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A legdrágább kincs.
Azt szokták mondani, hogy az 

emberiségnek legdrágább kincse az 
egészség. Es ez nem üres frázis, 
nem szóvirág, a mely Í vel tán egy ! 
pillanatra hatni akarunk, hanem a 
tiszta igazság, a mindenki által ész
lelhető való. „A kinek egészsége 
van. annak mindene van.** Ez a tu- i 
dat megny ugtatólag hat a szegény j 
emberre, a ki sóvár és irigy sze- ! 
niekkel vizsgálja a vagyonos osz
tályt, eltelve keserű fájdalommal, 
hogv ő neki szűkölködnie kell a 
hőség közepette, de ha ilyenkor 
eszébe jut. hogy izmaiban erő van, 
tüdeje ép és jól működik, látása éles. 
agy a helyes gondolkozásra képes t 
és étvágya kitűnő, szóval ha érzi, 
hogy oly egészséges, mint a makk. 
akkor elenyészik haragja a sors 
iránt és talán szánakozólag tekint 
a vagyonban dúsakra, a kik le- 
Imi. épen ezért, hogy mindenképen 
módjukban áll a sokféle élvezetek
kel önmagukat megrongálni, kii-
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Fehér rózsá-tól. «— 
Busón, zokojva suhan el 
'Mellettem (C ŐSZI szél; 
Haldoklásról, elmúlásról 
Oly szomorúnu retjei . . .
I i/(i elborul, u j j  m e jfá ju l  
S z e jé n j ,  hátin fos szivem .
M ert e j j  étles. Ints dallamot 
S n j n sirő szél nekem. 
Bubánntos ketlres nótám 
Juttatja n: eszembe: 
..Lehullott n re.:jó nyárfa 
Ezüstszínű levele". . . .

Oh tie k inozü  fá jó  telkem 
K  bús dalla l őszt szél 
S  te se snsoytl szü nte len ül 
I zeneiét falevél,
H ts :  Imi/óitok ti n a jy o n  jó l.  
M iért f á j  e ünl nekem :
Hómatos zenéje melleit. 
Búcsúzott el kedvesem:

lünböző betegségekkel küzdenek és 
kisebb-nagyobb nyavalyák szomorú 
rabjai. Ezek a szegény gazdagok.

Egészségről szólván, csak azért 
kell első sorban a szegény népre 
gondolnunk, mivel ezeknek az 
egészség nemcsak a legdrágább, de 
egyszersmind egyetlen kincsük is. 
Ezek a gazdag szegények.

A szegényeknek nem adhat az 
állam vagy a társadalom gazdagsá
got. Igaz ugyan, hogy egészséget 
sem adhat, mert ezt az isteni kéz 
rendeli, de ahhoz már csakugyan 
hozzájárulhat, sőt hozzá is kell járulnia 
mind az államnak, mind pedig az 
össztársadalmiinak, hogy a szegény 
nép az ő egészségét lehetőleg fönn
tarthassa és ápolhassa. Ez a józan 
ész szerint való fölfogás, ez a szív 
s a felebaráti szeretet szava.

Nem lehet tagadnunk, hogy az 
állam ebben az irányban minden 
lehetőt megtett ninálunk, miként 
azt az országban szerte föltalálható 
közegészségi intézményeink is ta
núsítják. Persze, ezzel még nem ér

tünk el odáig, hogy elmondhassuk, 
miszerint hazánk az „egészségesek 
csodálatos Eldorádója*, mert az ál
lamot is csak véges emberi ész kor
mányozza, aztán az állam más 
egyéb tekintetben is súlyos felelős
séget visel az egész nemzetért, va
gyis édes mindnyájunkért, tehát 
többfelé oszlik el a gondja. Ez ok
ból nagyon is kívánatos, hogy a 
társadalom önként ajánlja fel a se
gítséget és karöltve működjön a 
közjó érdekében.

Eme észrevételeink onnan ered
nek. hogy a napokban országos 
mozgalom indult meg a szegény- 
sorsú tüdőbetegek fölsegitése cél
jából Valóban országosnak mond
hatjuk. hisz ő felségétől, szeretett 
királyunktól kezdve a mágnások, 
tudósok, a jóságos szivii hölgyek s 
a középosztály különféle tagjai mind 
kiveszik a részüket ezen humánus 
mozgalomból s azon huzgólkodnak, 
hogy megfelelő tőkéhez, azaz köz
vagyonhoz jutva, valahára nekünk, 
egyedül álló magyaroknak is mó-

O l j  fá jd a lm as volt a midőn  
Meyszoritá kezemet . . .

Isten veled édes, kedves,
Élnünk együtt nem lehet1 . . .

II
De szeretnék pici,
Kis madárrá válni,
Örökké utánnad,
Feléd szálldoyálni:
Hanjodat hallani.
B en n ed  yyönyörködni,
Te mellőled ide 
Soha visszajönni.

III.
Ha (emjibnubun imádkozom 
S ac oltárra nézek,
Tudod rózsám Isten helyett 
Kit látok ott f  — Tejed! . . .

Hulló CNÍllag.
Meleg augusztusi éjszaka volt. . . . A I 

hold egy vékony kis Ívvel pihent a horizo- 
non. . . .  A csillagok ínyriádjai fényesen 
ragyogtak. . .

Karöltve mentünk a poros országúton.. . .  
Alig-alig hangzott szavunk. . . Örültünk a
jelennek. . . . Élveztük egymás kőzellétét.. . 
Gömbölyű, asszonyos karja ott nyugodott a 
karomban. . . . Apró kis kezét kezemben 
tartottam. . . Néha-néha ajkamhoz emeltem 
kis kacsóját . . .  A csók vágyva ölelte azt 
körül. . . .

..Milyen szép igy együtt lenni. . . . 
Oly boldogak vagyunk! . . .“

Egy csillag futott le az égen, . . .  a 
rege szerint egy megszakadt szív bolygó 
csillaga.!

Aztán megálltunk, . . . egy hidpárkány- 
ra ültünk le. . . Kezembe adta piciny kis 
kezét . . .  és beszélgettünk. . . .

„Mily fényes, . . milyen édes ez az 
f  éjszaka. . . .**

Egyszerre felkacag, . . . kacsóit kiránt
va kezemből, ujjongva tapsol. . . .

„Mi az? —
„Oly szép volt! . . egy csillag futott 

alá az égen, nyomában fényes maradt az 
iv. . . .**

..Ne kacagj azon, édes, — az 
egy élet eltűnt boldogságának a symboluma!'

Tágra nyitotta fényes két szemét. . . .
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(Inukban legyen a tüdovi*sz áldoza
tainak nagy szárnál ( 'ükkenteni. 
iiontiui kötelesség »*z annal i> in
káid), mintán Magyarország. sajnos, 
épen az az ország, a mely a statiszti
ka kétségbcv'onhatlan adatai szerűit 
a legtöbb tiidövészest „szolgáltatja" 
és ♦* mellett épen Maii'varorszau* az 
egyetlen ország a müveit államok 
sorában, a melynek meg idáig' nincs 
e bajnak enyhítését elősegítő szana
tóriuma.

Azonban a mi késik, az mér
nem múlik.

Mi sem mondhatjuk későnek 
ezidd szerinti b'dbuzdulásunkat. sőt 
nem is találunk kellő szavakat a 
nemes szándék dicsbitesére. Azt 
hisszük, föliislenes fáradság volna 
a mi közönségünket külön is fel- 
hivni. hogy vegye megérdemelt 
párt fonásába a szegénvek egészség
ügyét és hogy adományaival járul
jon hozzá a gyűjtésekhez.

A Ihidapesti Szegény sorsú Tii- 
db\ észesek Szanatorium-Kgyesülete, 
melyet nagynevű Korányi proleszor 
alakított mén. immár három év óta 
több mint HH).(HM) forintot gyűjtött, 
a mi azonban sokkal csekélyebb 
összeg. semhogy a magasztos czél 
elérésén* elégséges volna, épen ez 
okból kell tehát érdeklődést látnunk 
a társadalom részéről, mely már 
annvi sok esetben megmutatta nagy
lelkűségét a szenvedőkkel szemben.

H Í R E K .

A közbejött ünnep miatt a lap szer
dán délben jelenik meg.

Kiadóhivatal.
Küldöttség Auguszta főhercegnőnél. Kr

zsébet királyné emlékére emelendő < h*ök iniá

Majd feltekint az égre . . s kutatva nézi 
végig a csillagokat

Vájjon melyik a mi csillagunk?"
..Válassz magadnak egyet édes.**

Örült, mint egy gyermek. . . . Nézte 
őket. . . . Kz halvány . . . ez nagyon fé
nyes . . . ez nagyon kiesi . . . ez túlságos 
nagy. . . . Végre'("mimmel kiált fel:

..Meg vau!” S rámutat egy zöldes-
vörös fényben égő piciny csillagra............. Kz
oly egyedül áll, . . . mint mi, itt távol az 
életünk színétől. . . Kz a mi csillagunk !...**

„Kz hát a mi csillagunk. . . .*'
Kzt a csillagot néztük aztán . . gyö

nyörködtünk henne. . . .
Egyszerre vibrálni kezd a csillag. . .

Reszketni kezd a fénye.............\zután pedig
őrült irammal egy ivén elrohan a végtelen
be. . . . fájdalmas sóhaj szakadt tél mind a 
kettőnk kebléből. . . .

„Hát ezen kacagsz-e, édes? . . • 
..Nem! . . . Kz fáj! . . .**
Lehangolva mentünk visszafelé. . . .
( idahaza az asztalon találtam a fegy- 

vergyakorlatra behívó levelemet. . . . Kikés
ve jött. . . . ( )sszcmászkálta a postával egész 
Magyaiországút, . . . minden helyet, ahol

gyei bizottságnak küldöttségét, mely báró 
Kévay Smionné sz. Szapári Ilma grófné veze
tése alatt ment ki a kis-tapolesányi főher- 
ceglaklia f  hó Jó ; n déli félegy órakor 
fogadta Auguszta föherccLMsszony. Karú 
Révayné lendi !etes beszéde után a legmelegebb 
hangon íi-b Itc a megye lelkes hölgyeit 
> a kegyeletes célt, majd ebédre is meghívta 
a lő tagból álló küldöttséget, melynek so
raiban IVithy László prépost i> részt veit.

Királyi kiíüntettes. A király Rubinok 
( ívnia \ ármegy szülöttjének, a szegedi orszá
gos mezőgazdasági kiállítás rendezése körül 
szerzett érdemeinek elismeréseid a Ferenc 
József rend lovag keresztjét adományozta.

A diakok halaja. A nyitrai fögymná- 
siunii tanuló ifjúság vasárnap este az ottani 
fögymnásiiimi ünnep alkalmából fáklyás ze 
nét adott Thurócy Vilmos főispánnak A 
főispánt, kinek első sorban köszönhető, hogy 
a kormány a gyinnásiumot százezer forinttal 
újra építtette Kabris Réla tanuló üdvözölte. 
A főispán válaszában hazaszeretetre buzdította 
a diákokat, kik később Rendé Imre püspököt 
os Magyar (iábor kegyesrendi provinciálist 
is üdvözölték.

Föispáni titkári kinevezés. A belügy
minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott 
miniszterelnök báró Jessenák István m. kir. 
központi statisztikai hivatali tisztet, föispáni 
titkárrá nevezte ki és szolgálattételre Hars 
megye fői pállja mellé osztotta be.

Kulisszák mögül, fiz évvel ezelőtt, 
mikor még nem sima keramjt ut vezetett 
ki a városból, a Malom-utca nyaktörő köve
zetén egy fiáker tartott a vasút felé, belsejé
ben egy halvány arcú bánatos fiatalemberrel, 
ki szenvtelen arccal maga elé merengve talán 
észre sem vette, hogy Scilla és ( 'liaribdisz 
fölött halad- Kgészen más kötötte le figyel
mét, benső világát. A keserű gondolatoknak 
százezrei cikkáztak át lejéből a szivébe. K e
serű, bántó gondolatok, melyek korjolánként 
űzték őt tova a helyről, melyről egy vak 
merő pillanatban azt hitte, hogy boldogsága 
nuk eszményi tündérkertje lesz. Fiatal volt
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gazdag kertből, melynek legszebb, légpom- 
pásahh \ irágját óhajtotta magának leszakítani. 
..Holló fiatal ember! szólt gúnyos-édeskés 
hangon a virágszál papája vagy a mező 
igénytelen vadvirágai k >zt keressen magának 
megfelelő szerény virágot, mit keblére tiiz- 
zön vagy igyekezzék feljutni a dicsőség a hir, a 
rang zenitjére, melynek nagyobb díszére talán 
megkaphatja a gazdag kert legszebb virágát. 
Ks a fiatalember ment, ment messze a vi
lágba. küzdeni a létért és a jövendő boldog
ság pálmaágáért. Ks inig küzdött és lassan 
lassan a zenith felé emelkedett, a gyötrelme* 
évek vihara letörte a fiatal testet öreggé lett. 
Ks maradt tovább a gazdag kertben a leg
pompásabb virágszál nem pompázni, de her
vadni az után a szegény ifjú után, akit ő is 
szeretett. Ks mig szűzi lelkét a bizonytalan 
ság kétsége rongygyá mardosta, patyolat teste 
a sir felé hajolt életfáját a legrémesebb 
betegség férge pusztította. Tiz év múlt el. 
A sima keramiton egy boldog pár indul nász 
útra. Az egykori szegény semmi ember és a 
legpompásabb virágszál, mely diszül adatott 
a dicsőség, a hir és a rang zenithjén álló 
férfikebelnek. Az egymáshoz simuló boldog 
párral rohan díszes hintó. Rohan, száguld 
mint az idő rohant fejük felett !Nem lesznek 
ezek igazi boldogok soha. Mig egymásért kiiz 
dőltek és szenvedtek, elvesztették a boldogság 
hoz szükséges két legfőbb kincset az ifjúsá
got és az egészséget! De hát a bölcs szülői 
t»*j szerint a boldog házassághoz nem ezek 
kellenek hanem a dicsőség a hir és a rang . .

Hymen. Ortmann Fidél az első ma 
gyár általános biztositó társaság lévai fő
könyvelője hétfőn esküdött örök hűséget 
Jánossy Jozsa kisasszonynak ozv. Jánossv 
Lajusné leányának. A házaságköt esnél mint 
tanúk Faragó Samu titkár és Kilesek József 
aIkapitány szerepeltek.

Egyházi hír. A nemrég Lévára ki 
küldött 1 oruvai János segédlel kész az erdé
lyi egyházmegyébe visszalépvén, helyébe Hi
dasról llölbl Antal lett lévai káplánná ki
nevezve.

Színház. Mint már előre is jelentettük 
Fekete Miksa színházigazgató, ki jelenleg Kis 
uj szál Iá són működik, a bét végén megérke
zik társulatával Hozzánk és a jövő bét ide
jén az Oroszlán fogadó nagytermében felál
lított színpadon meg is kezdi egyenlőre lií 
sorozatiad álló előadásait. Hisszük hogy a 
lévai közönség, melynek az inteligcus szóra 
kozásra csak ritkán és kevés alkalma nyílik 
pártfogasába veszi a derék színtársulatot, 
mely a mellett hogy a vidék egyik legjobb 
társulata, szépén öszcállitott programi nj a 
valóban élvezetes estékkel kecsegtet. Szálkái 
R‘*la titkár már pár nupótu városunkban idő 
zik. hogy a színtársulat útját elegyengesse és 
a bérletekre előjegyzéseket vegyen fel. Kérlel, 
árak: \2 előadásra I. rendű hely 10 frt. II. od 
rendű hely S frt. Tisztviselők és hivatalim 
k«*k, ha nagyobb számai jelentkeznek külön 
kedvezményben részesülnek. A színtársulatot 
ajánljuk közönségünk figyelmébe és párt
fogásába.

Olyik ember szive bükkfatapló. Kgy 
véletlenül feléje pattanó kis szikrától i> láng 
ra lobban.

Szokszor a világrendszer összes napjai 
sem elegendők szivünkről a boriit, a sötét
séget eloszlatni.

De kedvesünk szenének egy pillantása
elég !

C s o k ro t  nyújtunk a tisztelt  nőnek és 
egy szál virágot u szeretettnek.

Változás az urad .tisztikarban. Iloleer
Kóla wixpródi gazdasági gyakornok az ura 
dalomtól eltávozván, helyébe Kotzab Vilmos 
végzett gazdász lett gazd. gyakornokká ki 
nevezve.

A lévai uj pustafönök. Mint megbíz
ható forrás bóléért esülünk a lévai posta- és tá
vírda hivatal főnoki állása, melynek teendői 
majd félesztendő óta helyettesítés által lettek 
elvégezve, a napokban kinevezéssel betöltetik.
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Az uj posta fonok Tuma IVil nagy-tapolcsányi 
posta- ős távíró főtiszt, ottani posta főnök 
flesz.

Hivatalbalepes. Ívkert Klek az uj 
pénzügyigazgató, kinek kineveztetéseröl mint í 
bizonyosról már ezelőtt 3 es tel hónappal 
megemlékeztünk, e hó elején foglalja el hi- 
vatalát. Az uj j>é11zütryii?az^:ató pár nappal 
(>|obb itt volt hogy inasát tisztviselőtársainak 
bemutassa.

Szerencse a szerencsetlensegben. A
,,1 yó hó Jö.-iki vihar majdnem emberáldo- 
zatot koveltell. ( iyanutlanul kocogott haza 
Ódé a lévai vasutiáiloniásról, hova répát fu
va ro zo t t ,  Janesó M ih á ly  garam keleesényi 
parasztember, a midőn az átmenti nyárfák 
közel az erős szél egyet kidöntott úgy, hogy 
a száraz fa törzs egész hosszában Janesó 
székéi".'be illetőleg le\ai közé esett A lovak 
megállották, a - -erov ember pedig halál 
sápadtan idt helyen. Halkarját horzsolta csak 
jelentéktelenül a fa, mely, ha esetleg találja, 
menten cs:?ze>ai.'./a. K zelben dolgozó ura 
dalim munkások siettek segítségére, leemel 
ték szekeréről a törzset és igy a meg mindig 
ijedt ember tovább mehetett.

Az uj bűnvádi perrendtartás a jövő é\ ben 
lép életbe. Kz a törvény gyökeresen megvál
toztatja az igazságszolgáltatás egy részét s 
a mellett, hogy az esküdtszék hatáskörét ki 
terjeszti, egy eddig nálunk ismeretlen intéz
ményt honosít meg. Kz az ügyészi megbízottak 
intézménye. Az uj bűnvádi eljárás ugyanis a 
kir. járásbíróságnál is élet be lépteti a vádhatóság 
intézményét, melynél lógva az államhatalom 
itt is képviselve lesz. Kddig a járásbírósá
goknál nem volt közvád, csak magánvád, te
hát az ügyészség nem is vett részt az ottani 
tárgyalásokon. Az ügyészség a most megnö
vekedő munkát nem végezheti el, tehát a 
törvény ügyészi megbízottakról gondoskodik, 
a kik a kozvádat képviselik. Kzek a megbí
zottak lehetnek ügyvédek, törvényszéki jegy
zők, aljegyzők, joggyakorlók vagy jogvégzett 
egyének, a kik ezért tisztelet dijat kapnak 
A törvény azon rendelkezését különben, hogy 
a bírósági alkalmazottak ily ügyészi minő
ségben szerepeljenek, az igazságügyi kormány 
valószínűleg hatályon kívül helyezi s csak 
ügyvédeket biz mega járásbíróságok (‘lőtt való 
ügyészi teendőkkel, kik ezért 11 Hl 1 ölI fit 
tiszteletdijat kapnak. Rlosz Sándor igazság- 
ügyminis/ter e tárgyban nyilatkozattételre 
szólította fel az ügyészségeket, melyek már 
nagyobbrészt öl is terjesztették véleményei
ket.

Nyugdíjazás. A harsvánnegyei közsé
gi és körjegyzői nyugdíj\ál isztmány f. hó 
-< en tartott ülésében Tr.icger Samu fakó 
vezekelni nyugalomba vonult körjegyzőnek 
nyugdiját évi 3:2-4 írtban állapította meg.

A felekezeti taaitok állasa. A feleke 
zeti iskolák tanítóira nézve örvendetes és meg
nyugtató elvi határozatot hozott legutóbb 
\\ lassics (ívnia közoktatásügyi miniszter, aki 
<v.zel is kimutatta, hogy mennyire szivén 
hordja a tanítóság érdekeit. Kgy vidéki fele 
kezeti iskolát az egyházi hatóság megszüli 
teteti s a lanitót minden kárpótlás nélkül 
elbocsátotta. A tanító e kíméletlen eljárás 
eilen kérvény intézett a kultuszminiszterhez, 
aki erre a következő humánus határozatot 
hozta: A felekezeti iskolát fenntartó hitköz 
M'g iskolája tényleges beszüntetésétől kezdő 
döleg ;i/ alkalmazva volt tanító részére egv 
e\ i teljes osszilletmenyejt változatlanul ki 
szolgáltatni tartozik. Kgy éven túl terjedő 
időre pedig addig, inig az elbocsátott tanító 
a megszünteti állomás javadalmának meg 
felelően díjazott újabb állomást nem nvert. 
részere a felekezet pénztárából legalább oh 
öszegü járulék biztosítandó, amennyi szolga 
lati evei arányához képest a tanítót nyug 
díjképpen megilletné. Azon esetben pedig, 
lm a hitközség idő folytán a felekezeti isko 
Iáját újból felállítaná, a tanítónak elhagyott 
állomáshoz való joga ujból föléled, bárhol 
volna is alkalmazva, kívánságára a múltban 
élvezett illetményekkel oda visszahelyezendő.

A lévai keresk. itjak folyó hó :29-én meg
tartott közgyűlésén a tisztikar a következő 
képen alakult meg. Anistetter Imre elnök, 
Ih*aun (ívnia alelnök, Nyitrai Miksa titkár, 
Schönstein Henrik pénztárnok, Márkus Jó
zsef jegyző, Hekseh Sándor könyvtárnok, 
választmányi rendes tagokká: Hochberger 
József, Kovács Jenő, Skopál Nibály, Neu- 
feld Samu, Sinkó Annin és Schram Kde 
Póttagokul: Hadi Rezső és Kried (ívnia.

Cirkusz Levan. Smuha .János igaz
gató mülovaglo társulatával Lévára jött és 
a (ívt'pteren ütött tanyát. Az egészen újon
nan epitett es kényelmesen berendezett fe
dett es fütött lovarda nagy személyzettel 
naponta igen változatos és szép prog
ramiam ad elő. \ asárnap zsúfolásig megtelt 
a lovarda agy hogy már jegyet ki nem ad
hattak. Holnap csütörtökön a városi s egény 
alap javára tog előadást tartatni, mely bi 
zonvára ismét nagyszámú közönséget fog 
vonzani.

Vasúti előmunkálati engedely. (labor 
Ignác és Lee Arthur mérnökök budapesti 
lakosoknak a kereskedelmügyi miniszter 
a zsitvavölgyi helyi érdekű vasút „Zsitva- 
iódémes" állomásától Hull érintésével Fiissig, 
esetleg ugyancsak ..Zsitva Kődémes" állomás
tól vagy Hull, Rendve és Szenese községek 
irányában Fiissig vezetendő keskeny \ágá- 
nyu, gőz mozdonyos h. e. vasútvonalra egy 
évre az előmunkálati engedélyt meg. dta és 
a vármegyét felhívta hogy nevezett engedélye
seket e részbeni működéseiknél a netán szük
séges hatósági támogatásban részesítse.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

Feher rózsa. A második csokor Sz**hb az el
sőnél. Hs sokkal illatosabb. Ón mmel közöljük elvtől- 
eV.'ig. Boldog az. ki megérti a rózsa illatát és „ , SH- 
logány dalát. Boldogabb az, kinek a rózsa illatát szór
ja és a legszeret óbb szív dalát küldi. J,ám kegyed 
IS l. ltétb Ilid bi/ík bein,.-. |,ogv ..<> megérti a vagvó ! 
sóhajt.-' M-*g k.-ll érteni"' Különben nem érdemelné 
im-g. Iiogv a legédesebb -ziv egv néma dobbanása is 
az övé l-g.v.-n! Kedves I.-veiében a kérés nem volt 
szerenvt.-l.-m sót ig.-n indokolt s mi sietünk is annak 
. l.-g.-t tenni. Iiogv az az ..egy valaki" (de éj„-M rsak I 
.-gvi in kar'.lozzék soká a bizonytalanság ntVesztéiben i 
N ??erVU;m R i lk é je  veaérelje kegyetek* u- \
v»nn i- A siker hold igsága a mi örömünk!
S* 1 E ih. UikouikuH stílusban tartott levele nem a 
szerkesztőt, hanem mint kell.-tt a .-imzottef találta 
nmg. A • imzett véleménye a kivetkező. \ b-vél Írói a 
füllent akkor, midőn igazmondónak óhajt látszani 
lévedésh. o ram mikor azt hiszi, ismerős a körülmé
nyekkel : k'.vetel. ninlon csak a kérésnek volna In-Ive 
és végre bár tudja. lmg\ isim rétién kéztől eredő és 
névtelen levelekre érdemleges Választ nem adiuik, azt 
írja: ..ne igv.-Ue/zék soha nn .tudni ki vagvok. ngv 
sem sikerülne. Mi akar h ni ? A farsangi tréfák
nak nem érkezett még .-I az idejük. Vagy az önnön- 
magára szabott számkivetésf dven szelleiiii légtorná- 
szattal akarja niegröviditeni ' A szerkesztő és a eim- 
z.-tt sejti. I S III e I I a levél i; íjának kilétét és esak 
egyedül ez az ok készteti őkel arra. hogy a költe
ményre bírálatot, véleményt m<-adjanak. Íme! A vers i 
torzszülötte egy valódi fin d< siecle szivnek. mely
ben sem igazi Ilit. sem igazi i mény. sem igazi sze- 
'•••»••> láncáén ' Ahol ■ gy I tt la . im idaág aa iaten* 
káromlással, az ékes mezbe hozóit bűn a rongyos 
"íliáju erény nyel. i-.t- \ h.i/s/.u!..it az. mely mire m.g- 
tannlt beszélni, az oltár előtt kromlásba tor ki és a 
l .in <'i'vénye k'-zőtt imákat z.e ged.-z ! A mellett kid 
alakja is visszatets/ő. a negyed.k versszakasz hat ma
liik sorában a láb Imw.ahh egv mankóval. Kz /. i.ág, 
kopog, borzasztóan és disgusl;.! akkor is. *|ia a h. la
kik kiróvó hangja nem bántam is. Keln-t azonban, 
hog,\ e vélemény azért ütött k. kegyedre és versére 
nézve oly halni, mert kellemetlen érzetet keltett a bí
rálókban a fentebb vázolt levél hangja, mint a mi
lyenhez szokva nem vagyunk Tehát le az álarcéul 
kedves hölgy. Bizalma bennünk s enyhébb hangú hú
rokat fog tán rezgésbe hozni. Jouberi év tárcarovat 
annyi tele van elígérve, hogy a önére hamarosan sor 
nem kerülhet úgy pedig aktualöságánál fogva értékéi 
veszti. Kg\éhként szívesen látjuk. Alar .Máskor ke
vesebb pontot és több történetet kérünk. Kzt tanulság 
végett közöljük.

H  I R  D  E T  É S E  K .

987 1899.

Hl.
Árverési hirdetmény kivonata.

A lévai kir. járásáiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ham
burger József végrehajtatnak ifj. lírányik 
Károly végrehajtást szenvedő elleni 50*frt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében az ar-maróthi kir. törvényszék a 
lévai kir járáshiróság területén lévő Szódú 
község határáun fekvő, aszódói LÍ18 sz. tjkvben 
A t  1. sorsz. alatt felvett s végrehajtást 
szenvedő nevére irt ingatlanaira az árverést 
550 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanra az 1899. évi november hó 10-ik 
napján délelőtt 9. órakor Szódó község há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni
f< ig.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 % -át vagyis 55 frtot 
készpénzben, vagy az 1881. LX t.-e. 4J. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1^81. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ában kije 
lnlt óvadékképes értékpapírban ti kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 188 1: LX. t. ez. 
17(1. ij-a ertehnéhen a bánatpénznek a bíró 
súgnál előleges elhelyezéséről kiállított sza 
i'ályszeru elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván, 1899. évi augusztus hó 
-9 .’ napján.

A lévai kir. jbíróság mint telekkönyvi 
hatóság Pogány Virgil kir. jbiró helyett 

Dr. Tejfalussy
kir. albiro

H i r (1 e lé  s e k
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