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Az önálló bank.
(E.) A báiikbizottsáff » héten hull- 

gáttá niejf a nzakértők véleményét az 
önálló magyar nemzeti bank felállítá
sára vonatkozólag. Természeten dolog, 
bogy a szakértők egyréxze — külö
nösen az osztrák-magyar bank részvé
nyesei közül valók — a külön nem
zeti bank ellen nyilatkozott, mig a 
többség a nemzeti bank felállítása 
mellett emelt szót. Azonban sajátságos, 
hogy valamennyi szakértő, tehát még 
az önálló bank ellenzői is, abban meg 
egyezett, hogy az önálló bank felállitá 
sáról már most kell gondolkozni, meri 
ha a mostani alkalmat elszalasztjuk, 
beláthatatlan időre le kell lennünk az. 
önálló bank /elállításának gondol táról, 
mivel az önálló banknak meg kell elűzni 
az önálló vámlerüietet.

Bennünk a szakértők véleményé
nek meghallgatása után az a meggyő
ződés érlelődik meg, bogy tulajdonké- 
pen az önálló nemzeti banknak egyetlen 
elvi ellensége sincsen, mert még azok is, 
kik a felállítás elhalasztása mellett ér
velnek, nem annyira meggyőződésből, 
mint attól való rettegésből teszik, hogy 
különválás esetén a közÖB bank rész
vényei értékükben nagyon megcsap
pannak s hogy a magyar nemzeti 
bank — tekintve a magyarságnak 
minden nemzeti dolog iránt tanúsított 
uagy lelkesedését — rövid időn ke
resztül túlszárnyalja az osztrák bankot, 
mely természetesen a különválás idő
pontjának közelségére való tekintettel 
a lehető legnagyobb akadályokat igyek
szik az önálló magyar bank felállítása 
elé gördíteni. Ennek tu ajdonitható a 
horvát szakértők csodálatosan érthetet
len álláspontja, a kik elvileg az önálló 
bank mellett vannak, de kivihetőség 
szempontjából ellene nyilatkoztak.

Az ország közgazdasági helyzete 
teljesen egészséges és szilárd, úgy hogy 
arra teljes biztonsággal lehet építeni. 
Eklatáns bizonyítéka annak, hogy a 
giró forgalom tiz év alatt Magyaror
szágon megnégyszereződött és ha Ma 
gyarorsz‘g agrikultur jellege mellett 
az ipari téren is nagyobb fejlődésnek 
indul, az osztrák-magyar bank a ma
gyar állam polgárainak hiteligényeit 
nem lesz képes kielégíteni, sőt fordítva 
is alkalmazhatjuk a tételt: a magyar 
fpar fejlődésének egyik akadálya volt a 
közös bank, a melynek székhelye Bécr, 
főrészvényesei a Lajtán túl vannak.

Magyarország tekintve az európai 
helyzete,, pénz viszonyok tekintetében 
eléggé rendezett, fizetési kötelezettségének 
eddig pontosan tett eleget s köztudomá 
•ú, hogy nem annyira Magyarorszá

got. féltik a hitelválságtól, mint inkább 
a magára mxradt Ausztriát, ámbár ti 
szakértők nagyrésze megegyez abban 
is, hogy külön osztrák és külön maqyar 
bank sokkal könnyebben lebonyolítják a 
hitelforgalmat s lobban kielégitik a hitel
igényeket s jobban előmozdítják az ipari 
és kereskedelmi, forgalmat.núnt az egy
séges közös bank, a melynek kvóta
szerű áldásait még papiroson se láttuk. 
De tén?, hogy a külön bank esetén, 
mint fennebb említettük, könnyen elő 
állhat az a helyzet, hogy a magyarbank 
működése nagyobb keretekben mozog
na s a külföldi piscon hihetetlen szi
lárdsággal hirdetné Magyarország gaz
dasági függetlenségét és megerősödését.

Ezért, hirdetik t-hál az osztrák 
politikusok nagy hangon a külön ba> k 
céltalanságát Elvégre is emberi termé
szetünkhöz tartozik. h"gi mindegyik 
védi az igazát körömszakadtáig s igy 
megbocsátjuk szo oszédainknaa azt a 
sületlen érvét is, hogy a külön bank 
alaptőkéjét sem fogjuk tudni beszerez 
ni, hogy igyekezetünk e téren már az 
első lépésn 1 csődöt mond. Utal e vég 
bői arra a passzivitásra, a melylyel 
Magyarország az osztrák-magyar bank 
irányában viseltetett. Hát mi ezzel szem
ben csak annyit jegyzünk meg, bogy 
csak nyissák meg az aláírást, látni 
fogják, hogy külföldi segítség nélkül 
összegyűl az alaptőke, sőt az első ne 
kézségek leküzdése után a külföldi 
tőke keresve keresni fogja majd a ve
lünk való összeköttetést. De hisz ez igen 
természetes, mivel a szakértők nézete 
szerint Magyarország még mindig a 
fejlődés kezdetén áll, mivel azon köz
gazdasági rendszer mellett, melyet a 
közös vámterületen közös bank segít
ségével folytathatott, gazdasági erejét 
a természet adta kedvező viszonyokhoz és 
az ország érdekeihez képest ki nem fejt 
hette és megfosztotta az országot attól, 
hogy ipart fejleszthessen s kényszeri- 
tette, hogy ipari szükségleteit külföl
dön szer zze be,

A termelés fokozásának, tőkék 
gyűjtésének hatható eszköze lesz az 
önálló bank, a melynek a pénzpiacra 
kiterjedő hatása annál állandóbb és 
biztosabb leend. ha a bank üzletkörébe 
vonják az állami pénzkezelést, mi ál
tal a cheque-, clearing és giroforga- 
lom nagy arányokban fog kifejlődni, a 
mi ismét az aranyelvonás veszedelmé
nek lehetőségét a minimumra fogja 
redukálni, lévén a fizetések kölcsönösen 
és könnyen kicserélhetők.

A részletek azonban már teljesen 
a szaktudomány köréb tartoznak. Mi 
csupán leszögezni akarjuk azon meg
állapított elvi igazságot., hogy a sors 

az országot az önálló bank megvalósí
tásának lehetősége elé állította s bár
mily nagy financháboru fenyegessen is 
az osztrák részről, az önálló bank megéri a 
hozandó áldozatokat. Es mivel az önálló 
banknak a szakértők egybe hangzó 
véleméi ye szerint meg kell előznie 
az önálló vámterületet, melynek fel
állítását 1917-re tervezik, a törvényho
zásnak mielőbb meg kell alkotnia az 
önálló bankra vonatkozó törvényeket, 
hogy már 1911. évben létrejöhessen 
az önálló bank, a melyre a gazdasági
lag független Magyarország kiépítésének 
feladata vár.

Uj városi tisztviselőink feladata.
A legutóbbi városi közgyűlései! auto

nóm jogából eredölng két tisztviselői ál
lást töltött be Léva város közönsége. Ért
jük a számvevői és a számtiszt-könyvelői 
állásukat. A számvevői állásra közfelkiáltás 
sál Baker Árpád Selmecbányái számtiszt 
választatott, mint akinek ezen állásra a leg
jobb és teljes minősítése volt, ö iránta te
hát, jóllehet a város közönségének még 
nem volt alkalma megismerni képességeit 
és szorgalmát, a képviselőtestület osztatlan 
bizalma nyilatkozott meg. A számtisz'-köny
velői állásra két jelöltnek volt egyenlő 
nagy pártja; Farkas Miklós már — ideigle
nes megbízásból — teljesitett szolgálatot s 
a hivatalra való képességét tényleg igazolta. 
Farkas Tivadar lévai fiú, itthon tanú t, ö is 
dolgozott a városnál, az egyik lévai pénz
intézetnél; ezen körben bebizonyította, hogy 
komoly törekvésű, munkás fiatalember. 
Azok, akik rászavaztak, nem feledkeztek 
meg arról, hogy édesatyja Léva város kul
túrájának nagyon becsületes, derék mun
kása volt, ki erényei, szerénysége által pol
gártársainak őszinte becsülését és szeretetét 
érdemelte ki.

A két jelölt egyenlő számú szavazatot 
kapóit; a sort-hozás Farkas Tivadarnsk ked
vezett. Nem azért mondottuk el itt ezeket, 
hogy a választás krónikáját csináljuk mag, 
de azért, mert néhány őszinte, komoly szót 
óhajtunk intézni a két njonnan megválasz
tott tisztviselőhöz.

Megválasztatásuk által a város pénz
ügyeinek nehéz, felelősségteljes munkája 
hárult reájok. Olyan munkakört vállalnak 
el, melyben sok a rendezni való. A munka 
anyag szaporodása, a forgalom emelkedése, 
a szervezeti fejlődés meghaladta a volt 
számvevő erejét, aki már utóbb — bete
geskedvén is — nem volt képes megfelelni 
feladatának s a város közönsége többszőr 
volt kénytelen külön díjazás mellett kisegítő 
erőket alkalmazni, az elmaradt mun
kálatok pótlása, m a hibák helyreigazítása 
céljából. Hogy ezen áldatlan állapot meg
szűnjék, a város a számvevő mellé még 
egy új munkaerőt állított, szervezte és 
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vilasztissal be is töltötte a s»4mtisit-köny- 
velői állást.

Nagyon fontos a számvevő munkaköre, 
annál fontosabb, mert Léva város a lég 
erősebb fejlődés stádiumában vau, pénz
ügyeinek okos kezelése és ellenőrzése tehát 
életkérdés. Ugyancsak fontos és lelkiisme 
retesen végzendő munkaköre van a számtiszt- 
könyvelönek, akihez a városi adóügyek 
vannak beosztva. Tudvalevő, hogy váró 
sunknál épen az adóügyeknél nagyon sok 
a rendezni való.

Nem akarjuk ennek a íeltárásával az 
áj tisztviselőket elkedvetleníteni, de igenis 
állásuk fontosságára figyelmeztetni. Az ő 
munkájuk teljességétől, pontosságától függ 
jó részben a város anyagi rendezettsége. 
A város közönsége két fiatal munkaerőt 
tüntetett ki bizalmával, akiknek megvan a 
törvény szab ta elméleti képzettségük, bizo
nyosan gyakorlatuk is többé-kevésbbé, de 
ha az utóbbi nem volns, szorgalommal, lel
kiismeretes tanulással megszerezhető.

Est kéri az új tisztviselőktől a város 
közönsége és reményű, hogy a törvényBzab- 
ta minősítéssel nem fognak megelégedni, 
hanem oda törekszenek, hogy a város szük
ségleteit, fejlődési igényeit szem előtt tartva, 
megszerzik azt a képesitézt, melyet csak a 
gyakorlat, az élet, a lelkiismeretes munka 
adhat meg s ezzel a gyakorlattal fogják 
szolgálni híven a város érdekeit.

Lebegjen Bzemaik előtt, hogy a város 
fejlődése a pénzügyekben nagy körültekin
tést, takarékosságot igényel; hogy a város
nak most — lehetőleg polgárainak megter- 
heltetése nélkül, akik amúgy is elég áldo
zatot hoznak — fokozni kell jövedelmeit, 
hogy az újabban rája háramló kulturális 
és közgazdasági feladatokat teljesíthesse. 
Minden fillérnek helye van, mert lépten-nyo- 
mon száz uj kívánság, szükség merül fel. 
Városunk ezen uj korszakának anyagi 
ügyeit az uj tisztviselők vannak hivatva 
gondozni és rendezni, munkásságuk uj kor
szakot nyit meg. Nehéz, de megtisztelő fel
adat!

Eddig csak a kötelességekről beszél
tünk. Méltán fölmerül a kérdés, hogy a 
lelkiismeretesen teljesített munka után mi 
leBz a jutalom ?

A város közönsége újabban szerény 
viszonyaihoz mérten tisztességes fizetéseket 
ád tisztviselőinek. Ha a város ügyeinek ve
zetői jól gazdálkodnak, a város anyagi hely
zete javulni fog, nem fog elmaradni a java
dalmazás további rendezése. Léva város 
polgárai nagyon meg tudják becsülni azokat, 
akik a közügyét lelkiismerettel szolgálják; 
a besülésr, bizalmat átviszik még az utódokra 
h, bízván abban, hogy a szülő jó példája 
nem marad hatástalanul. Léva város polgá 
rait jellemzi a benső szeretet, mellyel a 
város htt fiai, mint testvérek iránt viseltet- 
nek, s válságos körülmények közt nem csak 
erkölcsi, de anyagi támogatásban is szívesen 
részesítik aaokat, akik arra érdemet sze
reztek.

Ezek után szívből üdvözöljük városunk 
uj tisztviselőit s kívánjuk, hogy az Úristen 
ad)On nekik erőt, egészséget és törhetetlen 
munkakedvet, hogy fontos hivatásuknak a 
város és közönsége javára teljes sikerrel 
megfelelhessenek.

Szemkórház Léván.
Karafiátb *í.  tb. megyei főorvostól.

I.

A Bars valamely múlt havi számában 
a Budapesti hírlap egy cikke kapcsán, 
melynek szerzője a budapesti egyetem ase- 

mésztanára, rövidesen megpendítette egy 
Léván létesítendő szemkórház, vagy kórházi 
szemosztály lehetőségét.

E kérdést Grósz Emil egyetemi tanár 
úr műit évi, hasontartalmu első cikkének 
benyomása alatt már régebben tanulmány 
tárgyává tettem és így szívesen reflektálok 
a Bars közleményére. Miután p«dig egy 
nagyobb szabású (csak ilyenről lehet ugyanis 
szó) szemosztály vagy külön szemkórház 
Léván való felállítása úgy a város, mint 
Barsvármegye érdekeit is érintené, az aláb
biak feletti meditálást úgy a város, mint a 
törvényhatóság figyelmébe ajánlom.

A tudós egyetemi tanár, országon 
trachomuigyi kormánybiztosi minőségében 
, A trachoma ellenes védekezés Magyar országon 
\903—1906*  címen a belügymimster úrhoz 
beterjesztett jelentésében As említett két 
hírlapi cikkében hangsúlyozta, hogy hazánk
ban sokkal kevesebb a szemkórház, eem 
hogy minden, szakszerű kórházi kezelésre 
szoruló és ilyet kereső szembeteg kellő, 
szakismeretet igénylő, segítséget találhatna. 
Az ország aránytalanul nagyobb részének 
szembetegei Budapesten toriódnak össze. 
Azoknak, a kiknek nem telik a sokszor 
fe ette hosszú út költségeire, vagy a kik a 
szemosztáyok és szemkórházak túlteltsége 
miatt ott fel uem vehetők, bizonyos fata
lizmussal keli sorsukba bele törődniük, ke
serű rezignációvai szemük világa elveszté
sébe belenyugodniok.

A budapesti egyetemi szemklinika, 
még ha nrm^okára nagyobb beteg forga
lomnak fog is szolgálhatni, s az ottani nagy 
kórházak szeraosztályai együtt nem ren
delkeznek az évről-évre szaporodó szem
beteg forgalomnak megfelelő befogadási 
hellyel. Az az egynéhány, szakember veze
tése alatt álló vidéki s/emkórház pedig csak
hogy épen elégséges a közvetlen szomszédos 
vármegyék kórházi segélyt kereső szembe
tegei befogadására.

E mellett a trachoma az ország legfőbb 
trachomán vidékén egyre terjed s ezzel 
párhuzamosán fokozódik a kórházi kezelést 
igénylő szembetegek száma, a kik teljes 
joggal követelhetik az államtól, hogy a 
mrgvakulás elleni védelem eszközeit, sze
gény és gazdagnak egyaránt elérhetővé tegye.

Ezért szükséges, hogy az állam az 
ország különböző vidékén szakemberek ve
zetése alatt álló külön szemkórházak, vagy 
a már meglevő közkórházak mellett nagyobb 
sz^mosztályok létesítéséről gondoskodjék.

A Bars odavetette, hogy Léván is le
hetne és kellene ily szomkórházat, vagy 
szemosztályt feláUitaui.

Belemenve a kérdés taglalásába, első 
sorban azzal kell foglalkoznom, indokolt 
vona-e ily intézmény létesítése Lován, 
illetve megfaláibatjuk-e itt enuek első 
fölt éleiét, a megfelelő beteganyagot ?

A l'ontemplált szemkórház vagy szem
osztály beteg kontingensét B*ri,  Turóc, 
Liptó, Árva, Zólyom, Hont és részben 
Nyitra, Trónusén és Esztergom varmegyék 
szolgáltatnák. E vármegyék közül Hont es 
Esztergom trachoma menteseit, ezért e 
vármegyékből trachoma miatt kórházi se
gélyt igénylő szem betegre nem számíthat
nánk. Úgy szinten Nyitra megyéből sem 
igeu remelhetnenk ilyent, mert annak na 
gyobb beiegtorgalmu és bereudezeiü köz 
kórházai kepesek a vármegyei szükséglet
nek megfelelni. E három vármegyéből a 
szemészspecialista vezetése alatt álló lévai 
szemkórház vagy szemoaztá’y csak nem 
trachomán szembeteg anyagra számíthat. A 
trachomád beteganyagot Bars, Turóc, Liptó, 
Árva, Zólyom es Trencsén vármegyék 
szolgáltatnák, a melyekből a kedvező va
súti összeköt tét és mellett könnyen jut
hatni rövid idő alatt Lávára.

E hat vármegye közül első sorban 
Barsvármegye trachomás betegauyaga veendő 
tekintetbe. Itt 1897-ben még csak 673 
trachomást mutattak ki ; az 1907. évben 
azonban mar 2936 trachomán szerepelt, 
tehát négyszerié több, mint 10 év előtt. Az
1906. év végéu maradt. 1255 beteghez, az
1907. I. félévben 852, a 11. félévben pedig 
829 uj beteg járult. Az időközben „állító 
|ag« gyógyultak, az eltávozottak es meg

holtak levonásával maradt az 1907 év 
végén 1920 nyilvántartott trachomás. a 
nagy szaporodás oka az, hogy “z 1903 évi 
110 000 B. sz. trachomarandcdet életbelép
tetése ót» csak 1907-ben volt a trachomán 
községekben*  általános szemvizsgálat 
azon is a lakosság legfeljebb 2/M-a jelent 
csak meg, mert a többi a téli hónapokban 
ia távol szokott lenni. A fenti számok te
hát csak tuegi özelitő eg felelnek mer a 
valónak, vagyis & trachomád egyének - ráma 
tényleg nagyobb ennél. Miután a: aranyos 
maróthi megyei közkórhaz csak 60 aggyal 
rendelkezik, szemész specialista hiányában 
a lévai wzemkórháznak nem csinálna tconknr- 
renciát.

Zólyom vármegyében öt esztendővel 
ezelőtt csak 14 íruchomás szerep It a kimu 
tatásban. 1907. évben azonban már 583 
őseiben konstatálták a bajt. A 1906 év 
végén maradt 317 trachomás, az 1907. évi 
szaporulat pedig 266 volt, tehát a múlt 
évi maradvány közei 84°/0-a. Az 1907 évi 
apadás volt 133, melyből az oroszlánrész 
az „állítólagOBa gyó^yultakra esik, s igj a 
folyó évre már 450 trachomás maradt 
Be ztercebányán van ugyan egy nagyobb 
szabású modern közkórház, de nincs külön 
szemosztálya és orvosai között nincs sze 
mész specialista, igy ez Lem versenyeznek 
a lévai szemkórházzal.

Folyt, köv.

Különfélék.
— Mad&rasz József jubileuma 

Tegnap, június 20-án műit hatvan esztendeje, 
hogy a magyar törvényhozás legidősebb 
tagja, Madarász József, országos a ép viselőn k 
edesatyja először kapta meg a sárkereszturi 
kerület mandá-urnát. Ennek a ritka jubih 
umnak alkalmaitól a képviselŐház tagjai 
a következő levelet intézték a jubiláló 
képviselőhöz :

Kedves Józsi bátyánk, 'gaz szeretettel 
üdvözlünk a mai napon, amelyik hatvan 
éves képviselőségednek évfordulója. Cso
dálattal óh mely tisztalett.)! gondoljuk el. 
hogy ezt a hatvan evet végig meggyőző 
dósad szolgálatában kuruez vérrel és 
egyenes derékkal ölted át és mi, akik a 
te példádból tanulunk kötelességtudas s 
hajthatatlan magyar érzést, irigykedve 
latjuk, hogy csak a fehér hajad mulat a 
nagy korodra, lélekben és érzésben te 
vagy közöttünk a legfrissebb es a legfia
talabb. Abitatosan kérjük a magyarok 
Istenét, hogy ezt a gyönyörű ifjúságot 
még sokáig megőrizhesd az ország, 
hazád, mindig hű kerületed és a m< 
örömünkre.

A levelet a kormánynak és a xépviaa- 
rőháznak Budapesten levő mindentagja aláirts 
Megjegyzendő, hogy Madarász Apó mar 
ezelőtt 76 esztendő el szét epeit az ország 
gyűlésén ; 1832-ben mint távollevő követe 
mar részese volt a törvényhozásnak.

— Az áHaiui tanítóképző tan hí 
kara f. hó 17 An KÖzőa vacsorát rendezett 
Demjén Jenő vendéglőjében a képes tő vizs
gálatokat vetető mm. kiküldött, dr. Gyulai 
Ágost, tanárs' pző intézeti tanár tiszteletere 
R vettek még; Báthy László prépost
plébános, a tanítóképző igazgató raiiácsáoak 
tagja és Cserhelyi Sándor, főgimnázium • 
igazgató. Több szellemes felkösiöutö hang
zott el az OHtebéd folyamáu, éltetve * mm 
biztost, ki fiwta! kora dacára széleskörű 
tudománya <ue lett knünö gyakorlati érzéke’ 
és rendkívül tapintatos eljárást, tanusitotr a 
rábízott feladat megoldásában; kedves mo
dorával pedig valósággal meghódította a 
vele érintkezőket. Viszont ugyanezen al 
kaiom ><al ö is őszinte elismeréssel nyila, 
kozott Láva varos társadalmáról, széliem*  
életének fejlettségéről es kulturális mtezmé 
nyeink kiváló vezetőiről.

Gy&szrovat Eg*  á dott, jóleikü 
lévai urinőnek aggkoraban vart csend*-  
kimúlásáról szól a gyász,levél ; ö. v. Slyaszny 
Atitalné f. hó 18-án Lévan, életének 78-ik 
évében elköltözött az élők sorából. A bol
dogult matróna egész hosszú életér a jóté
konyság gyakorlásában töuöt-e *1  ; buzgó 
és áldozatrakész tagja volt a Lévai Nöegy- 
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leinek, jótevője az Arv.hazunk és »z Árvák
nak. A nöegylet testületileg vett részt a 
végtisztességen, a szeretet és hála koszoru- 
jAt helyezvén a boldogult ravatalAra, El- 
hunytAról a kővetkező gyAszjelentés szól : 
Michna Itnréne tergeuyei Muzsik Arsuka 
szomorodott szívvel tudatja, hogy szeretett 
nagynénje özvegy vozokáuyi Styaszny An 
talné Czaizel Francziska folyó hó 18-ik 
uapjAn hajnali 1 órakor, életének 78-ik 
evében, húszas betegség és a haldoklók 
szentségének Ajtatos felvétele után, végel
gyengülésben meghalt. A drága halott hült 
tetemét f. hó 19-én, délután 5 órakor he- I 
lyezzük a lévai róm. kath. sirkertben örök I 
uyugalomra. Az engesztelő szent mise áldo
zat f. hó 20-án reggel 6 órakor, a lévai 
rom. kath. plébánia templomában mutat'atik 
be » Mindenhatónak. Áldás és béke hamvaira!

— Érettségi vizsgálatok a gl.una- 
41UHlban. A helybeli főgimnáziumban f hó 
19-én és 20-án ment végbe az érettségi ; 
vizsgálat Acsay István beszterczebányai 
kir. kath. főgimn. igazgató elnöklete ' 
alatt. Az érettségi vizsgálatra jelentkezett j 
12 jelölt közül a követelményeknek megfe- I 
e 11, és pedig: je esen érett: Fauféder 
Oszkár, llalbuirth Oszkár, és Rohsnyi Osz
kár ; jól érett Grünfeld Géza ; egyszerűen 
erett : Bénink István, Eider León, Fráter 
Piukáaz, Heimsnn Fülöp, Heimann Sándor, 
Jancsy Gyula, Pázmány Aurél. Két hónap 
múlva tehet javító vizsgalatot egy jelölt. -- 
Az érettségi vizsgálat e szép sikere jellemzi 
úgy az előkészítés gondos voltát, mint a 
kérdezés és a vizsgalat-vezetés humánussá- 
gát. Gratulálunk a szép sikerhez I A vizs
gálat után az elnök az életbe kilépő ifja
kat vallásosságra, tiszteletre és hazaszere- i 
*e»re buzdította. Ez utóbbinak a munkásság- 1 
gal, a haza boldogu á a iránt való csélirányos 
önzetlen működéssel tehetnek eleget. Az 
einök elbocsátó szavai után, szívből mondott 
köszönetét & nevelés és tanításért a jelöltek 
illetőleg érettek legkiválóbb tagja, Halb- , 
wirth Oszkár.

- Képesítő vizsgalatok. Az állaim 
tanítóképzőben folyó hó 15, 16, 17, ós 19-ik 
napján tartattak meg a tanitóképesitő vizs
gálatok dr. Gyulai Ágost min. biztos el
nöklete alatt. Magyar tanítókká kepenttHttek : 
Bednár József. Bem József, Berey Miklós, 
Berki István, Biró Béla. Borbély József, 
Holmok Mihály, Kíiw József, Kosztolányi 
Aiajos, Nyitray Lász ó, Nemes Izidor, 
Urszágh Mihály, Partli József, Pekarik Vil
mos, Petrich bandor. Szabó István, Szentirmai 
(Schubert) Gyu'a, Sztreskó Antal, Takács 
Gyuia, Telkes Turczer dísemberi
József. A képesítő vizsgáin- befejezése után 
kántori vizsgálat tartatott. Kántori oklevelet 
szerezlek : Biró Béla, Berki István, Bem 
József, Holmok Mihály, Kosztolányi Alajos, 
Kiss József, Sgentirmai Gyula, Turczer Géza. 
A képesítő vizsgalat eredményét — amely 
igen kedvező volt, meri valamennyi jelölt 
kepesitietett — rövid, velős beszéd kisére- 
reteben hirdette ki dr. Gyulai Ágost min. 
biztos. Elnyertek — úgymond — a legioa- 
gasztosabb munkára jogosító oklevelet, és a 
legszebb enne*  : a magyar tanító címét. Az 
ifjak nevében Berey Miklós mondott köszö
netét az eluöknek rts a vizsgáló bizottságnak,

A balassagyarmati tanulmányi 
kirándulás. Nógrádinegye Gazdasági 
Egyesülete által — fennállásának 26 éven 
jubileuma alkalmából ♦— Balassagyarmaton 
folyó hó 3-8-ig rendezett mezőgazdasági kiállí
tást 44 barsmegyei kisgazda látogatta meg. 
— A kiállítás általánosságban jól sikerű t ; 
intéző,szervező tagjait csak elismerés illetheti 
buzgó eredményes munkásságukért. A vasúti 
állomás tőszomszédságában fekvő terű et«n 
felállított ideiglenes félszerekben a szarvas 
marha állomány vonta magara legelőször 
figyelmünket. 186 darab volt összesen, 
un lynek circa fele részét tisztávárü sim- 
mentháli, fele részét pedig a maga ta »j, 
éghajlati, takarmányozási viszonyai között 
kialakult nógrádi tájíajta képezte. A 
kiállítás büszkesége volt Gróf Majláth Géza 
gárdonyi tisztavérű simmenthali tenyészete. 
A saját hazájából importált Rudi nevű 2‘/. 
®?es bika a az utána szakadt 3 hónapos

borjú szemlélésére valósággal tolongás ke
letkezett. Előbbi szép és nagy testalkatával, 
utóbbi igazán ideális formájával, korához 
képest fejlődöttségével érdemelte ki az 
elismerést. — A többi kisebb, nagyobb 
tenyésztők is szép anyagút mutattak be 
bízón vakjául annak, hogy NógrAduiegye 
szsrvusinarhstenyésztése elég maga, sziuvo- 
nalon All, — Sok nézője akadt az egyetlen 
magyar fajta colleotionak la. IgazAn szomorú, 
hogy ennek a fajtAnak, nieiy a föld legjobb 
igán ökre, uiAr megvannak számlálva napjai. 
— Nincs kétség az irAnt, hogyha a magyar 
fajta olyan dédelgetett Állatja lett volna 
kis és és nagy birtokosnak, mint a nyugat
ról beözönlött kényes fajtAk, akkor ez ma 
ueui volna kivesző félben. — Télen, nyáron 
nyitott félszerben polyvAn, törekeu telelve 
vájjon a simmeuthali győzedelmeskedett 
volna e a becses hazai fajtán ? — A lovakat 
sajuAlatunkra már nem láthattuk, mert 
azokat már a megnyitás napján elvitték. — 
Gyeugéu volt képviselve a sertés tenyésztés, 
me'yből hét kiállitó koudorszörü magyar 
mangalicát, egy pedig angol yorkschir't 
hozott el. Annál impozansabb volt a 
juhtenyésztés. A hazai fésűs, Ramliouillet, a 
finom gyapjas electorAI uegretti mellett 
láttunk néhány szép példányt a most divatba 
jött friz és karakiil jubokból. — Érdé es 
és mozgalmas képet uyujtott a baromfiak 
és házi nyulak csoportja. — A tyúkoknál 
szám és miuőség tekintetében az orpington 
vezetett annak jeléül, hogy idegen fajták 
közül nálunk jelenleg ez bír létjogosu'tság- 
gal. TestuagysAg, fejlődne, nagy tojó.épes- 
ségénéi fogva a kisgazda anyagának javítá
sára kiválóau alkalmas. Hazai viszonyaink 
között jól bevált pekingi kacsa és emdeni 
lúd csupán egy-két törzzsel volt képviselve, ;

| — A mezőgazdaság minden ágából szép 
auyag volt összehozva. Növénytermelés, 
szőlészet, borászat, házi ipari czikkek igen 
előnyösen tükrözték vissza a megye gaz
dasági haladását. — A gépkiállitók sorában 
azokat láttuk, kikkel minden ilyen alka
lommal találkozunk. — Számottevő újdonság 

I a nagyobb gépek közül az amerikai gyárt
mányt kukoricza ültető volt, mely munka 
közbeu a magot négyzetbe rakja. — Nagy 
volt az érdeklődés a Köszeghi-iéle motoros 
kapáló munkája iránt — de sajnos érthe
tetlen okból abban nem gyönyörködhettünk! 
— Azt hiszem a tanulmányi kirándulásró 
visszatérő gazdáknak uem volt okuk saj
nálni a csekély időt és költséget, mely 
elleuében hasznos tapasztalatokhoz jutottak. 

Bencze Irmre.
- Hazassag Gyürky Fereucz, Nyitra 

város főjegyzője folyó hó 15-én tartotta 
esküvőjét Mercader Etus urleánnyal, Mercader 
Antal uyitrai gyáros és birtokos bájos 
leányával.

A lévai kath. Legéuyegyestl 
letuek folyó bó 18 iki műkedvelői előadá
sáról dicsérőleg keli megemlékeznünk. Igen 
nehéz színmüvet adtak elő, Csepreghy : 
Sárga Csikóját, de oly készültséggel, hogy 
a közönség a nagy hőségben is él vezet
te! halgltta a szép előadást. A szereplők 
között első helyen kell említenünk Preszto- 
lánszky Aunuskát, ki egyéniségének bajával, 
közvetlenségével ragadta el a közönséget.

' | Csupa tavasz volt a sziupad, mikor a 
1 lámpák elé lépett. Ajkairól áradt az édes 
i magyar nóta, melegen, szívből, mint a hogy 
, a pacsirta csak tud dalolni az istenadta 
i tehetségével. Krekoeics Vilmának Ctorbáné 

szerepében igen sok szívhez szóló hangja 
volt. Sok szemet láttunk köuybelábadui az 
ő fajdalmainak közvetlen tolmácsolásánál.

J Andruska Irén és tíozóky Juliskáról is csak 
i szépet és jót mondhatunk, főerösségük nekik 
I is a természetes kedvesség ób a közvetlen 

játék. Czimmermann József Lacii szerepében 
igyekezeti minél jobbat adni ; rokonszenves 
egyénisége, ŐBzmte, meleg hangjai elisme-

’ résre méltók. Kár, hogy rekedtsége nótái 
zamatját elvette. Biró Gyulának higgadt, 
biztos fellépését kell kiemelnünk, Bder 
Imrénoá pedig értelmes, jól tagolt beszédét. 
_  Ki kell emelnünk még : Ütndler, Jakál 
Gyula és István, Miklóey, Bella és Valentik 
játékát, e két utóbbi a koldusok szerepét

| adta elő. Általában elmondhatjuk a szerep

lők mindegyikéről, hogy meglátszott rajtuk 
a szerep gondos tanulmányozása. A betanítás 
körül sokat fáradoztak Norotny Ernő ur és 
Grabecz József, kik az elnökkel gyüt több 
hét óta szabad idejöket erre szentelték. 
Anyagilag igen jól sikerült az előadás, a 
mit ma vasárnap közkívánatra meg fognak 
ismételni.

— Eljegyzés. Rutsicska Vilmos ga- 
ramruduói jóbirü üveggyáros eljegyezte Göp- 
fert Ella kisasszonyt Brünnben.

— Tornaverseny Ma egy hete, va
sárnap d. u. 4 órától kezdve folyt le az 
áll. tanítóképző házi tornaversenye az 
intézet udvarán szépszámú érdeklődő közön 
ség előtt. Bevesetésül a tornászok igen ügyes 
torna-rendgyakorlatokat, külömböző irányú 
felvonulásokat mutattak be, maid szabatos 
egyöntetűséggel végezték az összetett sza
badgyakorlatokat, ami igeu szép látványt 
uyujtott. Ez után egy mmtacsapat kot látón 
versenyzett, igeu az; ép, képzett tornászokra 
valló gyakorlatokat mutatván be. A szer- 
tornázás után egy szakasz katonai re»:dgya- 
korlatokat végzett elismerést érdemlő sza
batossággal. Majd az egyéui versenyek 
következtek. Magasugrasbau az 1. és II. 
évesek csoportjában győztesek lettek 
Köck Gyula (földről 145 cm.) Próbái Dezső 
(140 cm.) A III. IV. évesek csoportjában 
Borbély József (155 cm.) Kovács Jauois 
(150 cm.) A hosszuugrásbait első A'öUtícf 
Jáuos(528 c a Jmaiodic Faragó Bili. 505 cm 
A sulydobásbau eisö Borbély József (1640 cm. 
jobb és balkézből összesen), másodi» Kiss 
József fi590 cm.) A szertorijázádért a jury 
ítélete szerint az e'sö dijat Borbély József, 
a másodikat Hrdina Gyula nyerte el. A 
zzép sikerű verseny végeztével Köveskuti 
Jenő igazgató magas szárnyalásu bőszedben 
dicsérte meg az ifjakat, kik szorgalmasan 
tanultak, kedvvel edzették magukat azeit, 
hogy a hazának szellemben képzett, testben 
erős vitézei lehessenek. Egyúttal köszöne
tét mondott Pazár Zoltán tanárnak a szép 
sikerű fáradozásáért, a nagyszámú vende 
geknek pedig a szives és buzdító hatású 
érdeklődésért. A dijak kiosztása után az 
l-III. éves növendékek tudomást szereztek 
előmenetelükről és elboc láttattax.

— Esküvő Vadász Fe<encz, az Ér
sekújvár és Vidéke című lap tulajdonoss és 
felelős szerkesztője folyó bó 14 éu Léván 
esküdö/t örök hűseget arájanak, Dukesz 
Margit urleánynak.

— Műkedvelői előadás Oroszkán 
A pünkösdi liunepea a*kaituabol  es Közkí
vánatra múlt szombuton harmadszor adtak 
elő Oroszkán a n^a^u rosszát*  ot
tani műkedvelők, kik egyfől-egyíg az
oroszkai értelmes főldmivelök sorából ke 
lültek ki. Huszonegy szerepben tizenkilen- 
czen léptek fel (12 férfi, 7 nő) tehát kerten 
(Nagy János és Ciudai Vifttork ) két sze 
repet tanultak be es játszottak végig. E 
sorok írója nagy lelki gyönyörűséggel nézte 
végig a mi derek, értelmes népünknek est 
a meglepő vállalkozását és bámulva szem
lélte, hogy ezek az egyszerű falusi fiata, 
emberek és leáuyok, akiknek nagy része 
nyilván sohasem látott sziiieiöadást, de 
mindenesetre bizonyos, hogy soha életükben 
szinpadou uem voltak, mily kiváó intelli- 
gencsiáva1, komoly Ügybuzgósággal, az el
fogultságnak, zavarnak legcsekélyebb jele 
nélkül és oly szereptudással játszottak, hogy 
hivatásos színészeknek is becsületükre vált 
volna. Legkiválóbb volt a legnehezebb sze
rep alakítója : Molnár József, (Göndör 
Sándor), de igen iók voltak a többiek is ; 
ifj. Muzslai István (Feledi Gáspár), Béres 
Mátyás és Mariska (Lajos es Borsit a), Molnár 
Mariska mint Bárki Tercsi, Dudás Rózsika 
(Finum Rózsi), Tóth Sándor (kántor), 
Nagy Máté (bakter) és mind a többiek, a 
Jóska béres igéuyteleu szerepéig (Csudái 
István v.) — A*  ötlet és annak megvaló
sítása, a betanítással és rendezéssel járó, 
elképzelhetően óriási feladat sikerült megol
dása Hagara Béla főtanitó úr érdeme, kit a 
legnagyobb dicséret és e'ismerés illet. 
Buzgó munkatársa volt Bartók ur, caukor- 
gyári térmester. A jótékoayeélu előadást, 
úgy tudjuk és reméljük, még egyszer meg 
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ismétÜK, ajánljuk szives figyelmébe minda
zoknak, kiket a magyar nép pszichológiája | 
érdekei és saját szemével meg akar róla 
győződni, hogy mit tud produkálni a szellemi 
munka terén is a garammenti ÍÖldmives nép 
meglepő értelmisége.

— Megnyílt a fürdő szezón Vár 
megyénk kies es kedvelt fürdőjében, Vihnyen 
már igen é-érk a fürdői élet. Kár, hogy 
nincs nagyobb befogadó-képessége, és még 
nagyobb kár, hogy vasúti összekötteiései 
nem igen kedvezők. Ezt nem annyira a 
rendes fürdövendégek, mint inkább a ki
rándulók érzik. Egy két napra Léváról is 
vidékéről sokan szívesen kirándulnak a 
kellemes es ocaó fürdőhelyre, és még 
többen rándulnána- ki, ha gyorsabban 
merne a vasút. Mert hiába üdíti fel magát 
az ember ott a kies fürdőhelyen, ha három 
óra hosszat Kell visszafelé döcrögni a 
vicinálison.

— Előadások Japánról Mái a 
műit vasárnapra volt hirdetve lapunkban 
Zom bori Gyula kelelutazó előadása a Kath. 
Körben, de aznap este alig jelentkezett 
hallgató, úgy hogy az előadást másnapra, 
hétfő estére kellett halasztani. Egypár uri- 
család összebeszélvén, szép (de nem .. ssá- 
mu) hallgatóság gyűlt össze vacsora után 
a kör nagytermében s akik ott voltak, bi
zony nem bánták meg, hogy egy estéjüket 
az előadásnak áldozták. Zombori rendkívül 
ügyes, fáradhatatlan eiŐadó; be»zédével foly
ton le tudja köti i az érdeklődést, előadása 
színes, sokszor igazán poetikuB, de mindig 
szépen folyó. Nem puszta leiásokat közöl ; 
érzelmekkel, gondolátokká1 szövi át, melye 
két átplántál hallgató. ieltcebe, akik élőit 
nem kaleidoszkopszerü tarkaságok, de egy 
dolognak kidomborított, teljes képe, sőt 
valósága tárul fel. A felvilágosodottnak, mű
veltnek hireszteit japáni népét bemutatja a 
maga erkölcstelen, kegyetlen vadságában, 
ahol a nő még teljesen állati sorban áll. 
ahol nincs család, nincs vallás, csak reális 
tárgyakat tanító iskolák és egy rideg, de 
számító állami szervezet. Ebbe a zord bar
barizmusba csak a terjedni kezdő keresz
tár ység vet fényt é« derűt és ha műveltté, 
erkölcsileg is műveltté válnak majd a „sárg. 
vad parasztok**,  azt csak a keresztényseg 
által érhetik el. — Már éjfél felé járt az 
idő, de az előadó még mindig fáradhatatla
nul vetítette rendkívül élénk előadásával a 
színes képeket; az érdek ődes és f gyelem 
által kimerült hallgatóság kérelmére abban- 
bagyta es másnap ugyancsak vacsora utáni 
időben folytatta é« üevégezte előadását. A 
rendkívül ügyes és tartalma*,  amellett na
gyon szerény előadó mindenesetre nagyobb 
számú habgatóságot érdemelt volna. De 
hat — ugyiátszik — kánikulában is silent 
Musae.

— Vásári tolvajok A folyó év és 
hó 17-én megtartott országos kirakó vásáron 
több tolvajt fogott el a rendőrség. Zwva- 
nyecz Istvánne szül. Horváth Katalin ga- 
lamtöki akosnö Stuyel József csipesztől egy 
pár csípőt és Kalapos Imre csizmadiát ól 
egy pár papucsot emelt el. Búkra Mihály né 
Hrom Verona pedig a helyben csendőr 
őrmester áltál éretett tetten akaor, midőn 
már 2 pár félcipőt óh 3 darab kékfestő árut 
iparkodott budapesti kereskedőktől tovább 
vinni. Végűi Szolcsánszky Anna férj. Ko 
nyár Andrasne pusztaszentkereszti beres- 
nőt csipte el Fuchs Izidor lévai lakos edé
nyeket árusító akkor, midőn •». tőle csent 
tállal tova illant. Ezen kívül Nyitramegye 
Tormos és GalgóczszentpéterrÖl 3 cigány 
tartott a sátorok között forgó nép közölt 
szemlét, kiket azonban, mielőtt a zsebek 
o erálását. megkezdhettek volna, elfogtak s 
a rendőrség által vásár után i/ietöségi he
lyükre tolonczoltattak.

— Záró vizsgálatok sorrendje a 
lévai irgalmas nővérek intézetében. Junius 
16-án d e. 9 órakor volt a hiftanviaagálat 
a polgári leányiskolában, junius 19-én reg
gel 8 órakor az elemi leányiskola Il/A. és 
II/B. osztályban, junius 19 én d. u. 2 */ t 
órakor az elletni leányiskola I. osztályban, 
junius 20 én reggel 8 órakor az elemi 
leányiskola IV., V. osztályban, junius 20-án 

d. u. 2‘/, órakor az elemi leányiskola III. 
osztályban. Ma lesz d. u. 3»/, órakor az 
Óvodások ünnepsége. Junius 22-én reggel 
8 órakor a polgári leányiskola I. osztályban, 
junius 22-én d. u 2 Va órakor a polgári 
leányiskola II. osztályban, junius 23-án 
reggel 8 órakor a polgári leányiskola III. 
osztályban, junius 23-án d. u. 2 Va órakor 
a polgári leányiskola IV. osztályban. Junius 
24-én a. u. 3 órakor zenevizsgálat, junius 
2o-én d. u. 4 órakor záró- és tornaünnep
ség, 26-án reggel 7 Va órakor hálaadó iste
ni tisztelet. A vizsgálatok alatt a kézimun
ka- és rajzkiállitás is megtekinthető.

— Vásár. Léván & folyó évi junius 
hó 15 én megtartott országos állatvásárra 
felhajtatott szarvasmarha 1872 drb ; ló : 
2317 drb; juh: 2020 drb ; sertés : 179
drb ; kecske : 11 ; szamár : 2 drb ; összesen : 
6401 drb. Ezekr öl eladator*  szarvasmarha : 
526 drb; ló; 281 drb; juh: 506 drb ; 
sertés : 87 drb ; kecske ; 4 drb ; szamár : 
1 drb; összesen 1505 drb.

Hivatalos közlemény.
Hirdetmény!

Ezennel értesittetnek Léva r. t. város 
adófizetői, hogy az 1908-10 évekre érvé 
nyes III. oszt, kér adók tárgyalása f. hó 
25 én veszi kezdetét és folytatólagosan — 
a vasár és ünnepnapok kivételével f. évi 
július hó 11-ig fog tartani.

A tárgyalások, a városház közgyűlési 
termében tartatnak meg; sorr nd akövetkezö t 

Junius 25 én : állatorvosok, aranymű
vesek, asztalosok, bádogosok, bérkocsisok, 
bírósági végrehajtók, biztosítási ügynökök.

Junius 26-án ; bor és sör nagykereske
dők, bőr-kereskedők, bognárok, butor-ke- 
reakedök, bordélyotok, cselédszerzők, cse
répkályha gyárosok, cséplőgép tulajdonos, 
csizmadiák.

Junius 27-én : czipérizek. ezukrászok 
es ezukorka árusok, nagy- és kis-árusok, 
droguisták, eczetgyárosok, építészek és fa
kereskedők.

A f. hó 30-tól julius 4-ig tartandó tár- i 
gyalások sorrendje f. hó 28-án fog közhírré | 
tétetni.

Léva, 1908. évi junius hó 21-én. 
Toxxxx«l T^atjes 

adóbiv. főnök b.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Ö»v. l’aezoiay Jánosod báró Majtliényi 
Camilia urabszouy Deménd 20 kor., Saiz- 
berger Józsefné u. asszony 8>mony 10 kor., 
Spitz Józ*efné  úrasszony Nagykálna 5 kor., 
Dr. Gellényi Miksa orvos ur pedig 5 kor., ■ 
összesen 40 kor. azaz negyven koronát vol- 1 
tak szívesek Stefánia arvaházuuk céljaira 
adományozni.

Amidőn eme összegei kézhez vételét 
nyilvánosan is van szerencsénk igazo.ui, 
fogadjak a nemealelkü adakozók jótétemé
nyükért legháiasabb köszönetünkei.

Léva, 1908. junius 16-án.
Leidenfrost Todorne Faragó Sámuol

nöegyl. tb. eluök uöegyl. titkár.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jósáé*  reudörb ap^tány

Busa in.-ioáasánkónl 22 kor. 40 fili. 23 
kor 80 fill. — KóImwos 18 kor. 60 fill. 18 
kor. 89 fill. — Rozs 18 kor. 40 fill. 19 ko- 
60 fill. — Árpa 13 kor. 20 fill. 14 kor. _
fi i- — Zab 16 kor. 40 üli. 16 kor. 80 fill
— Kukorica 14 kor. 10 fill. 14 kor. 40 fill
— Lencse 24 kor. 40 fill. 24 kor. 80 fill. _
Bab 10 kor 80 fili. 11 kor. 20 fill — Kő 
len 9 kor. 40 fill. 9 kor. 80 fili.

Vetőmagvak 100 kilónként. Vörös ló. 
bem természettől aránkamentes 200 -210 
Vörös lóhere, kis arankán 200—170 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150-155 Lucerna, 
természettől arankamentes 175—180 Lu- 
eaerna, világos szemű aráukás 160—170 
Lucerna, barnáB szemű 150—155 Biborhe-e 
36—40 Baltaciin 74—76 Muharmag 16 — 17 I

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1VO8 év: jnuius hó 14-tSI 1908 évi június hó 21 ó e

Születés.

4 szólói neve
■
3 H◄ § 3 
>. a es

A gyvm
ueve

Rácz János Kát z Ágnes tiu Halv. asül.

Bucsok Gyula Mordinyi Berta leány Erzsébet

Vörös K. Hlavacsek J. leány Mária

Márkusz Lajos Vauya Margit leány Gabriella

Kohu Adolf Stern Autónia tiu Dezső

Potocky Lajos Breziua Mária tiu Gyula

Bátorszky JánuH Burda Mari leauy Ilona

Kollárik Béla Bartos Mária tiu József

Házasság.

Volegeuv es nieuvasszony neve Vallása

Suhala István Bácsik Orsolya

Tiszai Károly Oszuaka Ilona

Vadász Fereu z Dukesz Margit

r. kath.

r. katb.

izr.

Halálozás.

Az fiinnnit nere .<ox a A halál oka

Valent Béla

Nagy Vilma

özv. Bt.yaszuy A.C’.F.

özv. Nyári Józsi.

Pásztor L. H. 1.

10 napos

6 hóuap.

77 éves

74 éves

31 éves

SzivHzélbüdés

Bélhurut

Gutaütés

A g kori v k

gy. ágyi elvér.

Eladó harmóniim. KX 
mes hangú harmonium azonnal eladó. Bö 
vebbet a kiadóbbn.

TráTralrAtA lesiobb príma áru ezren iXÖVCJXUlU ként 11 koronáért bér 
mentve bármely vasúti állomásra. Kapható 
Werliofszky Joachimnál Léván.

HIRDETMÉNY.
Van szerencsém a nagyérdemű kö

zönség szives tudomására hozni, hogy 
Szklenófürdőn (Barem.) a

fürdövendéglőt 
bérbe vettem s azt a mai kor igé
nyeinek megfelelőleg rendeztem be 8 
alakítottam át.

Vendéglőmet, a legkitűnőbb ma 
gyár és franczia konyhával láttam el, 
mely személyes vezetésem alatt áll 
ezenkívül kitűnő italokat Villány ét 
Balaton mellékéről szereztem be.

Amidőn a mélyen tisztelt közön
ség pártfogásába ajánlom magamat 
megjegyzem, hogy pontos kiszolgálás: 
szolid és mérsékelt áraimmal megelé
gedve leendenek.

Vagyok kiváló tieztelettel
Szklenófürdő, 1908. junius 1.

Nemess Jenő
vendéglős.
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N.vi Ittér-*)
Kovács József úrnak

Léván
Léva város képvisolőtestUlete e hó 12-én 

jelölő-értekezletet tartóit, amelyen a város 
polgármestere a számvevői és a számtiszti 
állásokra beérkezett pályázati kérvényeket 
nmertette. Midőn a polgármester úr a már 
megválasztott Farkas Tivadar kérvényéről 
referált, én a jelenlevő 40-50 képviselötes 
tflfeti tag előtt iutéztem kérdést a polgár
mester úrhoz, hogy a városunknál már 
alkalmazva volt Farkas Tivadar annak ide- 
i n niegfelelt-e s nem volt-e eilene kifogás 
emelhető. A polgármester úr felelete F r- 
kasra kedvező volt, A polgármester úrnak 
a legilletékesebb fórum előtt tett, ezen nyi
latkozata után kizártnak tartom azt, hogy 
bárki előtt ezzel ellenkező nyilatkozatot 
tehetett volna. Ez a válaszom a „Lévai 
(jrállú1* — legutóbbi számában vastag he
tükkel szedett kérdésére.

Elvi állásponton tényleg az volt, hogy 
a számtiszti állás betöltésénei első sorban 
az > rettségivel bíró kérvényezők jöhetnek 
figyelembe s csak ilyenek nemlétébeu a 
jegyzői oklevéllel bírók. Eszerint én csak 
Farkas Tivadar és Kovács József között 
választhattam. Kovács árnak a választás 
után tanúsított m .gaviselete s az örállóban 
történt megnyilatkozásának a 
mindinkább megnyugtatnak arra 
hogy választáson kettőjük közül az 
tnesebb esett.

Léván, 1908. junius hó 19.
Tokody István

hangja 
nézve, 

érd* 4-

668/1908 tlkvi szám.
Árverési hirdetmény.

A lévai kir. járásbíróság mint t«l«kkönyvi hntó- 
ság közhírré teszi, hogy Miuár Mihály garamkelecséuyi 
lakos végrehajtatóuak Puosek Mihály és neje szül. 
Dropko Juliánná végrehajtást szenvedők elleni 72 ko« 
róna tőkekövetelés es jár. iránti Végrehajtási ügyében 
végrehajtást szenvedő Pucánk Mihálynak a lévai 
kir. járásbíróság területén óbars község határábau az 
óbarsi 294 szánni tjkvbeu. A 1. I sor 668. hrszám 
a<att felvett szántóban való 4/10 rész tulajdoni illet
ményére 617 korona kikiáltási árban, ugyanannak 
az ottani 812 sztjkvben. A I I sor 201. u hrszám alatt 
foglalt ingatlanára és ezen ingatlanra U 3 tétel alatt 
Mzliieni Ilona javára bekebelezett haszouélvezeti jog 
íeu tartásával 8 korona kikiáltási árban, ugyanannak 
az ottani 737 sztjkvben. A I I sor 190 hrszám alatt 
foglalt ingatlanárán a C 3 és 4 alatt özvegy Páleuyik 
Jáuosné szili. Stipka Anna éa özv. Páleuik Jozsetné 
szili. Hornyák Borbála javára bekebelezett özvegyi jo
gok Ieutartásával 12 koiona kikiáltási árban, rgyan 
amink az ottani 788 sztjkvben. A I I Sor 200 hrszám 
alatt foglalt ingatlanára a C 2. 8. tételek alatt őz 
vegy Palenik Mibályné szül. Zsjak Ilona és özv Pá- 
lenik Józsefné szül. Hornyak Borbála javára bekebe 
leset özvegyi jogok fen tartásával 12 kor. kikiáltási 
árbau. Pucsek Mihály végrehajtás’ szenvedőnek valamint 
a végrehajtási törvény 16b ^-alapján a társtnlajdons 
Puosek Lukács, Pucsek János és Pucsek Gyulának az 
óbarsí 368 sztjkvben. A I I ser 664/b hrszám alatt 
foglalt egész ingatlanukra 366 kor. kikiáltási árban, 
végül Pucsek Mihályne szül. Drapkó Juláuua végre
hajtást szenvedőnek az óbarsi 136 sztjkvbea. A I I 
2 s»r 103. 316. hrszám alatt tégláit ingatlánára és a
103 hrszámu részleten épül*  55/b, számú házára 622 
korona kikiáltási árban az árverést elrrndelte és hogy 

• Ezen rovat alatt köilöttekórt uem vállal felélődné- 
gat a szerb.

Fa- és érc koporsók.

Szabadulnuizott érokoporsók Beschorner gyárából 
légmenteHaégíí. Gyermekeknek 18 koronától fölfelé. 
Felnőtteknek 80 koronától 100 koronáig.

Fakoporsó 
gyermekeknek 4- koronától fölfelé. Felnőtteknek 
18 koronától fölfelé. ‘ ~
Koszorú 1 korona 80 fillértől 20—30 koronáig 
Baktár: Kern Testvéreknél Léván.

a fentebb inigj.Uflt ingatlanok a; 1908 évi Juliul hó 
9 napjan délelőtt 9 órakor Óbara község házénál meg 
tartandó nyilvánult árverdoen a kii iáltáni áron alul ia 
ti fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási árának 10 százalékát készpénzben vagy 
az 1881 évi LX t. c. 42 §-ábau jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi december hó t-éu 3833 szám 
alutt kelt I. M. rendelet 8 §-ában kijelölt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez leteuui vagy az 
i'882 évi LX. t. c. 170 §.a értelmében a bánatpénznek 
•i bíróságnál történt elől<-ges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léváu a kir. járásbíróság mint telekköuvvi 
hatóságnál 1908 évi április hó 10 napján.

Hoffmann Árpád
kir. albiró.

Táncziskola megnyitás!
Léva 

g'*nek  szives 
7

város »•« vidéke n. é. közönsf- 

fudouinsara adom, hogy Jul. 
én at Oroszlán nagytermébnn 

táncztanfolyamot iiyitok 
BeirathováH : JuitniH 22 töl a teremben.

Győrinek tanfo yaiu !
Felnőtteknek esti cursus !

Boston I Különórák I

Láva környékén különórákat és csoportok 

tanítását e'fngadnu) !

Szí' es pártfogást kér

Kreutz Gyula
föv. oki. táueztauitó.

A párisi Tánczinttvészeti akadémia 
tiszteletbeli tagja.

Birtok kerestetik
b«n j c.fxkri tu ujdonosok küldjék ajnnla- 
taikat nJó földet**  jeligére e lap kiadóhi

vatalába.

Eladó ház

T « Ivá m a J Á Kohári-utc.a 4. számIdilJZSlS K1SLCL0. Oviéi féle bar bál

TTn+a r,?l frA Lépcső, kockakő sirkerat 
XXUXGkl V« < 8 bárminemű szakmámba 
vágó munkát ea bármily nagy megrendelést 

is a legjutányosabb árban elvállalok — 

NagyheCrü megrendeléseket pontosan teljesít 

Bukovics István kőfaragó in. Vámos-Ladán

Zsákkölcsönzö Léván X. 
zsákokat úgy helyben mini vidékre, vala

mint uj ponyvákat <>a zsákokat is jiitanyos 

hrou elad Unyár Adolf Léva Koliári uteza.

CsászáríürcLö Bpesten. K 

gyói/y/ie/y, a magyar Iryalmas-rend tulajdona. 
Ettöraneu kénes hévviz yyóyyfürdő ; modern 
berendezési! gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
uszodák-. török-, kő- és márvány fürdők; Aó’ 

léq , szénsavas-es villamos vízfürdők M-kura 
2Ö<) kényelmes lakóavoha. Szol d kezelés, 
jutányos árak. Prorpektnst ingyen és bér

mentve kiild az igazgatóság. _______

Mótorvevők figyeImébe
Herkules mótorvállalat

E\id.apest, V’áczi-ut 30.
Ajan ja úgy cseplest mint malom 

üzemre kltftuően alkalmas, legegysze
rűbb benzlnlokcmobiljait. melyek V kér. 
Váci ut 30 szám alatti gyárban barmikor 

Özemben megtekinthetők.

Teljes 
jótállást 
kifogastaian 
üzemért

Üzemzavarok kizárva
Bámulatos egyszerű szerkezet1 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás ' ! 
13—14 eves flu is kezelheti !

Árjegyzék ingyen ! Olcsó árak részletfizetésre' 
200 drb. élismeti Inéi a Ma^aiuisúgu üzemben lété itioloiuhgl

m A Linimcní. Capsici comp., 
Na Horgony-Pain-Expejler 
nn pótleka

”gy régjónak bizonyult báziszer. mely IUIU* 
Vti sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
/£ bizonyult koszvenynel, osuznál é« meghülé- 
[f Beknél, bedörzsöléskeppen használva.

Figyel moziét és. Silány hamisítványok 
nuatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 

|| olyan üveget fogadjunk el. mely a „Horgony14 
ly védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá- 
Mk tott dohazba van csomagolva. Ara üvegekben 

K .80, K 1.40 K 2. és úgyszólván miu- 
n? deu gyógyszertárban kapható. Főraktár: 
<Y Török József gyógyszerésznél Budapest 
kV Dr Richter gyógrszertira 12 „Anw orosziailioz". 
IlAj Prágában, Elisaiiethstrasse 5 neu.
[ 1 ’ Mindennapi szétküldés.

CL1MAX - ECLIPSIí 
NYERSOLAJ KomraL0K0M0BIL0E 
Legjobb is legolcsóbb tajlóorömeíosazdasígi is ipari célokra. 

Nincs robbanási veszély 
se ■ énzügyőri ellenőrzés 

ELSŐRANGÚ REFERENCIÁK.
BACÜRICII ÉS TÁRSA

Budapest Hamburg Becs
MOTORGYÁR

Maiyarorszati raklar es írnia 
Bnlaii sl, Szabadsajt-tér Tőzsde-palota

hu
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1158/908 kig. szám.

Újbánya szab. kir. r. t, város ezennel közhírré teszi, 
hogy * város tanácstermében 1908. 8VÍ julius ho 3-án 
d. e. 10 Órakor és sikertelenség esetén ugyanazon hó 
17 én d. e. 10 órakor a város tulajdonát képező II. III. 
és IV. számú bolt valamint az I. számú jégpince 1909. 
évi január hó 2 tői 1911. évi december 31-ig terjedő 
időre bérbe adatni, továbbá a városi rendőri .és szolga
személyzet egyenruházaiának szállítása 1909. évi január 
hó 1-tői 1J14. évi december 31-ig terjedő időre válla 
latba adatni fog-

Árverési kikiáltási bér:
az 1. számú jégpincénél évi 36 kor. 
a II. számú boltnál évi 56 kor.
a III. számú boltnál évi 52 kor. 
a IV, számú boltnál évi 46 kor. 
bánatpénz 10%
Árlejtési kikiáltási összeg
az egyenruha szállításra 6 évre járó vállalati összeg 

címén 2173 kor. 80 fill.
Biztosíték címén a vállalati összeg 5%-a teendő le, 
Az árverési feltételek Újbánya város kiadó hivata

lában megtekinthetők.
Újbányán, 1908. évi junius hó 11-én.

Kopernicky József

1908. évi 398. szám,
Faeladási hirdetmény.

A zsarnócai ni. kir. erdőhivata táti'C*'ern>él><-n  |(l 
lyó 1908 évi junius hó 30-án délelőtt 11 órakor 
megtartandó nyilvános zárt Írásbeli versenytáigyrlás 
útján eladásra kerül a bródi ni. kir erdőgondnokság
1907. 1908 és 1909 évi vágásierületek fenyő épülatifa 
választékának kihasználása után visszamaradó álló és 
fekvő fenyőfák és törzsfa részek t.övön, illetve tő mellett 
az erdőben;

Kikiáltási árak nb’-enkint és a négy értékosztály 
szerint.

I. || II. |l III. i| IV
Marét osztály. cr'«xos-tá!v.

íK f. || K. | f. K f. || K.
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20-28 cm. közép átmérő között . . . .

29 cm. körép ótm röiöl kezdve felfed . j

2

3

Az ajánlatokban az Ígéret a kikiáltási árakkal szem
ben egy és ugyanazon százalékban fejezendő ki. — Más 
ajánlatok figyelembe nem vétetnek

Bánatpénz 1000 korona.
Az árverési és szerződési feltételek az erdőbivatalnál 

a hivatalos órák alatt megtekintketők.
Zsarnócza, 1908 évi junius hóban.

M. kir. erdőhivatal.
a’aí 3g XXX 3’^1 3£ 3e 3e jr.sa.s- se 3C 3C

£

M

1IKGRAM-POR
*/. -nyedu . z , u>ei> az összes rovarokat gyorsan és alaposan 
kipu *d  jt*  ; ii «£«»•' —.30, — .60,

T I R G R A M
CHaki8 Poloskák eilen ű^e^ekuen 
bérit k>pha ó minden jobb drogériában, 
aho Tiruraiu PiakátvK k vannak fiiggesztv 

névre. Gyár . Budapest IV. kér , Károly utcza 1.
Kapható Léván : Kiéin Benő, Silbinger Zsigtnond, Wiheim Gizella, Blum fi.. 

Kertész Lajos, Knapp lynácz.

1.— »'8 2.— koronáért kapható

T I N K T U R A
—.40, —80, 1.20, 2.60 és 5.— koro- 

füszer és testék kereskedésben, 
Ügyeljünk a ,TIRGBAM“
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tisztességes becsületes kereskedő éberen ügyel arra.

Kivonat.
A folyó évi őszi gyakorlatok előtti ez- 

redőeszpoutositás idejére, a pozsonyi 13. és 
a trencséni 15. gyalog ezred kenyér, zali, 
széna továbbá alomszalma szükségleteinek 
szállítás utján leendő biztosítása céljából az 
alább fel.orolt napon és állomáson ilélelőtl 
10 órakor kizárólag írásbeli ajánlatok alapján 
nyilvános ajánlati versenytárgyalás fog tar
tatni, éspodíg; folyó évi Junius hó 
26 án Nyltrán.

A fenti állomás szükséglete és a szál
lítás feltételei a kibocsátott hirdetmé
nyekből s az előkészített szállítási feltéte
lek füzetéből megtudhatók, melyek ezen 
honvédkerületi had biztosságnál, valamint a 
megnevezett állomáson elhelyezett honvéd 
csapatparancsnokság kezelőtiszti irodájában 
betekínthetök és utóbbiak kívánatra dijmen 
tesen ugyanott meg is szerezhetők.

Pozsony, 1908. évi junius hó 12-én.
A m. kir. pozsonyi IV. honvéd 

kerület hadbiztoseága.

A 1 „ _______ ________
bogy ha vevője utolérhetlen hatásánál fogva közismert „Zacherlin" t kér, ne 
akasszon nyakába megtévesztő surmgatumot. — Sajnos az inban Vannak más 
féle kereskedők is. — Ennélfogva mindenkit . ki valódi Zacherlint akar 
venni, nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben 
megtévesztően hasonló üvegekben forgalom!) i kerültek, az által óvakodjék 
hogy pontosan ügyeljék a „Zacherlin" névre.

Olcsó áraim feltűnést keltenek I
' lektro-goklin bor 

*OU> Bement-Zsebóra 3
■ S,<1 Boskopp szabadal.....

Elektrolánccal 1 trt 95.
3 drb egyszerre véve 5 
frt. 50, 6 drb. 10 frt.

IGNATZ CYPRES.
Krakau Florianeragasse 49.

Üiw™ k.fpHK n-j eyiBk iilíy,.,i Sa hériiioutv,..

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csöppek

1844 óta használatban levő étvágy 
gerjesztő, emésztést elősegítő báziszer 

Egy üveg ara I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 f. után 
'ét mellett) postán nem küldetik.

Beszerezhető ;
Bittner Gyula gyógyszertarában 

tiloggnitz (Alsó-Austria.)


