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HIRDETÉSEK

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Négyhasábos petit-sor eg-yszeri közléséért 14 fill.
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő,
Bélyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér-

Vidéken és Léván házhoz küldve :

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

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

IlivataloM hirdetmények
100 szóig 2 kor. 6) fill., azontúl minden
fillérjével számittatik.

szó 2

A nyilttérben:

küldhetők.

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér,

Egyen wzámok >80 fillérért kaphatók

Velünk ^zeköttetésben levő hirdető-irodák elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes’ díj
kedvezményben részesülnek.

Előfizetési pénzek póstautalványnyal

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.
A kéziratok a szerkesztőséghez:

(Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

HOLLÓ SÁNDOR.

Hiút aló s közlemény.
4011/1904 szám.
Hirdetmény.
A Kosuth és Mángorló utczák rendezé
sének céljaira Léva város közönsége által
tulajdonul mtgszerzett „Szladky-féle“ ház
nak elbontását Léva város képviselőtestülete
f. évi augusztus hó 29-én tartott közgyűlé
sében hozott 3433. sz. határozattal elvben
kimondotta s az ügynek tárgyalására s az
1886. évi XXII. t. c. 110 §-» értelmében
szükséges névszerinti szavazásra közgyűlési
határidőül 3543 904. számú intézkedésével
f. évi november hó 3 ik napjának délutáni
4 óráját kitűzte, miről a fent hivatkozott
törvényszakasz rendelkezéséhez képest a kö
zönséget s a kitűzött közgyűlésre a képvi
selőtestület tagjait ezen hirdetmény utján is
meghívom.
Léva, 1904. évi október 20.
BócLog-li Zaa.jos
polgármester.

Barsvármegye küzdelme.
Az egész ország élénk érdeklődéssel
kiséri Barsvármegye
közönségének
küzdelmet, amelyet üosszu idő óla foly
tat s folytatni fog még hosszú időkig
avégből, hogy a vármegye összes köz
intézményei ott koncentraliassauak, ahol
azokat a vármegye közönségének nagy
többsége akarja. És ha az ember végig
gondolja, hogy a vármegye túlnyomó
többségének, egy csekély töredékét le
számítva, a vármegye egészének aka
rata ellenére, a többség jogos és mél
tányos érdekét semmibe veve, terhére
az adófizető közönségnek és a tisztvi
selőnek, egy klikk merész és jogta
lan követeléseinek
engedve, a kor
mány is ezen túlzó törekvéseket támo
gatja : — nem lehet csodálkozni ha feltá
mad a vármegye kebelében az áldatlan
küzdelem, amely méltán aggodalommal
tölthet el bennüuket vármegyénk jövő
fejlődésére s közéletünk rohamos ha
nyatlására nézve.

T A R C Z A.
Szivből-szivLe.
i.
Hiába epedtem . . .
Hiába epedtem,
Hiába reméltem,
Letarolva a sok
Szép virág a réten.
Kertünkről a madár
Más tájra költözött,
Szomorún bolyongok
Tört remények között.
*
Nem dalol már a csaloyány,
liég elhagyta a tájat;
Telkemet, mint tépett ágat
Hervasztja el a b i nut.
Dalos madár visszarepül,
Tavasz-szellő, szárnyadon,
Ábrándokban szegény szivein
De minek is ringatom.
II.
Merengés.

Mig álmaim a szívben szunnyadónak,
Szeretni nem tudott e hő kebel:
Ragyogva szállt lángban a nap felettem,
Leszállt, nyugalmamat temette el.

Csüggedten nézek a merengő éjbe,
És senki sincs, ki értené kínom ;
Kihalt a táj, a bánat virraszt vélem,
Az ég könyez rejtett fájdalmimon.
S ha lánggal égve földre hull egy csillag,
Feltör könyüm és kérdi reszketön :
Miért esett a földre fényhonából ?
Mért nem maradt a fényes égtetőn ?
Gsexei Tózsaf.
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Megjelen: hetenként egyszer
—vasárnap reggel.

Egy klikk, amelyben csak akkor
látunk a közéleti tevékenységre hajla
mot, amikor önzés és haszonlesésből
saját speciális érdekeiket óhajtják elő
térbe tolni, legutóbb kierőszakolta a
lévai pénzügyigazgatóságnak áthelye
zését Aranyos-Marótra akkor, amikor
a vármegye közönsége kimondotta, hogy
a törvényszéket is Lévára akarja áthe
lyezni. Hiába csoportosítjuk megdönt
hetien érveinket; hiába támaszkodunk
a törvény erejére, hiába utalunk a
fennálló példákra, szokásokra — meghalgatattásra nem találunk.
Kimutattuk még a mutt év folya
mán, hogy a vármegyének 165.116
lakosa közül 120.000, a vármegye
törvény hatósági bizottságának 269 tagja
közül 172, a pénzügigazgatóságnak
Léván tartása végett — érdekeinek
védelmében — kér, könyörög meghalgattatást; beigazoltuk, hogy a teher
viselés alapján is jogunk van kérel
münk teljesítéséhez, hiszen mi, a garamvölgyi érdekeltség több mint 2 milliót,
mig a zsitva-völgyi érdekeltség alig
900,000 korona adót fizet; e mellett
feltártuk, hogy a kincstár érdeke is
azt követeli, hogy Barsvármegye pénz
ügyi adminisztrálása Léváról történjék;
mert hiszen 21 gyár és 3 szeszraktár
közül 17 Léván és vidékén fekszik, 3
a Nyitravölgyén, mely egyenlő feltétel
mellett kezelhető Lévárói úgy, mint
Ar.-Maróthról és csupán 3 fekszik a
Zsitva-völgyén. De úgy látszik a kincs
tár érdekei is háttérbe szorulnak az
adófizető közönség méltányos, jogos követelményeivel egyetemben.
Azzal indokolják az áthelyezést,
hogy a törvény előirja az összes kormányzati intézmények összpontosítását,
Ez nem áll, ily törvényünk nincs. A
mennyiben pedig a czélszerüség, a
jogkereső közönség érdeke követelné
az öszpontositást, miután ezen intéz-

*) A kath. kör október fi.iki estélyére irta és fel
olvasta Dombay Béla Nárcisz főgimn. tanár.

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani.
A LAPKIADÓJA:

menyek célszerűbben a közönség és a
tisztviselők kényelmére sehol máshol
el nem helyezhetők, mint Léván, ide
helyeztessenek át az összes állami
és
közigazgatási hivatalok,
Nincs törvény, mely követelné, hogy
a pénzügyigazgatóságnak, vagy a tör
vényszéknek a megye székhelyén kell
lennie. — Erzsébetváros, Fehértemplom,
Újvidék, Gyű afehérvár, Kalocsa, Karánsebes, Karczag, Kecskemét, Kézdivásárhely, Nagykanizsa, Szeged. Szabadka,
Nagykikinda, Pancsova, Szathmárnémeti,Rózsahegy nem vármegyei
székhelyek, de vala menyi tör
vényszéki székhely és részben
pénzügyigazgatósági székhely is.
Tehát csak nálunk szegény Barsvármegyébeu döntik halomra a tör
vényt és lázitó kegyetlenséggel törik
le az adófizető polgárok érdekeit és
nyűgözik meg a közjónak szabad érvényesülését. A vármegye szava semmi,
a közönség érdeke nem számit, a tisztviselő családjának nyomora, panasza
nem hat fel a kormány és a törvényhozás oszlopos csarnokáig.
Olyan világot élünk immár, a mi
kor a közélet lassú sorvadása, a tár
sadalmi intézmények sinlődése naprólnapra jobban észlelhető.
Ne csodálja senki tehát, ha e vár
megye meg akar a lidérc nyor ástól szabadulni, amely kiöl az embérből minden nemes tettre való vá
gyakozást s megutáltatja az emberrel
a nobile officiumot.
|
Jövőbeli reményeinket azonban nem
adjuk fel, mert lehetetlennek tartjuk,
nem hiszszük, nem hihetjük, hogy a
magyar parlament, a magyar kormány
fel ne ismerné azt a hajszát, amelyet
egy kicsiny, sötétben dolgozó érdek
csoport indított a vármegye nagy
többségének érdeke ellen.
Bízunk a jövendőben. Hiszszük,

A vidámságról.
*
*)

(Folytatás.)
A vig kedélyhangulat becsét az tudja
mérlegelni igazán, akinek valamely társaság
ban alkalma volt már tapasztalni, hogy mily
hamar megélénkültek az előbb komoly arcok
akkor, amikor
egy szellemes, vidám
emberlépett közéjük. A vig
kedélyű
ember kedves mindenkinek. Elénk haogulata
folytán félnyertes már akkor, mielőtt beszé
dét megkezdette volna; épen úgy mint a
szép férfi. 8 a nőnek vidámsága még jobban
magához fűzi a férfit, mint a szépség. Mo
solygó arc, derült homlok, az életvidámság
tól csillogó szemek, nevető ajak, előzékeny
modor úgy hatnak az emberre, mint egy
kellemes májusi nap. A születés, az állás, a
nem, a gazdaság folytán keletkezett választó
faiak ledőlnek hirtelen ott, ahol a vidámság
pohárcsengése egyesíti a sziveket. A vig han
gulattól eredő nevetés megnyitja a szivet,
bizalmat és rokonérzést ébreszt másokban s
kellemes, szelíd érzelmeknek lesz forrásává ;
sőt vidám társaságokban igen gyakran a ne
vetés az, ami a fiatal sziveket az öregkor
végső határáig egybeforrasztja. Magában véve
csekély do'og ugyan a vig kedélyből fakadó
mosoly, de olyan, mint a ragadós betegség;
akaratlanul is tapad az emberre, mert ter
mészetünkben rejlik, hogy ,a nevetőkkel
együtt nevessünk és a Bírókkal együtt sír
junk. “ A sirás és nevelés épen olyan raga
dós valami, mint az ásitás ; azonban arra az
egyre kérem hallgatóimat, hogy most e há
rom dolog közül az utolsóval ne kedvesked
jenek nekem.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba
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A vidám emberekkel szemben a komoly
ábrázatu, sötét emberek veszedelmesek, ritkán szeretetre méltók és a társas együttlétben azon alakok, kiket szeretnének kinézni
a társaságból.
A vidám hangulat s az ebből fakadó
rokonszenv és együttérzés hozta össze az em
bereket is egymással. A kölcsönösen érzett
öröm kifejezésére rendeze t változatos ünnepék, mulatságok, lakomák és áldomások fényesen bizonyítják, hogy a vig kedélyhan
gulat mennyire egygyé olvasztja az érző szi
veket.
Vannak emberek, akadnak egész nem
zetek, akiknek természetébe, vérébe csöpögtette az anya természet az életvidámságot,
A régiek közül megemlíthetők a görögök, a
kik az öröm istenasszonyát, Euphroszynét
virágokkal ékesítve a Gráciák egyikévé tet
ték. Hasonló életvidámság jellemzi a franciá
kat, az olaszokat, a kozákokat, no meg ne
hagyjuk ki magunkat magyarokat sem azon
népek közü', a kik szeretnek ünnepelni, s a
kiknél az öröm és a jó kedv fokonkint sok
szor széles kedvig, kicsapongó örömig emel
kedik. Tekintsünk be csak a régi, manapság
— sajnos — halvány utánzatokban élő vi
galmainkba, áldomásainkba és torainkba.
Mennyi élet, mennyi zaj van itt! Mint csor
dulnék és ürülnek a poharak : miként ujjong
nak és tombolnak a vigadók: „bujdosik a
pohár, kézröl-kézre jár s él a barátság !“
A magyar jó ember, öröme csak úgy
teljes, ha közölheti mással. Ha borát szűri,
vagy takarmányát gyűjti; ha gabonáját aratja,
vagy a hízót — néha egyetlen mindenét —
levágja, ünnep van aháznál. Öiszecsőditi az
atyatiságot és a komaságot; mulattatja, eteti,

NYITRAI és TÁRSA.

1

hogy a jobb meggyőződés szelleme más
útra fogja irányítani a vezető körök
gondolkodás módját s a vármegye sza
vának döntő súlyt tulajdonítva nem
fogják engedni, hogy egy csekély töre
dék hazárdjátékos merészségével az
egész vármegye nyugalmát és békéjét
, hosszú időre, állandóan veszélyeztesse.
Közegészségügyi nyomorúságunk,
ív.
s vele kapcsolatos
Irta: Kriek Jenő.
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kérdések.

1. Források, éghajlat, fásítás.
(Folytatás.)
A Gleditschiát újabban kezdik kultiválni, főleg a Mártonffy- és Kossuth Lajosutczán. Amott egyáltalában nem vált be.
Mikor erős fejlődésre kellene kapnia, rövi
desen kiszárad. Az utóbb nevezett utczán
atövistelen faja eléggé prosperál. Ez inkább is
ajánlkozik folytatólagos ültetésre.
Hárssal itt-ott tettek kísérletet, mint
vendégfával a többi közt. Úgy kell lenni,
hogy csakhamar rájöttek, hogy a szabad
csatornák gy ökérzetlugzó hatása erre a
pompás fánkra életveszedelem. Mert mig a
kertekben (Piaristák) pompás példányok
vannak, az utczaiak nem mindenütt pros
perálnak. Megtigyeltük róla, hogy náluuk
az utolsó évtizedben különösen a középkoruakra egy fa vágó iepkehernyó (Cossus
aesculi) különösen rákapott, mit ha ki nem
irtottak belőle, menthetetlenül elpusztul
tak. Ha a sorba I eáiiitják, jó lesz azt
is tudni, hogy a kislevelüfaj (Tilia parvifolia) hamarabb, szinte idöelött hullatja
lombját.
A szilfa (Ulmus campestris és effusa)
pompásan vegetál, de csak egyenként, tár
saság gyűlölő természetéhez képest. Hivat
kozom az urbárkápolnai remetére. A plébá
nia templom előtt a tornyok felhúzása előtt
szép fejlődésnek indult két apostol kezdte
árnyékáldását terjeszteni. Újabb időből s az
uradalom jóvoltából a Malom-téren van egy

itatja vendégeit, mig van miből; ritka ven
dégszeretettel felhordja mindenét s a távozó
vendégekkel sokszor a jólét is távozik a ház
tól. A magyar azonban jó kedvében nem
bánja, ha ,díaom-dánom“-ot „szánom-bánom“
is váltja fel.
Igaz ugyan, hogy a jelen időben is tar
tanak a jó kedv és a vidámhangulat kifeje
zésére, a rokonszenv és a barátság élesztő
sére áldomásokat, különösen menyekzők és
szüretek alkalmával, de ezek árnyékába sem
léphetnek a barátság, az öröm és a vidám
ság azon megnyilatkozásainak, amelyek egy
l koron ősatyáink keblét a
szeretet rózsalán
í
caival
összekötők.
Nem
találjuk
meg azt a
l
I
amikor a háziúr kapuja
t régi jó szokást,
nyitva állott és szeretett vendégeit tárt ka
I rokkal és vidámsággal teljes örömmel fogadta.
Nem úgy van már, mint volt régen 1 8 en
nek bizonyítása végett nem is kell messze
mennem ; a kákái és az urbánhegyi pincék
szomorú bizonyságai a még szpmorubb való
nak. Régebben a pincetulajdonos kinn állott
a hajlék előtt és türelmetlenül leste, hogy
valakit elcsíphessen s magyar szokás szerint
megtisztelhesse vendégét egy jó pohár bor
ral. Most, amióta az a rut féreg — a philoxera — elpusztította a vidámságot és a
jókedv előteremtő drága nedű termövesszejét, még azok is, akiknek pincéje őrzi a
múlt idők éltet adó csöpjeit, sajnos ezek is
ha valaki arra jár, sietve menekülnek az ajtó
mögé : „s mint a szomjas ember torka, nyi
korog az ajtó sarka/
Bizony manapság szomorú időket élünk ;
Csöndesség van a szobában . . .
Nem igy volt ez hajdanában.

Szép reményekre jogosító sorunk ebből az
erdei fajból. Ámbár ezek a sudaras faj
tából valók, ahhoz képest bölcsen intézne,
hogy később hatalmasan terjeszkedő koro
nájuk a házaknak s azokban a lakások vi
lágosságának árt. Ugyanez a tizenhat darab
fa igazán szabályos termetével arrs is figyel
meztet, hogy a kiültetendő fák már a fa
iskolában gondozásban részesitendők. Az
itt csak épen hogy nőni hagyott példányok
az állandó helyükre való kiültetés után ke
gyetlenül formátlan alakot vehetnek fel. Ezt
a szembántó jelenséget nem egy púpos-sánta
faegyedünknél tapasztalhatjuk, a mik alá a
sétáló szinte késztetve érzi magát, hogy
oda dülleszkedjék támogatónak. Az igazán
kifogástalan termetű fáknak szinte nevelő
hatásuk van a járókelőkre. Egyebekben ha
rákerül a sor arra, hogy a Kossuth Lajostér belső négyszögét a két. ut mentén kö
rülszegjék, ilyen szilfák lesznek arra a leg
alkalmasabbak. 'Itt t. i. nyesés nélkül — a
mit mint igazi erdei fa nem tűr — vígan
fejlődni hivatottak. Előnyük, hogy termé
sükkel ősszel cím szemetelnek, mert azt
még kora tavasszal, a lombfakasztás előtt
elhányják.
Ennek a fajnak közel rokona egy ná
lunk kevésbbé ismert fa,,.a Celtis australis és
occidentalis. Budapesten újabban ezzel ül
tették ki az Andrássy-ut belső szakaszát. A
feltűnően asszimetriás leveleiről felismerhető
fának egyes példányait házi kertjeinkben
feltaláltam. Úgy látszik megél az átitatott
talajban is. Formás koronája ajánlja.
Jól fejlődik a városban a körisfa (Frtxinus excelsior). A múlt évtizedben a Flórián
szobornál egy hatalmas példánya állott. Fiatal
korában azonban a kőris-bogár piszkitja.
El kell tehát tőle tekinteni.
Emlékezhetünk még a virágzásakor
olaj-illatot bocsátó eziistlevelü fűzről (E<eagnus angustifolia). Nálunk is elég jól te
nyészik. A Flóra-térnek egykor erősen inficiált talaján vígan él. Persze egy egész
utczára valónak aromatikus illatát nem fogná
mindenki tűrni. Tudjuk, hogy a hárs is az
elvirágzás napjaiban szinte narkotizáló.
Alkalomszerü'eg megemlítjük azt is,
hogy szöllős dombjainkon a szelíd gesztenye
is.megél. A Szt.-János hegyen és a FelsőKákában bő gyümölcstermésig kinőtt példá ■
nyok vannak belőle. A Hidegoldalon is si i
került ültetés örvendeztet néhány szőlőtulaj
donost. Gyümöicsfatermészeténec daczára
élősködői ninceenek, igy akár az utczákra
is be lehetne hozni. A gyereksereg utczai
terméskobozásától talán nem kellene tartani.
Inkább lehet akadálya az, hogy nem csak
már a mi szélességünkön, de általában igen

Hát hol a dal, hol a nóta ?
Hol a cigány, ilyen adta “i
Mért van a bor a kupában ?
Nem igy volt ez hajdanában.
Kutat, seres az ember s csakhamar meg
találja az okot is :
Üres erszény, üres láda,
Nem igy volt ez hajdanában.
Node azért ne csüggedjünk; ne veszít
sük el vig kedélyünket 1 Hisz' néha néha
mégis csak akad egy kis adag a mi ked
venc, vidámitó italunkból, a borból, amely
épen úgy, mint a görög nép ,nepenthe“-je
feltüzeli kedélyünket s a fölkeltett vidám
hangulat feledteti a jelen és a múlt bánatát
s a jövő gondjait is biztató világításban
tárja elénk.
A vidámság, ha nem is született velünk,
— mondja Jósika Júlia bárónő — megsze
rezhetjük e kincset, ha szerények vagyunk
óhajtásainkban és megelégszünk a helylyel,
amelyre sorsunk állított; ha bizunk a Gond
viselésben és megadással hordjuk a terhet,
melyet az Isten kegyelme mindig erőnkhöz
mér; ha nem nézzük irigy szemekkel azo
kat, kik nálunknál gazdagabbak, előkelőb
bek és boldogabbak . . . Nem a hercegség,
nem a roppant halom pénz, nem a magasz
tos hatalom, nem a testi erő, nem az ízle
tes ételek, nem a cifra köntös és más földi
jó képes az embernek békességet és élet
vidámságot biztositani, hanem egyedül a jó
lelkiismeret.
Legyüuk tehát t. hallgatóim vidámak,
mert a vidámság isteni adomány, amely fel
*
üdíti és megédesíti az életet. Fontoljuk meg,
hogy a vig kedélyű ember arcán és szelle
mén jóval később mutatkoznak az öregedés
jelei s csak elvétve találjuk meg a szép
ifjúkor letűnését szomorúan hirdető ránco
kat. Mily kegyetlen is a sors, hogy az évek a

laBsan nő s kezdetben rendszeresebb felnyé- , fájáról azt állítják, hogy 75 koronában van)
e helyütt még csak egyre hívom fel az il
sóst kíván, a mit azonban tűr.
Ha ilyen gyümölcshozó s alakítást kí letékesek figyelmét : a faegyedek távolságá
vánó fajokra is rá esnék a választás ; figye nak rigorózus betartására. Újabban ugyan
lembe ajánljuk a csöves mogyorót (Corylus több ügyet vetnek erre, de itt-ott még fris
tubulosa). A Boleman tagon egykor szép sebb kiülteteseket is lehet kifogásolni ezen
reménynyel indult kertben egész napjainkig szempontból’ A Teleky-utca fáinak rendszer
állott két pompás piramisformáju példánya. telen distanciája maholnap azzal fog bennün
Igaz, hogy ez is lassan nő s akközben gon ket büntetni, hogy egy csomó fánkat ki kell
dozni kell, de egy utcányi eredmény ország- irtanunk. Ds hát tulajdonképen ez a kér
hirüvá tenne bennünket, akárcsak B írlint az dés is az előbbihez vezet: az utcánként azo
nos nemek és fajok kérdéséhez, a mennyi
Unter den Linden.
Az idegenből származott pompás virágú ben t. i, a távolságot a fa lombosodó ter
s nagy levelű Pauiowai
*
imperialis és Ca- mészete szabja meg.
Egyebekben pedig, én bizom, hogy ez az
talpa bignonioides (Trombitafaj már inkább
csak védett udvarokban bírható virágzásra ügyünk jól fog továbbra is fejlődni; több zálo
— ott is csak gyenge tél után. Száraz ágaik, gát látom annak. A jó ízlés tulajdonsága, hogy
különösen ha terméssel terheltek, könnyen befurakodik mindenüvé ; a taglaltuk egész
törnek is, szélvihar nagy pusztítást tesz raj ségügyi tényező bizonyos kellemes érzetben
tuk. Utcára nem való. A Teleky-utca mo váltódik ki s igy ösztönzője jobb viszonyok
zaik soraiba bizonyára elnézésből került megteremtésének. Azután e tekintetben —
legalább, ami az utcák további rendszeres
bele.
Ezzel azután ki is meritetiük a számba fásítását illeti — nem is állunk szemben
jöhető fanemeke
*.
A fényükről természetesen nagy summáju kiadásokkal, avagy termé
tudatosan hallgattunk, amennyiben sorba ü1- szeti akadályokkal. Ez utóbbi tekintetben
tetésüií s fő eg korlátolt szélességű tereken, azonnal hivatkozhatunk a kórház kettes kert
hosszú türelmet kíván hatóság, mint lakók jére s a Brach-kertre, — valószínűleg a
részé.öl egyaránt. Pedig, hogy a kedves Schöller-parkra is. Igazán azt lehetne mon
karácsonyfák még bennünket is szeretnek, dani, hogy erre nálunk soha senki által ad
azt nem csak a Schö ler park példázza, de dig nem látott fanemek és fajok tenyésznek
udvarházainkban (a Huberth-féle lakás) setn ma amott, azon az egykor kopár helyen,
bánták meg, ha próbálkoztak velük. Még el mely kis paradicsomot külföldi dendrologuis remeteskedik, a mi pedig nagy szó az sok is érdemesnek tartottak felkeresni.
Bennünket is városunk s benne közegész
ilyen, a hó terhe miatt egymás védelmére
utalt fáknál. Hogy hány fajukat látja szíve ségügyünk ama egykori barátjának, tevé
sen talajunk és éghajlatunk, a kórházkert keny harcosának em'eke buzdítson városunk
példázhatja. A mármarosi havasok egykor és határunk okos befásitáeában. Az a vélemé
híres Tiszafajáuak (Tsxus boccatta) két szép nyem, hogy ezen kérdés letárgyalását leg
példányában is gyönyörködhetünk ott. No méltóbban az ö emlékezetének felújításával
de ezek már a bokortermetüekhez vezetnek végezhetem, mint aki annak magán- és köz
bennünket, a mikről most nem alkalomszerű egészségügyi jelentőségét, városszépitési vo
natkozását nálunk legelőször hirdette s a
szólani.
A ki u'cáinkat tavaszsszületéstöl ősz hatóságtól annak ápolását kitartóan köve
temetésig figyelte, igazat fog adni az itt el- telte. *)
mondaudottaknak a fák megválasztását ille
*) Közegészségügyi viszonyainkat tárgyaló e cikk
tőleg. E-igem még az is gondo.kodóba ej sorozatot most befejezzük. De az ügyet felszínen tartó
cikkíró urak ígéretét bírjuk, hogy azt tovább fogják
tett, hogy miért nem kultivalunk utcánként tárgyalni s nevezetesmajd elmondják véleményüket
azonos fajokat. A mindinkább szükségessé fürdő-ügyünkben s ml alszini csatornázás kérdésében.
— Szerk.
váló helyettesítések és pótlások során erre
rá is kell térni s ez annál inkább végre
Különfélék.
hajtható, mert immár 30 esztendő tapaszta— A pénzügyigazgatóság sorsa
latai állanak előttünk az egyes utcák talajának s bizonyos fajok előszeretetének ösz- Tehát a lévai peuz.ügyigazgatóság átmegy
Ar.-Ma’óthra. E’ibe egyelőre bele kell nyu
szefüggését illetőleg. Bizonyos esztétikai ki godnunk. Hiszen jó scivvel bele is nyugod
vánalom is unszol erre. A gyakorlat egye nánk, hs ’gy-zer a „törvény követeli", de
nesen követeli. A levél és terméshullás egy hát annak id-j-ben mi követelte, hogy Lé
öntetű eltakarítását és az időközi ezzel kap vára tegyék? Belenyugszunk, ha a „közügy
*.
Lássuk csak, mennyit használ
csolatos söpréseket értjük. — Annélkül,hogy úgy kívánja
az áihelyezés a körnek ? Egy csomó áthe
az egyes fák gondozásának kérdésére kitér lyezési költség ; azután a Kiküldetések tíz
nék (a székesfőváros minden egyes utcai szeres költségei, mert pl. a szeszgyárak itt
vannak a Garam alsó meutén, ezek adnak
sok do got, ellenőrzést. A székhelyre kocsin
számát ilyen és más hasonló fogyatkozások utazó ügyes-bajos emberek költségei stb.
Mert A".-Marót földrajzilag lehet központ,
kal Írja reá az ember ábrázatára !
de megközelithetés szempontjából nem az.
Legyüuk vidámak, mert az életvidor- Abból is a köznek van haszna hogy az a
ságíói áthatott emberek nemcsak boldogok, kisközség most agyonterhe i magát adóságokhanem legtöbbször jóakaró emberek is; a kal s azért még sem fog megfelelni a kö
kiktől távol van az irigység és gyűlölködés, vetelményeknek ; az áthelyezett családokra
a megszóláe és rágalmazás szelleme, s min meg valóságos csapás, mert kenyteleue t ide
genben neveltetni gyermekeiket. Az nagyon
denkor kitérnek a gonosz, elvetemült em merész ábránd, hogy már a jövő évben meg
berek utjábó). A vig hangulatú ember min nyílik Ar.-Mstó on a középiskola- Az is bi
dig barátságos, ritkán veszélyes és jó han zonyos, hogy ambiciózus hivatalnok mene
külni fog onnét; úgy fogják emlegetni az
gulata kellemesen hat másokra is.
aranyosmaró hi penzügyigazgatóságot, mint a
Legyünk vig kedélyüek, mert az élet huszárok a galíciai állomásokat, s aki vala
tapasztalatai szerint sokkal inkább meghosz- mit vételt, azt majd eldugják — Marótra.
szabbitja a vidámság az életet, mint a diéta Hát e sok előnyért kellett hirtelen, minden
s a friss levegőn való folytonos tartózkodás. előkészítés nélkül áthe'yezai a pénzügyigaz
A vidám kedélyhangulat az a géniusz, amely gatóságot 1 Vájjon oly könnyen fogja-e el
intézhetni a kegyelmes ur azon kérvényt is,
keresztül vezet bennünket az élet ezer,meg melyet a lévai pénzügyi tisztviselők nyúj
ezer viharán : bátran, mosolyogva és föl tottak be, hogy legyen szives számukra la
emelt fővel, mint egy győztes hadvezért,aki kásról gondoskodni ? Hát csak nyugodjunk
bele egyelőre. Ne bizzunk mi semmi nagy ,
előtt a győzelem lobogói lengenek.
urakban, Dekünk nincs arra szükségünk ;
Mindaddig, amíg az ember örül a bájos polgárságunk önérzetében, független gondol
természetnek s az azt éltető napsugárnak ; kodásában, munkaszeretetében és áldozat
amig a tarka sziuvegyületekben pompázó készségében van lerakva városunk nagysá
virágos rét. és a hatalmas fákkal benőt er gának alapja, melyet soha sem fognak utol
dők viszhangot keltenek az ember lelkében; érni holmi Potemkin-féle festett varosok.
— Kinevezések. A m. kir. pénzügy
amig romlatlanok vagyunk és örvendünk, ha miniszter a járási számvevői teendőkkel való
derűs, vidám arcokat látunk, ne csüggedjünk, megbízatással Barsvármegye területéred'z e nhanem örüljünk az életnek ! Mindaddig, mig tivány Endrét a lévai járásban pénzügyi
az emberi szív rejukeit átjáró érzések él számellenörré ; Rajczy Kálmánt az ar.
nek az ember lelkében ! amig hűség és ba maróthi, Turchanyi Istvánt a verebélyi
és Truszka Edét a garamszentkereszti
rátság, hit, remény és szeretet ki nem bal járásba pénzügyi számtisztekké, egyben
a szivekből, mindaddig t. hallgatóim ne en V a 1 a c h Itvánt a lévai pénzügyigazgatóság
gedjük magunkat a bánatos érzések világába mellé rendelt számvevőség aranyosmaróti
juttatni s ne engedjük a világfájdalom ér. kirendeltséghez pénzügyi számellenöré nevez
gyölölet sötét szellemeitől szétrombolni ideál te ki.
— Tanítók közgyűlése. A Léva vi
jainkat.
déki róm. ka’h. népnevelők egyesülete ez
Legyünk vidámak, legyünk az élet min évi rendes közgyűlését Nagysailóban október
den változatában vig kedélyüek, mert ; ,abol hó 18-án tartotta meg. A gyűlésen részt vett
dr, W a 11 e r Gyula, az esztergomi egyház
tiszta kebelben vidám szív dobog, ott van megye főtanfelügyeiöje is, aki a gyűlés ügy
a földi lakó édene."
menetele iránt élénk érdeklődést tanúsított
(Vágó.)

és akit a tanítóság

őszinte örömmel üdvö

zölt körében. Vele volt tollnoka, Bertalan
Vince, esztergomi tanítóképző intézeti tanár.
A gyűlést 10 órakor szent mise előzte meg,
melynek vegezte után az egyesületnek igen
szép számban megjelent tagjai az iskolában
gyűltek össze, ahol a tanácskozást K v a ss a y István, zsemlén esperes, egyházi elnök
megnyitván, J a r o 8 s Ferenc, az egyesü
letnek társelnöke boldogult Kichter Fe
renc lévai volt kántorttnitó és egyesületi
pénztáros felett emlékbeszédet olvasott fel,
amelyben kimerítette a buzgó tanító, kiváló
kántor és jeles zenész érdemeit. Az emlék
beszédet lapunk közelebbi számában fogjuk
közölni. A közgyűlés jegyzőkönyvileg fejez
vén ki az elhunyt pénztáros halála feletti
mély fájdalmát, elhatározta, hogy özvegyé
nek részvétiratot Küld. — A tárgysorozat
következő pontja Gergelyi Rezső kistapolcsányi főtanitónak — ,A tanító a uépisko'ában" cimü — alapos készültséggel
megirt értekezése volt, amely hosszabb esz
mecserét keltett; ebből kifolyólag a Közgyű
lés kimondotta, hogy a tanítók fizetésének
rendezését célzó törvényjavaslat tárgyalását
megelőzőleg indokolt felterjesztést intéz az
országgyűléshez, amelyben azt fogja kérni,
hogy a községi és felekezeti tanítók fizetése
az állami tanítókéval egyenlő összegben le
gyen megállapítva. — Az üresedé8ben levő
tiszviseiői állásokra megválasztattak : T ok o d y István pénztárosnak, S v a r b a Endre
pedig könyvtárosnak. — Pályatételül kitüzetett: „A tanító munkássága a romboló
szociali -mus ellen." A legjobb mü megjutalmazására Báthy László prépost 50 korona
dijat ajánlott fel. A jövő évi közgyűlés he
lyéül Léva jelöltetett ki. A gyűlés befeje
zése után a jelenvoltak — a város nagy
számú lakossága által kisérve — a nagysallói győzelmes csatát jelző szoborhoz vonul
tak, hogy ierójják a haza szabadságáért
elvérzett hősök iránt hálás kegyeletüket. A
szobornál a Hymnus eléneklése után az egy
házi elnök szívből fakadt, szónoki hévvel
elmondott hazafias beszédével a könnyekig
meghatotta a hal gatóságot. A beszéd végén
a társelnök K u c s e r a Imre nagysahói
kántortanitóval a szobor talapzatára díszes
koszorút helyezett, amelynek nemzsti színű
szalagján ez a fe.irás volt : A Léva vidéki
r. k. népnevelők egyesü’ete — A nemzet
hőseinek! — A szobor megkoszorúzását
Dudich Béla, lekéri tanítónak szavalata
követte, aki A irányi Emilnek „Honvédek
sírja felett" című gyönyörű költeményét
meiy érzéssel juttatta a legszebb érvényre.
Végül a tanítók elénekelvén a Szózatot, a
menet a nagy vendég őbe tért vissza társas
ebédre, amely vidám hangulatban folyt le. A
fosztok sorát Kvassay litván nyitotta meg,
éltetvén a főtanteiügyelöt ; Jarosa Ferenc
az egyházi elnököt köszöntötte fel remek
ünnepi szónoklatáért ; Veszély István S m eringay Ferencre, a tanítói pályán 43
évig működött, nyugalomba vonuló barsendredi kartarsra ürítette poharát, aki meghatva
köszönte meg kartársainak szives figyelmét;
a társelnök meleg szavakkal üdvözölte Ber
talan Vincét, mint az egyesületnek kedves
vendégét, aki a tanítók összetartására mon
dott felköszöntöt.
— Esküvő. Kiéin Jakab dr. ügyvéd
kedves leányának Gizellának f. hó 18-án
esküdött örök hűséget Cziener S- Zoltán
gyógyszerész Budapesten.
— A barsmegyei gazdasági egye
sület múlt hó végén tartott közgyüiéséoői a

következőket közölhetjük: Kherndl Já
nos egyesületi elnök elnöklete alatt különö
sen a kis gazdák voltak szép számmal kép
viselve. Titkár előadja a jövő évi költség
vetést. mely teljes egészében elfogadtatván,
áttért a jövő évi háziipar és gazdasági elő
adásoknak szokott keretekben való rende
zésére. Szentkereszten és Újbányán kefe
kötés és kosárfonás tartatnék meg, gazdasági
tanfolyamom Bodrogközy Zoltán gaz
dasági szaktanár fog Nagykálnán, Alsó- es
Felső-Váradon közvetlenül a töldmivelésügyi
minisztérium megbízásából tartani, melyeken
és mások által tartandó gazdasági előadáso
kon a takarmányinség enyhítésére szolgáló
eljárásokat célszerű leend első sorban taní
tani, a tejszövetkezetek létesítése érdekében
tartandó előadásokat pedig a közgyűlési ha
tározatok értelmében a titkár fogja folytatni.
A takarmány Ínség enyhítése ügyében a
közgyűlés elhatározta, hogy felkérendőnek
tartja az alispáni hivatalt, illetve a várme
gye inségbizottságát, hogy a főbírói hivata
los utján felkerestessenek a körjegyzők sta
tisztika készítésére községeikben levő takar
mány felesleg, vagy hiányról és az egész
vármegyére kiható a vármegye törvényha
tóságának hathatós közreműködésével az
egész vonalon az aciió megindítandó. Első
sorban a vármegyében a takarmány felesleg
vagy hiány egyenlítendő ki az egyes közsé
gek, illetve gazdáik közt s amennyiben azon
felül is takarmányhiány mutatkoznék, mind
azon eljárás alkalmazandó, mely a községek
állatállományát megmenti az elvesztegetés,
vagy a kopialtatas veszedelme elől. A köz
ségi és. a gazdaközöaség kezén levő bi
kák jókarban tartása eminens érdek és a
gazdasági egyesület a díjazásokra utalványo
zandó segélyeket a földmivelésügyi minisz
tertől és a vármegyétől a bikák jobb abra
kolására akarja fordítani szegény községek
ben, ezzel azonban nem akar precedenst
alkotni a jövőre. A városnak a kertet ré
gebbi közgyűlési határozat értelmében ked
vezményes árban 2 évig

fizetendő 10JQ*

Közönség köréből.

1000 kor. eladja. Több alapító, rendes és
rendk. évdijas tagok belépései örvendetesen
tudomásul vétetvén, a közgyűlés véget ért,
hogy novemberben tisztújító közgyűlést
tartson.

Részletes kimutatás

— A szivarkak 5 ös csomagolása.

A m. kir. dohánygyárak iga gaté-ága elha
tározta, hogy legközelebb 5-ös c omtgo-. bán
hozza forgalomba a szivarkáaat (cigarettá
kat) és később talán a szivarokat is. Egye
lőre a fzultán-szivarkávai tesznek igy kísér
letet. Erre egy külön igen e más .Csomagoló
gép készü t, mely a dobozokat, a rajta
levő felírást, szóval mindent megcsinál s na
ponként 45.000 csomagba 225 000 szivarkát
képes csomagolni.
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— A szerelmes szabólegény fenye
getése. K. L. lévai lakos szabó-segéd, a

folyó hó 16-án U. A. és B. E. drámájától át
hatva, hogy kedvesse vonzalmán — me’yet
a Bzü'ök ellenzése tetemesen lebü ött, —
maga iránt fölébressze, egy zsebkést
vásárolt
s ékként felfegyverkezve K.
V. levai^ lakos házába a kőkerítésén
belopódzott s az ott szolgálatban álló K. J.
kedvesénél bebocsájtárát kérte, állítván,
hogy nekik együtt kell meghalniuk. A zör
gésre az udvarra kijött K. V. és a jog
talanul behatott szabó-segédet a távozásra
Bzóllitot'a fe), ki azonban a bortól és szere
lem hevétől elragadtatva, kinyitott zsebké
sével leszurással fenyegette őt. Lá'va a sze
relmes legény vészé yességé
*,
a rendőrségre
küldött, honnan kiment UhriK János rendör
örmester és Szabó Jánot rendőr, — kik előtt
szándékának végrehajtó át erösitgette —
bekisértetett, magániak megsértés és veszé
lyes fenyegetés miatt e lene a bűnvádi eljárás
megit-ditatotf.
— Gimnázium Ipolysághoz. Érte
sülésünk szerint Ipolysagh közönsége a honfi
főispán utján az iránt tárgyal a piaristák
rendkormáuyával, hogy a selmeci ház és
gimnázium Ipolyságbra helyeztessék át. A
dolognak állítólag csak az az akadálya,hogy
a rend ez idő szerint nem tudja értékesíteni
selmeci épületeit.
— Husfogyasztó szövetkezet ala
kult a napokban Ipolysághon. 100 család
szövetkezett arra, hogy külön mészárost fo
gadnak, aki jó húst, előre kiszabott méltá
nyos árakon ád, viaiont a szövetkezeti csa
ládok kötelezik magukat arra, hogy kizárólag
nála szerzik be husszükségletüket. E-re a
löbii mészáros is leszámította a husárákat,
de a száz csatád most már kitart az ö mé
szárosa melleit, mert ellenkező esetben előre
látható volna a következmény, hogy t, i. is
mét a mészárosok lennének a föltétien urak.

A

neve

gyermek
neme

a barsmegyei tüzkárosulcak
javára
a
Léván alakult „Segítő bizottság" gyűjtése
eredeményéröl.
— A fŐgimnáziumi „Segítő Egylet"
(Folytatás.)
választmányi gyűlést tart november iió 1-én
Liebermann
J,-né,
Braun Gy. né yyüjtőivén :
délelőtt ) 1 órakor a kegyesrendi főgimná
zium I. osztályának tantermében. Az elnök
Liebermann Jakab 5 K , Andrejkovits
ség ez utón is tiszteletteljesen meghívja a Istvánná 2 K., Kampfner Izidorné 1 K., N.
választmányi tagokat a gyűlésen való meg N. 40 f, Medvegy Lajos 2 K., Borger I. 1
jelenésre.
K., Kempfner Jakabné 1 K., Knap Dávid 3
— Szerelmi dráma Urbán Adrás K., Adler Zs'gmondné 2 K., S. Singer 2 K.,
szakáliosi illetőségű, helybeli honvédgyJog Buthor Korueiné 2 K., Streicher József 50
ezred beli szakaszvezetö f. hó 16-án reggeli f., Rappaport Manó 3 K., Missák Zsigmond
5 órakor szolgálati fegyverével először ked 10 K., Toóth Zsigmondné 6 K , Kautman
vesét, Bállá Eszter cselédleányt lőtte főbe, Kálmán 2 K., Brunszvik L.-ué 2 K., Szabó
azután önmaga ellen forditván fegyverét s a Sándor 60 f., Nagy Józsefné 2 K., özv. Tusszájába lőtt. Reggel 6 óra tájban B e r g e r nay J -né 1 K., Weszely Antal 1 K., Drapák
Lipótné, Bállá Eszter szolgálatadó néja a József 30 K., özv. Bartos Istvánná 1 K.,
konyhába akart menni, de azt “zárva találta Sárhegyi Jánosné 2 K„ Kriek Jenő 2 K., N.
s az ajtó alól vér kiszivárgását vette észre, N. 2 K , Ehrensteiu Ignác 2 K., Jarosch
tehát rosszat sejtve, a rendőrséghez küldött, József 1 K., Svarba Endre 1 K, Galambos
honnan Uhrik János rendörörmester ment Gyuláné 1 K. 20 f., UngárN 1 K., Ambruski, aki az ajtót feltörte s a két szerelmest káné 40 f., Borcsányi Béláne 2 K., Neumann
nagy vértócsában holtan találta és pedig a D. 50 f., DuscheK N. 1 K., özv. Varay La
leányt az ágy szélén üit, mig a houvéd arc jüané 2 K., Touhaizer Míhalyue 2 K., Klincal a padlón feküdt. A nyomban megejtett csok Fej a Borbála 3 K., Weisz Henrik 1
vizsgálat megállapította, hogy közös elhatá K., Berger Salamon 1 K.. özv. Adler Sala
rozásból keresték a halál', mert a legény monná 1 K., Vilcsek J. 1 K., Dju»s Ármin
szülei ellenezték a tervbe vett házasságot. és fia 1 K. 50 f„ Kostyek József 1 K., Dr,
— A gondatlanság áldozata J a - Haas Ziigmondne 4 K., N. N. 40 f., Franr á b e k Jánosné sz. Akács Erzsébet lévai ciscy János 6 K., Molnár József 1 K., Steilakos mosónő folyó hó 15 én hazulról távoz- ner Ignác 40 f., Babusik Istváune 2 K.,
takor egy bögrében vízzel higitott lugkövet Moravek N. 2 K., Dereáno Vilmosné 2 K.,
a szobából — nehogy véletlenségböl gyer Prisender Izidorné 1 K., Fiedmann Samu 7
mekei hozzáférhessenek — az udvarra elhe K., összesen 107 K. 20 f.
lyezett láda alá tette. A szomszédos udvar
A '•imiutatásoK közlését a jövő szám
lakójának, O cs j á k György kőmives-ie
ban fo.ytaijuk.
géd István nevű másfél éves kis fia átment
Jarábek Jánosné udvarába s a bögréből ivott
Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
s oly égési sebeket szenvedett, hogy pár
19J4.Á7Í október hó «tö 16 1904. október hó 23-:g.
napig élete veszélyeztetve volt. A gondatlan
Születés.
nő ellen a rendőrség a bűnvádi eljárást fo
lyamatba tette.
A. gyermek
Uj tizkoronás papírpénzek ké
a szülők
neve
szülnek s lövid idő a att forgt omba is ke
rülnek. Az uj bankók alakja igen érdekes
és nálunk szokatlar, — keskeny és hosszú
Margit
Ledényi András Király Eszter leány
— mint egy cimszalag ; hanem a kiálli’ á a
művészi s valami oly titkos jegygyei bir, a
Kis József Uhrik Ilona
fiú
József
mely lehetetlenné teszi hamisítását.

halva szül.

Házasság.

íölea/uüv es menyasszony neve
Cziener S Zoltán Kiéin Gizella

Vallása

izraelita

Halálozás.

Az elhunyt neve

Kora

A haláloka

Bállá Eszter

18

agyonlövés

Urbán András

26

önk. lövés

Turcsányi György

54

Tüdőgyulladás

Uhlárik

-

halva szül.

nak s pedig a lévai 477 sz. tjkvben A f 4
sor 2240 hrsz. a. 5‘/120 részben végrehajtást
szenvedettek, 66/i20 reszoen társtulajdonosok
nevén ál'ó egész szöllőre 400 korona, az u.
o. 1440 sz. tjkvben A f 1 bOr„ 2172 hrsz.
a. s/10 részben a végrehajtást szenvedettnek
2/10 részben a társtulajdonosok nevén álfó
egész szöllőre 232 kor. 50 fillér s az u. o.
2686 sz. tjkvben A f 1 sor 2241 hrsz. a.
8/10 részben a végrehajtást szenvedett-ek
2/)0 részben a társtulajdonosok nevén álló
egesz szöllőre 390 ko". kikiáltási árban,, el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1904. évi november hó 7 ik
napján d e. 9 órakor a lévai kir. jbi
róság kiadóhivatalában
megtartandó

nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási
áron alul is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlan becsárának 10°'o-át készpénzben, vagy
az 1881.évi LX. t.cz. 42. §-ában jelzett árfolyáuimal számított és
az 1881, évi
november hó 1-én 3333. sz. alatt kibo
csátott igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881.
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
Kelt Léván 1904. évi augusztus hó 8.
Kir. jbíróság, mint tkvi hatóság.
kir. jbiró h.
Dereáno

kir. aljbiró.
2956.1904. tkvi sz.
Árverési hirdetmény kivonat.
A lévai kir. jbiróság, mint telekkönyvi
hatóság közhírré teszi, hogy Kampfner Jakab
végrehajt Hónak Hribik Jakab végrehaj
tást szenvedő olleni 160 kor. 60 fillér tőke
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében
a végrehajtási árverést végrehajtást szenve
dőnek az 1881. évi LX. t. c. 156 §-a alap
ján Hribik András és Sebő Anna társtulaj
donosoknak a lévai kir. járási Íróság terüle én
Nagykoszmá'y határában levő 219 sz. tjkv
ben A I. 1 szórsz, ingatlanára és ezen épült
25. számú egész házára 640 kor., végrehaj
tást szenvedőnek az ottani 366 sz. tjkvben
A I. 1 sorsz. ingatlanban való */ részére
201. i or., a 89. sz. tjkvi A I. 1, 2, 6, 7
sorsz. ingatlan és a 8—10. sorsz. alatti kö
zös legelőben való % részére valamint az 1
sorsz. ingatlanon épült 56. sz. ház */ 4 részére
992 kor., végül az ottani Ali. 1 sorszámú
ingatlanban való */ részére 211 kor. kikiál
tási áruan elrendelte és hogy a fennebb megje'ölt ingatlanok az 1904. évi november
hó 8-ik napján d. u. 2 órakor NagyKoszmály községházánál megtartandó

nyilvauos árverésen a. megállapított kikiál
tási áron alu is eladatai fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlanok becsárának 10%.-át készpénzben,
vagy az 188 l.LX.t.-cz. 42 § ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi november
hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri
rendelet 8 íjában kijelölt óvadékképes
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni,
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a biróságnál elöleges
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.
Léván, 1904. évi aug. 8.
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Dereáno

kir. aijbiró.

2840/1904. tkvi szám.
Árverési hirdetmény kivonat.

A lévai kir. jbiróság, mint tkvi hatóság
közhírré teszi, hogy Sailai Jónás végrehaj
ifj. Mészáros János
3 napos Meg nem állapith.
tatnak Sailai Jónásáé végrehajtást szen
vedő elleni 470 korona tőkekövetelés és jár.
iránti végrehajtási ügyében a végrehajtást
Lévai piacziárak.
szenvedőnek nevén és az 1881. évi LX. t.
Rovatvezető; Kónya Józsii rendőrkapitány.
c. 156. §-a alapján társtulajdonosoknak és
Búza m.-mázsánként 13 kor. 80 fill. pedig az ujbarsi 642 az. tjkvben A I. 1 sor
19 kor. 20 fill. Kétszeres 15 kor. 20 fill. 28 hrsz. a. irt végrehajtást szenvedett ne
vén álló ház és beltelekre 111 korona, az u.
15 kor. 80 fill. — Rozs 15 kor.60 fill. 16 kor. o. 65 sz, tjkvben a vhajtást szenvedő és a
— fi.il — Árpa 15 kor. 60 fii). 16 kor. — fi'. társtulajdonosok nevén álló A I. 1 sorsz. 67
Zab 14 kor. 80 fill. 15 kor. 20 fill. — Kuko hrsz. 27 o. i. ház és beltelekre 2, 3 sorsz.
rima 15 kor. 80 fill 16 kor. 20 fill. Bab 546, 616 hrsz. a. kenderesre 796 kor., u. o.
23 kor.— fill. 26 kor. — fill,— Lencse 25 kor. tjkvben A f 1 sor 1250 hrsz. a. u. azok
nevén álló szöllőre 96 kor., u. o. tjkvben A
20 fii. 27 kor. — fill. — Köles 15 kor. — fill. f 2 sor 1297 hrsz. a. u. azok nevén álló
16 kor. — fill.
szöllőre 16 kor., az u. o. tjkvben A + 5 sor
1341 hrsz. a. u. azok nevén álló rétre 10
Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten.
Téli borsó 10—12 kor., Téli bükköny 13 — kor., az u. o. tjkvoen Af 7 sor 1411 hrsz.
14 kor., Muhar 12—13 k. Lucerna 50—58 a. u. azok nevén álló pincére 100 kor., az
kor. Lóhere — — kor. Szöszöd 24 kor. Téli u. o. tjkvben A j* 8 sor 1421 hrsz, a. u.
azok nevén álló szöllőre 20 kor,, u. o. 857
— A városi rendőrség veszedelme. borsó 10—12 kor.
sz, tjkvben AI.l szórsz, a. egészben végre
Csorgrád város képviselőtestülete feliratot
hajtást szenvedett nevén álló V16 telki erdő
intézett a belügyminiszterhez, melyben a
illetményére
9 kor., az u. o. 1134 sz. tjkv
városi rendőrség megszüntetését és a köz
ben A I. 1 sorsz. 781/6 hrsz. a. foglalt in
biztonsági szolgálatnak csendörséggel való 2953/1904 tkvi szám.
gatlanban való vhajtást szenvedettnek nevén
ellátását kívánja. Ezen inditvánvnyal — a
Árverési hirdetmény kivonat.
álló */í végzés 147 kor., az u. o. 1360 sz.
fokozódó községi terhekre való tekintettel
A
lévai
kir.
járásbíróság
mint
tkvi
ha

tjkvben A I. 1 sorsz. a. végrehajtást szen
_ már több város foglalkozik : azzal érvel
nek, hogy a rendőrkapitány! hivatal betö’- tóság közhírre teszi, hogy Holló Sándor, mint a vedett és társtulajdonosai nevén álló %4 telki
tése úgy sem a várostól függ, hogy a ren lévai tkpénztár igazgatója végrehajtatnak erdöiiletméuyére 50 kor,, végül a marosfalvai
dőrség eljárását törvények és kormányren dr. Klem Jakab, mint néhai AndroVÍCS 175 bz. tjkvben A I. sor 550/a hrsz. a. fog
deletek szabáyozzak a fontar.ó váiosraviló György kirendelt gondnoka ős társai lalt egészben a végrehajtást szenvedő nevén
tekintet nélkül stb. Sít még az az e önye végrehajtást szenvedők elleni 2000 korona álló ingatlanra 354 korona kíkiá táai áman
is ellene szól, hogy a városiaknak sokat el és 1060 kor. tőkekövetelések és jár. iránti még pedig az ujbarsi 1360 sz. tjkvben C
néz asógorság és k o m a,s ág révén, végrehajtási ügyében a végrehajtási árverés 10, 11 t. a. Szilái Jónás és neje Kovács
mert ebből folyik az erkö csők lazulása és végrehajtását szenvedőknek az 1881. évi Ágnes javára bekebelezett életjáradék fenCsepela János
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Tüdövész

Nyilttér.

protekciós garázdálkodás,

LX, t. c, 156 §•» alapján társtulajdonosok

tartáaával elrendelte és hogy a fennebb meg

jelölt ingatlanok 1904. évi november hó
10 napján d, e. 9 órakor Ujbars köz
ségházánál megtartandó nyilvános árveré

sen megállapított kikiáltási áron a'ul is el
adatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatanok becsáráuak 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 biróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt kiszolgáltatni.
Kelt Léván 1904. évi aug. hó 8.
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
kir. jbiró b.
Dereáno

kir. aíjbiró.

2853/1904. tkvi szám.
Árverési hirdetmény kivonat.

A iévai kir. jbiróság, mint tkvi hatóság
közhírré teszi, hogy Weinberger Zsigmond
vegrehajtalónak Melícher György végre
hajtást szenvedő elleni 33 kor. iökokóveteies
és jár. iránti végrehajtási ügyébeu az árve
rési végrehajtást szenvedőnek a gr.-kelecséüyi
26. sz. tjkvben A 1. 1 sorsz. a. foglalt ház,
udvar és kertből álló íugatlanbani % rész
illetményére 110 kor., A (,1. 2—5 sorsz, a.
foglalt beltelea s szántóban vaió 1/s rész il
letményére 290 kor., A I. 7—24 sorsz. a.
foglalt szántókban vaió % rész metmenyére
28 kor., a garamkelecsenyi 27 sz. tjkvben
A I, 1 sorsz. a. foglalt baz udvar es kert
ből álló íngatlanbani '/» foss illetményére 44
kor., A I, 3—4 szórsz, a. foglalt szántóföl
dekben való ‘/8 rész illetményeié 221 kor.,
A 11. 1—3 sorsz a. foglalt szántóföldeken
való */» rész illetményére 255 kor., A III.
1 —18 sorsz, a. foglalt száptófö dekben való
>/9 lész illetméuyere 11 Korona, a 317 sz.
tjKvben A I. 1 sorsz. a, foglalt szántóföldek
ben vaió % rész illetmény ere 111 korona, a
318 sz. tjkvben A I. 1 sorszám a. foglalt
szántóföldekben való % rész illetményére
153 kor., a 357 sz. tjkvoen A I. I sorsz.a.
fogiait ingatlanban való 106/4561 % r®3z
Hletmenyere 210 korona ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte es hogy a
feunebb megjelölt ingatlanok az 1904. 6VÍ
november hó 11-ik napján d e. 9 óra
kor Garam-Kelecseny községházánál

megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatui fog.
Árverezni szándékozók ,tarioznak ingat
lan becsáranak 100/°-át készpénzben vagy az
1881. évi LX. t. c. 42. §-aoan jelzőit árfo
lyammal számított és az 1881. évi novemb.
hó 1-en 3333. sz. a. keit 1. M. R 8. §-aban
kijelölt óvadekképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX.
t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek
a bíróságnál elvleges elhelyezései öl kiállított
szabályszerű elismervényt atszolgáltatni.
Léva, 1904. aug. 8.
A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Pogány

kir. Jbiró,

Pártoljuk a hazai ipart!
Vau szerencsénk a lévai és a vidéki
asztalos mester urak szí > es tudomásár
*
adui,
miszerint mi Lévan Kalnai utca 11. sz. alatt

faesateigályos és saobrisz, nuaeLyt
nyitou.Uuk. Készítünk bútorra

a

legegysze

rűbbtől a legfinomabb kivitelig

essUcgédyt és fa.ra.gott
butor-dissitaiéiiyeket,
valamint miudeu e szakmába vago munká
kat a legolcsóbb arak szerint.
Megrendelések úgy helyben, mint vi
dékre pontosan eszközöltetnek.
Becses partfogasukat kerve, maradunk
tisztelettel

Márkus és Szvoboda
laetízleigaiy ős es azoutasí.

-Eiegyesy J-ózsef,

Müszakács és táblateritő,
BUDAPEST. Vili. Szentkiralyi-utcd 16.

Megreudeléseket elfogad lakodalmak,
bálok, bankettek, diner, dejeneur,souper,
eljegyzés, estélyek, buffet, saját elegáns
servicéivel, úgyszintén egyes tálakban
halak, houmard, pástétomok, stb. stb.
a legjutányosabb arakban, házhoz szál
lítva, úgy helyben, mint vidéken.
Ajánló levelek a legelőkelőbb körökből.
Egy JO karbaii levő

felfedelü hintó
125 íörüitert eiaao.

Cím : -A-nlicii JNTándor ZsellZ■

Blúz selyemén
35 kr.-ig. Legutolsó újdonságok. Bírmeutve éa mar
elvámolva. lxá.zlxcz Beállítva. Gazdag miutaválaazték postaíorduliavuh

HENNERBEG selyem gyár. ZOrioh.

HIRDETÉSEK.

43. szám.

I
Töröknél!

Kiváló szerencse

1904. október hó 23

irési hirdetmény.
A besztercebányai püspöki uradalom Írásbeli ajánlatokkal egybekapcsolt
nyilvános árverés utján áruba bocsátja az 1905. évi üzemterv szerint kihaszná
landó és Cseikö község határában A. üzemosztály III. vágássorozat 31 tag
3. osztagából 1000 ürköbméterre becsült tűzifát a tövön.
Bánatpénz fejében leteendő, illetve az ajánlathoz csatolandó 150 kor.
A zárt ajánlatokat tevőkről feltételeztetik, hogy azok az árverési és szer
ződési feltételeket ismerik és magokat azoknak alávetik.
Az árverési és szerződési feltételek az uradalmi főerdésznél Bars-Berzencén megtekinthetők.
Az árverés folyó évi október hó 26 ik napján d. e 10 órakor
Barsberzencén az erdőgondnokság hivatalos helyiségeben fog megtartani.
Kelt Besztercebányán, 1904. évi október hó 20.

Felülmulhatlanul
kedvez főárndánknak a szerencse- Rövid idő alatt
millió korona nyereménynél többet fizettünk ki
nagyrabecsült vevőinknek, köztük

a legnagyobb nyereményeket.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legeselydusabb osztálysorsjátókában vegyen részt. — A most következő magyar királyi szabadalmazott
15 osztálysorsjatékban újból

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jtu éa öíszesen egy hatalmas összeget,

Dr. Tilless Béla s. k.

14
459.000 koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.

uradalmi ügyész.

... . ■ ........ "O

A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

Lévai Kereskedelmi Bank R. T.

Továbbá 1 jutalom 000
000
*
1 nyeremény *
000
400
*
1 á 0
300
*00
a s 00
000.
*
1 á 00
000.
*
2 á
*
SOOOO
I á 70
000
*
2 a (ifa OOO. 1 á 50.000
*
1 a*
000
40
000
*
£0
3 á35
000,
*
8á *
000
30
8 á *
000
15
36 á 10
000
*
korona és még sok egyéb;
összesen 55
000
*
nyeremény és jutalom 14.450
000
*
korona összegben.

Van szerencsénk a t. közönség tudomására juttatni, hogy betéteket
jelenleg

4'|2 %-nyi kamatoztatással
veszünk át.
A legelőnyösebb feltételek mellett számítolunk le váltókat adunk
előlegeket értékpapírokra. Ingatlanokra törlesztéséé kölcsönöket adunk,
vagy fennálló tartozásokat convertáluuk. Veszünk és eladunk értékpa
pírokat, külföldi pénzeket.
A t. közönség szives bizalmát és megbízásait kérjük.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű Árai :

eredcll sorsjen írt 1.50 iw tor. 1—
. . . . . . . . . . . . . . . t- .
» B—

’/s eredeti -sorsjegy írt —.75 vagy Kor. 1.50;
o
c ■
’ *i
». . . . . . . .ii. . . . “. •. . . . . .n. . . . .
u.

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ei.önében

küldjük.

LÉVAI KERESKEDELMI BANK R

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendelésedet erede'i sorsjegyekre kérünk

s
'

T.

folyó évi november hó tJ-ig
*
bizalommal hozzánk bekü'deni.
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BANK HÁZA BUDAPEST.

JÓ SZERSZÁM m WTK41

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-nzlete.

Gazdasági gepek, gepraszlatek, töm
lők, vízmentes ponyvák, marlegek es
gepszijak, szerszám, vas- es aczál
főraktár. Portland cement és Hyd
raulikus mész stb.
12

Eőárudánk osztálysorsjáték üzletei :

Központ: Teréz-körut 46a. I. fiók: váci-körut 4a.
|II.fiók: Muzeum-körutll a.Ill.fiók: Erzsébet-körut54a.

Kapható KERN TESTVÉREKNÉL L^aa.

(r

I

Kérjen mindenki
saját érdekében

Hangverseny Grammophon 00

Vaiáái KatjirGir.cr-ícIa
csak oly csomní!Gkbnn, a melyek a
Kneipp páter védjegyet és a Kathreiner nevet viselik, és kérülje gondo
san a silány utánzatok elfogadását.

i
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I
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THOMAS-SALAK

Ld

lóhere és csillagjegyül! ♦- úgy összphoaphorsav, mint, cytromsavban o’dható phosphorsav szerint legolcsóbban beszerezhető

*r 11

0
0
0
Beszél, énekel,
0
zenél, rendkí
0
vül érdekes
0
szórakoztató
0
eszköz családok
0
részérére, vendéglőknek és kávéházaknak.
Több ezer ♦•eproductió a világ leghíresebb 0
művészeitől.
0
0
Raktáron kapható: Kiéin Sándor
0
órás és ékszerésznél
0
Léván.
A jelenkor
csodagépe!

Kneipp-maíáta kávét

V
A
r.j

g Dukes és Herzog czégnél

1

í 11
kik ess >»

G a 1 g ó c z,

tí

■
műtrágya és erőtakarmánynemüek nagy kereskedése.
H Közvetlen bevitel ♦ Chilisalétromban ♦ 1905. tavaszi szállításra,
fi
„XT N I O isr“
elsőrex
elsőrendű fehér
moslékból
6r szárított moslékból,

M

je az eddig
<
_ ismert szárított moslékból sokkal IJJ
H melynek emészthetőség!
nagyobb. Kivánatra bérmentve mintával és árajánlattal szolgálunk.

K

s

Erőtakarmányok :

Miitrágyafélék :
Thomasphosphat
Kainlt és kálisó
Superphosphat

Chilisalétrom
Trágyafösz
Szárított marhatrágya.

Kiss

II

Különféle:

Busa korpa
Rozskorpa
Szárazni oslék

G 'polajok fiumei
Carboltneum
Tovotte kenőcs
Kocsikenőcs
C .mement
Tőzegpor és alom
G.bonazsÁkok
Ponyvák,

Szárított répaszelet
Melasse

j

Szárított sörtörköly
Kender és repcedara
Cocosdiódare
Olajpogácsa
Malátaeaira
Tengeri.

o"OS
törlesztéses kölcsönöket uy ujuak bu-

dapesti es
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a föld
birtok és iugatlan
értékig I. és II.
helyre 15—65 évid terjedő időtartamra.
Szetnélyhitelt! papoknak, katonatisztek-

~
nek, állami és magÁnhivata'noaoauak, kereskedőknek és iparo
soknak kezei es kezes nélaiil 1—15 évig
terjedő időre gyorsan es disetreten.
Bank és magánadósagok convertálasa.
Meller Lajos és Társai
bankbizomáuy.
Budapest, VI . Dávid-utcza 15

(Torveuyezékileg bejegyzett ezég).
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Nyomatott Nyitni fa Ttaa könymyomiijibw UvU.

