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HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond- 

toronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összoköttetósben levő liird irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

felelős szerkesztő -. Dr. Katona János, j
Megjelen, vasárnap reggel.

FŐSZERKESZTŐ ; HOLLÓ SÁNDOR.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani

A LAP KIADÓJA: NYITRAI éS TÁRSA.

A tisztviselők helyzete.
K.) Valahányszor arról van szó, 

hogy a köztisztviselők fizetése az ál
talánosan emelkedő drágasághoz mérten 
arányosan emeltessék, általános ellen
szenv fogadja minden felől. A magyar 
embernek jelszava a nem adózunk s 
még mindig a vérében van az az 
ősökről származott szokás, hogy még 
mai nap is nobile offieiumnak farija a 
lateiner pályát, a melyhez fizetés nem 
dukál. Ép ezért mindig nagy volt az 
előítélet a fizetésemelés ellen. Csak rá 
kell utalnunk arra, hogy nálunk is 
mennyi kisérletezésbe, erőfeszítésbe 
került, mig sikerült ezt a kérdést úgy, 
s’ mennyire rendeznünk.

De az utóbbi években a megélhe
tésnek fokozódó nehézségei mindinkább 
előtérbe állították azt a kérdést, a 
melynek megoldását a szocializmusnak 
minden téren való előnyomulása még 
jobban sürgeti. Első pillanatra alig 
látszik valami összefüggés e két kérdés 
között, pedig a lateinerek nyomorát épen 
a szocializmus terjedése okozta.

Nézzük csak. Az utóbbi években 
a munkásszervezetek szívós munkája, 
tagjainak egyétértése, hihetetlen módon 
felemelte a munkabéreket. Mert még 
eddig minden sztrájk azzal végződött, 
hogy a munkaadók teljesíteni voltak 
kénytelenek a munkások követeléseit. 
Most már a munkaadók is szövetkeznek 
egymással, hogy védelmet találjanak a 
munkások szertelen követeléseivel 
szemben. Kétségtelen, hogy a harcban 
a munkaadók is meggyöngülnek ; de 
tönkre nem mennek, mtrt a termelés 
több költségét egyszerűen áthárítják a 
fogyasztókra. Minél magasabbak tehát 
a munkabérek, annál inkább megdrágul 
az élet. A most lefolyt esztendő alatt 
nemcsak az élelmi cikkek ára szökött 
fel, hanem az összes ipari cikkeké. Átlag 
30—40 százalékkal drágult meg az élet.

Egyetlen osztálya van a magyar 
társadalomnak, amely nem tud véde
kezni a ránehezedő drágaság ellen és 
ez a középosztály értelmisége ; a hiva- | 
talnokok és a szabad szellemi foglal
kozást űzők. A nemzeti életnek ők I 
alkotják a legnemesebb rétegét ; az 
álladalom szervezetében a szívnek a 
szerepét töltik be ; a vérkeringést 
közvetítik. Ez az osztály, ha a törvény
hozás segítségére nem siet, menthetet- | 
lenül áldozata lesz az osztalyharcnak. 
Mindenki átháríthatja a maga életfen- 
tartásának a többköltségét: a munkás 
a vállalkozóra, ez pedig a fogyasztóra. 
De kire háritsa azt át a megbatározott 
fizetésből élő tisztviselő, vagy az ügyvéd.

az orvos ? Ök nem indithatnak bér
harcot az állam, a törvényhatóság, 
vagy azon testület ellen, amelynek 
szolgálatában állanak. Hiszen az állami 
és önkormányzati tisztviselők fizetését 
csak az im“i)t rerdezte a törvényhozás 
és példájuk nyomán a magántisztviselők 
helyzete is javult. Ámde e fizetésjavi- 
tás óta annyira megdrágult az élet, 
hogy az előbbi, a kisebb fizetéses álla
pot valóságos Eldorádó volt a mai 
helyzethez képest.

Az ország értelmiségi középosztálya 
a csőd szélen áll. A tisztviselői kar 
végképp eladósodva. munkakedvét, 
energiáját elveszíti, nélkülözéseknek 
kitéve néz a bizonytalan jövő elé. 
Valamire való kézimunkásnak, aszta
losnak, szabónak, betűszedőnek, vas
munkásnak több jövedelme van ma 
már, mint egy törvényszéki jegyzőnek, 
vagy albirónak. A társadalom e mun
kásoktól semmit nem követel ; ellenben 
a szellemi munkás ak urasan kell ru- 
házkodnis, illő lakásban laknia, a mii- 

I vészét és közjótékonyság terén lmzzá 
méltó szerepet kell betöltenie. De hon
nan vegye mindehhez a pénzt, mikor 

. javadalmazása a megélhetésre sem 
elégséges ? Es minő szellemi munkát 
várhatunk egy anyagi gondokban 
kimerült tisztviselői kartól ? Mennyire 
degeuerált lesz az a nemzedék, amely 
a túlfeszített életküzdelmekben gyötrődő 
osz'áy gyermekeiként nevelődik fel ?

Félve gondolunk rá, hogy a nemzeti 
társadalomnak ez a legértékesebb anyaga 
az osztályharcok malomkövei közé 
szorulva megőrlődik. A gentry már jó
formán tönkrement. Az ősi föld kicsúszott 
alóla. A régi magyar udvarházakban 
idegen jövevények laknak és legfeljebb 
egy-egy kőbe vésett, porladozó címer 
muta’ja, hogy itt hajdan történeti nevek 
viselői voltak az urak. A földjét vesz
tett birtokos azonban uj hivatást talált 
magának : tisztviselő, tanár, ügyvéd, 
mérnök lett belőle, szóval megmaradt 
vagyontalanul is az ország értelmisé
gének a gerince. Az uj korszak szoci
ális küzdelmei azonban uj katasztrófa 
elé állítják : a megélhetés lehetőségét 
veszik el tőle. Csak a vak nem látja, 
hogy ez a veszedelem már itt van, de 
mi nem merünk szembe nézni vele. 
Az állam, a városok százmilliókra menő 
összegeket költenek arra, hogy a ma
gyar gyáripart üvegházi r.övény mód
jára megteremtsék. (íondolnak-e arra, 
hogy mikorra a gyári kémények a 
magasba emelkednek, akkorra a nemzeti 
társadalom egyik legbecsesebb rétege, 
az értelmiségi középosztály vagyonilag 
és erkölcsileg végképpen elbukik ?

És ha gondolnak rá, tesznek-e vala

mit a megmentése érdekében ? Milyen 
jövő várhat a nemzetre, amelynek tör
téneti osztálya megsemmisül, mikor 
lekopott róla a régi dicsőség nemes 
patinája ?

Hát a mikor a munkáskezeket fog
lalkoztatni, azok értékét emelni akarjuk, 
megfeledkezhetünk-e arról, hogy a 
mennyivel többe fog kerülni nekünk a 
munkás kezek napi munkája, :gyan- 
anuyival drágább lesz a mezei s ipari 
munka minden ágának produktuma ? 
Helyes megoldást az egész vonalon 
csak úgy találunk, h*  a szociális érde
kek megvédelmezését nem csak egy 
rétegen, a társadalom egyes osztályán 
iparkodunk keresztülvinni, hanem vala
mennyi osztály helyzetét az általános 
viszonyok figyelembe vételével mér
legeljük.

Azért hoztuk fel ezt a kérdést, 
mivel nálunk is az uj városi szervezési 
szabályrendelet, melynek tervezetét a 
kilences bizottság most tárgyalja, a 
tisztviselők illetményének megállapítását 

.fogja tjjsJalmazni. Tudjuk, hogy mit 
tehetünk, mennyire enged a takaró 
nyújtózni, azonban csekély anyagi 
eszközeink mellett is bizonyára nekünk 
is komoly tárgyalás alapjául és meg
fontolás tárgyává kell tennünk mindazt, 
a mit fennebb elmondottunk, mert 
tisztviselőink helyzetét nekünk is a 
mostani megélhetési viszonyokkal kell 
öBszehasonlitanunk, s a szerint gondos
kodnunk arról, hogy ha jobb viszonyok 
közé nem is juttathatjuk, de tisztességes 
megélhetéséről gondoskodni köteles
ségünk.

Az alkohol és a tüdövész.
(Folytatás j

Ali járul hozzá tehát a tüdővész terjedé
séhez ? A t isztáíanság-, a rossz levegő-, a 
napsugár hiánya-, a zsúfoltság és a hiányos 
táplált*  ozás.

Mindaz tehát, a mi az emberi szervezet 
ellentál’ó képességét gyöngítheti.

Mi más mostan, a mi a tüdövész terje
dését megakadályozhatja, ugyebár mind 
ezeknek az ellenkezője : a tisztaság-, a szá
raz , tiszta-, világos-, jó! szel özöt és nem 
ztúfolt lakó szoba-, a testnek célszerű ed
zése-, a jó táplálkozás és a tüdővészes 
beteg összes használati tárgyainak elkülö
nítése-, köpetének vizes ed’nybe való fel
fogása és fertötlen’tése.

Lehet mondani, hogy a tüdő vészes 
megbetegedéseknek egyharmuda az iszákos- 
ságra vezethető vissza.

A szeszes italokkal visszaélő emberek 
egy lejtőre jutnak, a melv lejtőn fokoza
tosan aülyednek lefelé, a lejtő fenekére érve 
leggyakrabban a tüdővész azon kór, a mely 
véget vet káros szenvedélyüknek.

Hogy miért van ez igy, az előbb el
mondottakból könnyen érthető.

Ugyebár említettem, hogy mind az, a 
mi a testnek eHentálló erejét gyöngíteni 
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képed, egyszersmind előmozdítója lehet a 
tüdővésznek.

Már pedig az alkohol mértéktelen élve
zete ilyen szerepet visz az ember háztar
tásában.

Mikor a munkás ember a rendes napi 
pálinka adagját elfogyasztja, azon csalóka 
reményben ringatja magár, hogy mindennapi 
nehéz munkájához erő gyűjtött és csakugyan 
a látszat az, — utánna mintha könnyebben 
forogna a szerszám a kezében, — egy ideig ; 
de az alkohol hatás nem tart soká, beáll a 
reactió, — a bágyadás, hogy azonban ez be 
ne következzék, ismét egy adag elfogyasz
tásához folyamodik s a látszólagos erő gya
rapodás ismét meg van, — egyidőre ; de a 
bágyadás már hamarább és nagyobb fokban 
jelentkezik, később ezután már nagyobb és 
nagyobb adagokra van szükség, hogy 
ugyanazon nehéz munkát elvégezhesse. — 
Lassan már a testi erő fenntartására táplá
lék nem is igen kell, csupán ital, mert 
csupán ez képes még a testet némi mun
kára serkenteni. — Szegény áldozat I Nem 
tudja, hogy a mikor testi erejét, ily romboló 
ideg ízgatóva* *,  a szesz fogyasztásával vélte 
látszólagosan emelni, ugyanakkor úgy járt 
el, mint a gazda, a ki tőkéjét fecsérli és 
nem annak kamataiból él ; vagyis testének 
a betegségekkel szemben való ellentálló 
erejét dobta a piacra és pusztította el.

nézzünk körül, m.t átunk, csakugyan 
azt tapasztaljuk, hogy az iszákos ember 
fogékonyabb a fertőző betegségek iránt, — 
mint más.

A kolera-, a tífusz- és egyéb fertőző 
kór az iszákost hamarább elpusztítja, mint 
a tendes éle ü embert. — Miért '? —Azért, 
mert eJestálió erejét a betegséggel szemben 
már az alkohol megtörte.

így vagyunk tehát a tüdövésszel is.
Mindnyájan ki vagyunk téve a tüdő

vész fertőzésének, meri anuak fertőző anya
gát a levegő porával folyton beszivhatjuk ; 
csakhogy erős védelmünkre van a rendes 
elet által megtartott ellentálló erőnk.

Nagy feladat hárul tehát nem csupán 
az orvosokra, hanem az egész müveit tár
sadalomra, sőt első Borban az államra ; hogy 
a nép zömét, a munkás osztályt, felvilágo
sítsa az alkohol emberirtó tulajdonságaira 

s annak túlhajtott élvezetétől lehetőleg 
visszatartsa.

Midőn az állam korlátlanul méri a szeszt 
és ebből busás jövedelmeket szerez : nem 
cselekszik előre látással, mert saját adó ala
nyát, a népet korcsositja el ; munka erőben 
mérhetetlen sokat vészit s a kórházakat 
tölti meg javakorában kidü t tüdővészes 
betegekkel ; kik még annyi ideig támaszaik 
lehettek volna családjaiknak s munkájukkal 
a nemzeti közvagyont gyarspitották volna.

Hozzájárul még a tüdövész terjedéséhez 
a gyárt és kis ipari munka ; ha az a köz
egészségtan feltételeinek meg nem felel.

A gyári iparnál sok munkás zárt helyi
ségekben foglalkozik a ha ezen helyiségek 
sötétek-, nedvesek-, rosszul szelőzöttek, 
lassanként a munkások egészsége adja meg 
az árat a célszerűden visszonyoknak.

A külföldön különösen, — de hazánk
ban is már nagy gondot fordítanak az ipari 
egészségügyre.

A munka-termek világosak-, szárazak 
s jól szellőzök legyenek, sokan egy helyi
ségbe ne zsufoltausanak. — A munkaidővel 
és esetleg sorosabb voltával, arányos legyen 
u pihenés.

Nagyobb ipari telepeken, — különösen 
a német vasutaknál, — pihenő-, étkező-, 
fürdő- sőt szórakozó helyiségek állanak a 
munkások rendelkezésére.

Egyszóval igyekeznek mindenütt a testi 
épséget és ezzel karöltve a test ellentálló 
erejét fokozni, hogy a tüdövésznek ezen 
általános nép-betegségnek lehetőleg gátat 
vessenek.

A mi nagyban áll a gyáriparra, az 
kicsiben vonatkozik a kis iparra is.

Nézzünk körül s mit látunk. — Azt 
ugyanis, hogy legcsekélyebb gond van for
dítva a közegészségügyi követelményekre a 
kis iparnál.

A munkaszoba a lakásnak lehetőleg a 
legsötétebb-, legnyirkosabb- s legsevésbbé 
szellőztethető helyisége. — Itt tölti a kis 
iparos, munkásaival együtt, napjának java 
részét. — A rendesen Bzük helyiség a fel
dolgozandó anyag és a kész áruval van 
megtöltve s ugyan itt találjuk a tanulók és 
segédek, gyakran egymás fölé rakott ágyait. 
— A helyiség talaja tisztátalan, a naponként 

való söprés és tisztogatás a felhalmozott sok 
árucikk között teljesen lehetetlen. — A he
lyiség levegője nehéz páránkat telt. — Rend
szeres eze'lőzésről gondoskodva nincsen.

A mikor ezután a napi munka meg
szűnt, — a személyzet pihenőre tér, ismét 
csak ezen bűzös helyiségben kénytelen töl
teni az éjszakát.

Itt van a kulcsa a tüdövész terjedésé
nek ; az a személyzet halavány-, színtelen-, 
vérszegény : mi kell már most abhoz, hogy 
ezen ránk mindenünnen leselkedő kór be- 
pántálja vészt hozó csirjait az ilyen legyen
gült szervezetekbe.

Általános fejtegetéseim végére jutván 
összegezem pár szóval, mit tegyünk hát, 
hogy tőlünk telhetöleg ezen betegségtől 
megvédhessük magunkat.

Tartózkodjunk jó levegőben, — táplál
kozzunk jól, — szenteljünk a testnek kellő 
időt a pihenésre,—edzzük testünket s óva
kodjunk a szeszes italok mértekletlen 
élvezetétől.

A tüdövész fertőző anyaga egy szabad 
szemmel nem látható apró növényi szervezet; 
kb. egy milimeter ezred részének 4-5 sző
rösét teszt ki. — Fejlődése az emberi szer
vezetben igen gyors, mert az ember hőmér
séklete felet meg legjobban szaporodásának. 

’— A mellett azonban rendkívül szívós, a 
sokkal hidegebb és sokkal melegebb hőmér
sékletet is kibírja ; mindössze is sza
porodásában akad meg.

Úgy maga a bscillus, mint az általa 
termelt merges anyagok fejtik ki káros 
hatásukat az emberi szervezetre.

A hol egyszer befészkelte magát — úgy 
a tüdőben mint a bélhurutban vagy a miri
gyekben, gyulladásos csomócskák, (gümök) 
— innen a betegség elnevezése, gümökór, — 
képződnek ; a melyek elszaporodván a test
ben lassankeut a szervezetet egészen aláássák.

Mialatt a tüdövész fertőző anyaga a 
szervezetben elszaporodik, az emberi test 
e lentáiló ereje igyekszik ezen betolakodott 
ellenségnek gátat vetni ; igyekszik azt sza
porodásában megakadályozni s a test ezen 
önvédelmi harcában minden védelmi fegy
verét előveszi ; — magas lázakkal hat visz- 
sza a támadásra, hbgy ily módon pusztítsa 
el a káros anyagot. — let kerül tehát me-

TÁRCA.

Hogy eljár az idő I . .
Hogy eljár az idő ! . . . Evek jönnek, mennek, 
Ősz lesz nemsokára, érzem, a lelkemnek.
Oly sok édes vágyam, bűbájos, szép álmom 
Tűnik lassan, mint a nap a láthatáron.
Egy-egy pillanatra, mint a nap sugara, 
Beragyogja lelkem végső búcsúzásra.
Ob közel van, érzem, közel már az alkony, 
Siró őszi szellő csapja meg az arcom.

Eszembe jut százszor egy tavaszi álom . . .
Hogyan szálljak vissza oda törött szárnyon 
Velem a Valóság : álmok megölője, 
Hitnek, reménységnek sivár temetője.
tízivem sem a régi, nincs neki nótája,
Örök szomorúság borult le reája;
Ami zsong még benne, régi fénynek romja,
Haló ifjúságom glóriába vonja 1 . . .

Estélyi homályban, hogyha üldögélek, 
Olykor lobogását látom két szemének.
Karcsú, szép alakja is előmbe tárul,
Kacagó, vig nóták csendülnek ajkárui .... 
Tűnődik a lelkem : vajjou merre jár most ?
Eltemetett volna Ö is minden álmot ? 1 . . .
Tud-e még remélni, vágyik-e még dalra,
Vagy Ót is megtépte a sors zivatarja ? . . .

Úgy bolyong-e Ó is, mint én a világon,
Aki sirva érzem nagy céltalanságom, 
Vagy feléje fordult a szerencse karja 
tí a múló időnek sóhaját se hallja ? . . .
Tűnődöm, tűuődöm : vájjon merre járhat ?
Kérdem Szellemétől a nagy éjszakának . . ,
. . . A« súgja talán, hogy soha ne reméljek,
Meghaltak az álmok, a vágyak, remények 1 . . .

Hogy eljár az idő 1 . . . Evek jönnek, menuek, 1
Ősz lesz nemsokára, érzem, a lelkemnek.
Oly sok édes vágyam, bűbájos, szép álmom 
Tűnik lassan, mint a nap a láthatáron.

Egy-egy pillanatra, mint a nap sugara, 
Beragyogja lelkem végső búcsúzásra. 
Óh közel van, érzem, közel már az alkony, 
Siró őszi szellő csapja meg az arcom ! . . .

Benkóczy J5z3ef.

A nöegylet estélye.
A lévai Karnevál idei föeseménye már 

a múlté. E múlt már tervei-, reményei-, 
készülődései- és lámpalázaival egyetemben. 
Csak Samu bátyánk Lesz felköszöutöje rém 
múlt el, ha nem is mondódott. Üs épen ez 
a siker titka ! Ami még e! nem múlt, afelé 
ezer vágyakozás és reménység tekint, a 
reménység pedig idealizál. Ennélfogva a 
születendő sokkal szebb, mint a már 
megszületett.

Nem szükséges, hogy valaki megbot- 
ránkozzék ezen a bölcselkedésen, ha esetleg 
nem érti, mert hát ez aféle farsangi filogifia.

Tehát az árvabál elmúlt. Da nem úgy, 
mint a szépség, melynek csak nyomai szok
tak maradni ; itt maradt sok egyéb is. 
Elsősorban nehány száz korona az árvák 
javára (quod erat demonstrandum) ; továbbá 
bizalom az ősi erényben (de nem a kávé- 
házbau) ; egy csomó kedvesen zsibongó, 
szép emlék (ez tovább tart, mint a pénzma
radvány).

Hát a sok babérlevél sifli ? 1 — förmed 
rám valaki.

Csak nyugalom kérem, majd a babérokra 
akkor térünk rá, ha kifogytunk a rossz 
viccekből, mert könnyen megesnék, hogy 
igy kezdődnék a méltatás;—a sifli levesbe 
való, a babérlevél pedig.............

E'ég 1 Nem vagyunk mi il.onoklasztoi I 

Továbbá nem kell mókázni, hanem ko
molyan referálni. Ha mókázni, meg szeile- 
meskedni (haj-haj 1) akar az úr, hát ott van 
a — melyik is no — a, az agglegények 
bálja. Afölött mókázhat, de a kedvest, a 
szentet, a liblinget ne bántsa, mert baj lesz. 
Hát csak levetni .a pajkoseág tarka kön
tösét**  és ünnepi tógába bújni. Kissé nehezen 
megy. Hogy is mondja Arany : „összeszedte 
a bolond sete-suta képét ....

** *
Nagy várakozás áll a lévai városház 

első emeletén. A fői-páni szoba előtt betyá- 
rosan kipeckelt bajszú elegáns úr izeg-mozog, 
körötte ragyogó uniformisok. Végre megér
keztek a magas vendégek, s a nöegylet 
eluöasége — az erre predesztináltau karjain 
— a Rákóczi-tnduió hangjai mellett bevo
nulnak a városháza fényes termeibe. (Hej, 
ha most mondott volna csütörtököt a villa
mos !) Nem is a villany teszi fényessé, hanem 
az egy begy üit társaság. A szemek dúskáló.k 
a gyönyörködésben. Most egy uis mozgás : 
Mailáth Istvánék érkeztek a terembe. (Hm, 
úgy látszik mégis csak szeret bennünket.)

Most kinyílik a művész-tanya ajtaja és 
betódul rajta a képzöintézet orkesztruma. 
Mert ez már több a zenekarnál. A két nagy 
bőgő épen eltakarja azt a jóságos arcot ott 
a falon, melyen mintha valami szemrehányás 
sötét árnya tűnt volna fel egy pillanatra.

Hatalmas erővel, fegyelmezett összhang
gal zendül fel a Portiéi néma megnyitó ze
néje. Tanuló ifjúság Léván ilyen nagysza
bású, klasszikus dolgot még nem adott elő. 
A sokféle hangszer hatalmas hangviharában
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gint előtérbe a már többször megbeszélt 
ellentálló erő.

Lehet, hogy a bejutott fertőző anyag, 
a hatalmasan kifejlett ellentálló erővel szem
ben nem is veheti fel a küzdelmet, — az 
egyén nem betegszik meg.

Lehat, hogy a küzdelmet felveszi és 
végre mégis a szervezet, meg fogyva bár, 
de törve nem, végre mégis győzedelmeske
dik, — a mikor azt mondjuk, bogy a tüdő
vész gyógyult.

Lehet végre az az eset, a mikor a 
gyÖDge ellentálló erő, az egyenlőtlen harcban 
kimerül és akkor beáll a tüdövészes halál.

A mindennapi életben azt szoktuk mon
dani, hogy ha valaki tüdővészbeu megbete
gedik 8 véletlenül a szülők is 'ibban haltak 
el, hogy hiszen ezen hajt a szülőktől örö
köké. — Éten kifejezés téves. — A tüdő
vészt nem örököljük, csak a hajlamot a 
tüdővészre. — Ha a tüdövészes szülők 
gyermekei, kedvező viszonyok között, cél
szerűin megedzve növekednek fel, feltétlenül 
nem kell tüdővészbeu elpusztultok.

A tüdővész terjedését leginkább elmoz
dítja a tüdövészes beteg fertőző kőpete.

Az imént említett apró szervezetek, 
ebben a köpetben élő és szaporodásra képes 
állapotban foglaltatnak, a köpet lassan a 
levegő hatása alatt beszárad és elporlik s a 
legkisebb légáramlás is a levegőben repkedő 
állapodba hozza őket s mi a légzés által a 
tüdőbe beszívjuk s ha a tüdő hurutom s 
a czervezet legyengült, igen kedvelő talajt 
találnak itt maguknak a tüdővész fertőző 
csírjai, hogy tovább szaporodhassanak.

Minthogy a köpet a tüdövész te jedé- 
Bét ennyire e őmozdiUni képes, tartsuk 
be rzon szabályt ; hogy s»m az u can, sem 
pedig lakát-unkbán, a talajra soha s m köp- 
jüuk, használ ju < ezen cé.ra inkább zsebken- I 
dőnhet. — Egyrészről nem fogunk véteni 
az illem szabálya ellen, másrészt pedig nem 
tesszük ki ember társainkat esetlpg egy 
tüdövészes fertőzésnek.

A gyomor és a bél csatorna utján is 
megszerezhető a gümökór, — tudva levő 
do og, hogy a tzarvasmarha, — kü önőseu | 
a tehen fogékony a gümökór iránt, ily ál at- , 
nak a teje szinten terjesztheti a tüdövészt, 
ha azt nyers a lapotban isszuk.

Tehát az ily gyaníts állatnak a tejét 1 
fel kell forralni, a mikor annak fertözöké- 
pessége megszűnik.

Még pár szóval meg kell emlékezni, I 
hogy mit tegyen a család, gümökóros bete
gével, hogy a többi családtagok esetleges 
fertőzését kikerülhesse. — A beteggel soha 
sem tudassuk, vagy éreztessük bajának 
reménytelen voltát ; mindamellett éber 
figyelemmel őrködjünk azon, ho^y a beteg 
összes használati tárgyait kizárólag ciak ő i 
használja.

A köpetet gondosan a vizes edényben 
fogjuk fel 8 valamely fertőtlenítő anyaggal 
tegyük ártalmatlanná, — gondoskodjunk a 
jó szellőzésről, s a beteg jó táp álásától.

Hí igy már most a gümökóros fertőzés 
útjait megismertük s megismertük azon mó
dosat, a miként azokkal szemben legsikere- 
sebuen vehetjük fel a kürde'met ; hivatásunk 
lesz a jövőben, hogy embertársainknak mén- [ 
tül nagyobb rétegeivel ismertessük meg ezen 
tanokat, fáradozásunk nem lesz sikertelen, 
mert elvesszük a tüdövész leghatalmasabb 
fegyverét, — a tudatlanságom és m írték- 
let’enséget.

dr. Dómján Lajos.

Különfélék.
— Tudományos felolvasás A csü

törtöki felolvasások sorában a felolvasó 
asztal miilé Divényi Gyű a tanár helyett 
Sinkovits Ferenc kegyesreudi tanár ült, hogy 
a fizika köréköl vett felolvasásainak elsejét 
megtartsa. Fe'olvasott az újai b időben nagy 
szerepet játszó kathod sugarakról, A tárgy 
elvontsága nehéz feladat elé állította a 
tudós tanárt, de sikeresen küzdött meg 
vele. Előadása mindvégig viíágo.% érthető 
és nagyon érdekes volt. A felolvasás kü
lönben a jövő csütörtöki felolvasás beveze
tésül szolgált, amikor a Röntgten féle 
suqarakról fog e’őadást tartani. A fe olvasást 
kísérletek követték, amikor a profeszor ur 
ismét összefoglalta felolvasásán**  főbb 
részeit. A faló vasás kíséretében — mondjuk 

szöveg közben — a készülékek nebés 
kezelése miatt nem mutathatta meg a 
kísérleteket. A kísérleteknél buzgón, ügyesen 
se-édkezett neki Deák Miklós rajztanár. Meg
említjük, hogy a jövő alkalommal bemutatásra 
kerülő gimnáziumi Rintgen készü ék segé
lyével az ősszel egy meglőtt gyermeknek 
a lábát fényképézték le, hogy a belőtt golyó 
helyét m?gtaláják. A fénykép alapján 
Lakner Zoltán kórházigazgató azután ügye
sen kivette a go yór. — Az elvont tárgyat 
poetikus bevezetéssel és befejezéssel ellátta 
Konsch Jenő tanár szép zongora játéka.

— Thea estély A Lévai Casinó sa
ját helyiségeiben 1908 évi február hó 29 én 
thea-estélyt rendez, melyre az értesítésedet 
már szétküldte a vigalmi bizo'tság. Az estély 
kezdete 8 l/2 órakor. Tagok vendegeket is 
hozhatnak uisgukfcah

— A lévai kath. Kör január havi 
közgyü'ésén a Kör ügyészévé egyhangúlag 
Levatich Gusztáv ügyvéd, könyvtarnokká — 
a leköszönt Bella Antal helyébe — Kovács 
József lettek megválasztva. Választmányi 
tagokká : Bella ikota’, Borcsányi Béla, 
Csuvara Mihály, Chimessy Mihály, Guba 
János, Irányi András, Jaross Ferenc, Jónás 
Imre, Kaveggia Kálmár, Zau/er Bda, Aappel 
Rezső, ^yúli József, Rácz János, Rugsicska 
Károly, Svarba Endre, Tokody István, 
Tonhaizer Mihály, Tóth Nándor, Uhlárik Já
nos és Zahorák Sindor.

— Képezdész bál. A tanítóképző 
ifjúságának h-ngversenye es táncmulatsága 
folyó hó 22-én, szombaton tartatik az 
Oroszláa termeiben. A megszokott jó sikeiü 
mu atság írón', ahol hamisítatlan jó kedv 
és parázs-táí c szokott uralkodni, általános 
az érdeklődés. A műsor nayy gonddá és 
ízléssé! van összeállítva, amellett nem sok 
idótfog e'rabolni a ta c >lni vágyó ifjúságtól, 
mert kellemeien rövid. A meghívó így szól : 
A lév*i  ai . Tat uóteptő mtezet ifjúsága 
1908. évi február hó 22-ín az intézet 
segétyzö . egyesíi e’e javara az Uoszlán

nem volt egyetlen gikszer ; ment, mint a 
karikacsapás. A dicsőség oroszlánrésze ter
mészetesen az idomítóké. A hölgyek azért 
mégsem voltak tökéletesen megelégedve a 
nyitánnyal. Nem gyönyörködhettek a karnagy 
varázs-erejű púrge bajuszában.

Most következett a műsor jubilaris 
száma. Városunk konvenciód poétájának 
szép alkalmi ódáját szavalta el Stosius Erna | 
úrieány. Kellemesen csengő hangja, a gyön
géd érzelmeket festő bájos hangszinezése 
pompásan értékesítette a költemény szép 
gondolatait, úgy hogy a jelenvolt poéta — 
kinek szinten kijutott a tap-ból — szinte 
csodálkozva nézett körül : „csakugyan én 
írtam ezt a szép verset ?a

Úti karcolatok címén Bobok Mariska i 
úrhölgy az újvilági élet eredeti jellemvo
násait mutatta be gyöngéden érzelmes humor 
kiséretében. A kath. kör estélyén az ame
rikai munka bámulatos eredményeiről olva
sott fel, itt bemutatta az amerikaiak érzületét. 
Kitűnő megfigyelő tehetséget és -- még 
inkább — melegen érző szivet árult el a 
mindvégig érdekes, lebilincselő felolvasás, 
a melyben az új világ rajzaio keresztül 
minduntalan kisugárzott az elmaradt, de 
azért csak édes haza szeretető.

A felolvasás után az estélynek — mű
vészi szempontból — legértékesebb pontja 
következett ; Schulpe Alfonzné úrhölgy és 
Belcsák László négykezes jatéka két zon
gorán. Belcsák László mesteri j tékában 
már sokszor volt alkalma gyönyörködni 
közönségünknek, Schulpe-né úrhölgy játékát 
most élvezhettük eiöször. A két virtuóz

együttes játéka a zenei érzésnek és tech
nikának felülmúlhatatlan remeke volt. A 
nehéz klasszikus darabok (Henselt : L?rg- 
hetto és Chopin ; Rondó) ily tök letes 
interpretálása a laikus szivét is gyönyörű
séggel tölti e1, nem is szólva a hozzáértőkről, 
akik a zeneművészet összes kivána mainak 
megvalósulását észlelhettek ezea remekül 
harmonikus előadásban.

Még zsongott a fülekben a két zongora 
bűvös játéka, mikor újabb zenész-társasag 
vonult fel, hogy bemutassa a műsornak egy 
kedves úidonfágát : a Kén kuruc me’odrúmát. 
Premiérnek is mondhatjuk, mert itt mutat
kozott be egy kedves kezdő, de már hala
dónak is bevált ifjú lévai poéta : Halasy 
Valika kisasszony. Lévainak mondjuk, 
aminthogy ö is annak tartja magát, mert itt 
született, s itt gyökereztek meg fogékony 
szivében a kuruc-motívumok, Eleknek méltó 
kifejezést adott a remek költeményhez 
alkalmazott zene : Köveskuti Jenő képzőin- 
tézeti igazgató szerzeménye, mely nyomon 
követte, illetve előre sejttette a költemény
ből feltörő érzéseket. A minden izében stil- 
és korszerű kíséretet diszkrét szabatossággal 
adta a vegyes-, de azért pompásan összeírni- 
ködő zenekar, nem nyomván el a szavaló 
(Jferenczy István) művészetét tem. Igen szép, 
gyújtó hatású volt a győzelmi jelenet. A 
szerény kis poéta a kihívó tapsokra osak 
nagy nehezen mutátta meg magát — egy 
fél pillanatra.

Ezután Holló Amália úrleány énekelt 
Kriek Jenő tanár zongorakisérete mellett. 
Először egy bájos nápolyi dalt, azután Wéber

Bűvös vadász-hbó{ a cavatinát, végül egy 
remek kuruc-motivumú dalt ; Suhog az őszi 
szél. A da okban rejlő érzés gyönyörű kife
jezést njert finom csengő hangjában, színes, 
tartalmas, iskolázott énekében.

Végzetül a honvéd indulót játszotta a 
tanítóképző zenekara ugyancsak Duschek 
Ernő mesteri vezetése alatt. A műsor minden 
egyes pontja szép és értékes volt, amit 
bizonyít az is, hogy habár szokatlan hosszúra 
nyúlt (majdnem két órahosszat tartott,) a 
közönség mindvégig kellemes ö vezetre talált 
s igy nem volt fárasztó. Azért mégis — 
jövőre — a szereplőkre való tekiutettel is, 
kurtább programmot ajánlunk, mert sok a 
jóból is sok.

A műsort rendkívül értékessé tette még 
azon körülmény, hogy egészében házilag 
állíttatott elő ; művész, költő, zeneszerző 
mind otthonról került ki. Ezt sem tudják 
akárhol megcsinálni.

Műsor után Leidenfrost Tódorné úrnő, 
mint háziasszony bemutatta a szereplő höl
gyeket Coudenhove és Wilczek grófnőknek, 
akik lekötelező szívélyességgel fejezték ki 
szerencsekivánataikat a szép siker fölött. 
(Megelégedett, bo'dog mosoly a nagy evikker 
és apró nyakkendő táján.) Egy jó negyed
órái cercle után a köröoség levonult a 
városháza hátsó (!) lépcsőjén a kávéház- 
helyiségbe, amely ezúttal táncteremmé 
lépett elő.

*♦ *
A nőegylet estélye ismét előtérbe he. 

lyezi a városi vigadó felépítésének siüksége» 
voltát. Ámbár szép számú kösönség gyűlt
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szálloda nagy termében tánccal egybekötött 
hangverseny' rendez, a hangverseny 8 órakor 
kezdődik. Belépti dij személyenként 2 
korona, félti fizetéseket köszönetté fogadunk 
és hirlapilag nyugtázzuk. Műsor: 1. Meg- 
nyitó zene. Auoer Portiéi Séma c. operettjé
ből. E öidja az ifj. zenekar. 2. — Tündérálom. 
Petőfitől. Ssavalja Ható Géza III. é. tani- 
tónövendák. —- 3. Török bordal. Mendels
sohn tói E öadja az ifj. énekkar. — 4.
Primacialis magyar. Bihantó1. Kamarazenekar.
— 5. Fábián, Rákóczi hadnagya. Melodráma. 
Szövege Farkas Imrétől, zenéje Lányi 
Ernőtől. Szavalja : Bíró Béla IV. é., zongo
rán kiséri Berki István IV. é. növendék. —
6. Népdal csoport. E öadja az if). énekkar.
— 7. Finálé Wagner A. Tüskerózsa c. ope
rettjéből. Előadja az ifj. zenekar.

— Iiábay János hazánk fia festőmű
vész, ki ez idő szerint az Indusok hazájában 
Bombay-ban tanulmányúton van, — mint 
nekünk írják — Körmöczoányára a polgári 
leány iskolához rajztanárnak választatott 
meg. Kívánjuk, hogy messze földön szerzett 
bő ismereteit — itthon siaeresen érté
kesíthesse.

— Műkedvelő színi előadás. A 
lévai ifjúsági egyesület ma, vasárnap tartja 
színi előadással egybekötött tincestélyét az 
Oroszlánban. Kezdődik este */,  8 órakor ; 
heiyáraa I II sor : 2 K.. II X sor 1 K. 60 
fill., a többiben 1 K. 20 fid., állóhely 60 
fill., (ez a táncmulatságra nem érvényes.) 
Színre kerül Gerö Károiy eredeti uépszm- 
mü.e : Túri Borosa, Az egyesület a tiszta 
jövedelmet a maga művelődési céljaira 
fordítja, miért is felü tizetéseket köszönettel 
fogad és nyugtáz. Jegyek előre válthatók 
Nyitrai és Társa üzletében, este 7 órától 
pedig a pénztárban.

— Iparoktatásunk és a kisipar 
jövője. A kereskedelemügyi miniszter az 
ipartörvény revíziójának kapcsán foglalkozott 
az iparoktatással is. Törvényjavaslatot 
készített, melyben kifejezetten megkívánja :
1. Hogy iparos inas csak az lehessen, a ki 
mindennapi iskola kötelezettségének eleget 
tett. (Vagyis hat elemit elvégzett.) — 2. 
Csak akkor szabadulhat az inas fel, ha 
iparát meghatározott idő alatt a műhelyben 
elsajátította s ezt kirendelt bizottság előtt 
igazolni tudja.— 3. Végül az iparos tanulók 
iskolája izgatójának bizonyítványával iga
zolja azt is, hogy az iskola három éves 
tanfolyamát legalább elégséges eredménnyel 
elvégezte. Eddig még ha nem is járt 

egybe a városháza dísztermében, a táncban 
- megfelelő helyiség híján - már kevesebben 
vettek részt, általában pedig az estély láto
gatottsága kisebb volt, mint régebben szokott 
lenni. A közönség számában való csökkenést 
a he yiség rovására kell feljegyezni. Már 
előbbi tapasztalat, hogy ott annak rendje 
szerint táncolni nem lehet mar a helyiség 
alakja miatt 3em. Külömben a táncosok 
állítása szerint a padló is inkább tapadó?, 
mintsem sikamlós volt. Hogy mégis reggeli 
hat óráig tartott a mulatság, azt a minden 
akadályokon győzedelmeskedő kitűnő tánc- i 
kedvnek 'ehet tulajdonítani.

Léván a különféle jótékoDycé'ú előadá
sok, estélyek, mulatságok száma utóbb igen 
megszaporodott, s ezen tagadhatatlanul s 
kultúrát előmozdító intézmények mind a 
helyiség nehézségeivel állanak szemben. 
Városunk közéletének, a vidékre való hatá
sának előmozdítása követeli a városi vigadó 
felépítését. Helyzetünk immár olyan, hogy 
azt semmiképen sem nélkülözhetjük.

Ha meglesz a mai igényekhez mért 
városi vígadó, akkor lesznek majd igazi szép 
mulatságok s a vigadozó közönség nem lesz 
kénytelen szűk sikátorokon keresztül apró 
korcsmahelyiségekbe tolongani, kávéházi 
ital-monopoliumot szenvedni s magát meg 
zsaroltatni.

Melyhöz hasonló jókat nem kívánok.

rendesen iskolába, felszabadították. Jövőben 
n**m  csak járni kell az iskolába, hanem ott 
tanulni is kell, mert a ki eredményesen nem 
végezi el az ipariskolát és arról jó bizo- 
nyitványt nem kap, nem szabadulhat fel. 
Hát ez az uj rend az iparosság szellemi 
fejlődésének jövőjét fogia biztosítani.

— A lévai csizmadia ipartársulat 
1908. márciusi-én az ^Oroszlánhoz4* címzett 
szállodában saját zászlaja javára zártkörű 
táncestéiyt rendez. Bslépö-d'j : szem^lyjegy 
1 kor. 60 fill, családjegy 3 kor. kezdete 
este 7 órakor.

— A déli harangszó eredete. A déli harangozást 
Ili. Kalixtusz pápa rendelte el, még pedig bennünket 
magyarokat különösen érdeklő okból. Midőn 1456-ban 
Hunyadi és Kapisztrán vezetése alatt a keresztény 
hadsereg összegyűlt az Aldunán, hogy II. Mohamed 
szultán Be’grád ellen nyomuló hadseregének útját állja, 
III. Kalixtusz pápa elrendelte, hogy az összes keresz
tény templomokban szólaljanak meg a harangok déli 
12 órakor s a harangszóra minden keresztény ember 
m ndjon imát a keiesztény fegyverek győzelméért. Az 
1456-iki véres esataban Hunyadi és Kapisztrán egye
sült hada fényes diadalt aratott a törökökön. A győ
zelem híre augusztus hó 6-án jutott el a pápához, aki 
azonnal elreudelte, hogy a győzelem emlékére a déli 
harangozásról kiadott bnllája örök időkre szóljon. Azóta 
minden délben hirdetik a harangok Hunyadi János 
dicsőségét.

— Szobrot a nagy Rákóczinak ! 
Nagyarányú mozgalom indult meg a nagy 
Rákóczinak egy monumentális lovaeszobor 
alkotása iránt s gróf Andrássy G^u’a é*  a 
nagy nevű Ríkóczi-historikuB : Thaly Kál
mán védnöksége alatt bizottság alakult, mely 
az edd'g egy begy ült alap kiegészítésére 
nyereményekben gazdag sorsjátékot rendez. 
Az egy koronás sorsjegyek főnyereménye 
negyvenezer korona. Vannak ezenkívül tízezer, 
hatezer, ö ezer továbbá több kétezer és ezer 
koronás és kisebb nyeremények. Az összes 
nyeremény tárgyak értéke kilencvenezer 
korona. Eteket a hazatits célú sorsjegyeket 
minap küidte meg a bizottság varmegyénk 
közönségének, megyénk urhölgyeit pedig 
felkérte a sorsjegyeknek ismerőseik körében 
való terjesztésére. Adóssága a magyarnak, 
hogy II. Rákóczi Ferencinek, az önzet eu 
hazaszeretet ezen eszményképének szobra 
legyen, s bizony restelkednünk kell, hogy 
ily későn hozzuk meg á dozatunkat a dicső i 
Rákóczinak, a ki hazájáért, a mi szabadsá
gunkért, — családi iü'.helyét, boldogságát b 
minden földi javát föláldozta. Tegyük jóvá 
a régi mulasztást. Hölgyeink ! Járjanak elő 
jó példával ! A sorsjegyek nyilvános húzása 
március 15-én Budapesten a m. kir. lottó 
igazgatóságnál (IX., kér. Vámpaíota) le*?.  
A központi sorsjegy iroda Budapesten, IX., 
Boráros-tér 2 szám alatt van, a hói a 
hazafias ügy minden önkénytes munkatársát 
szívesen tátják. Hisszük, hogy fő hívásún*  
sok igaz magyar szívben kelt visszhangot 
és igen sokau a sorsjegyek vételével teszik 
lehetővé Rákóczi lovaBszobrának mielőbbi 
fölállítását.

— A munkásegyesQlet mulatsága. 
Az idei farsang főkönyvébe uj cég jegyezhető | 
be. U. i. a lévai kér. munkásegyesület folyó 
hó 23 án, vasárnap lartja első táncmulatságát 
az Oroszlánban. Újdonság az is, hogy a zenét 
az egyesület fuvózenekara szolgáltatja. 
Ennélfogva a belépő dij csak 60 fillér 
személyenként, s a tánc már este 8 órakor 
kezdetét veszi.

— Plébános-választás. A kuuosvá- 
gási plebácosi állasra Janicsek Károly I 
jános-réti plébános egyhangúlag megválasz
tatott. Körmöczbánya városi képviselőtestü
lete mint kegyur igen helyesen választott, 
mert a megválasztottban derék és buzgó 
lelkészt nyert.

— A krumpli veszedelme. Riasztó 
hírek érkeznek Németországból, a krumplinak 
egy veszedelmes betegségéről. Egy német 
nagygazda egyúttal gazdasági szaktekintély 
tette figyelmessé a világot erre a? uj ve
szedelemre, Amely ugyan már a múlt években 
is észlelhető volt, de most mar oly ara
nyokban jelentkezik, hogy pl Németország 
krumpli termése 1908 bán 20 %-ra zsugo
rodik össze az előzőkhöz képest. Ezeu 
újonnan észlelt betegség a gumó gyürüsödése, 
amit gombák okoznak, magyarán mondva : 
megromlik a gumó. Di nem ez a nagy 
veszedelem, h«nem az, hogy az inficiált 
gumók nem termőképesek ; a nevetett 
szaktekintély pedig a német birodalom 

négyszáz — Különböző helyeken fekvő — 
gazdaságaiból hozatot: krumplit, b azt meg
vizsgálván, arra a tapasztalatra jutott, hogy 
egytől-egyig mind inficiálva van. Eddig a 
németekről szól az ének. Fájdalom, a 
Gazdasági Lapokban azt olvassuk, hogy a 
haj — ugyan nem oly nagy mérvben — 
de náűnk is el van mír terjedve, s ha az 
elterjedésnek gátat nem vetünk, Magyaror
szág krunpli termelése is tönkre fog 
menni, mmt ahogy annak idején a fil- 
loxera elpusztitta a sző löket. Ez pedig 
nagy csapás volna hazánk közgazdasági és 
élelmezési viszonyaira, mert nem csak a 
felvidéki tótságnak úgyszólván nélkülözhe
tetlen tápláléka a krumpli, de az alföldi 
nagy kiterjedésű homokterületek is — ahol 
a legkitűnőbb krumpli terem — elvesztenéx 
jövedelmezőségüket. Végzetesen érintene a 
baj a szesz és keményítő gyártást is. Eddig 
a gyüriisödés ellen nem is tudnak hathatós 
vedelmet ; csak az elszigetelés segít, hogy 
t. i. idegenből ne hozassunk vetőmagot, 
hogy a b-jt be ne hurcoljak. Németország
ban ez idén nagy kísérletező állomást 
rendeznek be, hogy a veszedelem ellen
szereit kipióbálják.

— A zsarnóczai magyar kör folyó 
évi február hó 15-én igen szép és válogatott 
programmal táncczal egybekötött farsangi 
mulatságot rendezett. A szép sikerű estélyen a 
zenét Bartos Lajos lévai zenekara szolgáltatta.

— Késelés. Folyó hó 9-én a Gínye 
pusztai cselédség ifjúsága minden huóiági 
engedély nélkül táncmulatságot rögtönzött, 
melyen a szomszédos községekből is meg
jelent egy-két mulatui vágyó fiztál, mit 
Zacska Lajoí gényepusztai suhanc rossz 
szemmel nézett ; amennyiben az*,  már a 
tánc kezdetétől iparkodott köte*edésévei  
éreztetni. A mulatság befejezése után pedig 
egy bántott fa dorongot vett kezébe s a 
Dobogópuszta felé hiza ballagó Szakái János 
után lopózva, azt hátúiról újy ütötte tejbe, 
hogy az, az ütés következtében elszédülvo 
megtántorodoit. Ezt Szabó József ahószecsei 
szolgálatban á ió fi ital ember látván, társá
nak segítségére iparkodott, mire Zacska 
Lajos visszafordult a a kezében volt dorong
gal ennek m nt, ki azután zsebkésével 
mellbe szúrta. A hösködö ti ital sujancot 
másnap a kórházba kellett szállítani. A 
rendőrség a megejtett nyomozási iratokat, 
— megbüntetésük végett a kir. járásbíró
sághoz tette át, — mig az engedély nélküli 
táncrendezök ellen a kihagási eljáróit folya
matba tette.

— Négy százalék az angol kamatláb. Az angol 
bank rövid bárom hét lefolyása alatt már harmadszor 
szállítja le a kamatlábat. A bank igazgatótanács ülése 
ugyauis a kamatlábat Öt százalékról egy teljes száza
lékkal négy százalékra leszállította. A kamatlábnak 
egy teljes százalékkal való leszállítása kedvezően lepte 
meg a pénzpiacot, mert dacára annak, hogy a magán
kamatláb kedvező állásáról biztosra vették a kamatláb 
mérséklését, a pénzpiacon a leszállítást csak egy fél
százalékra becsülték. A magánkamatláb Londonban 
az utolsó napokban már négy százalékon alul jutott 
jegyzésre és a hét közepén a háromhavi váltókat már 
3 és háromnegyed százalékkal vették. Az angol bank 
igazgatótanácsa a bank kedvező kimutatásával, továb
bá a magánkamatláb folytonos csökkenésével indokolja 
a kamatláb-leszállítást. Az Angol bauk kamatláb-leszál
lítását valószínűleg a többi jegybank is mihamar 
követni fogja.

— Gazdasági előadások a közte
leken. Az O.szágos Magyar G.zdasagi 
Egyesület a mezőgazdasági élet fontosabb 
kérdéseinek megbeszélése céljából gazdasági 
előadásokat rendez. Az elöndás ideje : 1908 
év február hő 22., 23. és 24. napja. At elő
adások színhelye: Budapest, IX., Köztelek-utca 
8. szám. (Az OMQE. székhazának nsgy 
ülésterme.) Részvételi jegy kötelező. Ara 2 
korona. Jogosit az előadások meghallgatá
sára, eset.eges felszólalásokra az előadások 
után és a rendezendő kirándulásokban va ó 
részvételre. Programm : E sö nap, február 
22. szombat. Délelőtt: 9—11 óra: Takar- 
mánynövények termesztése. E'öadó ; Kerpely 
Kálmán. 11 óra : A Kellner-féle keményítő 
érték-elmélet gvakor ati alkalmazása. Előadó : 
Cselkó István. Délután: A Magyar Élelmisz-r 
S'.állitó r.-r. hütöházának megtekintése. — 
Második nap, február 23. vasárnap. Délelőtt : 
9 ó-ától : Az országos Növénytermesztési 
Kisárleti A 'omás mütödéa^nek főbb ered’ 
méDyei. Előadó : Cserháti Sándor. Ezt kő-
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vetőleg : Magánjáró gőzekék. Eöadó : ifjú ■ 
Sporzon Pál. Délután : Az áiiami míntapinci 1 
és a Magyar Gazdák Értékesítő Szövetke
zete pincegazdaságának megtekintése Buda*  
fokon. — Harmadik nap, február 24. hétfő. ! 
Délelőtt : 9 órától : A tengeri amerikai
rendszerű mivelésének eredményei. Előadó : 
gróf Teleki Arvéd. Est követöleg ; Gsbna 
félék kapálása óh magnemesités. E öadó : 
AfaWon Andor. Bezárólag : A tanyészkivá- 
lasztás eredményei a tehenészet és a tejter-

• melói jövedelmezősége szempontjából. E ö- 
adó : Újhelyi Imre. Délután : A magy. kir. | 
mezőgazdasági múzeum megtekintése. — 
Készvételi jegy 2 koronáért váltható az OMGE. I 
pénztáránál (Budapest, IX., Köztelek-utca 
8 szám )

— A házinyul enyésztés egy idő óta rohamos 
tépésekkel balad előre. A/, ország miudeu vidékéu 
újabb és újabb nivei akadnak e mindenütt könnyen

• űzhető tenyésztési ágazatnak, amely hivatva van mint 
a mezőgazdaság mellékágazata a népjólét emelését 
előmozdítani. J >vedelmezöségre azonban a tenyésztők 
csak abban az esetben számíthatnak, ha termékeiken 
egész éven minden időszakban túladhatnak összekötve !

— Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Budapest,
V.i Alkotmany-utca 31. házinyulteuyésztési akcióját 
országosan szervezte, módot és alkalmat nyújt arra, 
hogy a tenyésztők háziuyulaikat (akár fajállatok, akár 
piaci értékesítésre való keresztezések, vagy a tenyész
tésből kiselejtezett állatok) bármikor miuden mennyi- i 
ségben értékesíthessék, ahol a tenyésztésre száut > 
fajállatokon kívül levágásra való bármilyeu szinü kö- , 
sÖnséges há?i (istálló) nyulak is kg-ként élősúlybau ' 
60 fillérért értékesíttetnek. — Ajánlatos tehát, hogy 
a tenyésztők saját érdekükben eladásra kerülő nyula- 
íkat külöu-kulön, vagy az egész községből együttesen, 
a darabszám és a körülbelüli élősúly megjelölésével l 
fenti szövetkezetnél bejelentsék.

— A cserebogarak irtása. Ez év 
tavaszán nagyobbmervű rajzásra kell elké- 
azülnüak, és ez évben különösen ragy érdek 
az, hogy a cserebogár hathatósan pusztittas- 
eé?, 5 a mezögizd iság, de főleg a kertes 
gazdák a cierebogár nagvobbmérvü kárté- 
♦ ’eitöl megmentsenek. A fö dmivelésügyi 

'miniszter erre való tekintettel utasította a 
hcíóságoKat, a mezörendöri törvényre vo
natkozó rende kezeseinek végrehajtására és 

•megkereste az összes gazdasági egyesületeket 
> , nogy az irtásnak hathatósabb fuganato- 
HÍtása iránt társadalmi té"en Hzintóu 
közremütödjeaek. A rendelethez egy rész- - 
tetősen kidolgozott irtási utasítás van 
csatolva, amely röviden összefoglalj a a 
legcsélsrerü^b teendőket.

Az ezüstforintosok bevonása. Az Osztrák-Ma- 
gyár Bank az ezüsUorintosokra kimondotta a szenten- ( 
ciát, hogy be kell szüntetni a velük való fizetéseket a 
bankokban. Ezentúl már csak az egy- és ötkoronások 
járják. Ebből ugyan nem az következik, hogy már 
nem lesznek a forintosok forgalomban, ebhez még dő 
kell. Ezen meg«zoritással csak rá akarják kényszerí
teni polgárokat, hogy már a korona-számítással 
▼égre megbarátkozzanak.

Minden anya érdeklődik a „Scott-féle 
Emulsióu iránt, mely ispunk hasábjain most 
sokszor ajánltatik. Ez egy híres csukamáj- | 
c lajkészitmíny, melyet a gyermekek előszere
tettel vesznek be és mely nekik minden 
esetben, melyben eddig közönséges csuka- 
inAjoiajt ha^zi.áltak, gyo^s és biztos segélyt 
nyújt. Kapható minden gyógyszertárban.

Hivatalos közlemény.
i.

781/1908. szám.
Hirdetmény !

Léva r. t. város területén ezennel köz- j 
hírré teszem, hogy a képviselőtestület 1908 | 
évi február hó 4-én tartott rk. közgyűlésé- j 
hun hozott 947/1908 számú határozatával 
„Léva r. t. váro3 építési szabályrendeletét" 
megalkotván, azt kihirdette, — midőn ezen 
határozatot közhírré teszem, azt a város 
kiadó hivatalában közszemlére teszem és j 
mindenkinek tudtára adom, hogy az 1886. 
évi XXII. t.-c. 27. §-a értelmében az ellen I 
bárki mai naptól számított 15 napon belül 
felebbezéssel élhet.

Kelt Léván, 1908. év február hó U-én. 
Bodogh Iu»jos. 

polgármester,
II.

949/1908. szám.
Hirdetmény.

Lóvá r. t. város hatósága nevében 
közhírré teszem, hogy a képviselőtestületnek 
681/1908 sz. a. hozott ha'ározatával a

„Sport E<yleta kérelme folytán a dögtéren 
levő fával beülteti terület átengedése ügyé
nek tárgyalása az 1908 évi március hó 6-ik 
napjának délutáni 4 órájakor tartandó köz
gyűlés napirendjére tüaetik ki, — milyrea 
képviselőtestület tagjaite ho'yen is meghívom.

Kelt Léván, 1908. év február hó 11-án. 
E3óclo3'lx Xuajas 

polgármester.
III

26/E 1908 szám.
Meghívó !

Lfra r. t. város képviselőtestülete 1908 
évi február hó 20-án — esetleg a következő 
napokon — d. u. 4 órakor, a városi székház 
nagytermében rendkívüli közgyfi est tart, 
melyre a képviselőtestület összes tagjait 
tisztei 'ttel meghívom.

Líva, 1908. évi február hó 15-én.
Bóiogh. Tuaujos 

polgármester.
IV. 

ad : 655/1908 szám.

Hirdetmény!
Léva r. t. város képviselőtestületének 

655/1908 s». határozata folytán közhírré 
teszem, hogy az özv. Botka Lászlóné 
Kheri.dl Mária tulajdonát képező kákák 
fölözi szántóföld kisajátítása ügyeben 1908 
évi február hó 20-ik napjának d. u. 4 órájára 
közgyüés összehívása lett elrendelve, — 
melveri a kisajátítási egyezség e fogadása és 
a 33193 korona 60 fillér kártalanítási ár 
megállapítása tárgyában fog érdem'eges 
ha ározat hozatni és névszerinti szavazás 
tartatni, — azon közgyü'ésre a képviselö- 
tesfület összes tagjait e helyen is tisztelettel 
meghívom.

Líva, 1908. évi február hó 4-én.
Sód.og*lx  Xuatjos 

polgármester.

Közönség köréből.
Nyilvános számadás

A Stefánia árvaház j .vára fo'yó évi ' 
február 8-án megtartott s tánccal egybekö
tött hangvei senyestélyröi.
Bevétel : jegyekért............... 621 K. 00 fill.

feiüifizetésekért alábbi
részletezés szerint : . 553 K. 00 fill.

1174. K. 00 fill.
Kiadás ; részletes szám

lák szerint .... 415 K. 00 fill. 
Tiszta jövedelem .... 758 K. 18 fűi. 
azaz hétszázötvonnyolez korona 18 fillér.

Léva, 1908. február 12-én.

LeideníTost Tóflorne Toótli Zsigmondné
tb. nőegyl. eluök. nőegyl. gondnok.

Faragó Sámuel Kaveggia Kálmán
nőegyl. titkár. nőegyl. pénztáros.

Simonyi Béla főispán 30 kor., özv. 
Paczolay Jánosné Dsmsnd 30 kor., Mote- 
siczky Lászlóné Málas, özv. gróf Breuner 
Agostné Wien, gróf Coudenhove Kúnóné 
Zseliz, gróf Vi'ozek Vilmosáé Szrmeréd, 
Khrendl Janosné Z teliz, Benkovich Gézána 
Szt. kereszt, Schmpe A fonzné, Villám osvál- 
lalat 20—20 kor. Báthy László prépott, 
Leideutrost Tódorné 16 —16 kor. Msdveczky 
Andor, Ordódy Endre, Cíambel József, 
Dóra M. Hull, Kazy Lász óné Name.oroszi, 
Barkóczy Barnabás Aranyosmarót, Winter 
A-min Ipolyság, Dr. Fisiher Colbrin püspök 
Kassa, Motesiczky Mérné Malas, Moharos 
Józsefné Zteliz, Dotn'oay Vilmos Enoréd, 
Bubach Árpád Dobogó, Dr. Bslbach BPa 
Újbánya 10—10 kor. Koczab Frigyesné 
Sándorhalma 8 kor. Bódogh Lajos 7 kor. 
Medveczky Sándor, Szcitovszkv János 
huszárkapitány Erseaujvár, Dr. Front mer 
Ignácz, Balogh J. Biraendréd, Vácz József 
Varsány, Mailáth Kata 6—6 kor. gróf 
Cüorinszky Igóné Szemeréd, D*.  Kohl 
Medárd püspök Bpest. Boleman Vilmos Szt. 
kereszt, Sztankay Józsefné Pozsony, Dr. 
Weisr. L pót. Iletzer Adolf, Klain Ödön, Dr. 
Kmoskó B-ls, Dr. S-.tankay Aha Bá', 
Szauer Itidor 5 — 5 kor. Dr. Priszoer Gyu'a, 
Kaveggia Kálmán, Jónás Imre, Eisenberg

Aranyoimaró*,  Lskn»r Lá-z'ó Bsest, Ssabó 
Kálmánná Marót, Schoepflin R. Z teliz, 
Lovacnk Ant. Nagykeroskény, Zingor Já- 
nosné Valkház, Szilasy Dezső, Kalmár Ernő, 
Kabina E'vinné 4—4 kor. K'ein Sándor, 
Skvór Dazsö, Fenyvesy Károly, Osztricza 
Márton Varsány, Engl Gyula, Borcsányi 
Bála, Levatich Gusztáv, Bogner Gyula 
2—2 kor. Hunyady Imre, Ntewy Itnréné, 
Frotnmer Imre, Madarász udón 1 — 1 -or.

Nyilvános köszönet.
Az örök szeretet nevében hálás szívvel 

mondunk melog köszönetét mindazon hölgyek 
és uraknak, kik a 42 árváok javára fo'yó 
évi február 8 án megtartott estélyünk anyagi 
és erkölcsi sikerét közreműködés, megjelenés 
és adományok nyújtása áltál elöuaozditaui 
kegyesek voltak.

E ismeréssel adózunk törökkaDizsai 
Schulpe Alfonzné úrasszonynak, dezseri 
Bobok Mariska, Ho ló Amália és Stósius 
Erna urleányoknak, valamint Belcsák László, 
Duechek E-nÖ, Köveskuti Jenő, Krieck 
Jenő, Dr. Likner Zoltán uraknak, továbbá 
a tanítóképző intézeti ifjaknak szives 
közremü tödesükért ; lldasy Valéria urle- 
ánynak a „vén kurucu melodráma — és 
Tóth István urnák a „lévai árvabázu alkalmi 
költemény megírása és átengedéséért ; 
Bódogh Ltjos polgármester urn*k  a városház 
díszterme átengedéséért ; nemkü önben az 
egész rendezőségnek, kik mindannyian pá
ratlan buzgósággal emelték estélyünk erkölcsi 
és anyagi sikerét.

Léván, 1909. február 12 én.

gróf CondeulioYe Kunóue Leiieufrost Tcdorne
nöejyl. e'aők. nőegyl. th. eluök.

Faragó Sámuel
nőegyl. titkár.

Köszönetnyilvánítás.
Macsek M cike urleány a „lévai kath. 

köra folyó hó 2 iái estélyén kedves hegedű 
játékával 21 ko*.  32 fillért gyűjtött, mely 
összeget Dodek János ur — mint a katb. 
kör erdemes igazgatója utján S.efáaia 
árvabázuuk céljaira volt szives juttatni. — 
Ponoczky István oszlányi fószoltírabiró ur 
tánc engedélyekből 18 kor. Dr. RudnyáD- 
szky Titusz aranyosmiróti főszo gabiró ur 5 
kor. készpénzt; — Hecht Barnát urCsiffár- 
ról pedig lencse készletet voltak kegyes kis 
árváinknak adományozni.

Auidőn fentiek kezhez vételét nyilvá
nosan is van szerencsénk elismerni, fogadják 
a nemes lelkű emberbarátom kis árváinkkal 
éreztetett jó ndu atukért ieghálásabb köszö*  
netünket.

Léva, 1908. február 7.
Leidenfrost Tódorná Faragó Samuol

nőegyl. tb. elnök nőegyl. titkár.

Köszönetnyilvánítás
A „lévai kath. kör“ nek folyó hó 2-án 

tartott faraangi mulatsága alkalmává! felül
fizetni s.Ívesek voltak :

Bíthv László 18 kor. 50 fill. Cserhelyt 
Sándor 10 kor. özv. Bolemaa Edéné 5 kor. 
Dr. Kmoskó B íla 4 kor. Kónya József, 
Fenyvesi Károly 3—3 kor. Levatich Gusztáv 
2 kor. 50 fi i. Dr. Gyapsy Ede 2 kor. 50 
fill. Bogner Gyula 2 kor. 50 fill. Kaveggia 
Kálmán 2 kor. 50 fill. Dr. Lakner Zoltán 
2 kor. 50 fid. Jónás Imre 2 kor. 50 fi I 
Tóth Antal, O.tdrejkovie.s testvérek Faragó 
Stmuel, Laufer Béla, Balbach A-pád, Demjén 
Janö, Nixiser Árpád, K incsők Féja Borbála, 
Balog Lvjos 2—2 kor. Gimesy Mihály 1 
kor. 50 fill. Kovacsik Samu 1 kor. 50 fi h 
Kertész Bála 1 kor. 50 fill. BAdogh Lajos 1 
kor. 50 fill. Kalmár Ernő 1 kor 50 fill. 
Madvegy Lajos 1 kor. 50 fill. Novotr.y 
József 1 kor. 50 fill. C<ernák Izidor, 
Amuetter Itnréné, Bella Antal, Mi'scke 
József, Komzsik Lajos, S'hó litván, Gubik 
Lajos, Nappal Rtzsö, Hendler Zugmond, 
S einer József, Borcsányi B*la,  Szumrak 
Ferenc?, Guba János, Fra>ch József, Hat»er 
Károly, Knapp G iza. Nagy József 1 — 1 
kor. Sirhegyi János 90 fill. ifj. Pick N. 60 
fill. Ltczkó László, Zthorák Sándor, Maca-k 
István, Kováci József, Jókay István, özv, 
Boidis Janosné, Borcsányi Győző, özv,
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Medvee’íky Károlyné. Beluch Imre, Rácz 
Virág Béla, Altman Antal, Dávid János, 
Mészáros Ferenc özv. Vecseyné, Újlaki 
Ottó, Kötlek Ferencz, D'. Katona János, 
Kiss István, Pruzsák Nándor, Heyer Béla, 
Duschek Ernő, Endrödy Sándor, Schmidt 
József, Zsakkó Jenő, Jánosa Jenő, N. N. 
Novotnv Ernő, Gunyics Sándor, Psik Istvár, 
Bartók István fiüco, N. N. N. N. Kórbályi 
Sándor, Liska Sándor 50 — 50 fii*.  Bóbb 
László, Éder Imre 40 — 40 fill. Turpinszky 
Istvánná 10 fill., Kabina Ervin 3 kor, ö«z- 
azesen 126 kor. 40 fill.

Midőn »*zen  összeeet nyugtázzuk, 
egyúttal s ez utón is szives köszönetét 
mond

a kör választmánya

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 évi február 9-től 1908 évi február hó 16-áig

Születés.

A szülőt nere
ArtOQ ® <J S g

A gyermek
neve

Kovács Mihá'.y Vrabel Mária fin Ferencz

Kovács Antal Mráz lloua leány Mária

Kozma József Matliák írén leány Irma

llribik Ferencz Szabó Ilona f<u Elemér

Halálozás.

| Az elunn/i Ddtt
K»*« A ha 4i u«m

Balogh Jónás
1

49 éves i Tiidögüuiőkór

Lévai piaciárak.
Rovatvezető; Kónya Józtet rendőr*  tp<tanv

Búza m.- oÁz.'á jként 20 xor. 80 ni . 21 
kor. 60 fill. — Kétszeres 20 kor. 20 fi I. 20 
kor. 60 fill. — Rom 20 k<»r. — fi 20 *or  
40 fill. — Árpa 13 kor. 20 fill. 13 <o-. — 
ti I. 80 Zib 16 kor. — fi I. 16 20 fill '
— Kukorica 12 í?or. 80 fid. 13 <<>r. 20 fii
— Lmcse 24 kor, 60 fii’. 25 kor. 20 fin. — 
Bán 11 kor 60 fii . 12 kor. 40 ti 1 — Kö- | 
les 9 kor. 80 fii*.  —

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló. | 
b’*re  term ••szétfő irántam •*  ntes 210-215 
Vörös lóhere, kis rtiw 185—195 Vőrö< 
lóhere, n<gy arankán 170 -180 Luczproa, 
term-Mzettöl arvika ni vtt.n 170—175 L«l- 
ccerna, vita os azamü aránkás 155 —165 
L’iC'er a. barnái szemű 145—150 Biborbe e 
36—40 BdtkCfiin 38—40 Tavaszi bükköoy 
18—20

Nvilliér.
4’06, 1907 t!kvi szám.

Árverési hirdetmény !
A lévai kir. járásbíróság telekkönyvi hatóság 

közhírré lesz*,  hogy Dr. Kiéin Jakab ügyvéd lévai 
lakos mint biróilag kirendelt ügygondnok végrebajtatónak 
Szene8i Pál (Palóv) óbarsi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 360 korona • ökeliövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a lévai kir. járásbíróság területén j 
levő O-Bars községben fekvő az óbarsi 121 száinu : 
tjkvben A I. 1 sor 124 hrszámu ingatlan s azon 
épül' 73 ő. i. száinu házban valamiut A I 4 sor b09 
hrszámu ingatlan s tartozékábani 5/t rész illetményére , 
1686 korona 66 ti lér kikiáltási arban, az árverést 
elrendelte és hogy a feutebb megjelölt, ingatlanok az 
1908 évi március ho 2 ik napjan délelőtt 9 órakor 
0 Bars község házánál megtartandó nyilvános érvéré- | 
sen a kikiáltási áron alul is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
beesArának .0 0/°-át készpénzben Vagy az 1881 évi 
LX. t.-c. 42-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt 1. 
WR.“ 8 §-áb»n kijelölt ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött, kezéhez letenni, vagy az 1881 évi LX. t.-c. 
170§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt 1 
előlegen elbe yezéséröl kiállított szabályszerű elismer- 
vényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1907 évi december hó 14-ik napján.

Hoffmann Árpád
kir. aljárásbiró.

893 és 1187/1907 vht. szám.

Árverési hirdetmény!
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. 

ez. 102 §-a értein ében ezennel közhírré teszi, bogy a 
lévai kir járásbíróság 1907 évi V. 452/1. és V. 727/1. 
számú végzése következtében Levatich Gusztáv és Dr. 
Kiéin Jakab ügyvéd által képviselt a lévai takarék és 
hitelintézet és Krischaber testvérek javára Dudás 
Istvánná született Dudek Mária ellen 2680 és 233 kor. 
40 fill. s jár. erejéig 1907 évi julius 30 és november 
30-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján felíil- 
foglalt és 3536 kor. becsült következő ingóságok u. 
ni. egy újított vízi malom te’jes felszereléssel, bútorok, 
sertések serte'sóllak stb. nyilvános árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 1907 évi V. 
452j2 és V. 727/2 számú végzése folytán 2680 és 233 
kor. 40 fill. tőkekövetelés, eunek 1907 évi május hó 
1 és 1907 október 10 napjától járó 6% kamatai és 
eddig összesen 258 kor. C4 fillérben biróilag már meg
állapított, valamint a még felmerülendő költségek 
erejéig. Csatán leendő eszközlésére 1908 évi február 
hó 21 ik napjának délelőtti 9 órája határidőül kitűz**,  
tik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107 108. §-»i értelmében készpénzfize
tés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén btcsá- 
rou alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és feliilfog'altatták s azokra kielégítési jogot 
uye tek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 
102. §. értelmében azek javára is elrendeltetik.

Léva, 1908. január hó 19-én.

Karácsonyi Fái
kir. bir. végrehajtó.

2931/1907 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény !
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható

ság közhiiré teszi, hogy Streieher József lévai lakos 
végrehxjtatónak H'óska Mihály es neje Stevkó Ápol 
lónia nagykoszmályi lakosok végrehajtást szenvedők 
elleni végrehajtási ügyében a kérelem következtében a 
nevezett végrebajta ó javára 31 koroua 82 ti lér tőke 
eunek 1905 évi augusz*us  hó 20 napjából számítandó 
6 % kimatai 33 korona 4 fillér per és végrehajtási 
29 korsna 4 fillér árverési kéreti és 44 koroua 48 fillér 
árverési foganatos írási megállapított valamiut a még 
felmerülendő költségeknek kielégítése végett az 1881 
évi LX. t.-c. 144 § a alapján úgy az 1881 évi LX. 
t.-c. 167 §-a értelmében csatalkozóknak tekintendő 
végrehajtási zálogjoggal biró hirelezők u. m. a zsar
nócai népbanknak 1094 korona tőke és jár. és 288 
korona töke és jár. Neumanu Samu lévai lakosuak 64 
koroua 44 fillér es jár. és 8 korona 90 fill' r és járu
lékaiból álló követelésére a végrehajtási árverés vég- 
rehrjtást szenvedőknek a lévai kir. járásbíróság terű- * 
létén Nsgykoszmaly község határában a nagykoszmályi 
382 számú tjkvben A I 2 sor 546 hrszáni egész, ingat
lanra 291 koroua 50 fillér, az ottani 459 számú tjkv- 
beu A. I I sorszámú egész ingatlanra 276 korona 
10 ti lé1-, az ottani 295 tjkvben A. I. 1 sor 76 hrszámu 
egész ingatlanra és a rajta épü ’ 50 ö. i. számú házi a 
1322 korona kikiáltási árban -zeniül elrendeltetik s 
ennek megtartására határidőül 1908 évi március hó 4 
napjanak del-lötti 9 órája Nagykoszmály község há
zához kitiLetik vzzal, hogy az ingatlanok a kikiáltási 
áron alul eladatni nem fognak.

Azo*  esetben azonban ha árverési Ígéret nem té
tetnék az. elárverezendő ingatlanok a kikiáltási arban 
az utó>jAnlat tevő Tfuszka Autal garamsz*  ntkeres, ti 
lakos mint a zsarnócai tépbank igazgatja javára 
megvethetnek fogunk nyilváníttatni.

Árverezni szándékosok tartoznak a nagykő zmályi 
382 számú tjkvben A. I 2 sorszámú ingatlanra 16 
koioua 90 fillért, a nagykoszmályi 4’»9 számú tjkvben 
A. I. 1 szoisz'-imu ingatlanra 10 korona 99 ti lér, a 
nagykoszmá'yi 295 számú tjkvben A. I. 1 sorszámú 
ingatlanra 42 korona 82 fillért készpénzbeu vagy az 
1881 wi 3333 számú I. M. R. 8 §-ában kijelölt óva- 
dekképts érték papi rbai; a kiküldött kezéhez letenni 
vsgv az 1881 évi LX. t.-c. 170 §-a érielméb n a bá" 
natpénsnek a bíróságnál történt elől-ges elhelyezéséről 
kiálli*o*t  szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 191H. ev január hő 18 napjan.

Hoffmann Árpád
kir. aljárásbiró.

— Kávé. —
1 klg. frt. kr. 

New-Cuba kávé .................................1.60
Jamaikai legfinomabb........................... 2.20
Kuba legfinomabb.................................2.20
Ceylon legfinomabb........................... 2.10
Ceylon finom............................................2.____
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb . . 1 60 2.— 2.20
Mocca legfinomabb.................................2.20 I
Arany Jáva legfinomabb......................2.20
Braziliai legfinomabb........................... 1.60
Braziliai II. rendű.................................1.80
Cuba pörkölt.................................2.— 2.40 '
Hungária kávé ... .... 1.20
Örötl kávé ... ......................iI

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

Az Emulsio 
vásárlásánál a 
SCOTT—föle 
módszer véd
jegyét — a ha
lászt— kérjük 
figyelembe 

venni.

Meglepi a szülőket 
a SCOTT-tele Emulsíó hatása minden alka
lommal. ha azt argóikéiban szenvedő gyer
mekünknek adjuk. A

SCOTT-féle Emulsió 
feltűnő evorsan izmositja a gyermeket, erő
síti a csontokat és elöepeit’ fejlődésüket. 
Ez a rendkívüli hatás va'óban ctak ilyeu 

kiváló szerrel érintő e'. A 
SCOTT csakis elsőrendű a kat- 
részeket tartalmaz s az eredeti 
SCOTT fiié eljárás okozza, hogy 
hatásában fa ülmulbatatlan és 
nemcsak ti ital és öreg ember, 
hanem még a ha‘á‘ küszöbén 
hitt gyermek is köauyen emészti.

Egy eredeti üveg ara 2 K. 50 f.
3Ca.plxa.t0 :

a gyógyszertárakban.

Enyh°, oldó ház-szer mindazoknál', kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egjébb következni'*.  
i?yeiben szenvednek.

Egy eredeü doboz ára 2 korona
Vidék' gyógyszertárakban kérjük 3v£ell
készít mén veit.

f M OLL-FÉLE
SÓS - BORSZESZ

tó és erősítő ■ bedörzsölés. 
e'ismert, régi jóhirnevü bázigzer 
szaggatás es l ülésből származó 

tniudennen ü b»t. gségek ellen 
Eredeti üveg ara ker, 1.90 
Kapfotó minden gyógyszertárban QMO és drogériában.
Föszelküldasi hely MOLL A. gyógyszerész
ts kii. udv. >zsllitó, Bee*,  1. Tucbla ibtn 9.

Mótorvevők figyelmébe
Herkules mótorvállalat

BvuAapest, “V.. Váczl-’at 30.

Ajanja úgy cseplasi mint múlom- 
üzemre kitünően alkalmas, leaegysze- 
rübb benzInlüktmobJjait, melyek V. kér. 
Váci ut 30 szám alatti gyárban barmikor 

üzemben megtekinthetők.
i Teljes

r-—-
L jótállás

.. . y kifogastalan
.U \ üzemér t

Üzemzavarok kizárva
Bámulatos egyszerű szerkezet! 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás ! !
13 - 14 éves flu is kezelheti !

Árjegyzék ingyen ! Olcsó árak részletfizetésre !

?00 drb. elismerd levél a Migyarorsiípn üzemben lért nélonkról I

Vilagk lallitasSzMouisIS 0^legfőbb ki 1’űntesGr^nJprix

minden más tisztítószert felülmúl

fétntiszhl-ó 
kivonat

“ElflAA ViAt Petőfi utca 7 azárnu üxduu aaz. báz MZBbad kézböl 
eladó. Bővebb felvilágosítással szó Igái 
íd. Mordinyi Gusztáv.
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Kiadó lakás. ” £ 
konyha, ól ég kamra óh kerttel együtt folyó 
évi május hó 1-től kiadó.

Bérbeadási hirdetmény.
A tnagy. u;r. állam vasutak Érs«kujvár-Pri- 
vigyei vonalán fekvő Kdlmánfalvai 1040 
hold á 1200 négyszögöl állandó és kitűnő 
cukorrépát termelő birtok 1909 évi április 
hó 1-től egymásután követKező 15 évre 
újólag bérbe adatik. — É'deklőuök fordul
janak bővebb felvilágosításért a báró Steiger 
Míinsingeni száuitartói hivatalhoz Szeptenc 
Újfalu, u. p. Nyílra Luddny.

Tanonc kerestetik Juhász Zoltán 
vas és szerszám üzletébe

Ipolyságon. 13-14 éves jó házból való 
fiuk szülei Írjanak a céghez részletes 
felvilágosításért,

Eladó Drogueria 
legforgalmasabb, Piactéren fenálló ki
tűnő vevőkörrel biró s fényesen beren
dezett gyógyáru (drogueria) üzlet 
családi körülmények miatt azonnal és 
olcsón eladó.—Személyes vagy levél
beli komoly érdeklődőknek bővebb 
címet e lap kiadóhivatala ad.

T^“á n J A Forgáct féle Kzlvintéri házban 
XXXwlXUa a sarokbolti helyiség: egy szoba, 
konyha, éléskamra és fakámrAbói álló lakás,
— agy bolti helyiség 2 műhely’ szobával, 
mely 25 év óta megszokott, szabó üzlet volt,
— Kikai lakásán szép 2 szoba-, előszoba-, 
konyha-, éléskamra-, külön gyümö'csös ud
var- és fakamrából-álló lakás kiadó; ugyan
ott kitűnő zam»tú fehér- és vörös-, ó és uj 
bor 50 literen felül kapható.

Fűszer kereskedő segéd, 
jó külsővel szolid fiatal és ügyes, az üzlet 
minden teendőihez felvétetik Singer Izidor 
üzletében Léván

fí fl 1 Dániel lévai
llákXxvXcd. polgártársnál Kál- 

nai utca 30 szám alatt, mindenkor ren- 
rendelkezésre áll.

há? A le«több forgalmú 
lia^. Szepesi-utca 30 sz. 

melyben van 3 utcai szoba bolthelyi
séggel, folyosó,meleg konyha hátulsó 
szoba, 2 pince, 2 táskámra jó vizű 
szivattyúnkéit. Ezenkívül eladó 703 
□ öl háztelek a Zúgó-utca — új sor 
házak — Perec partján □ ölenként 
6 korona. Bővebbet felvilágosítást ad 
Tóth Dániel és neje. — A ház eset
leg bérbe is adó.

TNZEEQ-

A Lévai Takarékpénztár Részv. társ.
XLII. ÉV"I

rendes közgyűlését
1908. évi március hó 8-án 

délelőtt 11 órakor saját épülete tanácstermé
ben. fogja megtartani, melyre a t. részvénye

sek ezennel meghivatnak.
Kelt Léván, 1908. év február hó 6-án.

_A_z igazgatóság-.

Táirg-y-ai :

1. Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv 
hitelesítésére két tag kiküldése.

2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai 
a felügyelő bizottság jelentésével ; a mérleg megállapítása ; a nye
remény felosztása és felmentvény iránti határozat hozatal.

3. Néhai Mácsay Lukács volt igazgatósági alelnök részvé
nyeinek kiadása feletti rendelkezés.

4. Az alapszabályok 15. §-a alapján netán beérkező indít
ványok tárgyalása.

Kívona*  az. alapszabályok 18. §-ából. A közgyűlésen csak oly részvényes 
gyakorolha»ja jogait, ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 60 nappal már 
a részvényesek könyvében részvényesként be volt vezetve, s ki ily tulajdonjoga 
részvényét a közgyűlés elő t legalább is egy órával az intézet pénztáránál 
letéteményezte.

A záiszámadás >k e pénzintézet hivatalos helyiségében naponként d. t*.  
9—12 óra között megtekinthetők.

Tartozik. Mérleg-számla 1907. év december hó 31-én. Követei

F. k. 1 Vagyon kor. j fii kor. fii.
1

ll-'.k.l Teher kor. fii. kor. fii.

47 Pénztári készlet.................................
|

57905 75 190 Részvény alaptőke...................... 250000 -
48 Váltótárca........................... ..... 1307771 50 11 Tartalékalap...................................... 106012 50
49 Kamatozó jelzálog kölcsönök . . . 1821984 — 191 Veszteség tartalékalaj....................... 20000 —
59 Törlesztéses jelzálog kölcsönök . . 1020389 12 2842373 12 281 Ertékbiztositási alap...................... 10000 — 136012 50
50 Kézi zálog és előlegek...................... 45662 — 67 Kibocsátott új részv. befolyt alap*)

40000
204700 —

64 Értékpapírok........................................... 158800 — 192 I ső nyugdíjalap........................... —
56 Előlegek és óvási dijak..................... 1504 27 11 ik nyugdíjalap**) ...................... 16098 16 56098 16

16.7 M. k. postatakp. és 0. M. Bank giró sz. 1343 51 61 Betétek........................................... 3475918 76
193 Intézeti ház........................................... 100000 — 18 Viszleszámitolás........................... 277970 —

28 Nicora féle ház . ,......................
Előlegek jótékonycélu adakozásokra

103076 77 26 l ingedm. útján átruházott jelz. köles. • 183705 36
65 2525 — 62 Felnemvett részvény osztalék . . 100 —

8.98 Kölcsönök átmenő kamatai . . . 3325 65 9 Zálogeladási fölösleg...................... 81 61
225 Kölcsönök utáni hátralékos kamatok 3161321 222 Köles, után 1908 évre előre bev. kam. 47032 45

69 Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék . 10137 59 70 Nyeremény mint egyenleg 48874.96 48874 96
68 282 Átmeneti tételek................................ 7955 43 Multévről átv. számlabetét 12471.82

14 Bútor és felszerelések...................... 6000 — Összes rendelkezésre álló
nyereségi összeg . 61346.78

4680493 80 4680493 80

Léván. 1907. év december hó 31-én.

Az igazgatóság :
Holló Sándor s. k.

iga;<g. elnök.

A könyvvezetésért
Marcáder Alajos s. k. 

főkönyvvezelö.

Ezen mérleg számla a keresk. törvény 192 §-a értelmében a 
értékek leltároztatván, azokat helyesnek és megegyezőnek találtuk.

fő- és segédkönyvekkel összeegyeztetvén valamint a kimutatott

Dr. Lakuer Zoltán s. k.
felügy. biz. tag.

Fej a Kálmán s. k.
fslügy biz. elnök.

Fizély Lajos s. k.
felügy. biz. tag.

--------------- —— .. L;hni>.Á>tvÁnrunk I It ráaletének boÖMté.éböl ered. A III. részlet 100000 korona befolyt mér január 18->< ; a IV. rémiét 10O000 
.kw”...................... .. R ,ar,alék,ÖWh" 

••) Betétkópen kezeltetik.
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Csődtömeg eladási hirdetmény.
A vagyonbukott Weisz Zsigmond lévai bejegyzett 

bor. sör és szesznagykereskedő csődtömegéhez tartozó, 
Léván Honvéd utca és Báthi-utca sarkán Wertheimer Sándor nagy
szombati lakos tulajdonát képező házban lévő üzlethelyiségekben 
és pinceraktárakban található a csödleltárban 1-170, 173 215, 
218-219, 222-291 tételszámok alatt felvett 8577 korona 3»» fillér 
becsértékü és 13927 korona 18 fillér beszerzési árral biró összes 
ingóságok (bor, sör. egyéb szeszitalnemiiek, korcsma, vendéglő, 1 
üzleti és pince berendezések és egyébb kellékek stb ) az aranyos- I 
maróti kir. törvényszék mint csődbíróságnak 643/1908 számii vég
zésével kinevezett ideiglenes csődválasztmánynak Léván 1908 
évi február hó Il ik napján kelt javaslata és az aranyosma- 
róti kir. törvényszék mint csődbíróság felhatalmazása alapján 
szabadkézből ajánlati verseny útján készpénzfizetés mellett a 
következő tömegekké alakítva eladatnak.

1. I. tömeg a csödleltár 1-106, 285 288, 222-223 tételszám | 
alatt felvett 1271 korona 36 fillér becsértékü és 2986 korona 38 | 
fillér beszerzési árral biró ingóságok (vendéglő és korcsma üzleti 
berendezés)

2. II. tömeg a csődleltár 107-170, 173 tételszámok alatt
felvett 1376 korona 49 fillér becsértékü és 2164 korona 30 fillér i 
beszerzési árral biró ingóságok (különféle szesznemüek és [ 
szesz-üzletberendezés.)

3. III. tömeg a csődleltár 174-214, 282-284 tételszámai alatt 
felvett 1359 korona 10 fillér becsértékü és 2319 korona 90 fillér I 
beszerzési árral biró ingóságok (különféle szesznemüek és pince- | 
berendezés.

4. IV. tömeg a csödleltár 224-282 tételszámai alatt felvett 
4197 korona 35 fillér becsértékü és 5340 korona 60 fillér beszer
zési árral biró ingóságok (különféle borok és pinceberendezés.)

5. V. tömeg a csődleltár 215, 218, 219 tételszámai alatt 
felvett 63 korona becsértékü és 136 korona beszerzési árral biró 
ingóságok (jég, hordóeresztö- sin és kötél )

6. VI. tömeg a csödleltár 289-290 tételszámai alatt felvett 
210 korona becsértékü és 500 korona beszerzési árral biró ingó
ságok (jég jégverem tetőzet, a folyó évadra terjedő jégverem 
bérleti joggal.)

7. Vll tömeg a csödleltár 291 tételszám alatt felvett 100 
korona becsértékü és 480 korona beszerzési árral biró ingóságok , 
(sertés hizlaló ólak.)

Felhivatnak tehát mindazok, kik a fent megjelölt ingóságokat 
megvenni szándékoznak, hogy pecséttel lezárt vételi ajánla
taikat 1908 évi február hó 25 napjának déli 12 óráig 
alulírott tümeggondnoknál Léván (Széchényi utcza 3) nyújtsák be 
s egyidejűleg az árutömeg becsértékének 10%-át vagyis az 1 
tömegre 128 korona, II tömegre 138 korona, III. tömegre 136 j 
korona, IV. tömegre 420 korona, V. tömegre 7 korona, VI tömegre 
21 korona, Vll. tömegre 10 korona, készpénzbeli óvadékot alulirt 
tömeggondnoknál tegyenek le illetve helyezzenek letétbe.

Az ingóságok bármikor a tömeggondnok közbenjöttével 
megtekinthetők.

A csödleltár ugyancsak alulírott tömeggondnoknál bármikor 
megtekinthető

A beérkezett ajánlatok felett az ideiglenes esödválasztmany 
1908 évi február 25 napján d u. 4 órakor dönt.

A esödválasztmány a beérkezett ajánlatok egyikéhez sincs 
kötve, vagyis fenntartja magának azon jogot, hogy az ajánlatok 
közül szabadon válaszszon vagy azok közül egyet se fogadjon el, 
esetleg az értékesítés egyébb módját határozhassa el

A csődtömeg az áruba bocsátott ingóságok mennyisége, 
minősége és értéke tekintetében semminemű szavayatosságot 
nem vállal.

Az adás vétel folytán felmerült szerződési valamint a bélyegek 
költséget, a vételi illetéket úgy az áruk átvételével és elszállításá
val felmerülő költséget kizárólag a vevő viseli s e tekintetben a 
tömeget semminemű költség nem terheli.

Vevő tartozik a vételárát a esödválasztmány döntése után 
azonnal kifizetni s ennek megtörténte előtt az áruk elszállítása i 
meg nem kezdhető.

Vevő tartozik a esödválasztmány döntése, azaz 1908 évi 
február 25 napjától számitott 3 napon belül a megvett árukat 
átvenni, elszállítani s egyáltalában az üzletet és pinczeraktárt 
kiüríteni, azzal hogy a vevők tartoznak az üres hordókat ládákat, ' 
üres palaczkokat 8 nap alatt a csődtömegnek visszaszolgáltatni 
és ezen kötelezetségük biztosításául megfelelő s az ideiglenes 
esödválasztmány ellen meghatározandó ovadékot adni

Amennyiben vevő a vételár kifizetése, avagy az aruk átvétele I 
és elszállítása tekintetében késedelembe esik, ez a bánatpénz 
elvesztését s ajánlatának érvénytelenségét vonja maga után.

A vevő által letett bánatpénz visszatatartik s a vételárösz 
szegbe beszámittatik

Az el nem fogadott ajánlattevők bánatpénzei visszaadatnak, j 
illetve kifejezett kívánságukra a tömeggondnok által a póstadij 
levonása után elküldetnek.

Léván, 1908 február 11-én.

D.*.  Tóth Sándor
ügyvéd. mint közadós Weisz Zsigiuond 

csödtömeggondnok a

Faeladási hirdetmény.
A fenyőkosztolányi volt úrbéreseknek Fenyőkosztolány 

község (Barsvároaegye) határában fekvő erdejében, a 
nagyméltóságu ni. kir. földmivelésügyi miniszter urnák
1907 évi 104083 számú rendeletével és a vármegye 
közig, erdészeti bizottságának 2698/1907 sz, határozatával 
kihasználásra engedélyezett A.) üzemosztály 3. és 6-ik 
osztag 11-62 kát. hold területén kijelölt és legkésőbb
1908 év december hó 31-ig kihasználandó 460 darab 
tölgyfa 1908 év március hó 2 ik napjanak deleiötti II 
Órakor tartandó nyilvános árverésen el fog adatni.

Eladás tárgyát csakis a kijelölt (460) Négyszázhatvan 
darab idősebb tölgytörzs faanyaga képezi.

Kikiáltási ár gyanánt (7894) Hétezernyolcszázkilene- 
vennégy korona becsérték állapittatik meg, a melyen alól 
a fatömeg az árverés napján nem fog eladatni.

A szóbeli árverés megkezdése előtt szabályszerűen 
kiállított zárt Írásbeli ajánlatok is beadhatók, melvekben 
a megajánlott összeg számmal és betűvel is világosan 
kiírandó, valamint az is, hogy ajánlattevő a részletes 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és magát azok
nak teljesen aláveti, az ajánlathoz egyúttal bánatpénz 
gyanánt (790) Hétszázkilencven korona csatolandó.

Szabálytalanul kiállított vagy elkésett és utóajánlatok 
figyelembe nem vétetnek.

Az árverés megkezdése előtt az árverezők által (790) 
Hétszázkilencven korona — bánatpénz gyanánt — előre 
lefizetendő készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban.

Téjékozásul megemlittetik, hogy a vágás terület 
Fenyőkosztolány községtől 10-, a kistapolcsányi vasúti 
állomástól 8 kim. távolságban, közvetlenül a kisülés-ebe- 
deci törvényhatósági ut, mellett fekszik.

A részletes árverési és szerződési feltételek Fenyő- 
kosztoláuy község házánál és az aranyosniaróti m. kir. 
jár. erdőgondnokságnál — hivatalos órák alatt — meg
tekinthetők.

Fenyőkosztolány, 1908. év január hó 28.

Bukóvá .Mátyás s. k.
a volt úrbéresek elnöke.

A Lévai Kereskedelmi Bank
részvénytársaság 

igazgatósága ügyfeleinek tudomására hoz
za, hogy folyó évi március hó 1-től 
kezdődőleg úgy a már eddig ott elhelye
zett, valamint ezután elhelyezendő állandó 
jellegű

betéteket 412°0-al kamatoztatja.
Léván, 1908. év február hó 12-én

Az igazgatóság.

Legolcsóbb beszerzési forrás!!!

Léván Petőfi-utca 9 szám alatt
Női- és gyermek kötények 
Női- és férfi nyakkendők 
Fog-, ruha- és hajkefék 
Fésűk
Hajtűk
Hajcsattok
Piaci táskák 

Pénztárcák
Szivar- és szivarka tárcák 
Társasjátékok
Zene játékszerek
Babák
Pipere szappan
Gallérok és kézelők

és egyéb cikkek nagy választékban, olcsó áron kaphatók.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.


