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A céllövészetről.
Budapest, 1911. augusztus hó.

A hadi fegyverekkel való céllövősport a 
legfiatalabb magyar sportok egyike. Még 
tiz éve sincs annak, hogy eldiirdiilt az első 
lövés a pestszentlőrinci lövőtérségen, az 
első Szemere-dijért és ezzel megszületett a 
hadi fegyverekkel való céllövősport Magyar- 
országon.

Az uj sport rövid idő a’att szinte hihe
tetlen fejlődésnek indult. Miután azonban a 
magyar faj isten adta tehetségét ebben a 
sportágban is érvényre juttatta a külföld 
jól begyakorolt művészeivel szemben, more 
patrio, hamarosan elkövetkezett az elernye
dés korszaka.

Ma már ott vagyunk, hogy e honvédelmi 
nézőpontból oly rendkívül nagyjelentőségű 
sportágban Magyarországon nemzetközi 
jellegű versenyekről egyáltalában nem, or
szágos vételkedésekről pedig csak ritkán 
hallunk.

Joggal érdeklődhetünk az iránt, mi ennek 
a tuiajdonképeni oka ?

A legnagyobb baj mindenesetre az, hogy 
a magyar céllövösport kezdeményezője 
hiába mutatott rá, annak honvédelmi fon
tosságára, szava a pusztába kiáltott.

A magyar arisztokraták és nagybirtoko
sok ugyanis elfelejtették követni a nemes 
példát. És elmaradt az egyes birtokokra 
tervezett és sportszerűen berendezett lövö- 
1 ázik {elépítése, amelyek ped g elsősorban 
lettek volna hivatva a hadifegyverekkel való 
céllövő sporf szeretetét — angol mintára — 
a nép legszélesebb rétegeibe országszerte j 
beoltani.

Velük maradtak el azután, a kellőleg nem
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is értékelhető jele tőséggel biró országos 
és helyi jellegű versengések is.

Manapság ott utunk tehát, hogy a Bu
dapesti Egyetemi Atlétikai Klub és a Pest
szentlőrinci Lövész Egyesület modern érte
lemben rendezett okásos versenyein kí
vül Magyarorszag n hadi fegyverekkel való 
vetélkedés alig van. Ezek közül is a Beák. 
őszi versenye zárt verseny, mert egyik 
versenyszámában csak főiskolai hallgatók, 
másik versenyszámában pedig csak juni- 

j orok vehetnek részt. Tavasszal ugyan már 
a Magyar Jogász Sportegylet céllövő szak
osztálya is vállalkozott nagyszabású céllövő 
ünnepség megrendezésére, de mindez, még 
mindig kevés. Hol vagyunk még a National 
Rifle Association által a céllövő sportok 
különféle ágazataiban elért sikerektől ?

Egyik legrégibb lövészegyesületünk lövő
térsége (a budai; zárt fekvésénél fogva 
harcászati lövészetre még nem alkalmas. Az 
ország többi részében a pestszentlőrincihez 
megfelelően berendezett polgári céllövőtér
ség nincs. Fehér holló számba megy, ha 
valamelyik vidéki városban céllövő verse
nyeket tartanak. Pedig ezeket a versenye
ket még a sportszerű rendezés dicsérete 
sem illeti meg.

Legtöbb helyt még most is a pénzügyi 
szempontból indokolt „lüvés-bárca váltási 
rendszer* dívik. Ez alatt pedig az értendő, 
hogy addig javíthatom a már leadott lövé
seim eredményét, újabb lövéssorozat le
adásával, ahányszor van hozzá zsebemben 
elég nevezési dijam, vagyis ezüstöm és 
aranyom.

Lehet tehát ez a rendszer jó jövedelem- 
forrás, vagy szolgálhatja azt a célt, hogy 
a versenyrendező egyesületeknek a dijak
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mennél kevesebb költségbe kerüljenek, 
egyszóval mondható financiális nézőpont
ból jónak, szükségesnek, sőt mellőzhetet- 
lennek is, de erkölcsi alapja nincs és szinte 
többet árt eklatáns sportszerűtlenségével a 
céllövősportnak, mint használ.

A szigorú sportszerűség megóvása és 
terjesztése körül mindenesetre nagy szol
gálatot tehetnének a hazai céllövősportnak 
az atlétikai klubbok, ha programmukba 
vennék a hadi fegyverekkel való vetélkedé
seket is és a nálunk meghonosodott ko
moly sportszellemet átültetnék a céllövő
sportba. De országos propagandára volna 
szükség emellett még abban az irányban 
is, hogy egyelőre legalább minden megye 
székhelyén alakíttatnék speciális céllövő 
sportklub, amely a megye területén lakók 
részére állandóan rendezne helyi jellegű 
mérkőzéseket és egyuttal a megyék közötti 
csapatversenyek létesítését is lehetővé tenné!

Egyszóval sportszerűen kellene szervezni 
az ország szerte a céllövősportot!

Franciaországban 2000 lövészegyesületet 
támogat a kormány, amelyekben 300,000 
tig működik. Minálunk az ujjainkon lehetne 
elszámolnunk a tényleges működésben levő 
céllövőklubokat.

Dicsérendő bár, hogy a honvédelmi kor
mány mindenütt hathatósan elősegíti az is
kolai, főiskolai céllövőkurzusokat és tény
legesen áldoz, az ifjúság által önként kérel
mezett katonás nevelés érdekében. Ez azon
ban nem elég.

i Céllövő egyesületek alakításának meg- 
! könnyítése és intenzív működésűk biztosi- 
I tása főként azáltal érhető el, ha az állami 
I támogatás lehetővé teszi, hogy a klubbok 
I céllövői előállítási vagy még annál is ol-

TÁ R C Z  A _
Ez igy van . . .

Irta L ia .
— Bálint ur kérem, már fél hétre jár az 

i r .  A délutáni pósta már itt volt, azon
ban részünkre nem érkezett levél. Betakar- 
hitom az Írógépet?

Bálint ur, az irodafőnök felelet helyett 
m >solyogva nézett a leány felé, majd fel
kelt íróasztala mellől é s va Lányhoz lépett.

— Ne siessen Irén kisasszony. . . Lássa 
én már oly ré̂ fen várom az alkalmat, hogy 
magával négyszemközt legyek. Azt hiszem 
maga is észrevehette, hogy . . . hogy . . . 
nem az én szokott flegmámmal közeledem 
magához. . .

Irén a kalapja után nyúlt.
— Nos nincs semmi felelete erre? Vagy 

talán annyira meglepték e szavak, hogy 
nem tud szóhoz jutni? Feleljen.

A leány arca sápadozni kezdett:
— Bocsásson meg Bálint u', de most 

tigy kell sietnem. Most nem felelhetek 
szavaira.

— Hazakisérem.

— Kérem ne fárassza magát. . .
Az irodafőnök arcán egy pár sülét vo

nás jelent meg
— Roppant különösnek találom magát 

Irén kisasszony. E szavaival azt a benyo
mást teszi mintha elutasítana. Pedig higy- 
je meg. nem csélcsap gavallér ember be
szél belőlem. Amilyen korrekt vagyok a 
munkában, oly korrekt a gondolkozásom 
jelen esetben is. . . Én nem holmi múló 
kaland után vágyom. Én tisztelem önt Irén 
kisasszony! És e nercben csak arra kérem, 
hogy értsen meg. Ha megért, akkor meg 
fogja érezni azt is, hogy tiszteletem alatt 
egy mélyebb, egy intenzivebb érzés lap
pang, mellyel mindig csak legegyenesebb 
a legprecízebb utón tudnék haladni. . . 
Vagyis én a tettek embere vagyok. Ha 
tudnám, hogy érzelmeim visszhangra talál
nak, úgy egy szent kapoccsal erősíteném 
meg ezt a kölcsönös vonzalmat. És akkor. . .  
akkor. . .  a le boldogabb asszonynak ne
vezhetné magát.

Irénnel forogni kezdett a világ. A sze
mei tüzeltek, az arca hol lángra gyűlt, hol 
elsápadt. Az ajkai mozogtak, de hang nem 
jött rá. Magában igy beszélt:

— Istenem, mily szenzáció lenne ez itt 
a hivatalban. Mily szenzáció lenne az is
merőseim körében! És nemsokára már 
mint asszony jelennék meg a társaságban .. 
És ez az ember elhalmozna minden jó
val, minden kényelemmel. Mert szeret. . •

Az irodafönök izgatottan várta a leány 
válaszát. Az nem felelt.

— Váratlanul érték a szavak. Zavarba 
jött. Várjunk egy kicsit. . .

És e megnyugtató gondolattal vált el a 
leánytól.

A város szélén elterülő ligetben ezalatt 
egy simára borotvált, panakalapos, ham 
fiatalember nézegette az óráját, mialatt igy 
beszélt magában:

— Na ez a leány alaposan késik. Fél 
hét elmúlt és még nincs itt.

Leült egy padra és úgy várt. Alig ült 
ott pár percig, mikor egy szőke fiatalember 
közeledett feléje. Barátja volt. Jókedvűen 
üdvözölték egymást, majd a panamakalapos 
tréfásan megjegyezte:

— Egy barna kis leányt várok és ime 
egy szőke fiú lep meg. Ez nagyszerű.
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esőbb árban beszerezhető haditöltényekkel 
gyakorolhatják magukat a lövészetben.

A fejlődés úgyszólván tisztán gazdasági 
kérdés. így volna csak elérhető, hogy a 
megyék és városok közötti, esetleg zász
lók vagy más örökös vándordíjért megví
vandó küzdelmek hamarosan népszerűvé 
tennék az ország minden részében a hadi
fegyverekkel való céllövősportot és az or
szágos jellegű versenyekre a megyék által 
küldött legjobbak egyéni és csapatküzdelme 
az érdeklődést állandóan felszínen tartaná.

Az ekként fokozatosan előálló fejlődés 
által válhatnék lehetővé, hogy a nemzetek 
szokásos egyéni és csapatküzdelmében 
Magyarország is elfoglalhatná azt a helyet, 
amely őt egyéb szokásokban elért sikerei 
révén joggal megilleti, de amely helyzetet 
biztosítani egyúttal hazafias kötelességünk is.

Dr Karafiáth Jenő.

H IR_EK.
— Kinevezés. A kereskedelemügyi minisz

térium ideiglenes vezetésével megbízott 
pénzügyminiszter Bodor Károly kir. főmér
nököt, az államépitészeti hivatal főnökét 
.Vanyosmaróton, kir. műszaki tanácsossá 
nevezte ki.

Parsmegye az orsz. sörárpa kiállításon.
Az országos magyar gazdasági egyesület 
szeptember havában országos sörárpa ki
múlást rendez Budapesten. A kiállításon 
egy gyűjteménnyel a barsmegyei gazdasági 
egyesület is részt készül venni. A gyűjte
mény összeállításán KrajtsU Jenő titkár, 
mcst fáradozik.

— Fodrászok kongresszusa. Az aradi 
ipartestület arról értesít bennünket, hogy 
augusztus havának 21. 22 és 23. napjain, 
Aradon, az aradi borbély és fodrász mes
terek szövetsége kongresszust rendez A 
kongresszus bő tárgysorozatán szerepel az 
ipari képesítés szigorú keresztülvitele, a 
borbély és fodrász mesterek országos szö
vetségének megalak:tása, országos borbély 
és fodrász áruraktár, takarék és hitelszö
vetkezet létesítése, illetve a már fennálló 
ily intézményhez való csatlakozás és több 
eféle, a fodrász mesterek érdekeit előmoz
dító indítványok fölötti határozat hozatal, 
írásbeli megkeresések a kongresszusra vo
natkozólag az aradi iparíestülethez inté- 
zendők. Erre a gyűlésre borbély és fodrász 
iparosaink figyelmét fölhívjuk.

- -  Hírlapi kacsa A Nyugatmagyarországi 
Napló című nyitrai napilap, egyik minap 
megjelent számában egy szenzációs hirt 
közöl saját tudósítójától. A fantasztikus tu
dósításban az áll, hogy a múlt hét egyik 
éjjelén revolverlövések ébresztették fel ál
mukból a „lévai tisztviselőtelep14 lakóit. 
Richter Gyula foglalkozás nélküli s rovott 
múltú suhanc szerelemféltésböl le akarta 
lőni riválisát Ezt azonban a korom sötét
ben fel nem ismerte s helyette Virág József 
kovácslegényt, a községi kovácsmester fiat 
közvetlen közelből lelőtte stb. Az egész 
hírből persze egy szó sem igaz, mert Lé
ván egyáltalán nincs is tisztviselőtelep s 
egyébként is Léván senkit sem lőttek le a 
napokban. Ugylátszik, hogy a normális 
nyári időjárással szárnyra keltek a hírlapi 
kacsák is, amik a nagy forróságban Isten 
tudja, hogy hol szunyókáltak, jól tenné a 
szerkesztőség, ha elcsapná az ilyen tudó

sítókat, akik Léváról már többször is fel
ültették lapjukat az ilyen meg sem történt, 
legalább itt meg nem történt hírekkel.

— Nyári ijedelem. Egyik előkelő famíli
ánknál bizalmas ebéd volt a minap. Mind
össze a család és néhány jóbarát ült az 
asztalnál. Ebéd után, mikor a feketekávéra 
kerül a sor. bejön a szobaleány. Odamegy 
a házigazdához és baljóslatú arccal mondja:

Nagyságos ur, kérem, két ur van itt !
Jesszus! — sikolt a háziasszony és ijed

ten néz az urára.
Az egyik vendég kötelességének tartja, 

hogy megvigasztalja :
— Ne féljen, nagyságos asszonyom . . . 

nem lesz ebből párbaj.
Mire az asszony felelt:
— Az nem, de kaláber!
— A hercegprímás birtokai bérben. A 

tavasszal Ilire járt, hogy az állam a főpap
sággal karöltve nagyjelentőségű változást 
tervez a magyar földbirtok politikában azál
tal, hogy az egyházi birtokokat állami fel
ügyelet és tekintélyes pénzintézetek garan
ciája mellett parcelláztatnák s igy eldara
bolva 25 — 30 esztendőkre bérbe adnák 
kisgazdáknak. Erről a szép tervről ugylát
szik lemondtak, mert már az esztergomi 
primási birtokokról más hiiek jelentek meg. 
Ugyanis a hercegprímás birtokait a kri
minális gazdálkodás miatt bérbe adják. 
A birtokok — közel 190 ezer hold — nem 
hozzák meg a kívánt jövedelmet, sőt olyik- 
ra határozottan ráfizetnek, a bérbeadás 
indító oka tehát könnyen megmagyarázható. 
A birtokok nagybérlőknek és elsősorban is 
a jelenlegi primaciális gazdatiszteknek lesz 
bérbe adva. Vájjon miért tértek el a tava
szi tervtől?

— Találka? — hunyorgatott szemével a
másik.

— Roppant ártatlan találka. A leánynak 
mostoha anyja van, nagyon szigorú hozzá, 
hit ily módon tesszük szabadabbá a tár-
ligásunkat. Nagyon szolid, jó teremtés!

— Igazán gratulálok neked barátom — 
f Ivtatta a szőke fiatalember.

— Mihez?
— A sikerhez.
— Amit a nők körében aratsz.
— Tudtommal ezen a barna kis lányon
vül senki sem vonzódik hozzám szerelem

nél. Ez a leány valóságos mintaképe a
•iiséges szerelemnek. És én imádom benne 

ezt a szép vonást. Szeretem és imádom 
az egész kis nőt. . .

— És a Balázs Margit? — hunyorgatott 
szemével a szőke.

A panamakalapos elgondolkozott:
— Balázs Margit? Miféle lányról beszélsz.
— Lehet, hogy névről nem ismered. 

Lehet, hogy meg sem figyelted őt, azt 
azonban el nem vitathatod, hogy a leány 
nincs beléd gabalyodva. Sárváriék házi 
bálján ismert meg. Ott folyton téged tartott 
szemmel. Egész rabod lett neked. . . Meg

babonáztad őt. Mikor megtudta, hogy a 
barátod vagyok, leplezetlenül elmondta ne
kem, hogy megtetszettél neki, hogy sze
ret. . . Hogy mindig csak te lebegsz előtte, 
hogy mint valami álomkép folyton nyomá
ban vagy. . . Hogy a pillantásodat, az aj
kad leheletét érzi mindig arcán. . .

A panamakalapos mosolygott:
— De hisz azzal a lánnyal nem váltot- 

1 tam két szót sem. Sőt határozottan emlék-
szem, hogy leánnyal egyáltalán nem társa- I lógtam azon az estélyen. A háziasszonyon 
és Benkőnén kívül nem foglalkoztam nő- 
személlyel.

_ Pedig ez igy van barátom. Sokszor
egy fiatalember nem tudhatja, mikor száll
nak feléje a titkos sóhajok, a titkos pillan
tások egy ismeretlen nőcske részéről. . . A 
dolgot nem szépítem, a tiszta valóság az, 
hogy Balázs Margit halálosan szeret téged.

— De hisi mégcsak nem is beszélt ve
lem!

— Nos és ez csak sulyosbbá teszi az ő 
helyzetét és fokozza a szerelmét! Mert a 
lidércfény módjára lebegsz előtte, melyet 
el nem érhet. És az elérhetetlenség kínos, 
fájdalmas! A leánynak két kérője volt e héten,

hallani sem akart egyikről sem. . . Balázs 
Margit boldogtalan szerelmes! Most éppen 
hozzájuk indulok.

Kis idő múlva homlokára csapva szólt:
— Barátom mesés ötletem van! Gyere 

most velem. Semmi esetre sem árt, ha 
megismered őt. . . Jelzem, hogy tetszeni 
fog neked. Hullámos szőke haja van és 
micsoda termete. . . Aztán meg ami a fő, 
a papája nagyon bőkezű leánya boldogsá
gát illetőleg. . . Értesz ugye? Nos?

A panamakalapos eltűnődve szólt:
— Mindaz roppant érdekes, amiket itt 

mondtál, azonban én mégsem megyek.
— Nem jösz?
— Nem. Én várom az én „hűséges*

ideálomat. . . #
— Pardon! Erről egész megfeledkez-

A panamakalapos most újból elővette az 
óráját. Pár percig hallgatagon ültek egymás 
mellett. A panamakalapos fürkészve nézett 
a távolba, de semmi! A leány még nem 
mutatkozott Kis idő múlva karonfogta ba
rátját és ő szólalt meg:

— Mondd és még mit beszélt Balázs 
Margit? Csakugyan tetszem neki? Őszintén 
beszélsz?
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— Házasság. Rubletzkv István, e hó 6-án 
délben tartja esküvőjét Horváth Mariskával, 
a lévai kath. templomban.

— A tagosításról. Sok gazdálkodási 
viszonyainkn ak kiszámithatlan hátránya az, 
hogy egy — ogy gazda birtokai a határ 
különböző részeiben vannak elszórva 
Az egyiü félhold a határ fe'sö részében, a 
másik negyedhold pedig a határnak egy 
óra járásnyira lévő alsó részében fekszik. 
Ha a gazdának 12 darab ingatlana van, ak
kor ez 12 dűlőben terem. Az ilyen birtok
állapotok a gazdálkodásnak rendkívül 
naey hátrányára válnak. A gazda jóformán 
mást sem tesz, mint egyik földjétől a má
sikig sétál. Nemcsak a saját ideje, hanem 
igavonó állatainak munkaereje is kárba- 
vész. Ekéjét, boronáját minduntalan más
hová kell hurcolnia. Az apró parcellákon 
nem alkalmazhatjuk sikerrel a modern 
mezőgazdasági gépeket. Ha hirtelen zápor, 
eső kerekedik, akkor a gazda a meszsze- 
fekvő földjein nem takaríthatja be gyorsan 
a termést, igy azután az kárbavész. A sok
felé fekvő birtokok mellett sok ut vezet. 
A birtokok szélét letapossák, a termést 
jobban meglophatják. A gazda ritkábban 
járhatja be a földjeit s igy nem érvénye
sülhet az a régi jó közmondás, hogy a 
gazda szeme hizlalja a vetést. Most jelent 
meg a földmivelésügyek miniszterének ki
adásában a tagosításról szóló derék kis 
miivecske, amely népszerű modorban 
ismerteti a tagosítás előnyeit, az eljárás 
megindításának, folytatásának egyszerű 
módozatait. Kívánatos volna, ha ezt a 
könyvecskét a falu értelmes emberei egy 
egyszerű levelezőlapon megkérnék a minisz
tertől, aki azt ingyen megküldi.

Annyira már ismerhetsz, hogy nem 
szeretem a rossz tréfákat. A leánynak na
gyon tetszel. . .

A panamakalap >s most már türelmetle
nül vizsgálta óráját.

— Isten veled — szólt a szőke és kezét 
nyújtotta.

— Isten veled! — felelte a másik.
Alig tett tiz lépést a szőke, mikor a 

panamakalapos utána kiáltott:
Várj! Veled megyek. . .

Kevéssel ezután lihegve ért ide Irén.
— Ki tudja itt volt-e már? — tűnődött 

magában. Ejh, még nem lehetett itt. Hisz 
akkor várt volna reám. . . Már többször 
megkéstem és mindányiszor várt. . . Bizo
nyára fontos dolga van és emiatt késik.

Ezzel leült arra a padra, amelyen az 
imént a panamakalapos ült. . .

--  Soká késik. De sebaj. Várok rá. . . 
Várok. . . Megérdemli az az édes. . .

És ezalatt az „édes" már ott ült Balázs 
Margit citromsárga leányszobájában és meg
babonázva emelte ajkához a leány illatos, 
puha, fehér kezét. . .

— A magyar ipar statisztikája. A közpon
ti statisztikai hivatal e héten tette közzé 
hazánk külkereskedelmi forgalmára vonat
kozó adatokat. Ezen adatok szerint be
hozatalunk értéke az előző évi 853. 5 mil
lió koronával szemben ez évi január — jú
nius havában 919 7 millió koronát ért el, 
amiből 657. 6 m i.ió korona Ausztriából 
való behozatalunkra esik. Kivitelünk értéke 
a múlt évi 707. 3 millió koronával szem
ben a f. év első hat hónapjában 734.9 
nrllió koronát tett, mely összeghez Auszt
ria 535.0 millió koronával járult. Az 1911. 
év első hat hónapjában árumérlegünk 
összesen 184. 8 millió korona, Ausztriá
val szemben pedig 122. 5 millió korona 
behozatali többletet tüntetett fel. Behozata
lunkban legnagyobb érték összeggel a 
textilipar kész gyártmányai szerepelnek, 
mig legfontosabb kiviteli cikkeink ezúttal 
is a gabona neműek és a liszt voltak, 
amely tavalyi ezidőbeli kivitelünket most 
sokban meghaladta.

—  A tanonciskolái mulasztások. Az iparos- 
tanonciskolai mulasztásokat illető felelősség 
mai szabályai szerint az iparosmestert 
éri a büntetés akkor is, ha a tanonc szü
leinél lakik és azok ügyelnek fel a tanonc- 
ra. Mivel ez a szabály sok panaszra adott 
okot, az Országos Iparegyesület a keres
kedelmi miniszterhez fölterjesztést intézett, 
amelyben arra kéri, hogy az iskolamulasz
tásért való felelősség szabályait vegye re
vízió alá, erre nézve kérdezze meg az ér
dekelt hatóságokat, intézményeket és egye
sületeket és nmidja ki, hogy az iparos
mester ellenőrzése alatt nem álló tanonc 
iskolamulasztásáért az feleljen, akinek 
házi figyelme reá kiterjed.

— A tanítóképző évkönyvé. A lévai áll, 
tanítóképző intézet évkönyve az elmúlt tan
évről a napokban jelent meg. Az évkönyvet 
K ö r e s k u ti  Jenő. az intézet igazgatója szer
kesztette, a tanári testület közreműködésével. 
Az évkönyv első oldalain szép cikk olvas
ható Srarba Józsefről, az intézet gyakorló- 
iskolájának vezetőtanáráról, aki az elmúlt 
tanévben töltötte be pedagógiai munkássá
gának negyvenedik esztendejét. Azután 
Havas István, fővárosi tanárnak az a verso 
következik, amelyet „Svarba József jubi
leumára** címmel irt s a Svarbát ünneplő 
matinén olvasott föl. A következő cikk 
Kriek Jenőről szól, aki 29 esztendeje mű
ködik a lévai tanítóképzőben s az elmúlt 
márciusban avval tüntette ki őt a király, 
hogy a tanítóképzés terén buzgó működé
sével szerzett érdemei elismeréséül az elemi 
iskolai tanítóképző intézeti igazgatói címet 
adományozta neki. Miután egy oldalon 
elbúcsúzik a betegsége miatt nyugalomba 
vonuló K u r u c :  Ernő tanártól, aki kilenc 
érdemes évet töltött az intézetnél, áttér az 
évkönyv az elmúlt iskolai év történetének 
bemutatására, amiből az intézet uj épületé
ről szóló részt jónak látjuk itt egészen le 
is nyomatni. „Uj épületünk a város felett 
egy magaslaton emelkedve s nagy arányai

val három emeletével mintegy uralkodva a 
vidék felett, immár fennáll. Az 1909. év 
októberében kezdődött az építkezés, de 
még most sem mondhatjuk, hogy készen 
van az épület Csak a krónikás feladatát 
teljesítjük, amikor szárazon leszögezzük a 
tényt, hogy két hosszú esztendő nem volt 
elég ennek az épületnek elkészítéséhez, ami 
nyilván példátlan az építkezések legújabb 
történetében. A befejezés határa 1910. évi 
novemb. 1. volt, melyet a vk. minisztérium 
1910. évi 112.490. sz. rendeletével „tekin
tettel az államépitészeti hivatal jelentésében 
felhozott indokokra" u. ezen évi december 
1.-ig meghosszabbított. „Ezen határidőn túl 
azonban a szerződésileg megállapított köt
bér az érdekelt vállalkozókon a legszigo
rúbban be fog hajtatni" mondja a fentebbi 
magas rendelet. Ám a tökéletes befejezés 
még ma is a bizonytalan jövő kérdése. A 
költözködést mindazáltal megkezdtük, mert 
régi épületünk egyrészt leroskadással fe
nyeget másrészt eladatván a helybeli ref. 
egyháznak, immár nem is a mi tulajdonunk.
A jövő: 1911 12,-ik iskola-évettehát már
az uj palotában nyitjuk meg. Mikor avatjuk 
fel ünnepiesen uj csarnokainkat, ez is 
bizonytalan, mert tekintve az építés, kitisz
togatás, parkozás körüli hiányokat, továbbá 
a berendezés késedelmét, nem különben 
egyébb okokat is : ezen örömünnepünk elé 
is láthatólag akadályok gördülnek." Az év
könyv további részéből beszámol a tanári 
testület munkásságával, amit az intézetben, 
a közéletben és irodalomban dicséretre 
méltó módon kifejtett. Az ifjúság nevelésé
vel foglak ózó részben pedig kellemesen 
érintett bennünket amikor olvastuk, hogy a 
lefolyt évben egyetlen komoly fegyelmi eset 
sem fordult elő az intézetben, ami termé
szetesen a növendékek nagy intelligenciájá
ról és érettségéről tanúskodik. Az önképző
kör is szép eredményű munkát végzett. Az 
ifjúsági könyvtár forgalma volt 1736 mű, 
amiket 106 növendék vett ki olvasni s igy 
átlag minden növendékre 17 mü jutott, ami 
a tavalyi eredménynél kisebb. A lövésztan
folyam — amely az évkönyv szerint, a 
növendékek előtt fölötte népszerű intézmény 
s vezetője Derkó István, honvédfőhadnagy 
— heti két órát vett igénybe a növendékek 
idejéből. A vezető főhadnagy jelentése sze
rint : az egész tanfolyam alatt a növendékek 
a legnagyobb szorgalomról és érdeklődés
ről tettek tanúbizonyságot és mintaszerű 
magatartásukkal a legnagyobb dicséretet 
érdemelik ki. A dijlövészethez a honvédelmi 
miniszter tiz bronzérmet ajándékozott. A 
tanitóképzőintézetben az év végével százhat 
növendék vizsgázott. Tanitóképesitőre 27-en 
jelentkeztek, akiket a vizsgáló bizottság 
vizsgálatra is bocsájlott s akik közül 25-en 
képesítettek is, mig ketten javító képesítőre 
utasittattak. Kántori vizsgálatra 17 jelölt 
jelentkezett, akik mindannyia kántorságra 
képesittetett. A Lévai Ifjúsági Egyesület, 
amely a tanítóképző növendékeinek veze
tése alatt áll, élénk egyesületi életet élt 
ebben az esztendőben i s ; több gyűlést,
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szinielőadást s mulatságot és ünnepélyeket 
rendezett. Könyvtárát pedig ez évben a 
tavalyinál még jobban látogatták a tagok. 
Az egylet egy-egy tagjára átlag 27 kiolva
sott kötet esik, mert 22 tag f>95 kötetet 
olvasott. Ebből is láthatni hogy ez a kis 
egyesület milyen szép szociális és kulturá
lis tényezővé nőtte ki magát s igazán kí
vánjuk, hogy még szebb eredményeket is 
érjen el a tabáni nép körében. Meg is ér
demelné a fokozottabb támogatást, hogy 
szerény kereteit kissé kitágíthatná.

— Egyházmegyei közgyűlés. A barsi ág. 
ev. egyházmegye jul. 27-én tartotta évi 
közgyűlését Aranyosmaróton Kosztolányi 
Sándor világi és Raab Károly esperes egy' 
házi elnök vezetése mellett. A gyűlést meg
előzőleg Lic. Fizély Ödönt, az alsószelezsé- 
nyi ev. egyház újonnan megválasztott lel
készét igtatták be ünnepélyesen állásába, 
A beigtatást Raab Károly esperes végezte. 
Utánna az egyház lelkésze mutatkozott be 
gyülekezetének, beköszöntő prédikiciójában- 
Az egyházmegyei gyűlést a vármegye há
zában tartották meg, hol az esperes gonddal 
megszerkesztett évi jelentését olvasta fel. 
Utánna a folyó ügyeket tárgyalták le. Vé
gül az egyházmegyei gyámintézet intézte el 
ügyeit. Gyámintézetí elnökökül újból 
Kosztolányi Sándor és Bándy Endre vá
lasztattak meg. A gyűlés után Kosztolányi 
Sándor a Benkovits vendéglőbe hívta meg 
a gyűlés tagjait társas ebédre, hol az egy
házmegye érdemekben gazdag világi elnökét 
őszinte és igaz ünneplésben részesítették, 
ki a közel napokban tölti be éleiének 80-ik 
esztendejét.

— Szent István napja Esztergomban.
Szent István király napját ez évben is nagy 
fénnyel és ünnepségek rendezésével ké
szülnek megülni Esztergomban. Szent István, 
szent László és szent Imre ereklyéit, ame
lyeket a bazilika kincstárában őriznek, egy
házi pompával hordozzák körül a városban. 
A bazilikában zenésmise, alkalmi egyházi 
szónoklat és egyházzene-történeti hangver
seny lesz. Az ünnep délutánját különféle 
versenyek és mulatságok teszik majd vál
tozatossá. A rendezőbizottság élén Bogosich 
Mihály v. püspök és a város polgármes
tere áll.

— A Garamba fűlt. Gellen Mihály alsó- 
szecsei szolgalegény, jul. 30-án délután a 
Garamban fürdött, miközben egy örvénybe 
került és a vízbe fűlt. Társai már csak 
holttestét mentették ki. A hullával még 
élesztési kísérleteket végeztek, de eredmény
telenül. A hatóság a temetési engedélyt a 
boncolás mellőzésével megadta.

— a  Felvidéki Maflyar Közművelődési Egye
sület gyűlése. Nyitráról jelentik lapunknak : 
Nagy érdeklődés mellett tartotta meg a F. 
M. K. E. központi igazgató választmánya 
évnegyedes gyűlését Nyitrán, ahol Barsme- 
gyéből résztvettek: Mailáth István alispán, 
Bódogh Lajos lévai polgármester és Zongor 
János valkházi földbirtokos. Gyürky Géza 
dr. tb. elnök, ügyvezető alejnök bejelentette

hogy Dessewffy Emil gróf, aki közel négy 
éven át volt elnöke az egyesületnek, egy 
hozzá intézett magánlevélben elnöki állásá
ról lemondott, mert az egyesület székhe
lyétől állandóan távol, sőt az egyesület 
területén kívül lakik s így nincs módjában 
az egyesület vezetésében olykép résztvenni, 
a mint azt az elnöki állás megkívánhatná.
A gyűlés az elnök lemondását őszinte saj
nálattal vette tudomásul és Dessewffy Emil 
grófnak az egyesület vezetésében négy 
éven át tanúsított kiváló érdemeiért való 
hálás köszönetét jegyzőkönyvében örökí
tette meg, egyben megbízta az elnökséget, 
hogy az elnöki széknek betöltése iránt a 
szükséges lépéseket tegye meg. Ugyancsak 
bejelentette az ügyvezető alelnök, hogy az 
elnökség Turóczy Vilmos titkos tanácsos
nak, az egyesület örökös tiszteletbeli elnö
kének felesége, szül. Tóth Zsuzsánna csil
lagkeresztes hölgynek, az egyesület alapitó 
tagjának elhalálozása alkalmából az egye
sület részvétét fejezte ki. — Forster Gyula 
báró főrendiházi tagot az egyesület alapitó 
tagját pedig, titkos tanácsossá való kine
vezése alkalmából az egyesület nevében 
üdvözölte. Majd Clair Vilmos főtitkár elő
terjesztette az elnökség időszaki jelentését, 
a melynek legérdekesebb és momentuózus 
része az, hogy az egyesület huszonkilencz 
küzdelmes év után, végre elérte azt az időt, 
hogy zárószámadásait, az egyesületi intéz
mények föntartásának egyre emelkedő igé
nyei daczára is, ezúttal először fölösleggel 
zárulnak. Az egyesületnek ezt a kedvező 
anyagi helyzttét az elnökség első sorban 
arra fogja felhasználni, hogy az egyesület 
óvónőinek anyagi helyzetét megjavítsa és 
ez iránt már a legközelebbi közgyűlésnek 
előterjesztést tesz. Az elnökség fölvette 
munkaprogrammjába a szabad oktatásnak 
szervezését a F. M. K. E. egész területén, 
uzy amint azt Zichy János gróf vallás és 
közoktatásügyi miniszter vonatkozó rende
letében körvonalozta. A gyűlés ezután el
határozta, hogy az egyesület közgyűlését 
szept. 17-én tartja meg Léva városában; a 
kultuszminiszter kívánsága szerint módosí
totta óvodai szabályát; tudomásul vette 
központi és a törvényhatósági választmá
nyok és óvodák 1910. évi zárószámadásait 
és 1912. évi költségvetését; elrendelte,hogy 
az egyesület 6 óvója személyi költségeinek 
átvétele iránt újabb fölterjesztés tétessék a 
kultuszminiszterhez ; ifjúsági könyvtárakat 
szavazott meg a peszéri állami iskolának, 
Pónik és Feketebalog zólyommegyei köz
ségnek ; a magyar isteni tiszteletek beveze
tése czéljából magyar énekes és imaköny
veket engedélyezett a nyitraujlaki állami és 
apátkolosi kath iskolának; Gyarak község
nek, az alsószőllősi ifjúsági egyesületnek s 
a Hazafias Olvasmányokat Terjesztő Egye
sületnek (Beszterczebánya) segélyeket sza
vazott meg s végül tudomásul vette több 
alapitó, örökös és rendes tag belépését, 
úgyszintén Batthyány Vilmos gróf nyitrai 
püspöknek az egyesületből való kilépését 
és tisztségeiről való lemondását.

Ha kedves az élete, tartsa rend
ben az emésztőszerveit mert a leg
több betegségnek a rossz gyomor 
és a rendetlen emésztés az alapoka. 
A gyomor rendbentartására az or
vosok egybehangzó véleménye sze
rint páratlanul áll hatására nézve 
a természetes Ferencz József-keserű- 
viz, mely kiméletes, gyors és biz
tos hatása által tűnik ki s melynek 
ezért egy háztartásban sem szabad
na hiányozni. A legcsekélyebb gyo- 
morrontás esetében is i/s borospo- 
hárnyi valódi Ferencz Jozsef- 
keserűvizet kell meginni, hogy a 
nagyobb bajnak elejét vegyük.

— Középiskolai tanárok nyugdíjazása. A
vallás és közoktatásügyi minisztérium — mint 
értesülünk — bizalmas rendeletet intére t a 
tanárkerületi főigazgatóságokhoz, hogy szó
lítsák fel a harminc éven túl szolgáló rok
kant tanárokat, hogy kérjék szabadságolta- 
tasukat, amelyet azután a nyugdíjazás követ. 
Így több száz tanári álás fog megüresedni, 
amelyet még augusztusban be fognak töl
teni friss erőkkel. Az intézkedés, amely a 
nyugdíjalapot néhány százezer koionával 
fogja megterhelni, sok olyan tanárt ért, kik 
még továbra is szolgáltak volna. A rendelet 
az érdekelt tanárok körében nagy izgalmat 
keltett.

— Jár e fizetés a költségvetésért ? Az 
épittetőket és az építőmestereket fogja érdekel
ni a Kúriának ez a fontos döntése:|Ha az épí
teni szándókozó fél a létesítendő mü építésé
re vonatkozóan a megfelelő iparággal fog
lalkozó vállakozőkat árajánlat (költségelö- 
irányzat)előterjesztésére hívja fel a vállalkozók 
közül azok, akiknek ajánlata el nem fogad
tatott, az ilyen ajánlat megtételéhez meg
kívánt műszaki munkálataikért, külön kikö
tés nélkül, díjazást nem igényelhetnek, mert 
az ajánlat el nem fogadása folytán ilyen eset
ben munkabéri szerződés a felek között nem 
jött létre. Az építtető fél szándéka ugyanis 
ezekben az esetekben a másik fél által is 
felismerhetően nem a költségelőirányzatnak, 
mint egyébként szintén műszaki munkálatnak 
a megrendelésére, hanem nyilvánvalóan arra 
irányul, hogy a másik fél, t. i. a vállalkozni 
szándékozó iparos tegyen az építtetőnek a ki
vitette nézve tüzetes szerződési ajánlatot.

— Csalás. Kaszás Anna, a vigadó kávé
házban alkalmazott kávéslány, e hó 1-én 
azt panaszolta a rendőrségen, hogy Török 
József pincér, aki szintén abban a kávéház
ban volt alkalmazva, kicsalta Ő0 korona 
pénzét, azzal a furfanggal, hogy majd ö 
megőrzi neki, s » pincér másnap megszökött. 
A rendőrség intézkedésére sikerült a pincért 
még Párkánynánán a csendőrségnek elfogni 
s Lévára szállították. A lévai jbiróságon 
aztán békésen kiegyeztek.

— Öngyilkosság. Ifj. Kakody György zse- 
lizi mészáros segéd, e hó 2-án délután a
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lakásán halántékon lőtte magát s félóra 
múlva meghalt. A szerencsétlen fiatalember 
atyja néhány hét előtt meghalt s ő efölötti 
bánatában búskomorságba esett és ilyen 
állapotban követte el végzetes tettét, özvegy 
édes anyja iránt általános a részvét.

— Tanítók nyári tanfolyamokon. Bányai 
Ferenc izr. tanító, a napokban végezte e* 
Szegeden a kereskedelmi tanfolyamot, 
Frecska István ág. ev. tanító pedig Pozsony
ban, az ipariskolai tanfolyamot. A tanfo
lyamokat mindketten dicséretes eredménnyel 
végezték el, miről oklevelet nyertek. — 
Sós Simon izr. tanító, Marosvásárhelyen, a 
fémipari szakiskolában van nyári kurzuson.

— Uj rendszer a táviratok kézbesítésé
nél. A távirdaforgalom könnyebb lebonyo
lítása végett a táviróigazgatóság elhatároz
ta, hogy a közel jövőben egy uj rendszert 
léptet életbe, melynél a sok táviratu vál
lalatok táviratait nem fogják kézbesíteni, 
hanem telefonon fogják annak tartalmáról 
értesíteni. Sőt meg fogják engedni, hogy 
Budapestre címzett táviratoknál — feltéve 
ha a címzett telefonnal rendelkezik — min
den közelebbi cini nélkül csupán a veze
téknév és a telefonszám legyen a távirat 
cime. A táviró-igazgatóság egyenlőre a 
nagyobb előfizetőket véleményadásra fogja 
felhívni ez uj rendszer dolgában.

— Tüzek a vidékén. Múlt hő 27-én a 
villám fölgyujtotta Dudás Jánosné és tár
sainak házát Csatán és azt elhamvasztotta.
A kár 1905 korona. — Jul 24-én a vasúti 
mozdony kipattanó szikrái fölgyujtották 
Hőnyi Sándor vasúti őrnek a szódói határ
ban levő s 315 korona értékű szénáját.
A széna elégett. — Jul 22 én Uhnák János 
csejkői gazdának elégett (300 korona érté
kű takarmánya. A tüzet valöszinüleg gyere
kek okozták, mert többen látták amikor két 
gyerek kalapjával oltogatta a tüzet. A múlt 
héten még Barsrudnón, ahol a villám 
gyújtogatott. Verebélyen, Brogyánban és 
Párkányban voltak tüzek.

— A F. M. K. E. XXIX. évi közgyűlése 
Léván A Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület Léva városának meghívására el
határozta, hogy ez évi közgyűlését itt tartja 
meg. A gyűlés szeptember 17-én lesz. A 
gyűlésről már előre is, a következőket je
lenthetjük : Az elnökség szept. 16-án este 
a 6 54 órai vonattal érkezik Lévára, Pár- 
kánynána felől. Az egyesületi tagok zöme 
a szept. 16-iki délutáni és esti, úgyszintén 
2í szept. 18-iki reggeli vonatokkal érkezik. 
Szept 16-án este ‘/a 8 órakor az igazgató 
választmány a városháza közgyűlési ter
mében gyűlést tart, hogy a közgyűlés tár
gyait előkészítse. Gyűlés után ismerkedési 
összejövetel lesz a városi szállóban. Szept. 
18-án d. d. 8—10 közt istentiszteletek az 
összes felekezetek templomaiban, melyek 
iránt a lévai választmány intézkedik. Az 
egyesület XXlX. évi rendes közgyűlését d. 
e. 11. órakor tartja a városháza közgyűlési 
tömében, dr. Gyürky Geyza tb. ügyvezető 
alelnök vezetése alatt; a közgyűlésnek tár

gyai lesznek: az uj elnök megválasztása 
és székfoglalása, az elnökség évi jelentése, 
az 1910. évi zárszámadások és 1912. évi 
költségvetés, az alapszabályzat módosítása, 
a nyitrai kultúrpalota ügye stb. Közgyűlés 
után társasebéd lesz a városi szállóban, 
azután az elnökség és az egyesület tagjai 
elutaznak.

— Áthelyezés. A kultuszminiszter dr. 
Novy Ferenc, képzőintézeti tanárt, Buda
pestre helyezte át.

— A városok államsegélye. A miniszter- 
elnök a belügyi tárca 1911. évi költség- 
vetésében a vidéki városok segítésére 
előirányzott hárommillió koronából két
millió koronát e héten kiutolványozott. 
A fenmaradó egymillió korona pedig a 
városok államsegélyének szabályozásáról 
szóló törvény jóváhagyása után lesz feloszt
va, annak figyelembe vételével. A minisz
terelnök ezt a törvényjavaslatot ebben az 
évben szándékozik a képviselőház elé 
terjeszteni. Z szerint városunk is egyelőre 
csak az ötezer koronás segélyt kapja meg.

— Az uj ladányi plébános. Schoeller Pál 
kegyúri jogával, a vámosladányi plébániára 
Kaveggia Kálmán, lévai káplánt jelölte.

— Gazdasági jelentés. (A barsmegyei gazd. 
egyesülettől.) A gabonafélék behordása kü
lönösen a kisgazdáknál, már teljesen befe
jeződött, csak a nagyobb gazdaságok vannak 
még hátra A cséplés mindenütt folyamaiban 
van s a nyert próbacséplések alapján, érte
sülésünk szerint, a termés a várt eredményt 
úgy mennyiségre mint minőségre megüti, 
sőt a garammenti vidékeken felül is haladja.
A vármegyében a termény átlagosan kát. 
holdanként: búzánál 7 (tavaszinál 9 is) 
árpa 9 és a rozsok a 7 métermázsát is 
megadják. A minőség pedig határozottan 
jónak mondható, különösen a sörárpa mutat 
ez évben jó minőséget. — A tartós három 
heti szárazság dacára a kapásnövényeknél 
még nincsen nagyobb panaszra ok, bár a 
kukoricza stagn.il, úgyszintén a cukorrépa 
fejlődése is. A levelek sárgulnak, de az 
esőzés e bajokon még segíthet, s a jó 
termés iránti remények beválhatnak. Azt 
mondhatjuk, hogy a vármegye jól beállott 
répaterülete a szárazsággal szemben elég 
jól ellenállt s ha az eső megárad, a ter
mésben nem lesz érzékenyen érezhető a 
három hetes nagy szárazság.

— Szerkesztők egymásközt. E cim alatt 
lapunk múlt számában egy tréfás hangon 
megirt közlemény jelent meg, amelyben 
minden részrehajlás nélkül, csupán a meg
történt tényeket konstatáltuk, amennyiben 
azokat a nekünk járó lapokból kiböngéztük. 
Alaptalan tehát a Nyugatmagyarországi 
Naplónak ama, megjegyzése, mintha mi a 
Barsmegyei Lapok szerkesztőjét - -  akinek 
sem lapját, sem őt magát, soha nem is 
láttuk — e közleménnyel védelmünkbe vet
tük volna. Azt hisszük, hogy az ilyen véde
lemre egy szerkesztőnek sincs szüksége, mert 
ha Hromkovics ur is, a B. L. szerkesztője I 
igazi újságíró, akkor kezében van a fegyver, I

amivel megvédheti a maga képzelt igazát, 
a Ny. N. szerkesztőjével szemben, amint
hogy meg is próbálkozott vele s csak ma
gát okozhatja, ha nem találta el az igazi 
hangot. Hogy pedig igaza van e vagy sem, 
annak elbírálására igazán nem tartjuk ma
gunkat illetékesnek, már csak azért sem, 
mert a ma ide érkezet Ny. Naplóból azt 
olvastuk, hogy a Ny. N. szerkesztője távi
ratilag provokáltatta a B. L. szerkesztőjét, 
a lapjában megjelent reflexióért, amelyet a 
Ny. N. szerkesztője, sértőnek talált a maga 
személyére. Ezzel mi az ügyet befejeztük.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések  : 

Benko József Szabó Julianna : József; 
Szitáry Béla Keller Elvira: Flóra, Margit; 
Budai József Schnier Józsa: Julianna; 
Budavári Ferencz Ullrich Ludmilla: Lud
milla, Ilona; Pleva Mihály Halbavi Juli
anna : László ; Házasság: Amstádter János 
Kis Ilona rkath. Halálozás: Blőd Leó 7 
hónapos, heveny bélhurut. Steiner Jolán 11 
éves, tüdőgümőkór. Urgela József 60 éves, 
szervi szívbaj, ifj. Rusznyák Pál 4 hó, 
gyomorbélhurut. Chlebo Julianna 7 éves, 
angolkór. Molnár Etel 1 hó, veleszületett 
gyengeség. Kalapos János 66 éves, tüdő- 
gyulladás.

Terménypiacz árak a szerdai hetivásárról

bénán a Dilin 

radonban 

egy modern

V I L L A
mely áll 4 szoba, 1 önngizitt neranda, 
fürdőszoba, pinczébil niznizatáb és 
Dillanyoilágitással, azonnal étnabotő. 

Bfioibbat a híadébínatalban.

Erdélyi-féle

Értekezni lehet
Wilcsek Salamon kereskedé

sében Léván.
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Egy okos fejj

5331/1911 íz.

Hirdetmény!

Léva r. t. város képviselőtestülete 
4452/1911 számú határozatával tervbe vette, 
hogy a város tulajdonát képező városi 
nagy szálloda összes üzleteinek bérlői 
F e r t i k ó  . lő z K ff  éx n e j e  I r t a i  l a k o s o k  
összes üzleti berendezéseit és ingó vagyo
nát tőlük teljes tulajdonjoggal megvásárolja 
és tényleges birtokába veszi az egyességi- 
leg megállapítandó vételárban s ezen ösz- 
szegből Fertikó József és neje összes hite
lezőit — az egyességileg leszállítandó ösz- 
szegekkel — végleg kielégíti.

Miután pedig Léva város nem biztos 
abban, hogy bérlők összes tartozását is
meri-e, s összes hitelezői eddig mind fel
léptek-e ellenük s a várossal mind ér é t 
kezésbe léptek-e ? — Ezért mindazon is
meretlen hitelezőket a város nevében fel
hívom, hogy 1911. évi a u g u s z t u s  lió 
H - ik  n a p j á n a k  d é l i  13 ó r á j á i g  a  
Fertikó J. és neje bérlők elleni összes köve
teléseiket nálam igazolni és bejelenteni 
szíveskedjenek, — mert a város a 
bérlők üzleti berendezéseit és ingóit át
véve, a bérlők nem ismert kötelezettségei
ért nem leend felelős, — s jövőben a vá
ros Fertikóéknak a szállodát felszerelve 
adván bérbe, a nem jelentkezett s a város 
előtt ismeretlen hitelezők a szálloda terü
letén levő ingókra végrehajtási jogokat jó
hiszeműen nem szerezhetnek.

A város közönsége a bérlőknek általa 
nem ismert tartozásáért semmiféle alakban 
sem vállal felelősséget.
Kelt Léván, 1911. évi augusztus hó 1-én.

Bódogh Lajos
polgát mester.

Autogén iu‘ggexziéx.
Mindenféle fém valamint tört öntvények és 
gépalkatrészek, csak Autogén forrasztással 
végezhetők úgy, hogy a sérült gép üzeme 

csak a legrövidebb ideig szüneteljen. 
Madarász Jónás lakatos 

m esternél Léván, Zúgó utca 6.

3069 1911 tikvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir. járásbíróság mint tlkvi ható
ság közhírré teszi, hogy Chlepács Márton né 
Szenczi Anna végrehajtanának Szenczi Mi
hály végrehajtás szenvedő elleni végrehaj
tási ügyében benyújtott árverési kérvénye 
folytán a nevezett végrehajtató javára 96

7

korona 30 fillér tőke és 23 korona eddigi 
per és végrehajtási az ezúttal 15 korona 45 
fillérben megállapított árverés kéretik vala
mint a még felmerülendő további költsé
geknek kielégítése végett az 1881 évi LX. 
t. ez. 144 § és a Vhn alapján a végrehaj
tási árverést a végrehajtást szenvedő Szenczi 
Mihálynak (kinek neje Sebó Anna) a lévai 
kir. járásbíróság területén Óbars község 
határában fekvő és az óbarsi 645 sztjkvben 
A I 1 sor 328 hrszámu szántónak B 28 t. 
alatti 10/30 részére 439 korona az ottani 
350 sztjkvben A I 1 sor 212 hrsz. 71 ő. i. 
számú háznak B 5 t. alatti 2/3 részére 655 
korona, az ottani 393 sztjkvben A I 1. 2. 
sor 605 606 hrszámu szántó és rétnek B 5 
tétel alatti 2,6 rész jutalékára 400 korona 
és illetve 400 korona kikiáltási árban az 
árverést elrendelte még pedig a Vhn 26 § 
alapján akként, hogy ezen határnapon az 
ingatlanok a megállapított kikiáltási ár két
harmadánál alacsonyabb áron eladatni nem 
fognak és hogy ezen árverés által ezen 
ingatlanokra Szenczi Mihály és neje Gajdos 
Apollónia javára bekebelezett életfogytiglani 
haszonélvezeti jog érintve m*m lesz

Ezen nyilvános birói árverés I1»ll é v i  
s z e p t e m b e r  lió 2 S  n a p j á n  d é l u t á n i  
:t ó r a k o r  Óbars község házánál lesz meg
tartva Az árverelni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiáltási árának 10 °/o-át 
készpénzben vagy az 1881 évi LX t. ez. 
42 §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881 évi 3633 számú I. M. R. 8 §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni vagy az 1881 évi LX. 
t. ez. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál történt előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni. mely kötelezettseg alól csak a Vhn 
2 §-ában megnevezettek vannak felmentve.

A kikiáltási árn d magasabb Ígéret esetén 
a bánatpénz a Vhn 25 £-ának megfelelően 
és az ott jelzett következmények terhe alatt 
kiegészítendő.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóságnál 1911 évi julius hó 14 
napján Hoffman s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül 
Dodek

kir. tlkvvezetó.

RTTBLETZKY ISTVÁN
szobafestő Léva, Szepessy-utcza.

tapétázást a legegyszerübtől, a legfinomabb 

kivitelig jutányos árak m ellett.

Vidéki megbízásokat pontosan eszközöl!

Dús választékot tart a legújabb m intákban; kívánatra 

költségvetéssel szolgál.

Ugyanott egy ügyes fiú  tanulónak felvétetik.
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üzletemet az Engel-féle házból a Vá
rosi szálloda épületébe helyeztem át.

Üzletemben raktáron tartom a leg
divatosabb és a legegyszerűbb óra és 
ékszer árukat, úgymint valódi b r i l i á n s  
é k K i m k f t .  n in o lc t  ( e k e t  j j y i i l ü 
k e t .  fii Hiet a ló  k á t .  a r a n y  l á n c o 
k a t  é s  k a r k ö t ö k e t ,  nagy raktár 
valódi és china ezüst dísztárgyakban 
és evőeszközökben.

Azonkívül raktáron tartok arany, 
ezüst, aczél és nickel zsebórákat, to
vábbá palinander, mahagóni, diófa és 
fényes polírozott inga órákat harang 
ütéssel. — Omega órák nagy válasz
tékban. Mindennemű óra és ékszer 
javítások saját műhelyemben készülnek 
es jutányosán számijainak.

A nagyérdemű közönség további 
pártfogását kérve, mély tisztelettel

S T i : i * i : i t  S Á M H H t
ó r á s  é s  é k s z e r é s z .

Kézimunka! Előny omdal

Nyári újdonságok
delain. zephir. batiszt, ruhadisz, csipke be

tét, hímzés stb.

Női és úri fehérnemű, nyakkendő nagy 

választékban.

S Z I L Á R D  J Ó Z S E F
női- és uridivatáruháza

Léva, Calvin-palota.
Uutányos srak! Figyelmes kiszolgálás!
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L e g ú j a b b  n y á r i  ú j d o n s á g o k
Ruliakelmék gyapjú és mosó delinek crettonok, 

ing* és blúz zephirek. Női, és leány felöltök
igen jutányos síron kaphatók:

m

WEISZ ÁRMIN
C é g v e z e t ő :

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések 
• készítője. •—■

Megbízható bevásárlási forrás. 

Levélbeni megkeresésre mintákkal 

személyesen teszem tiszteletem et.

Helybeli intelliqens családnál egy 
jó házból oaló kereskedelmi leány is
kolát látogató liatal leány nagy kisebb 
gimnazistáiig esetleg mindakettő teljes 
ellátási kaphat. Közelebbi e lap kiadó

hivatalában tudható meg.

K iadó  linz.
tfángorh utcza 17-ik számú modern 

épüre melyben 4 szoba, konyha, für
dő szoba, éléskamra, üvegezett fo 
lyosó azonkívül mellék házba cseléd 
szoba és mosótonvha van. November 
l-töl bérbe adó, feltételek Tokody Imre 
háztulajdonosnál tudhatok meg.

K oks, Briket, Antracit
szükségletét

a pontos szállítás érdekében későbbi 
határidőkre m ár most feladni kérem

Badnay K áro ly
Budapest, Nagymező útra i:t. sz. 1 em elet

Telefon 164. 75— 26. 26— 27. Sürgönyeim : Antracit, B údap
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M ezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

1  ii^ u sz tu *  1 - t n la  K i i la v e r k i  | 
( i*h* lin ó b a n  ejgy k íi ló n  b e j á -  | 
n t lú  b ú to r o z o t t  Kzoba k ia d ó , J 
r táv e b b e t  H ót It vaskereskedésében.

Házasulandók figyelmébe!
A l i^ m o d e r n e b b  la k b e r e n d e z é s e k ,  m e ly e k  Hajait 

m ű h e ly e m b e n  k é s z ü ln e k ,  nn^ .r v á la s z t é k b a n  é s  s z o l id  
á r a k  m e l le t t  k a p h a tó k

ÍT E I1 E R  J Ó Z S E F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

L é v á n , l t á t i - u t c z a  1. W e r t h e im e r - f é le  h á z .
Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű lánooskutak.
Községi és kerti fecskendők.


	31



