógytárr. Aranyosmaróton 
aug. 18-án egy kóbor cigánycsapat 12 tag
ján kényszer oltás lett alkalmazva a járási 
főszolgabíró rendeletére.

Katona Gyula törvényhatósági helyettes 
állatorvot bejelentette, hogy az állategész
ség augusztus hó folyamán az ar.-mtrótt, lé
vai és vtrebélyi járásokban rossz, mig a 
többi járásokbin kevezők volt. Az emlí
tett járásokban a ragadós száj és körömfá
jás, lépfene, sertísoroánc, szertésvész ós rün- 
kór észleltetett.

A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy 
Smaringay Ferenc barsendrédi róm. kath. és 
Konta Dezső mohii ev. ref. tanitó nyuga
lomba helyezte.ttk.Néhai Vilik Mártoa volt 
nagymányai tanitó Margit nevű árvája a ko
lozsvári tanítói árvaházba lett feléve,

A magyar nyelv tanítása körül kitűnt 
tanítók ju a mazásáu Dr. Körösy József és 
Po'lák Henrik által tett alapítvány jövedel
méből Pivonka István óbarsi róm. kath. ta- 

l nitó 50 korona juta'omban részesült.
Kin»veztettek tanítóul a pe-izéri áll. is

kolához Tibinger Fülöp, — a simoayi — 
kisugróci áll. iskolához Mordinyi János,Mis- 
kalovszky Irén, a felsöapáthii újonnan szer
vezett iskolához Murgas Győző és Thinágel 
EHa, a nyitraszegi szintén újonnan szerve
zett iskolához Márkus Ferenc oki. tauitók, 
illetve tani'óaök egyenként 800 koroaa fize
tés és 200 kor. személyi pótlékkal és ter
mészetbeni lakásból álló idetméuynyel.

A lévai állami tanitóképzö intézet f. évi 
szeptember—december havi szükségleteire 
10000 koronát folyósított a vall, és közokt. 
miniszter a lévai kir. adóhivatalnál.

Dr. Kiss Mihály árvaszéki elnök beje
lentette, hogy az árvaszék a múlt hóban 6 
rendes, 9 reudkivüii és egy teljes ülést tar
tott. Az árvaszékhez augusztus hóban 1076 
ügydarab érkezett.

Kovács Sebestyén Lajos kir. ügyész be
jelentette, hogy az aranyosmaróti törvény
széki fogházban augusztus hóban összesen 
68-an voltak fogva, legnagyobb napi létszám 
37 és a legkisebb 48 fő volt. — r. t.

Különfélék.
— A lévai kir. pénzügyigazgató- 

Bág áthelyezésének kérdése tárgyában Léva 
r. t. város képviselőtestülete a tegnap, folyó 
hó 17-én rendkivüti közgyü ést tartott, 
melyen elhatározták, hogy küldöttségileg 
fogják megkeresni a miniszterelnököt s a 
pénzügyminisztert, hogy a pénzügyigazga
tóság továbbra is itt tartassák. A felirat 



szerkesztésével a szakosztályok elnökeit 
bízta meg a közgyűlés, egyszersmind a kül
döttségben való részvételre a varos összes 
polgárságát felkéri.

— „Turul11 labdajáték Léván. E 
bó Idén és 15-én Halácsy Antal buda
pesti torna-, vívó- és játékmester bemutatta , 
a képezdei és a fögimuáziumi tanulóknak 
az általa feltalált „Turul*  lapdajátékot. 
Czélja az volt, bogy az ifjúság megismerje 
és lehetőleg megkedvelje a sport ezen faját. 
A szakemberek véleméuye magáról a játék
ról ez : A nemes testtartás nevelése ; az 
összes izmok arányo-, de tűi nem fesiitett ; 
foglalkoztatása, a tüdő működését fokozottan, ’ 
állandóan foglalkoztatja, rendkívüli élesíti a . 
Bzemtnértéket, aesthetikai szempontból hatá- i 
rozottan fülű múlja az eddig divatos játék o- ’ 
kát, nevelő hatásánál fogva első helyet 
foglal el az ifjúsági játékok között, mert 
teljesen kiküszöböli a szokásos durvaságokat. 
Ezen krit'kát magáévá tette a vallás- és 
közoktatásügyi ministerium is azon nagy
számú fővárosi tan- és nevelőintézettel együtt, 
ámenekben a felia’á’ó érdekes és érthető ny el- ( 
ven előadta a játék czélját és hasznát, be- , 
mutatván azt egyúttal ezemléltetöleg is. ) 
Hason'óképen tetszésre talált a játék sok | 
sport-körben és katonai iskolában. A kíii- i 
földön is tudomást vettek már Halácsy í 
találmányáról és az összes államokban sza- j 
b;.da'inszták. A hálólabdák és labdarúgások ' 
felett ezen játék fogja elvinni a babért. A j 
magyar feltalálónak szop müvét legközelebb > 
bővebben fogjuk ismertetni.

— Orvosok gyűlése Az Országos I 
Orvos Szövetség barsmegyei fiókja és a hars- i 
megyei fiókja és a barsmegyei orvos gyógy- i 
szeresz egylet folyó hó 27-én délelőtt 10 
órakor a lévai kórházban tartják cvi rendes 
közgyűlésüket, melynek tárgyát a tirztujitás,- 
folyó ügyek képezik.

— Gyászhir. Mély gyá z érte Stosius 
Ernő áiiamvasuii föeüenőrt, a lévai állomás j 
köztiszteletben álló főnökét, amennyiben J 
neje Ott Anna úrasszony életének 41 évé- t 
ben e hó 10-én elhunyt. A boldogultat, ki a 
jó családanyának mintaképe volt, férjén 
kívül két gyermeke és agg szülei gyászolják. ( 
Temetése e hó 12-én ment végbe a rokon 
ság s Léva város intelligens közö bégének 
és a vasúti személyzet részvéte mellett. A 
gyászoló csa ád kinek gyászában városunk 
közönsége is igaz részvéttel oszt zi<. A sze- , 
retett édes anya elhunytáról a Következő I 
gyászjelentést adta ki; S osius Ernő m. kir. ' 
állzmvasu'i föellenőr, ál'omási főnök Léván, 1 
úgy a saját, mint gy érmékéi Káro y és Erna 
és az összes rokonság nevében szomorodott 
szívvel jelenti, hogy szeretett neje Stosius 
Erriőné szül. Ott Anna hojszu szenvedés 
után f. hó 10-en este félnyolcz órakor éle
tének 41-ik és boldog házasságának 23-ik 
évében történt gyászos elhunyták A meg- 
bo.doguit hült tetemei f. hó 12-én délután 
5 órakor lógnak a gyászházból (pá yaudvar) 
a róm. kstb. hitvallás széttartásai szerint 
beszemeltetni és a helybeli róm. kath. sir- 
kertben örök’ nyugalomra helyeztetni. Az 
engesztelő szent- gyászmise áldozat f. hó 
13-án, kedden '/oS órakor fog az itteni róm. 
kath. templomban a Mindenhatónak bemutat- ■ 
tatni. Léván, 1904. szeptember 10. Örök 
béke lengjen hamvai felett !

— Ünnepre készülünk. A „Lévai 
Ka ho'ikus Kör“ díszes palotája és a róm. 
kath. polgári leányiskola emeletes háza 
készen állanak, B á t h y László prépost- ' 
plébánoshoz méltó alkotás mind a kettő. A i 
tudománynak és közművelődésnek ez uj 
csarnokait október 8-án és 9-én benedikálja I 
Kohl Medard, püspök. Ugyancsak ő esz
közli a katholikus kör zászlajának a meg- 
szenteltetését is. A zászlóanyai tisztet Bars
vármegye főispánneja, K a z y Jánosné 0 
méltósága vá'lalta el. Kísérete 100 koszorús 1 
lány lesz. A nagyszabású ünnepélyről rész- ' 
letes programúi jelenik meg. A meghívók ' 
szeptember második felében mennek szét.

— Névmagyarosítás. Schwarcz 
Lipót lévai m. kir. penzügyigazgatósági ' 
számvizsgáló a maga, valamint kiskorú gyér- - 
mekei, Aranka és Ilonka vezetéknevét, úgy : 
szintén Schwarcz Izidor lévai kir. adó
tiszt vezetői nevét a belügyminiszter enge
délye folytán Síposra magyarosította.

— A Léva—bakabányai vasút 
ismét közelebb jutott egy lépessel a meg- 
valósulás stádiumához. Bakabánya város , 
közönsége ma egy hete tartott nepgyülésé- 
ben egyhangúlag 200.000 korona hozzájáru
lást szavazott meg a vasútra. Ez a határozat 
minden beszédnél fényesebben dokumentálja 
Bakabánya város közönségének a modern 
fejlődés iránt való érzekét és értelmiségét. 
A gyűlés Kiemelendő pont'a volt F e n d t 
Vilmos jegyző két és félórás beszéde, mely
ben nagy hatással fejtegette az egy begy ült 
közönség előtt sz uj vonal hasznát. Igazán 
Örülhet az olyan község, kinek ily lelkes, 
városának ügyét szivén viselő elöljárója vud. 
Adja Isten, bogy nemes törekvésüket mie- 
Joub siker koronázza.

— Uj anya könyvvezető. A belügy
miniszter Barsvármegyébeo az ujióiht anya
könyvi kerületbe Lévai József oki. jegyzőt 
anyakönyvvezetővé nevezte ki.

— A gazdatisztek küzdelme — a 
jogért. A uiplomátian gazdatisztek ügyében 
a jobbra fordult körülményeket fel akarja 
a Nem-Okleveles Gazdatisztek O .szagos 
Egyesülete használni, sőt ki is aknázni az ! 
egesz tábor jogos érdekében. Ebből az ok- 1 
bél eorra rendezi zz országban a gusda*

tiszti vándorgyűléseket. Ma szeptem. 18-án 
Léván s Békés-Gyulán lesznek ily gyűlések 
és pedig mindkét városban a városháza ta
nácstermeiben, tehát a legteljesebb nyilvá
nosságban. Léván B trsmegye, B ikás-Gyuláu 
pedig Arad, Békés, Csanád és Csongrád- 
megyék öszszes diplomátlan gazdatisztei meg
hivatnak e tanácskozásra. Tanácskozni fog
nak pedig e gyűléseken a nem-okleveles 
gazdatisztek az őket leközelebb érintő kér
désekről, vagyis a gazdatiszti törvény meg
változtatásának és a gyakorlati gazdatiszti 
vizsgának kérdéseiről, valamint ezekkel kap
csolatosan a visszaható erejű törvény es 
miniszteri rendelet áitvl megtámadott joga
ikról. A gazdatisztek küzdelmet minden va- 
Jósziuüség szerint siker fogja koronázni, mert 
T a lilán Béla földmivelésiigyi miniszter a 
törvény revíziójára vonatkozólag kötelező 
ígéretet tett a legközelebb lefolyt költség
vetési vita alatt.

— Megfulladt gyermek. Szálai 
Mária bars-endrédi cseled 3 hónapos Ilona 
nevű leánygyermekét e hó 12-én reggel 
maga me lett halva találta, állítólag meg
fulladt. Miután azonban e környéken a kis 
gyermekek gyakorta halnak el ily körül
mények közt, a bíróság megindította a 
vizsgálatot.

-- Vásáráttétel. A kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter Nagy-Salló kötS'g kérel
mére megengedte, hogy az ott f. évi szept- 
imoer 19-ére eső baromvasár az izraelita 
ünnepekre való tekintettel e hó 20 án, 
vagyis kedden tartassák meg.

— Az állategészség vármegyénkben 
a földmivelésüíryi miniszter jelentése szerint 
a következő; R gadós száj és körömfájás: 
Kisfalud 1 t., Rendve. Sertesos báncz : Hecse 
8 u., Repistye 3 u., Vihnyepeszerény, A só- 
pél 3 u., Besse 2 u., Zdtvaujfalu 6 u. Sertés
vész . Ebedecz 8 u., Fenyökosztolány 8 u., 
Hizér 7 u., K'sapáu 3 u., Kisaranyos 5 u., 
Maholány 5 u., Ltdecz 2 u., N mcsény 7 u., 
Never 5 u., Peszér 3 u., Taszár 7 u., Val- 
kécz 8 u., Zsitvakenéz 7 u., Alsóvárad 5 u., 
Hölvény 6 u , Kissáró 18 u, Nagyszecse
6 u., Nemesoroszi 7 u., Ovár 10 u., Sóly
mos 8 u., Ztemlér 19 u., Pázsit; Bessenyö 
2 u., Cseke 9 u., Feisöpél 3 u. Kisvezekény
7 u., Nagymánya 7 u., Vörösvár, Ziitva- 
gyarmat 3 u.

Katonai lóvásár. Nagy-Szllóban f. 
évi oktob.-r hó 7. napján a budapesti 1. sz. 
lóavató bizottság katonai lóvásárt fog 
tartani.

Közönség köréből. 
Köszönet nyilvánítás.

Azon szomorú csapás alkalmával, amely 
"ngem felejtheten Nőm elbunytával ért, Léva 
város és környéke nemkü önben a közeli vá
rosok lakosai különbség nélkül kegyesek 
voltak részvétükkel bennünket megtisztelni, 
a melyért úgy a saját, mint gyermekeim, 
valamint megboldogult nőm szülei és az ösz- 
szes rokonság nevében a legőszintébb kö- 
szönetemet fejezem ki.

L iván, 1904. évi szeptember hó 14-én.
Stosius Ernő 

fő ellenőr, 
. álíomási főuök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése:.
1904 évi szeptember hó ll*tól 1904 szeptember hó 18 ig,

Születés.
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e A gyermek 

neve

Béres Ferenc Kiska Mária leány Mária

Búra Péter Juhász Rozália fiú Béla

Protyivoda József Rózsás K, fiú József

Szvellánszki Mihály Holi Júlia. leány Ilona

Jakab István Bélik Rozália leány Mária Rozália

Bandzi János Gerusinyi Anna leány Auna

Halálozás.

n ........... . —I

Az elUnnyt neve Kora A haláloka

Stosius Ernöué Ott Anna 40 vesezsugor

Vidor József 6 hónap agyhártyalob

özv. Deutsch Gábor 92 végelgyeudülés

Lévai piacziárak. 
ltovatvexetö; Kónya József rendőrkapitány 

Búza m.-mázsánként 19 kor. 20 fii).
19 kor. 80 fill. Kétszeres 15 kor. 20 fill. 
15 kor. 60 ill. — Rozs 15 kor.60 fill. 16 kor.
60 fid — Árpa 14 kor. 80 fill. 15 kor. 60 ti'. 
Zab 13 kor. 20 fill. 16 ror. 60 611. — Kuko 
riora 16 kor. 40 fill 17 kor. 60 fill. Bab
25 kor.20 áll 26 sor. 80 áll.— Lene a 28 kor.
20 fid. 30 kor. — fill. — Köles 18 kor. 20 fill. 
18 kor. — fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Téli borsó 10 kor., Téli bükköny 14 kor. 
Muhar —20 k. Lucerna 70—75 kor. Lóhere 
80—85 kor. Szöszöm 24 kor. Téli boraóJ12.

Nyilttér.
3028/1904. tkvi sz.

Árverési hirdetmény kivonat.
A lévai kir. jbiróság, mint tkvi hatóság I 

közhírré teszi, hogy Erdössy Gyuláné végre- > 
hajtatónak Varga Józsefné szül. Katona Esz- i 
tér úgyis, mint Varga Eszter s Terez t. t. í 
gyámja végrehajtást srenvedő elleni 714 kor. ; 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a végrehajtási árverés végrehaj’ást szén- : 
védőnek a garamiöki 33. számú tjkvben A i 
I. 1 sor 32 hrszám a. loglait ingatlanra s 
azon épült 38/b. ö. i. sz. házára 355 kor., a ■ 
garamiöki 397. sz. tjkvben A I. 2—0 sor 1 
552/b. 683/b./2. hrsz. a. foglalt ingatlanaira ’ 
és 2/24. telek után járó legelő illetőségből t 
álló tartozékára 506 kor., a garamiöki 397. i 
sz. tjkvben A + 1 sor 1043/b. hrsz. a. fog
lalt. ingatlanára 76 kor., végül a garamiöki 
397. számú tjkvben A II. 1 sor 1310 hrsz. 
a. foglalt ingatlanára 8 kor. kikiáltási árban, 
még pedig a fenti tj ivekben Varga József 
s neje Tóth Julianna javára bekebelezett 
élethossziglani haszonélvezeti jog fentartása 
nélkül s u. a. tjkvekben foglalt ingatlanokra 
Varga András, kinek neje Paksi Mária ja
vára feljegyzett élethossziglani haszonélvezeti 
jog fentartásával elrendelte és hogy a feu- 
nebb megjelölt ingatlanok az 1904. évi 
október 28 napján d. e. 9 órakor Gr.- 
LÖk községházánál megtartandó nyilvános 
árveresen a megállapított kikiá tási áron alul 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10ozo-át készpénzben,vagy 
az 1881.évi LX. t.cz. 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881, évi 
november hó 1-én 3333. sz. alatt kibo
csátott igazságügyminiszteri rendelet 8 §-á- 
ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál törtéin előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Léván 1904. évi aug. hó 12.
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

Pogány 
kir. jarásbi.ó.

1061/1904. tkvi sz.
Árverési hirdetmény kivonat.

A lévai kir jbiróság. mint tkvi hatóság 
közhirré tesz', hogy dr. Kersék János Ügy
véd által képviselt HribiK István végrehaj- 
tatóuak Bohunicky József végrehajtást 

,szenvedő elleni 157 kor. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében az ar.-maróti 
kir. törvényszék (a lévai kir. jbiróság) terü
letén levő Nagy-Koszmály községben fekvő, 
a nagykoszmályi 69. sz. tjkvben a I. 8—14 
sorsz. a. foglalt ingatlanbani ’/*  részére 496 
kor , az u. o. 392. sz, tjkben a I. 1 sorsz. 
107 hrsz. 44 ö. sz. ház udvar és kert l/a ré
szére 492 kor., az u. o. 393. sz. tjkvben a 
I. 1. sorsz. a 238 hrsz. a. foglalt szántónak 
végrehajtást szenvedettnek 9/48 részére 21 
kor. és a 396 sz. tjkvben a I. I sorsz. 185. 
hrsz. a. foglalt szántóra 77 koronábau ezen
nel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az 1904 évi szept. hó 3O-ik 
napján d. e 9 órakor Nagy Koszmály 
községházánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is e!ddatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatanok becsárának 10%-át készpénzben 
vagy az 1881: XL. t.-cz. 42.§-ában jel
zett árfolyammal 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 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről Kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván 1904. évi julius hó 23.
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

Pogány 
kir. járásbiró.

705/1904. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102. § a értelmében ezennel
közhirré teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság
nak 1902. évi V. 692/1 számú végzése kö
vetkeztében Dr. Kiéin Jakab ügyvéd által 
képviselt Dr. Frommer Ignácz és Priesner 
Gyula javára Szeucsi János hraskó ellen 
36 kor. s járulékai erejéig 1902. november 
hó 25-én foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján felül foglalt és 1335 koronára be
csült kővetkező ingóságok, u. m. : gazdasági 
felszerelés stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
1902-ik évi V. 692/4. számú végzése 
folytán 36 kor tőkekövetelés, ennek 1901. 
évi december hó 16 napjától járó 5% ka
matai, */»%  váltódij és eddig összesen 22 
kor. 97 fii,-ben biróilag már megállapított 
költségek erejéig GaramkOSZiben leendő 
eszközlésére 1904.] évi szeptember hó 
24 ik n. d e. 9 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-al értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le es felüifoglaltatták s azokra 
kielégítési okot nvertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t. c. 120' §. értelmében 
ezok javára is elrendeltetik.

Kelt, Léván 1904. évi szept. hó 9 én.
Karácsonyi Pál 

kir. bír, végrehajtó.

760/1904. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-C. 102. §-a értelmében ezennel
közhírre teszi, hogy a ievai kir. járásbiró
ságnak 1904. évi V. 261/i számú végzése 
következtében dr. Winter Géza ügyvéd ál
tal képviselt Mavfarth Pb. s t. ezég |avára 
Szikela József ellen 184 kor. s járulekai 
erejéig 1904. évi május hó 24-én foganato
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 625 koronára becsült köve kezö ingóságok, 
u. m. ; két ló, egy szekér és gazdasági gé
pek nyilvános árverésen eiadatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíró
ság 1904, évi V. 261/4 számú végzése foly- 
t n hátr. 110 kor. 54 ti . tőkekövetelés, és ed
dig összesen fe merült, s biróilag már megái 
lapított költségek erejéig Nagy-Koszillá- 
lyou leendő e-zköz ősére 1904. évi szep
tember ho 23-iknapjának d. e. 9 órája 
határidőül kitüzetik es ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t. c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett,a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsárou alul is elfognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le és fjiülfoglalta’.ták s azokra 
kielégítési jo^ot. nyertek volna, ezen árverés 
az 1891. évi LX. t.-cz. 120. § a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 190.4 évi szept. hó 8. n.
Karácsonyi Pál 

kir. bírósági végrehajtó.

705,1904. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.

A ulirott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102. §-a érteimében ezennel
közhirré teszi, hogy a lévai kir. járásbiró
ságnak 1904. évi V, 253/1, számú végzése 
következtében Dr. Brrényi Ármin gyulai ügy
véd által képviselt Weisz Mór és tsa ezég 
javára Kiéin Lipót csatai lakos ellen 54 
kor. 56 f. s járulekai erejéig 1904. évi áp
rilis hó 24-éu foganatosított kié égitési vég
rehajtás utján lefoglalt és 664 kor. 80 fil
lérre becsült kővetkező ingóságok, u. m. : 
bútorok és italok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek az újbányái kir. járás- 
biróság 1904. évi V. 253/3. számú végzése 
folytán 54 K. 56 f. tőkekövetelés, ennek 
1904. évi febr.. hó 26 napjától járó 5% ka
matai, ’/a% ffá'tó dij és eddig összesen 73 
kor. 26 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig Csatán leendő eszközlé
sére 1904. évi szept. hó 22 napjának d. e. 9 
Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók o'y megjegyzéssel hivatnak mtg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108 §-a értelmében kész’ 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le és felülfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t. c. 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Léván, 1904. évi augusztus bó 31-én.
Karácsonyi Pál 

kir. bírósági végrehajtó.

Egy csinosan 
bútorozott szoba 

külön bejárattal október lió 1-töl kiadó.
B ivebbett lapunk kiadóhivatVában.
Léván a főtéren egy szép nagy 

lakás f. évi november hó elsejétől 
kiadó.

Bővebb felvilágosítást, ad :
özv. Czirok Jánosné.

Kiadó bolthelyiség!
Egy Pe öfi-utcára nyíló bolthelyiség 

bérbeadó. Bővebbet :
NYITRAI és TÁRSA 

k öuyv kereskedéseben.

AQ7tf)lí fehér, édes 30 kor.Asztali szoio gyó?y és aaz[ali Mö)ö
nagyszemü .... . 40 kor.
Moskotály szőlő . . . .60 kor,
Méz, tisztán pergetve . . . 100 kor.

5 és 10 kilós kosarakban postán küldve 
bérmentve á 3 és 4 korona.

Petrovics és Pautits 
sző öbirtokosok Versec.

A n. é. hölgyközönség figyelmébe! 
3579 sz. alatt törvényileg védve

„Tükör posztó“ 
egyedüli szintartó és vízmentes, 
melynek kizáró agoi eladási jogát Bsrsmigye 
területére s került elnyernem.

Ciakis a fenti számmal ellátott posztó a 
családi.

Blumehthal Jónás 
női és éri divatüzlet Léván.
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Előnyök;
Az eddig szükséges volt mosási időt a felére 
csökkenti.
Fáradságot a negyedére.
A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja 
a ruhát.
Ugy a kezeknek, mint a ruhának tclljcscn ártaL 
"á^M0’ amiért aZ alant Íe^zctt ezég kezességet 

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél égj egyszeri kísértet után.

■------  Mindenütt kapható.

Jónak, a jobb 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddi** használatban levő 
■eappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamut 
luhanemüek mosására, a ScfiCl;! által újonnan feltalált 

mosókivonat.

-Asszonydicséret 
védjegyei,

a ruha beásztatására.

" I

Lévai Kereskedelmi Bank R. T.
Van szerencsénk a t. közönség tudomására juttatni, hogy betéteket 

jelenleg

4'|2 °io-nyi kamatoztatással
veszünk át.

A legelőnyösebb feltételek mellett számítolunk le váltókat adunk 
előlegeket értékpapírokra. Ingatlanokra törlesztésen kölcsönöket adunk, 
vagy fennálló tartozásokat convertálunk. Veszünk és eladunk értékpa
pírokat, külföldi pénzeket.

A t. közönség szives bizalmát és megbízásait kérjük.
LÉVAI KERESKEDELMI BANK R. T.

Hangverseny Grammophon
A jelenkor 
csodagépe!
Beszél, énekel,
zenél, rendkí

vül érdekes
szórakoztató 

eszköz családok
részérére, vendéglőknek és kávéházaknak.

Több ezer reproduciió a világ leghíresebb 
művészeitől.

Raktáron kapható: Kiéin Sándor 
órás és ékszerésznél 

Léván.
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JÓSZlBSZAMréL Mmál i 1Gazdasági gépek, gépraszietek, töm- 1 r ilök, vizmentes ponyvák, meriegek es p 1gepszijak, szerszám, vas- é3 aczél 
főraktár. Portland cement es Hyd M 1

rauiikus mész sió. 12 |L i
Kapható KERN TESTVÉREKNÉL L^áD.
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Jegyzet : föd « g, hogy a kávé ne legyeu túl barnára pörkölve, mi által elveszt* 
zamatját s kiizadja illő obját.

Árverési hirdetmény.

legjobb, legkladössbh s ennélfogva lctjolcscijb szappan. 
Minden káros alkatrészektől mentes.

.................. Mindenütt kapható! ...........
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy mind n darab 
eiappan a „Sclnchf' névvel és a fenti védjegyek egyikével 

tegyen ellátva.
I I 

Schicht György, Aussig 
A legnagyobb gyár a maga seriében, az európai 

szárazföldim.

Minden háziasszony 
kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importált első minőségű 

New-Cuba-KávéM 
meiynek aromája kitűnő és természetes testetlen szinű =====

Kilója 3 korona 20 fillér
4!/2 kiiogr. póstacsomag ára 13 kor. 50 fillér. ================

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

A Rlchter-féle
Linimpuf. Caps mp.

THOMAS-SALAK
lóhere ŐS csillagjegyük ♦- Ugy összpbosphorsav, mint cytromsavban old

ható phoephorsav szerint legolcsóbban beszerezhető 

Dukes és Herzog czégnél 
G a 1 g ó c z,

műtrágya és erőtakarmánynemüek nagy k reskedése.
Közvetlen bevitel -+■ Chilisalétromban 1905. tavaszi szállításra, 

„XT JST I O TST“
elsőrendű fehér szárított moslékból,

eddig ÍBmert szárított moslékból sokkal 
árajánlattal szolgálunk.

Horgony - Falu - Expeller 
egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésfil alkalmaz tátik 
k&szvéaynéL csúznál és negböléteknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
——bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Hergeaf' védjegy gyei 
és a„RicbIcr“ czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török 
J Ózsef gyógyszerésznél 
Budaoesten. I’ Rp
Mtiiter F.Aí. ás társa, fi I 

csat*  kir. udvari srállitók. Í\JL 
Rudolatadt. L

melynek emészthetősége 
nagyobb. Kívánatra LJ

Mütrágyafélék:
Thomasphoaphat 
Kainlt és kálisó 
Superphosphat 
Chilisalétrom
Trágyafösz
Szárított mathatrágya.

í az

bérmentve mintával és
Erőtakarmányok :
Buzakorpa 
Rozskorpa 
Szárazmoslék
Szárított répaszelet 
Melasse
Szárított sörtörköly 
Kender és repcedara 
Cocosdiódare 
Olajpogácsa 
Malátacsira 
Tengeri. I

Különféle :
G polajok fiumei 
Csrboltneum 
Tovotte-ketiöcs 
Kocsikenöcs
C 'mement 
Tőzegpor és alom 
Gabonazsákok 
Ponyvák.

Újbánya sz kir. és bányaváros tanácsa ezenuel közhírré teszi, hogy 
a város tulajdonát képező „Felső-fogadó" és „Sör-korcsma1 

megtar- 
1 tandó nyilvános árverésen 1905. évi január hó 1-én kezdődő 3 évre haszon

bérbe adatni fognak.
Az árverési feltételek a jegyzői hivatalban rne

Újbányán, 1904. évi szeptember 16.

I

i

| f. é. szeptember hó 23 án d. e. 11 órakor a tanácsteremben

gtekinthetők.

Kotiers Emil,
polgármester.

V

f

.1.
. f..

4°0-os
törlesztéses kölcsönöket nyíljunk bu- 

dapegti és 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a föld
birtok és ingatlan */ 4 értékig I. és II. 
helyre 15—65 évid terjedő időtartamra. 
Személyhitelt ! papoknak, katonatisztek-

‘ nek, állami és magánhi- 
vatainokoknak, kereskedőknek és iparo
soknak kezes és kezes nélkül 1—15 évig 

terjedő időre gyorsan es disetréten.
Bank és magánadóságok convertálása. 

Meller Lajos ős Társai 
bankbizomány.

Budapest, VI. Dávid-utoza 15 
(Törvényszékileg bejegyzőit ezég).
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Varrógépek és Műhímzés 0 
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle uj Singer gépek 
igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

korona
56-tól
72-161
78-tól
76 tói
86-tól
96-tól

100-tól
130-tól

árak részletfizetésre:
EJnőmagyar monopol-, Dürkopp ás Gasser uj Singer varrógép 
üj Singer médium iparosgép állványnyal . ;
Titanía uj nagy Singer 4-es iparos var >gép . ,
Nagy Howe iparos varrógép .....
Valódi szabadalm. Adria családi varrógép

, » „ láb és kézi hajtásra .
Körhajós családi (Riugschiff; gép

„ iparos (Ringschiff) gép .
Valódi Dürkopp — központorsó — gép

n n ” e
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra

Műhímzési készülők

76-ig
80-ig
88-ig
80-ig
96-ig 

100-ig 
120-ig 
150-ig 

120 korouacsaládi
iparos • • 150 korona

• . 44 korona
ára 4 korona.

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptűk, részek és osónak olcsón.

Léván

0 0 0 0 0 
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Nyomitott Nyitni 4a Tűm könyvnyomdáiban L4vU(


