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Előre!
Körmöcbánya szab. kir. bánya
város képviselőtestülete erélyes pol
gármesterének vezetése alatt kilábalt
végre a maradiság fojtó gőz kői é
ből s zászlajára a modern eszmék
jelszavát Írva, a városrendezés kér
dését napirendre tiizte.
S bár a vaskalaposok gárdája
nem egykönnyen volt legyőzhető,
hosszas vita után mégis elhatározta,
hogy piacterét rendezted, ennek kör
nyékét és az utakat fákkal kiülteti
és kasszírozza a fabódékat, melyek
eddig a város képét teljesen eltor
zították.
Valóban igen szép Körmöcbá
nya városától, hogy felébredt végre
letargikus álmából és a többi váro
sok példáját követve a modern ha
ladás útját felkeresi s mi nem tud
juk, ennek örüljünk-e vagy azon
szomorkodjunk-e inkább, hogy Lé
va tovább alszik s egyáltalában nem
érez, nem mutat hajlandóságot a vi
déki városokkal a haladásban lépést
tartani.

TÁRCZA.
8 m íé h s ? d -t’ ?
( ’sillaysuyáros, szép, nyári este volt,
Édes randevúra hitt a méla hold;
S mi ábrándezánk ott a zöld berekben.
Eyymáshoz hajtott szinte önfeledten
.4 kis fülmiléknek bőrös éneke . . .
Mondjad édes rózsám vájj' emlékszel-e d

Alszik, alszik, úgy látszik őrük
álmokat s az önkezével maga fölé
emelt sirdombon egyre bujábban,
egyre sűrűbben burjánzók fel a gaz,
az elparlagosodás értéktelen Hérája.
Pedig tán itt volna az idő, hogy
ébrednie kellene!
Ébredni, tenni és munkálkodni
s nem félni a haladással járó ne
hézségektől, mert manapság a maradiság költségesebb a haladásnál.
Minden
modern eszmének a
képviselőtestületben való felvetése
azon indokolással lett eddig vissza
utasítva, hogy a város szegény s
haszontalan kiadásul i*a kidobni való
pénze nincsen.
Vájjon mit értenek azok ha
szontalan kiadásoknak ?
Vagy haszontalan kiadás a vá
ros rendezése? a lacikonyhák eltá
volítása? a városi közigazgatásnak
megfelelő
helyiségek
létrehozása
által való célszerűbb és rendesebb
fejlesztése ?
Haszontalan kiadás a közbiztonság és a közegézség tekintetében

De el is követnek mindent, hogy
a modernismus Htjáról leszorítva ne
legyenek.
_____

Szemében villám volt, bősz kezébe' bot,
Melylyel felettünk soká suhogtatott
Aztán mindkettőnket ősanyán elvere . .
Mondjad édes rózsám vájj' emlékszemed
Jorbágyi.

Egy isteni anyós.*)

Aztán . . . és aztán a fénylő hold. elé
Piszkos palástját eyy rút felhő ceté,
A mely reánk előbb még mosolygott az ég
Elfödte elölünk a csillagszemét,
És felzúgva szólt a vihar zord szék . . .
Mondjad édes rózsám vájj' emlékszemed
íme a felhőknek sötét árnya nőtt
Édes apád állt ott a fészkünk előtt;

*1 Mutatvány Hunm el Hasid
szemenszedett
„Anyós históriáidból.

Szivünk lett úrrá az éber ész felett
S én tűzben éyvv hozzám öleltelek.
S miy a fejecskéd a keblemre hallt
Sóvár ajkunk hossza, néma csókba fali.
Izzó testünk csakúgy reszketett bele . . .
Mondjad édes rózsám vájj' emlékszvl-e d

I )e hát a refrain mindig és min
dig ugyanaz: pénz nélkül tenni mitsem lehet, a város szegény, jöve
delme nincsen, miből fedezze a ha
ladással járó kiadásokat!
A pótadókból: és egyéb más
minden oly forrásból, mely jöve
delmét igaz utón szaporíthatja!
Csodálatos dolog hogy a szegény
Léva, mely sem értékes ingatlannal,
s e m sok ingó vagyonnal nem rendel
kezik, öO'Vo potadót sem (izet, mig a
körülöttünk fe k vő városo k Eszter
gom vagy Komárom
bár Jszázezreket. milliókat érő vagyonuk van,
a 100" 0 pótadó körül tartanak.

Fent az Olympuson egyszer régen, na
gyon régen, Zeus, az istenek istene, egy
szép napon arra az örvendetes hírre ébredt,
hogy Ilii életpárja Héra istennő, egy erőtel
jes és szép fiúgyermekkel ajándékozta meg,
kit közös elhatározással a keresztelőn A rés
névvel ruháztak fel.
A kis csecsemőből csakhamar hatalmas
termetű ifjú lön, ki legnagyobb ürömét a
harcban lelte.
Egy izhen Athéné
Zeus fejéből szár
mazott bölcsesség istennője
egy súlyos
követ zúdított A rés nyakára, mely lesújtotta
őt úgy, hogy az Olyinpusról lezuhant a fűid
re, éppen a tenger partjára.
A tenger búbjaiból ugyanazon pillanat
ban emelkedett ki Aphrodité, a szépség is
tennője, ki A rés szerelmi vallomásának hitelt
adva. közös háztartásra lépett vele. _
K bizalmas együtt lét jeléül 8iÜ-ban a
világ megteremtése előtt, Aphrodité eletet
adott a kis Erosnak, a szerelem istenének.

Mellettünk a patak csib-esobogva szállt.
Ezer tárág szórta szerte illatát.
Tüzet lehelt a nagy természet felénk
Tüze ellen semmit sem védekezőnk.
Mert már csordultig volt a szivünk tele . .
Mondjad édes rózsám vájj’ emlékszcl-e d

megfelelő állapotokat teremteni szán
dékolt anyagi áldozatok?
Haszontalan munka, haszonta
lan kiadás, a közlekedési utaknak
rendbehozatala? Gyermekeink felne
veltetése, s iskoláztatásuk körül fel
merült áldozatok?
I gy-e nem!
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Erős gyenge kis teremtés lévén, anyja
— az orvosok tanácsára
Balaton-Füredre
vitte, hol a balzsamos levegő teljesen hely
reállította a kis istenke egészségét.
A ..Szentesi Lapok” SS7-iki számában
Aphrodité asszony azon vakmerő újdonságot
olvasta, hogy az ottani Lőwy Náthán áren
dás legifjabb leánya
Psyche
u legszebb
nő az egész világon s igy szebb mint A ph
rodité.
A „Szentesi Lapokénak feltétlen hitelt
adva, megparancsold Erős fiának, bog}’ nyi
lával sebezze meg Psyche szivét s gyújtsa
legyőzhetetlen szerelemre a föld legrutabb
fértia — Alborák
iránt.
Erős nem teljesité anyja parancsát, mi
vel meglátva a valóban szép leányt, maga
gyulladt heves szerelemre iránta.
Ezalatt Psyche atyja, — az öreg Lőwy,
parancsot kapott a főszolgabírótól, hogy
tegye ki a leányát a korcsma elé, fia ura
majd eljü érte s kedvesének magával viszi.
A főszolgabirák akkor még nagyobb
urak voltak, mint manapság, engedelmeskedni
kellett s az öreg Lőwy sem tehetett egyebet.
Kiállította a szép Psyehót az ajtó elé és
sírva búcsúzott el tőle.
Psychét azonban Erős rabolta el s gö
döllői fényes palotájában évek hosszú során
át boldogul élt vele.
Egy napon holmi divatáru számla miatt
összevesztek s a vége az lett, hogy Erős el
hagyta Psychét.

LÉVA s VIDÉKE

2.
Az utcákat minden felé tisztán
tartják, csatornázzák.az éjjeli világí
tásra gondot fordítanak, a közbizton
ságot a rendőrség szaporításával
megfelelő ve teszik, közigazgatasukat
fejlesztik s e mellett a városi tisztvi
selőktől nem kívánnak ingven mun
kát, hanem állásukhoz és képessé
gűkhez mérten díjazzák.
Hol veszik a pénzt? A pótadók
ból !
Nálunk is igen szépen
igen
M»k üdvös dolgot nyélbe lehetne
ütni a pótadók emeléséből s z.irmazo
jövedelmekből.
De lehet pénzt más honnan is te
remteni !
Mért nincs behozva mai nap
sem a kút vadó?
A vidéki városokban mindenütt,
sőt megyénkben a falvakban is csi
nálnak ebből jövedelmet, csak Léván
nem gondolnak erre, pedig azt a
törvény is elrendeli.
Hisz alig van Lév án ház. mely
ből d -4 kutya ne rohanna ki az
arra elzakatoló kocsi elé: mert nincse
nek ezek mind megadóztatva holott
ebből pár száz forint jövedelem folyna
be a városi pénztárba?
Mért nem adóztatjuk meg a bi
ciklistákat.?
Hisz ha vau kidobni való 150
200 írtjuk egy kerékpárra, bizonyára
akad 10— 12 írtjuk évenként arra is
hogy
a kerékpározás élvezetétől
adót fizessenek.
Bizonyára méltányosabb
adó
ez, mint a hadmentességi, mert
a kiszuperált legény a természet
Lüostohasága miatt viseli az adó
terhet, mintha nem volna elég neki
a keserű tudat, hogy a haza és a király védelmére alkalmatlan._________
A szép zsidóleány egy ideig: várt, re
mélve, hogy Erős visszatér hozzá, de nap
nap után múlt s Erős nem jelentkezett.
Psyche elindult keresésére.
Bujdusása közben betévedt Aphrodité
házába is, fáradtan, — éhesen — teljesen
elcsigázva.
Aphrodité azonnal felismerte Psychét
az fi menyét
inig Psyehének fogalma
sem volt arról, hogy fi most az anyósa házá
ban van.
Pénze elfogyott, a husszu gyaloglás teljesen elárasztotta s igy érthető, hogy üröm
mel fogadta el anyósa ajánlatát, ki őt min
denesnek acceptálta.
Ezután következett vsak szegény Psy( bére a megpróbáltatás ideje.
A sok munka alatt majdnem usszeroskadt — enni nagyon keveset kapott — s ki
menője sohasem volt.
Kezei a durva, meg
nem szokott munkától kérgessé lettek, szóméi
beestek,
szóval rutulni kezdett.
Az anyósnak még ez is kevés volt, ő
mennyét a pokolba kívánta, annyira féltette
saját szépségének a hírét.
Történt egyszer, hogy Psyche petróleu
mért ment a fűszereshez s midőn hazafelé
tartott, útközben elveszítő az üveg dugóját.
A petróleum
a mely magyar gyárt
mány volt
oly kellemetlen szagot terjesz
tett, hogy a gyenge szervezetű Psyche ettől
a bűztől elájult. - a Kálvin-tér és Kecskeméti
utca sarkán összeesett.

M,mt kell adóztatni tehát, bicik
listákat.
Szóval minden meircnuvdhcto
módot lel kdl használni, ho&v a jöve
delem emelkedjek, mert csak iu\
lehet haladni a korszerű haladas
utján, melyről ha eiíy város leszorul
a saját fertőjébe fullad.
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Petőfi Selmecbányán. A >. H." cze..
Petőfi Sánd >r Selmecbányán, mint
linge . . giníná zi un tanulója egy fél
, vot t*, 11**11. Petőfi.
okkor még Petrovicli
Sánd r
az 1838 39. évnek első semesteévi rét
i selroec lyceumban
- : 839. é
■-11 i ü h iban IJchard
gazgat s
iája iltal Ikedvtele
njt\ ►
*. Solmectől örökre buoiit vett. Lz a ke
s a tót
etiséggel erős rokonitatott i . bard igazgató adott secundat az aszódi gimnáziumból tiszta jeles
sel ;■
tt 1 etrot ich Sánd< írnak, de nem a
„I....<isbfil inter alia", hanem a latin nyelven
előad tt Magyarország történetéből, mert a
po**<ist akk'»r e tanintézetben Bolemann Ist..
tires t idős és előkelő modorú, a 4 in
• iság teljes rokonszenvét, szeretetét biró ta
nár adta elő Petőfi még a hittanból és a g ö n.g régiségtanból kapott itt ..primae ex ultiiiii"' t
alig elégségest. Annál fényesebben
tűnt ki azonban Petőfi Sándor már akkor,
mint kezdő költő az ezen tanintézeten miik"dő ifjúsági ..nemes magyar társa>ág"-ban,
mely társaságba, bár csak első éves rétor
volt*, rendes tagnak vették fel. F társaságban
Petrovich Sándor kétszer lépett fei szavaiéul,
1838. okt. 31-én ( ’s^kot szavalva és 1S39. jan.
l-én s mind két ízben „közdicséretet4* érde
melt. Munkáját, ..A hütelenhez" cimü költe
ményt Szeberényi Lajos, az elnök vette bí
rálat alá. mely a nov. 7-én tartott gyűlésben
felolvastatván, a bíráló véleménye szerint
„helyesnek és érdemesnek találtatott arra,
hogy az Erdemkönyvbe fölvétessék". A szer
ző e versét saját kezűleg irta be az Erdem
könyvbe. Petőfi Sándor fél évi itt tartózko
dása alatt először a mostani vörüs-kuti utcá
nak nevezett utcában fekvő ..MudrákMéle
házban lakott, onnét azután áthureolkodott
a Lvceum fölött fekvő, most Medzni csizma
dia mester által lakott házba, hol Suhayda
Lajos tanár csinos nővérével ismerkedett
meg és e viszony volt főoka annak, hogy
Suhayda és ennek befolyása alatt Lichard
igazgató is rossz szemmel nézték a fiatal
kdi/it és érdeincthmul a*1«»tt r>.s»z ka 1k 1111:^■■1_ .

Szerencséjére éppen akkor szállt le a
villamosról Erős, ki hoszu kísérletezés után
eszméletre hozta Psychét
kit még mindig
forrón szeretett — s vissza vitte őt palotájába.
Az anyós dult-fult mérgében, hogy ol
soká marad el Psyche - nűg végre megér
kezett Erős s hoszu kapacitálás után rábírta
anyját, hogy Psychével kibéküljön, kit ő a
jövő hónapban a I\’ -ik kerületi anyakönyvve
zetői hivatalban törvényesen feleségül vesz.
Az esküvő meg is történt annak rendje
és módja szerint, fényes é> válogatott közön
ség jelenlétében.
Az esküvő után Erős ifjú feleségével s
szüleivel nászutra ment, fel az ( Mympusra,
Zcus és Héra
az ő nagyszüleinek a meg
látogatására
Az öregek szerfölött meg írültek a várat
lan látogatásnak s rövid idő alatt annyira
megszerették Erosné asszonyt, hogy el sem
válhattak tőle. s igy az egész família
in
gyentelket kapva Zeustól
az Olympuson,
Menyország-korut 7l\ >z alatt saját palotájukhan alapi tót lak m e g uj családi tűzhelyüket.
Hogy Psyche anyujával továbbra milyen
viszonyban volt. azt csak sejthetjük, mert az
nlyinpuxin megjelenő lapokat, a határon be
hozni, a belügyminister megtiltotta.

1899. augusztus 10.
által a távozásra kényszeritették. Hogy ;l
mostani Medzni-féle házban lakott Petőfi
Sándor, annak bizonyítéka a többi közt az
L volt, h >gv nevét egyik ablaktáblába véste
be. mely ablaktábla még csak néhány év
előtt meg volt és sokan látták azon a „Pet
r o v ich
Sándor** bevésett nevet. Most ezen
ablaktábla sincs meg többé, vagy ki tudja
kinél v a n ?!
Egyházi kinevezés.
Felsége a király
Krsák János lutülai esperes-plébánost a
besztercebányai székesegyháznál létező káp
talanon kívüli barsi föesperességre nevezte ki.
Kulisszák mögül. Szombat délután
van. A toronyórák mutatói a tikkasztó hő
ségtől lustán
szinte akadozva
m ozog
nak előre. A szemhatáron fekete fellegek
tornyosulnak s a csendes levegőt megreszketteti néha-néha a táv<rii menydörgés rolni
ja. a pörkölő forróságban egy szürkeruhás
fiatalember bandukol a Nyulvölgy felé. Mi
űzi. mi hajtja, mi vonja őt ? Talán a száz
lépésre előtte mozgó piros kendő, mely ka
cérkodva mosolyog reá egy csinos paraszt
menyecske fejéről y Nem. A menyecske megy
odább, a szürkeruhás betér a nyulvölgyi
vendéglőbe, bazini borra. Ej ej, próza az
egész. Iszik s aztán végig heveredik a dívá
nyon el—
el bókiskolva. Nemsokára egy ele
gáns úri fogat áll meg a vendéglő előtt. Fel
tűnő szép hölgy száll ki abból és beperdül
szinte a vendéglőbe. Tehát randevú, no lám!
A kis hamisak! Nem sokat időznek, felül
nek a hintóba s az északkeleti országúton a
legközelebbi falucskába mennek. Itt a kép,
megváltozik. Más vendéglő . . . külön szoba
pompás uzsonna, melyhez uj alak jelenik m eg:
egy vadászruhás szép ifjú. A félhomálya*
nagy szobában uzsonna után a szürkeruhás
lefekszik a díványra és alszik. A lu dj’ csak,
álm odj’ csak kedves elefánt. A szoba másik
sarkában galambbugás hangja vegyül az édes,
illatos levegőbe. Valahol messze, egy ^sebzett
szarvas bús nyögése hallatszik. A függöny
legördül . . .
Püspöki konferencia. Vaszari Kolos
bíboros hercegprímás augusztus hó végére
püspöki konferenciát hivott egybe, melynek
főtárgya a katolikus autonómiához v a l'» állas
foglalás lesz.
Meyerosiles. l>eák Miklós lévai fő
gimnáziumi rendes tanárt a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter rendes tanári minősé
gében végleg megerősítette.
Gyaszhir. Hosszas és kínzó betegség
után f. hó 7-én örök nyugalomra hajtotta
fejét egy áldott lelkű uriasszony özv. Himaszombathy (ryuláné, szül. Kalmánchey Mária,
ki egyetlen fiával Rimaszombathy <íéza pénz
ügyi fogalmazóval alig pár hónapja költözött
városunkba. A mindig szorgos úrnő néhány
hete karját leforrázta, az ebből támadt seb
üszkösödésbe ment át
sbár amprutált&k is
az halálát okozta. Temetése tegnap délu
tán ment végbe nagy részvét mellet. S mi
kul* elhangzott a temetőben a pap búcsúzó
szava, mikor a rögök tompa hanggal borul
tak rá a koporsóra, minden szem könyezve
fordult az árván maradt ifjú felé, ki elve
szíté a földi világ legnagyobb kincsét
a
szerető anyai szivet. Adjon a Mindenható
megnyugvást a gyászba borult élőnek és örök
nyugodalmat a korán elkoltözöttnek !
Baross Gábor ünnepéről. F. hó l-én
csöndben, szerényen, észrevétlenül vonult ki
a kereskjdelmi minisztérium liszti kara Ba
ross (iábor szobra elé, hogy megkoszorúzza
annak a férfinak emlékét, aki 10 esztendővel
ezelőtt reformálta Magyarországon a vasúti
politikát. Baross ünnepéhez az egész országnak
van j o g c í m e A zóna, rendszer tízéves ered
ményét néhány szóval ki lehet fejezni. Ékeseb
ben beszélnek itt az egyszerű számok, m ű it
a
magasztaló szúfiizés hosszú
hasábjai.
T íz esztendő előtt a magyar áUamvasu
tak személyszállításból eredő évi jövedelme
fi 8 millió forint volt, ma 21 24 millió. Tiz
év előtt az államvasutakon 7> millió ember
utazott, ma 33 millió. Tiz év előtt az ál
lamvasutak pályáinak hossza 447)5 kilomé
tért tett ki, ma közel jár 8 ezerhez. S mind
ezt Baross (iábornak köszönhetjük, ki vala
mikor mint gyermek Léván köztünk is élt
s kinek emlékét mindenkor hálás kegyelettel
j őrizzük.

1890. augusztus 10
Előléptetések. A kereskedelemügyi
miniszter Roxer .láflns posta és távírót isztet,
a lóvai posta és távirdahivatal helyettes fő
nöket és Kóth Adolf posta és távírdátisztet
a X. fizetési osztály 2. fokozatába
a pénz
ügyminiszter 1írobi Kde lévai pénzügyigaz
gatósági irodavezetőt a X. r. o. 2. fokozatába
léptette elő.
Kardpárbaj. Kssősi Béla ügyvédjelölt
városunk tia
f. hó 8-án kardpárbajt ví
vott Sárpy Antal megyei számvevővel Ipolysá
gon. A párbajra
melyben mindketten sérülést
szenvedtek
összeszólalkozás adott okot.
Rendelet a tisztviselők szabadsagáról.
Olyan dolog ez, mint mikor valaki egy hal
doklótól részvétteljesen azt kérdi:
I raságod
talán beteg? A milyen elkésett ez a kérdés,
olyan elkésett a belügyminiszternek ama ren
deleté, mely hozzánk is elérkezett s mely
elragadó naivitással a tisztviselők szabadságá
ról, illetve a ..nyári szünetről** rendelkezik
most, midőn a tisztviselők legnagyobb része
már vagy elutazott, vagy már vissza is jött
a nyári szünidőről. Xo de ne hiába Íródott
legyen meg ez a „Valamennyi vármegye és
törvényhatóságoknak" ezimii rendelet, elárul
juk, hogy legújabban mit gondoltak ki odafent.
Klső sorban is előírja a rendelet, hogy sz;ibadságidőt a hivatali főnökök hat heti. az
alantasok négy heti időtartamra kaphatnak
csak. A „kezelő és segédszemélyzetnek" csu
pán két heti vakáezió jár s csak „orvosi
bizonyít ványnyal igazolt betegség esetén,"
vagy pedig különös méltánylást érdemlő rend
kívüli esetekben kaphat a kezelő és segédszemélyzet négyheti szabadságot. Továbbá
úrról szól a miniszteri rendelet, hogy a sza
badságidő megkezdésének időpontja akként
választandó meg, hogy az illető hivatal ügy
kezelése se hátrányt, se késedelmet ne szen
vedjen s hogy a szabadságolt tisztviselő
helyettesítéséről kellő időben gondoskodva
legyen. Kz igazán helyes és üdvös intézkedés,
csupán az a kár. hog\ onnan felülről nem
decemberben, karácsonyi ajándékul méltóztattak a rendeletet megküldeni.
Megbízás. A földmivelésiigyi miniszter
I >r. Halasi Kálmán képezdei tanár, varsányi
földbirtokost a báthi járásban gazdasági tudó
sítói tiszttel bízta meg.
Érdeklődőknek. Félreértések kikerü
lése végett kijelentjük, hogy e lap mull
számában „Kulisszák mögül" címmel m egje
lent közlemény nem helyi vonatkozású, a
história nem itt, de a szomszédos megyék
egyikében történt.
Táncpróba. Négy héttel ezelőtt egy jó
hirii táncmester táncoktatásra tanfolyamot
nyitott, melyre csakhamar beiratkozott váró
síink sok rózsásaim bébéje, aranyos bakfiskája és pelyhedző állít seladonja. A vizsga
most vasárnap lett megtartva a szülök é>
érdeklődők jelenlétében s a nézők általános
véleménye az volt, hogy e vizsga kedélyes
ségben, kedvességben és sikerben felülmúlt
sok lévai nagy hii-hóval rendezett táncmu
latságot.
— Kinevezés. Az igaszságiigyminiszter
Truszka Sándor nagy-tapolesányi kir. járás
bírósági írnokot a sátoraljaújhelyi kir. tör
vényszékhez segédtelek köny v vezetövé k inc vezte.

Az adóbefizetés határidejének kitolása.
A gazdaközönség, különösem a kisgazdák,
évek óta panaszkodnak a miatt, liogv adó
jukat augusztus hó lo -jg feltétlenül be kell
fizetniük, különben végrehajtást vezetnek
elleneik A panasz alapoka tulajdonképpen az.
hogy a gabonát rögtön az aratás után kény
télén a gazda a piaezra vinni, mert egyéb
pénzforrása ninesem. Így önkénytelenül is
hozzájárul mind g ahhoz, hogy a gabona ára
<*sokkenjen. Lukács László pénzügyminiszter,
— kinek figyelmét úgy látszik mi som kerüli
ki,
segíteni akar e hajon, s most behatóan
tanuhnányoztatin azt a kérdést, hogy mily
módozatok mellett lehetne az adóbefizetés
határidejét esetleg későbbre kitolni.
— Bucsuzás. Faraó ( íyuri hűségesen
leülte a nyolc napot, amit reá sózott a kir.
járásbíróság. Ismerős vendége a dutyinak
Faraó Gyuri, ült benne mar egynéhányszor, hol
egy kis parázs verekedés, „amolvatén beszá
mithatlan állapotban leledzés", hol a képezde-tér padján hanyatfekve való csavargás"
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miatt. Belueh bácsi, a börtomnester, amikor
kiercszii a címerest, nem ullhatja meg, hogy
utána ne szidjon :
No, Isten áldja meg Fa
raó! ^Reményiéin, többet nem latjuk egymást?
Faraó Gyurka felüti a fejét a szóra s azt
kérdi?
falán penzióba tetszik menni,
Belueh ur?
—• Nevmagyarositas. A he lügyminiszter
megengedte, hogy W agner Imre lévai illető
ségű, oláh-láposi lakos nevét „Sz.abó**-ra és
Schlesinger Márk vihnyepeszerényi illetőségű
budapesti lakos vezetéknevét „Sós"-ra meg
változtathassa.
Tűz Levan. Alig tudtunk róla, pedig
héttőn délután tényleg tűz volt Léva hatá
rában A vadalmáson Zilahi János lóhere
boglyája gyuláéit ki s a tűz elharapózván,
csakhamar a közelben lévő búza és árpaasztagokat is elhamvasztotta. A rendőrkapi
tányság vétkes gondatlanságot s más gyanús
körülményeket is sejtvén a tiiz keletkezésé
ben, az ügyet a fenyitŐ bírósághoz további
! eljárás végett áttette.
A tollszar megfogása még nem m eg
bízás az aláírásra! Kzt az elvet mondotta ki
a minap a kir. kúria. mel\ egy felmerült
eset alkalmából az alsóbb fórumuk Ítéletét
megváltoztálva. felperest keresetével elutasi
tolta azon lőórv alapján: hogy a t<’»r\ <*11\ és
bírói gyakorlat szerint a tollszár megfogását
nem tekintheti megbízásnak az aláírásra. Jó
lesz ezt a jövőre megjegyezni, mert ezen az
alapon az Írni-Jva mi nem Ind" közönség ér
deke megvédhető azon viszaélésekkel szentben, a melyekkel (‘gyes utazó ügynökok és
biztosító ágensek igyekeznek jogtalan módon
, maguknak jövedelmet szerezni.
Szerencsetlenseg. Az eleváior elbontá
sával foglalkoztak f. hó 7-én a plébánia-földön
az urad. munkások, midőn az elevátor főrudja az avatatlan kezelés folytán hirtelen meg
lódult, eldü'.t s két munkást leütött. Hrnesák
Lajos csak kise»hb sérüléseket szenvedett, Luká<*s Jánost azonban a gerenda úgy főbe
ütötte, hogy eszmélet nélkül, félholtan szállí
tották be a helybeli közkórházba.
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Hirdetmény.
Maiitner László lévai szappangyárosnak
csődtömegéhez tartozó, a csődleltár 1 1:20.
174 24Ő. tételek alatt összeírt és 1144 frt
-17 krra becsült ingóságokra, nevezetesen:
üzleti berendezésre, rövidárukra, bútorokra,
szódavizgyúrra és szappangyári felszerelésre
vételi ajánlatok 1899. augusztus 19. napjának
déli 12 óráig az alulírott tömeggondnoknál
benyújthatók.
A vételi ajánlat akár az egész csődtö
megre', akár annak egy részeire tehető.
A esődleltáraz alulírott töineggondnoknal az irodai órák alatt megtekinthető, s
ugyanazon időben megtekinthetők az eladan
dó tárgyak is.
A vételi ajánlathoz az ígért vételárnak
10" a készpénzben bánatpénzül melléklendő,
ha az ajánlattevő nem lévai lakos, tartozik
az ajánlatban Léván lakó megbízottat meg
nevezni. kinek a csődválasztmány határozata
kézbesittetni fog.
A benyújtott ajánlatok elfogadása iránt
a cs«m!választmány 1899. augusztus 19-ik
napján d. u. *2 órakor fog határozni.
A csőd választmány nem vállal szava
zat osságot a leltári mennyiség iránt.
Azon vevő, kinek ajánlata elTogadtatik,
az általa megvett tárgyakat 1899. augusztus
19. napjának délutáni fi óráig átvenni és ki
fizetni tartozik a letett bánatpénz különbeni
elvesztése terhe mellett.
Ha vétedi ajánlat nem tétetnék, vagy
ha a esődválasztmány a benyújtott ajánlato
kat ed nem fogadná, a fentebb körülirt ingó
ságok 1899. augusztus 21-én délelőtti 8 óra
kor
esetleg a következő napokon is —
nyilvános árverésen fognak eladatni.
Léván, 1899. augusztus 4-én.

Dr. Klein Jakab
tömeggondnok.
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| KÜRTHY JÓZSEF MEGHALT.
Kapunk zártakor vettük a szomorú
hirt, hogy Kmtlui .József földbirtokos,
Barsvármegye egykori alispánja, a lévai
választókerület volt országgyűlési kép
viselője Bajkán szerelő övéi közt örökre
elszenderiilt. A S4 éves öreg ur mar ré
gebben gyüngé'lkedett, mig végre tegnap
kiroppent megtört testéből a nemes lélek,
melynek megnyilatkozásai mindenkor a
magyar haza e'*s az emberiség üdvét
célozták Temetése ma lesz Bajkán. A
megboldogultat Kiirthy Kmil, a hírneves
Íréi s ennek csaladja gyászolja.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Fekotehaju asszony. Ismeretlen kézből eredő
névtelen levelekre elvből nem válaszolunk. Ha nugyS.i.l iiiépis leleteire számítana. SZiVeske* 1jek becses ne
vét s z e l k* s/.tőséyülikkel tudatni, mi nem is itt. de le
vőiben lutrink azt készségei megadni. Addijr is envnvit lyvn örvendünk, ha hivatott hölgyi kezek pen
getik meg a lantot, mit Apolló csupa udvariasságból
minden h<>lg\ bölesőjéh......la tesz. de a letrt.dd, hölgy
azt pailagon heverteti. Nagvsád felvette s megpróbál
ta rajta az. első akkordokat. Ha kegyed maga is n>szszaknak találja ezeket, úgy vagy nem igaz az érzés,
mely a dalokat fakasztotta, vagy hamis a bálvány,
melynek érzelmeivel áldoz Ne igyekezzék a virágot
mesterségesen pompássá fejleszteni, mert külsőre gyö
nyörködtető lehet ugyan, de minthogy az ilyennek
mesterségesen i l l a t o t nem . dhat. é r t é k n é 1 k ti 1 i.
H. M. Zsarnóca. Tudósítónkban meghízunk Önben,
mint ismeretlenben, nem. Ne
ék te hát, hogy
kívánságának meg nem telelhettünk. Különben is az
ügy nem bir oly világra szóló fontossággal, hogy el
dönthetienne maradhatna a kérdés: X. vagy Y. sz.erzett-e nagyobb érdem eket!
V. H. Már m e g in t !?
ez se rossz !
Macska nyávog a padláson.
Segítenünk kell egymáson.
Akinek dohánya nincsen.
Csak a szomszédjának intsen!
Mély értelmű és magas szellemességű vorseeske. meg
érdemli, hogy napvilágot lásson. Reméljük, hogy akad
töld* ilyen is az asztalfiában.
Sz. I. Budapest. Intéz
kedtünk
M irza . Ahol a képzelet még büszkén szár
nyal, ott a tudás már visszaesik a porba.

Árverési hirdetményi kivonat.
A verebélvi kir. járásbíróság, mint te
lekkönyvi hatoság közhírré teszi, hogy ( ’sekey Flóris lévai lakos, mint tak. és hitelin
tézet igazg. végrehajtónak Foltán János alsó
győrődi lakos végrehajtást szenvedő elleni
ÍO0 és 1fKM) frt tőkekövetelés és járulékai
iránti végrehajtási ügyében a verebélvi kir.
járásbíróság területén lévő az alsó győrődi
104. sztjkben A. L 1. asz. alatt felvett 195.
hrsz. és egészben végrehajtást szenvedett
Foltán János nevén vezetett birtoktestre az
árverést 887 frt bán ezennel megállapított
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fent
megjelölt ingatlanok az 1899. évi augusztus
hó 80-án délelőtt 9 órakor Alsó-G yőrőd köz
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen
a megállapított kikiáltási áron alól is eladat
ni fogpak.
Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10" »-át, vagyis 88 frt
70 krt készpénzben, vagy az 1SS1. L X . t.-cz.
42. íj-ában jelzett árfolyammal számított és
az IS81. évi november hó 1-én 8883. sz. a.
kedt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában
1 ijelölt óvadékképes értékpapírokban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX.
t.-ez. 17o. $-a értelmében a bánatpénznek a
bíróságnál előlegei elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Verebélyen, 1899. évi június hó 14-én.
A kir. jbiréság. mint tlkvi hatóság.

Dillesz
kir. aljbire.

tanoncnak felvétetik
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aczóllemoz hengereket,
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'■42>a3,r bántó ekéket, kálörftir lánczboronákat,

„AGRICOLA" SORVETŐ GÉPEKET,
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Blunt-féle ensilage
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legiijabbgabna rostákat, triőröket és kukoricza morzsolókat,
szecskavúírók, darálók, répavágók

gyümölcs es főzetek. aszaló készülékeket.
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ö n m ű k öd ő,, PYPHOPIA növcnv cs s/< ■lluvessxo

J Á R G

s z al ma

S A J T Ó K A T ,

kézi «*rőn*, szállit<» készülékkel vagy ti nélkül

permetezőket

t legjobb m inőségben gyártatnak es szállíttatnak

M

A

Y

F

A

H

R

T

P H .

é

s

T

A R

S

A

|-r. •« -

csász. és kir. kiz. szab. gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor
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III. Taborstrasse Nr. 71.

■ ■ ■ Kitüntetett több mint 400 arany, ezüst, bronz eremmel es első dijakkal. ■ ■ ■
Árjegyzékek és számos elismerő levelek ingven és bérmentve küldetnek
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