
II. évfolyam. fcéVa._f»QO nu%ii*7.tu% 2tt. 83. s/ám

Városi közgyűlés.
Léva város képviselőtestülete I*. 

hó ls-án délután rendkívüli közgyű
lést l.-irtotl B ó ti o g* li Lajos polgár- 
mosler elnöklete alatt.

A rendkívüli közgyűlések ren
desen igen érdekes lefolyásnak szok
tak lenni már tárgyaiknál fogva is. 
d(‘ az érdekességet e közgyűlés a 
legnagyobb mérvben nélkülözte.

Lett volna n^yan egy érdekes 
| ontja. melynek tárgyalásakor u- 

gy anrsak \ erejtékezett \ olna polgár
mesterünk homloka, ha . . . ha az 
a „ha" ott nőm lőtt volna, no de 
gondoskodott óinál* eleve arról, hogy 
ez olt in* legyen s o a lég irigylen- 
dohh angol llegmával és rá nóz\oa 
legjobb eredmény ny el fejezze Im* a 
ko/.gy Ól ősi.

A tárgysorozatba a leghalkabb 
pianissimóval volt hee.siiszlatva an
nak a bizonyos szám\e\öségi jelen
tésnek a tárgyalása, molyról lapunk 
előző számaiban oly kimeritőleg, bár 
a polgármester árra nézve nőm a

T Á R C A .

Régi nóta uj nóta.
I r ta  Ranki Vidor.

I Jnesáimtot kérek, nogy ezt az elcsépelt > 
ósdi nótát pöngetern meg ugyancsak 11j<!• »n- 
siill l;tiitoiiion. Szerelmes história! Történt 
hasonló a világ teremtése óta száz és ezer 
és ú j  \ olt mindegyik. . . . ed vés volt mind
egyik.

A mairam jó szántából nem imám meg. 
de megígértem az én Pisla barátom ak. n<> 
meir az asszonykájának, hogy meg.ro::, az ". 
illetőleg az ..ok” szerelmes bistóriaját. .

Hol is kezdjem csak? . . . Dcniipic 
szerelmes volt a fiú, — * naivon szerelmes, 
fitt sétáltak azon a hűvös, holdvilág  estén, 
már t. i. a mikor az én történetem megesett, 
Pista, meir a leány a patak pártján Kezdő 
dik az egész dolog, hogy (iyursieseknál név
nap volt. Az előestén ott volt az eiré ẑ ro
konság, niejr egy pár fiatal ember. Köztük 
Pista . . .

\ társaság fölkelt az asztaltól. Az urak 
hozzá telepedtek a lebontott asztalokhoz, ke
délyes tarokk-partira. Az asszonyok Iont a 
teraszon beszélgettek. A fiatalság levonult a 
nagv hars alá és vidám játékba kezdett:

— ..Haragszom rád!
— „Miért?

legkellemesebben foglalkoztunk. 
Lzen a küzgyillésen kídlett volna a 
polgármestert a közgyűlésnek fele- 
lelősségre vonni a vétkes negligen- 
eiájáért, a mi s z á m a d a t o k b a n 
lett általunk b e b i z o n y í t v a .  De 
ó gondoskodott arról hogy ilyen, a 
kel 1 emes ny aralást megaka<IáI \ <>z«'» 
közgyűlés egybe m‘ kerülhessen.

Hát mit tett a polgármester urV
A közgyűlési meghívókra aug*. 

lb-iki dátumot irt, 17-én lett az a kö
vön lenyomva és l<S-áu, a k ö z gy ű- 
I é s n a p j á n délelőtt és délután 
lettek a meghívók kmordva. Lnnél 
pompásabhan nem is lehetett \olna 
csinálni, mert s(d\ képviselőnek ké
zéin* sem jutott a meghívó, sokan 
a két ünnepre elutaztak, sokan pe
dig* és épen a legnagyobb kori
feusok, kik igazán tudnak érdek
lődni a város ügyei iránt s kiknek 
szava sniyos teherk ni nehezedhe
tett volna a polgármester ur lelki- 
ismeretére szabadságon vannak.

Azzal a 17 1<S képviselik el az

..Meri olyan csúnyán nézel rám
Jivn nsigysám zálogot ad Nem 

mondta rá : „nekem az úgy tetszik."
J ) r  mit adjak .lesszns az órám! 

Ktv esztettem"!
..bizonyosan a kert végében, a pa

tak partján, mikor az imént ott jártunk 
szólt közbe egy szőke fiatal ember.

Az egész társaság fölkerekedett. A fiú- 
tat emberek Ígérték, hogy ha a fold alól
is. de elükének.

..N<* zavartassátok magatokat ! I Ijc-
m»k le az urak! Majd én magam keresem 
,n,Mr. Sziráiivi fordult oda egy magas
barna fiúhoz jöjjön, legyen a lovagom".

Sz irányi Pista régóta nezte a leányt, 
figyelt minden mozdulatára. A fölszólitási i 
illegr*,zzent. KI is pirult kicsit, ol is balava- 
n\odotl; azután eldobni a félig kiszívott 
cigarettát, hozzá csatlakozott a leányhoz és 
megindultak lassan, szótlanul.

( ala értek az ut azon részére, a mely 
lekanyarodik a holdlénynél csillog ép patak
hoz. Ide már nem hatolt a kártyázok asz
talán levő üvegburás gyertya lonye. t >ak a 
holdsugár világított a vadgesztenyefa lomb
jai között. A túlsó parton elnyúló rétről Iris- 
sen kaszált széna illatot hozott a szellő, m e g  
az üde patakviz illatát. Nem tudom ez volt-e 
az oka. vagv nem. Kiég az hozzá, hogy a 
lányon elérzékenyedés vett erőt. Szembe tor

tán (vájjon határozat képesek-e ezek, 
mikor a város p é n ii gy  e i t el
döntő kérdésről van szóVl azt 
határoztatta el a polgárfő, hogy 
majd ő s z r e  hozunk érdemleges 
határozatot.

Nagyon helyesen! Addig hadd 
folyjanak In* azok a kinti ívőségek, 
melyeket már két „ a r a t á s  elótt“ 
nem akart a polgárnagy ur a sze
gény adófizető polgároktól kik
pedig nem is tartoznak be
hajtatni.

Nagyon helyescza határozat elna- 
p(dó határozat azért is. mert közben 
megjöhet s minden valószínűség sze
rint meg is jön a miniszteri tanaesos, 
kinek v izsgálata után a képv iselő- 
testiilet egész tiszta képet nyer a 
a polgármester eddigi ténykedésé
ről és a városházi állapotokról, 
melyekről program beszédjében azt 
Ígérte, hogy üvegház lesz, melyen 
át mindenki mégláthatja a tiszta 
munkát és mégis midőn most meg
bolygattuk az üvegház belsejét, hogy

dúlt a fiúval, a ki le le hajolt hogy za
varát elrejtik? mintha az ólát keresné, és 
ellágyult hangon súgta:

„Pista! ne haragudjék reám 
a múltkori elutasításért. Nem várt sze
relmi vallomása olyan zavarba ejteti, hogy 
igazan nem tehettem mást. Nem tudtam ak
kor, hogy mit beszélek.** —

„Ha tudná mennyit szenvedtem azon 
az éjszakán,** — folytatta remegő hangon. 
„Hogy bántott a lelkiismeret. De jóvá 
akarom tenni ügyetlen hibámat. A maga. 
meg az én boldogságom függ tőle. Meg 
akarom mondani, hogy . . . hogy . . .

Hogy nemcsak nem szeret, hanem 
megvet, utál!

— „Nem. hanem azt, hogy szeretem 
forrón, kimondhatatlanul!!

„Irén, édes Irén! — Atkámba a 
leány derekát, megcsókolta szétkuszalt szőke 
lmját.

— „Szeretsz?"
— „Szeretlek!*

„Irén! hol vagy! A vendégek bú
csúzni akarnak ! hangzott a teraszról A leány 
egy határozott mozdulattal kiszabadította ma
gié az ölelő karokból, bátra simította a ba
ját és tólsietett a mama hivó hangjára.

Pistii hosszan illanna nézett. A szivé
ben olyan édes meleget érzett. Most először.
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csak lm van tiszta munkát lássunk. 
n| van haragos liadonaszast \ isz 
végbe, mintha a rábízott Irigvszek- 
rénv kincseit akartuk volna el
rabolni

Hát várjunk őszije, az bizonyo
san nagyobb rendet teremt a \arosi 
közigazgatásban, mert Kalíka mi
niszteri tanácsosnak naii’v ketlve 
van a modern Hercules szerepén* 

a tisztogatásra.

H I R K K-

Királyunk 70 eves szüleire napiul 
városunk is szépen inegiinepolte f. lm l s án. 
A k. . .• |*;11 • ■ i• *k*• 11 s<>k magánliáxon i- /.is/
l. '.k lentitek és m*>zsírlo\ések hirdették a 
iiatry nap jelentő.-' írét. I ►elelőtt a plébánia 
templomban Báthy László prcpostplcbános 
hálaadó isteni tiszteletet tartott, melyen a 
helybeli hou\éd tisztikar é> tartalékom tisztek 
\1 i*-hál*-si**> (lyorey őrnairy vxeté-e alatt 
telje- -./ámhán és ko/hivalalok küldött- ■'‘"••jjK 
megjelentek. Kivonult **gv dis/.század és a 
tartalékosok nagy ré-ze is. I léiben a honvé l 
tisztikar 40 terítékű di-zebédet adott. mely* n 
valósunk előkolöséeci közül többeket vendé' 
gül láttak.

Hazassag. Bureics Vilim** nyitrai
m. á. v. >zániti<zt f. ho 11-én vezette oltár
hoz Nagy Szombatban Szatlunáry Kazmér 
posta és távíró-főtiszt kedves leányát Hizi 
két: Aeárdy dános lévai kir pénzügyigaz
gatósági végrehajt*, f. hó 1(> án esküdött 
oiok hüsooet Miki a Ilonka ki-n-szonynak 
I jéván.

A lévai izr hitközség imaházában f. ho
is án szombaton <> Felsége szeretett kirá
lyunk 7Ó-ik születés napját kegyelettel ünne
pelte; bálaadó Istentisztelet volt annak befe
jeztével Lieberrnann Jakab hitközségi 
főrabbi úr ékes szavú szónoklatával ecsetelte 
-/.eret* -tt királyunk dieső uralkodása alkot 
Hiányosa ténykedéseit és magyarokat kitüntető 
atyai e-aidvi-cL^ét és az összes jelenlevők által 
kísért imában kérte reá az ég legbővebb 
áldását.

Esztergomi ünnep. A magva** keresz- 
ténység »’‘v a koronozás 000 éves jubileumá
nak ünnepén folyó h«* 14-én és ló-én igen 
számosán jelentek meg Bars\annegyéhől is 
Ksztergoinlmn. Arany..- Maródiról és Léváról 
küldöttségek jelentek inog s nyertek

► hihizalmat, erőt. Majd bemártotta zseb
kendőjét a \izhe. Megtoriilte i//.'>, fölhcvült 
areát. Frizuráját rendbe szedte, ciga
rettát sodort, s nyugodtan vegyült 
a ké-ziilődő vendégsereg közé és nem látszol! 
e-z.iv venni a feléje irányult diskréten mo 
""lyg<'» arcokat. Hogy az óra meg nem ke
ndi, a.*:t az egész társaság legnagyobb saj
nálattal vette tudomásul. Kzt a következő 
napon beszélte *4 nekem az én boldogságban 
úszó Lista barátom.

Nagyon bizalmas barátok voltunk, so 
káig együtt voltunk szállítson. Sajnáltain 
szegényt fiút. Tudtam, nagyon bele gabalyo 
dntt abba a leányba. S ez volt az első kn 
mo|\ szerelme. Csak ne úgy végződjék, mint 
az .,első szerelmek" szoktak.

Csalódással.

Kgy évig még együtt voltam Szirányi 
Pistával. Akkor szétváltak illáink. Kn Pestre 
kerültem. <M nem tudom hova sodorta a sors 
vihara. Kilenc évig nem hallottam hirt felőle.

Most a tavasszal főnt jártam Hőmőrben. 
A vonat egy jelentékleleii falucska állo
másán állt meg. Leszálltam és beszédbe 
kezdtem az állomás IV inok kel.

..Mikor indul a vonat?"

..Ilii'-/ pere múlva. Pelsöcre utazik 
uraság*k! ?

„ N e m  Jolsvára. Lakik itt a faluban 
un család?

Léva és Vidéke

vendégszerető ellátást Vármegyénk fő
ispánja K a z y  J á n o s  c-iszari **s királyi 
kamarás, haró d e s z e n a k István 
főispuni titkár kíséretében - 1 h*. H u l l  y
1 Vil pedig országgyiilési képviselő teuye- 
diszmagyar ruhában j*4eutc»k meg az ünne
pélyen. A főispán K ó in 1 ó > s y Ferenez, 
1 »r. l í u f í y  Kai pedig Hr. W a 1 t e r < ívnia 
kanonok sazánál voltak elszálásolva. Lévá
ról a polgármester lo vat irh < íusztá\, Bel lan 
Adolf, liátjhy La-zlé'^Laknor Aurél és Lak 
n o r István stb. \ * lehély;..! N etleeky \ in****, 
M a y e i h u h o r Korén*-. J h . t) r a v e t /. 
Kálmán. L u 1 i e s e k Izidor s azonkívül úgy 
Léva, Aranyos-Marul h mint Verebély vidéké 
röl <s0 100 főből álló zarándokló népcsapa
tok vettek reszt egyházi zászlókkal az un 
nepélyeii. Az aranyos-maróthi küldöttség 
több tagja üdvözölte K i t t e n b e r g e r Ist
ván kanonok, volt nemcsényi csperos-plebá 
nost s szerencsét kívánt neki a jubileum al
kalmából nyert kitüntetéshez, a pápai prae- 
látusi mólt**s;jgtio . aki szeretettel ölelte 
k**blére a tisztéig.. mindegyikéi. Az ara
nyos-maróthi és verebéiyi küldöttségek tagjai 
a papnöveldében, a lévaiak piaiig a fürdő
vendéglőben adott diszebéilon vett*‘k reszt. A 
főispán és Hr. H u f f y  Pál képviselő a her- 
regprimási palotáéin voltak a hihornok 
he:.-•■gprimás vend. g-n. Az ünnepély lefo
lyása, *4\ erős nemzeti jellegei mutatott, 
hogy csak sajnálni lehet, hogy az egész 
magyar társadalom, felekezeti különbség nél
kül, nem vett részt az első magyar király 
koronázásának IKK)--adós jubileumán. Hiszen 
a valóságban tényleg úgy is volt az Kszter- 
gomban. Felekezeti különbség nélkül ünne
pelt ottan minden magyar ember. I s t e n  
K i r á l y II a z a a magyarok ezen szent 
háromsága, a nemzeti lobogó hármas színé
nek zománcával díszített aranygyűrűként 
fűzte össze a sok nyelvű s különböző vallása 
néptömeget Ksztergomban az ünnepély alatt. 
Adja a magyarok Istene, hogy ezen arany
kapocs évszázadokra tartson össze mind
nyájunkat!

Nyári táncmulatság. Kellemesnek igéi 
kezű nyári táncmulatságot rendez f. hó i’ö-én 
az Oroszlán vendéglő termeibe i városunknak 
nagyobbára egyetemi fiatalságból áll*) és 
m**st itthon vakáció fiatalsága. A mulatság 
iránt tekintettel, hogy Léván ugyancsak
fehér holló számba megy a hasonló vállal 
kozás igen nagy az érdeklődés, mert
annyi most a láncos fiatal ember, hogy a 
táncmulatság sikere elmaradhat lan. Az agilis 
rendezőség mindent, elkövet, hogy a vára
kozásnak minden tekintetben megfeleljen.

Eltűnt kis lány. S i n k <* Juliska. 
Sinko János 7 éves kis leánya szombaton 
átment nagynéniéhez Juhásznélioz, kinek

„Igen ! Szirányi földbirtokos." 
..Szirányi István ? !"
.. Igen az.”
...Megnősült ?"

..Igen, *1** sem őt, som a fele 
ségét nem ismerem. Magain is uj 
ember vagyok iit. He méltóztassek bemenni 
a faluba. Ide egy rövid félóra. Keresse 1*4 
őket. Bizonynyal nagyon szívesen fogadják. 
Faluhelyen nagyon megbecsülik a kapatos 
embert. Az esti vonattal meg tovább mehet 
az úr Jolsvára, - badart az állomás fonok.

Kihatároztam, hogy bemegyek Szirányi 
ékhoz. Kgy nap ide vagy oda. mindegy. 
Lgy is csak proforma utaztam, hogy iái is 
utazzam valamit. Pistái nagyon vágytam 
látni. A feleségére meg nagyon kiváncsi vol
tam. Ajánliam magamat és neki vágtáin a 
falunak, a legrövidebb utón, a gyalog ösvé
nyen, a ringó gabonulöldek között.

1* olertein a domb tetejére, a hóimét az 
egész falut beláthattam. A domb oldalba fe
küdt mintha féloldalt akarna dőlni.

J"l>bra a falutól megpillantottam a Pista 
hazat. l-alkeritéssol körülvett kert fái közül 
emelkedett ki piros cserép teteje zöld zsalus 
adlaka. sárga falai.

Lassanként leereszkedtem a dombról, 
egyenesen annak a csinos urduknak.

(Folyt. kuv,j

Ki zsebet nevű 11 éves lányával csakhamar 
loméii*e\ a IIákor/.\ térre a Per••*-/. vizéhez. 
Itt a két kis lány *—xe\e>zelt *- Juhasz 
Kr/..-éhet a kis Sinko Juliskát belökte a pa 
takba, mely ni k - léiében ruhát mostak. Ju 
húsz Krzsi* aztán nyugodtan haza ment, nem 
-/olt senkinek a történetekről és csak hétfőn 
mikor a kis Julist keiv-iék, vallotta he szór 
nyű tettét. A rendőrkapitányság a Pereez 
vizet lebocsajtatla s a telt színhelyétől korul 
belül ÍJUÜ lépesre meglelték símin heis/apolva 
a kis áldozat tetemét. Juhasz Krzsi ellen a 
bűnvádi eljárást korára való tekintettel be 
szüntették.

Megszökött rab. Kiülhettük múltkor, 
hogy C s o n g o r  István napszámos, kinek 
néhány napi kotort, kellett volna a városi 
börtönben elszenvednie megszökött. A napok 
fűm elfogták, le is lilto büntetését, he mint 
hogv kiderült, hogy bolyongásai időközében, 
a mezőn dolgozó munkások eleimi szereit e.- 
egyéb elei leiliotö ingóságaikul (‘llopta, újra 
bűnvádi eljárás alatt vau, mely bizonyara 
nagyobb büntetéssel fogja sújtani, mint a 
milyet most kalandok kozott átélt.

Kulisszák mögül. Kszicrgombau l*"»r- 
tént a nagy jubileumi ünnepségek alatt. Ki
múlt a fényes nagy mise, elmúlt a küldött
ségek tisztelgés.* es a magyar szokásokhoz 
mértén kiki ment bioáini inagnum áldomást. 
A Fürdő vendéglőben a hercegprímás \»*n 
dégei gyüiekezéuek össze. Kpen a levest enni 
készülték miliőn betoppan egy feketébe id
őzött alak. Nem volt elegáns de igen érde
kes. A rendezők idője sietlek és a nevét kér 
dozték. Az újonnan jött büszkén vagta ki ne 
vét egy országos fdhivuluok hir-'- nevét. 
A rendezők örömmel fogadtak es a püspökök 
mellé az első helyre ültették. Keveset beszélt, 
de annál többet evett. A bankett végeztével 
az uevarias rendezők, kik folyton megmélto- 
sugoztak az idegen urat azt i- megkérdezték: 
Parancsol még valamit kegyelmes uram? Az 
pedig két kezet melle kidomborodó folytató 
-ara téve, derült arccal és erős tótos akcen
tussal felelte: Hat biz jo volna egy kizs ta 
iok! A rendezők usszenéztek. Ki lehet ez? 
Végre az egyik bátorságot vett *is megkér 
dezteálla-at. ..Hát én megyei utibiztos vagyok! 
Igenis kéi*em alassan. Persze hamarosan ott 
hagyták a méltós;igos urat ki a legjobb lel 
adatokat kapta.

—  Sok sziiió t en lekel ama k •rülméiiy, 
hogy a kik a szmipályara készülnek, rend 
hívni előnyös és teljes kiképezte! *sl nyernek 
az összes színpadi szakmára (még uz operetté 
es operára i-.) a liatoságilag támogatott 
.. h e l in a g y a r <> r - z a g i > z i i i : i  ii v é 
- z e t i  kéj )  ez dé b e n ” T r i i i r s v á r u t t ,  
mely intézet JS’Jö bán aiajatalolt es főcéljai 
iiük egyik**, hogy a Imdapcsii .Iragasfiggiil 
szeinhen 1 cme-varol 1 a képzelhető legolcsoöh 
életmódot nyújthassa, mert hiszen k*»ztudo- 
masu, hogy legnagyobb művészeink legiu- 
kahn a szegényehh néposzt.-ílyhoi herülnek 
ki. Míg lehal eddig csak óriási költséggel 
juthatott valaki teljes kfpz**iisegge| a színi 
pályám, a i eme-varott leiesüett szinmííve- 
s/.eli képezdi.'hen a legkisebb .áldozattal i- 
t e l j e s  k é p z e 11 s e g nyerhető (ép oly 
képesítés, mint a budapesti szim-iskolakhan) 
és pedig fényes erednienynyel, bizonyítja ezt 
ama körülmény is, hogy mindazok, a kik **z 
intézetben végezlek a legnagyobb varosok 
színhazaihoz nyeri *k előnyös szerződést. \e~ 
Aie-v inleiicioja ez intézetnek az is, hogy a 
szegény, de előnyös képess*'*güek teljes tan 
dijmentes-egei tanulhatnak, sót ellalfisuK* 'I 
is intézkedik. Az intézetben internatns e i 
a leányiuivenilék szamara, ahol a leggondo
sabb felügyelet alatt vannak. Föltétel: meg- 
lelelö külső e- tehetség; 4 e l e m i  (nem 
szükséges polgári) osztály, férfiaknál H> *Js, 
l öknél 14 J ) eves eleikor. N’álasz bélyeggel 
ellátott levelekre, bővebb felvilágosítást is ad 
a színművészeti képezde igazgatósága 
Temesvárról.

Vendéglősük, korcsmarosok es szeszki- 
merok figyelmébe. A kereskedelemügyi minis 
tér által kiadott rendelet értelmében nemcsak 
a bornak *•> sörnek, hanem a pálinkának 
azaz az égetett szeszes italoknak nyílt edé
nyekben Tagy poharakban leendő ipái szerű 
illetve korcsmái kimérésére is kizárólag csak-



b'va és Vidéke 1900. auírusztus 23.
is a korona hitelesítési bélyegei ellátott 
üvegpoharukat s/.a!*ad barnáim. Az 
halaro/.mány uthágöi az IS79 \ L, t. ez. 1:H 
vj a alapján lesznek büntetve.

Lakatos Sándor, ki , • a
nyári hónapok alatt koritniezán Ltyonyork'Hi
tette pompás nótáival a fürdőzó közönségét 
a napokban visszatér és elfoglalja újra he 
ylét, melyet eddig a nagy vallói cigány zene 
kar toltott he nagy buzgalommal.

Az újságok szaiücasa. \ k e re k e d d  - 
mi mini>/Jcr fontos reformot szándékozik 
keresztülvinni az ujságszállitas térén. Mint 
az Alk. értes d, a lapuval a jöröbeu cím 
szallag és bélyeg nőikül fogjak szállítani 
s minden pösmluvaíalnai lesz egy jegyzék 
az azon a helyim lakó előfizetőkről s ennek 
alapján fonják kézbesíteni a lapokat. Lzen- 
1111 tehát az egy bizonyos helyre szállítandó 
lapokat külön lopjak csomagolni s a hé íven 
helyeit a lapok cgé>z évre szoléi pausalet 
fonnak tizet ni.

A k irá ly  születésnapjának 70-ik  ev fo r 
dulója alkalkalmábol a varmenye alispánja 
következő meghívót adta ki: .. 1 íarsvári negye 
torvényhatósáni bizottsága tol vő évi jmnns 
ho i-en tartott évnenyedes közgyűlésében 
120. szám alatt hozott Határozatával elhatá
rozta, huny lörhelten ragaszkodásának e> 
máz rajongó szemtelenek kifejezést Ion adui 
azon alkalomból, hogy t) Felsege apostoli 
királyunk folyó ho l-s au ünnepli 7t> ik s/u 
lelesnaj jéit. Alin ennek menfeie.ocn egyrészt 
leiiratot terjeszt fel a véirmenye közönségé 
<) Felségéhez, ma.meszt e lm IS án uéieioii
I l lírakor ünnepi istentiszteletben részt vesz 
a helybeli ró n. katli. templomban. Mioiu 
erről a törvényhatósági bizottság igen tisz
telt lúgjait ezennel értesítem s az elöl idé
zett kózgvülesi liatározatnak megfe,eluen 
teikérem, hogy az ünnepi istentiszteleten 
III *nj ‘lenni sziveske.ljeili'k, ériesile.n, hogy 
a templomba együttes felvonulás ezéljábói a 
várni \nye közönsége délelőtt 1 *11 urakor a 
székház nagy termében gyülekezik.

Gyasziiir. Kgy ismert, köztiszteletben 
alléi nagy esaládot ért ismé*t fájdalmas ve>z- 
teség az egyik szeretett fivér elhunytéval. 
Neme>jáei Szeesányi Kaj“táu,alig egy kot 
hónap után követte a túlvilágra éltes atyjai, 
kinejv nevét jé) tniajdonsagait mind, esak 
erős szervezetét nem örököl;e. .\ gy aszóin 
család a következő jelenhet adta ki: Alulí
rottak fájdalomtelt szívvel jelenők, hogy a 
felejt netten jó férj, a drága jéi atya, a sze
retett jo testvér és rokon nemes jaei 
S/.eesanyi Kajétáu ipolysémi királyi nö
vény széki hírét. Komarom -Szent-lYteren, fáj
dalmas. de az l'r akaratán való példás meg
nyugvással viselt öt havi hosszú szenvedés 
é> a halotti szentségek áhitalos lelvetele 
után életének 39 ik, boldog házasságának
II ik évében, folyó hó 12-én halhatatlan lel 
kot visszaadta Teremlöjének. A felejthelet- 
Izu halott földi maradványai 1\»l\<» lio 11 en 
d. n. létrakor fognak a komámul szeul-peteri 
temelohen, a foltámadas nagy napjáig nyu 
gnomra helyeztetni, az engesztelő ont mi 
seáldozat pedig ugyanott I. hó IlJ-an reggeli 
9 ómkor fog a Mindenhatónak felajáultatni. 
Komarom-Szeiit-l'éter, l'.MM augusztus 12 en. 
Az örök világosság fény esküdjék neki! 
Szeesányi K aj e tán né szili: W eisz 
Leont in özvegye. Szeesányi Léza es 
llozsike árvái. Szeesányi \ i 1 ma « - 
.hiszi ina nővérei. Szeesányi \ ilmos e. 
kanonok, nagybátya. Szeesányi i»yu.a 
plébános és Szeesiinyi .József ura l. ; uis/.;. 
fivérei, valamint ez ulóblinak neje lő . 
Janka és gyermekei Magda es Lacika.

H I R D E T É S E K .

27ló. szám.
. 1900 tkvi.

Árverési hirdetmény kivonat.
A lévai kir. jáiásbiróság. mint ikvi ha 

t/tsag közhírré teszi, hogy a barsmegyei nép 
bank s csatlakozott társai vegrehajtatónak 
1‘enzes Károly végrehajtást szenvedő elleni

!•*_ korona <>| fillér tokovelclés es járulékai 
iiámi végrehajtási ügyében az ar.-maróthi 
kir. törvényszék a lévai kir. jhiré.séig téridé 
ten levő nemes oroszi községben fekvő IV’ 11 
z*'  ̂ Karoly nevén vezetett s ét/v. IV-iizes 
Jauosiie szül. Ilornyák Krzsébol által kiár 
\eirlt, a nemes omszi 13h. sz. tjkvben A I 
h. sorsz. a ingatlanra 27s korona, a 22o sz. 
íjk\ he11 A I sorsz. a. ingatlanban való1 re 
>z ,ro 192 korona, az ugyan ottani 23li sz. 
tjkvIuMi A I I szoisz. alatti, ingatlanra 239 
koronában ezennel megállapított kikiáltási 
.imán elrendelte es hogy a fennebb illegje 
Ml ingatlanok az 1900. évi október ho 19-ik 
napja-n d. e. 9 orakor Nemes-Oroszi község ha 
z.ánal megtartandó nyilvános árverésen a 
ne l’a!lapító]i kikiáltási áron alól is el
adatni fog.

A h\gj egy ez t et ik hogy a nemes orosz i 
I3h és 229 *z, tjkvekben ( ’ «l (>s 2 tételek
alatt ozv. I 'enz.es .lanosné szül. Mentus Ma 
ria jav ara bekebelezett özvegyi jog ezen ár 
verés által m*uí érintetik.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok hi-o.iranak 10 n keszpéuzbeeu vagv 
az 1SS| LX. t. e. -12 §-ában jelzett árfolyamaiul s amitolt es az ISS1. évi november hét 
1 1 ‘!* 3*k»3. szám alatt kelt ig.azságiigyminisz- 
h'ii rendelet s k áhan kijelölt ovniiékképes 
érlékj apirhan a kiküldött kezéhez letenni 
■\ .gy a I nni  LX. I. e. I itt. a értelmében 
a hallat pénznek a bíróságnál előieges elhe
lyez serol kiállított szabályszéni elismervénvt 
als/.olgaltalni.

Kelt, Lé an 1900. évi aug. ho 7-»*ií
0r. Te jfaü isy

kir. aljiMi'o.

\ mi szerencsém a nagy
érdemű közönség becses tu
domására hozni, liogv a lévai 
íatelepemen egy dúsan beren
dezett sirkő-raklárl nyilottam.

I'ölörekvéseill leend jlllá- 
nyos árakat, ponlos kiszolgá
lást mindenkor szem elöli 

tartani.

Magamat a t. közönség b. 

párt fogásába ajánlva
t i sztelettel

S/aiter Izidor
fakereskeüő és épitészfti vállalkozó, Léván.

Ikirs m. Ktdsö-IVden 7 
kát. holdas birtok, lakással és 
hciíeikckkcl Itérín1 veludö. 
(“setleg eladó.

hávebbel Ihíez Jómísmíl. 
iiéván.

Levelezőlapok sajai fény
képpel ellátva megrendel
hetők. Münz Márk lényke- 
pésznél. Lévan ZöldkerL-ulca 
53. szám.

H O L C Z M A N N  B Ó D O G
L é v á n .

Mindennemű férfi és női divatáru, pi
pere ezik kék s«‘l vem és mim szövetek kala
pok legnagyobb választéka magyar gy m i
méi nyn árukban.

Ajánlja dúsan felszerelt mindennemű
ú ri d iva t czikke it.

Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Vidéki in 'g rendel esek cjyc.rsan és pon

tosan eszközö lt el n e k .
U j! Különös figye lem rem elto! U j!

A nagym. m. k. honvédelmi m in iste rium  
á lta l h iva ta losan jónak e lism ert

AsbesL-ialpak.

Köszitmd nyilvánítás.
Ö Fensége Snlvator Lipót foherczeg

udvarmesteri hivatalától.
Általános Ashestárn gyár.

é’> kiréilyi Fenségo Salvator
L  p • F o h e r r /e j ren tlk ivü l meg van elégedve

- H'sttalppal bélelt czipőkkel. Ö Fensége 
lios-'.abb gyalog kiránduláson használta e 
i :jtőket é*. érezte, hogy lábai nem fáradtak 

. i Ilit más közönséges czipőknél. Knl 
dók egy pár vadász rzipöt, hogy annak a 
mintájára készítsenek másikat asbesttalpbé- 
|és>e|, ugyanannál a czipésznél s aztán küld
jék ide.

Hisszük, hogy e vadászczipök ép oly jók 
lesznek s ep oly m egfelelők.a m int m egfe le lők 
voltak a szalonczipök.

Zágráb, 1n9S. július hó S-án.
KRAHL, huszárkapitány.

Magyarország volt miniszterelnöke, a 
ko/.igazgalási bíróság eln«»ke, a következükéi

; ii'jii:
'Tisztelt 1 lektor nr!

Az asliesthetein ezipétk kitiillőekliek bizonyul 
lak, szilárdan és puhán járok; megszűnt 
minden lábfájásom, ug.v hogy azt hiszem 
láhhajoiu semmi lovalthi orvoshist nem
i gén\ <d.

Szives lamicsiil ké.szoni 
I bilioson, IS97. év i szeptember 17 én 

tisztelő Ilivé 
WEKERLE Sándor

Ne viseljen Ön lábbelit a dr. Hoyyes IV h* 
szab. Asbesttalp betét nélkül.

Nincs többé kíhlYijns:
Sem tyúkszem, sem izzadó* láb 
sem börkeményedés, sem lábdaga- 

nal, sem lahégés.
I »o\ jd idei v iselés u lá n  megköniiye- 
h iil a ja rasa  annak,|ki czipőjét dr. 
Högyes-féle az egész világon szaba

dalmazott asbesltalpbéléssel látja el. 
Kettős vastagságú 2.40 korona, egyszerű

1.20 korona.
Az asbesttalpbélés kitűnőségét legjob 

han bizonyítja, hogy a cs. es közös hadsereg
ek es a m k ir. honvédségnek eddig 22 .500 pár 
s zá llít ta to tt.

Szétküldés csakis utánvéttel, vagy a 
pénz előieges beküldése mellett. Felvilágosí
tások, prospektusok és koszoiietnyilvauitasok 
ingyen.
Viszonteladóknak és czipészeknek megfelelő 

árengedmény.

Az Asbestáru gyár képviselete

h ó i m ; /  \i >\x \ n o  d o g
L  é v á n.

Nagy választék magyar gyártmányokban




