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A végrehajtási novella.
Kétségtelen, hogy egyetlen törvé

nyünk sem szorult oly sürgős reformra, 
mint a végrehajtási eljárásról szóló 
1881. évi LX. törvénycikk. Ez a tör
vény azoknak kezében van, kik ezt 
lelkiismeretlenül kezelték. Olyan eszköz 
volt, mely a nélkül, hogy a hitelező 
érdekét megvédte volna, alkalmas volt 
az adós tönkretételére, ekzisztenciájának 
végleges elpusztítására. Igaz ugyan, 
hogy ebben a törvényben is vannak 
szakaszok, melyek bizonyos jövedelmet 
és tárgyakat a foglalás alól mentesí
tenek, azonban a kisemberek, gazdák 
és iparosok teljesen ki voltak szolgál
tatva a végrehajtónak. A jelenlegi 
végrehajtási törvény alapján vezetett 
egyetlen végrehajtás tönkre teheti, 
megsemmisítheti az iparos egész életét, 
megfoszthatja családját minden életfen- 
lartási eszköztől. Ha árverésre kerül 
a sor, az árverési hiénák tömege po
tom áron összevásárolta mindazt, a 
mit a szegény ember hosszú éveken 
át keserves munka árán szerzett.

És a végrehajtási eljárás rosszabb 
volt a csődnél, mert sohasem ért vé
get, A lelketlen uzsorás a kapaszkodó, 
újra lábraállni törekvő embert addig 
hajszolhatta, a meddig akarta s igy 
ezen lelketlen eljárás következtében 
egész családok lettek földönfutóvá.

Az igazságügy miniszter ennek a 
törvényuek a korrekcióját határozta 
el abból az indokból, hogy megvédje 
* kisemberek ekzisztenciáját, s e mel
lett a hitelező érdeke is méltányos ki
elégítést nyerjen annál is inkább, 
mert hiszen a közt apaszt al»t igazolta, 
hogy a mostani végrehajtási törvény 
sem a hitelező, sem az adós érdekei
nek nem szolgált, csak a költségsza- 
poritásra mutatkozott hathatós eszköz
nek, a mit nem egy végrehajtató a 
legmesszebbmenő mértékig ki is hasz
nált. A miniszter a végrehajtási eljá
rásról szerkesztett novella javaslatot 
benyújtotta a képviselőházhoz, mely 
a héten már a javaslat sürgősségére 
való tekintettel tárgyalás alá vette.

A javaslat egészséges alapokon 
nyugszik s hogy jó hatása lesz a jö
vőben, misem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy ez a javaslat a szocialistákat 
is kielégíti. Ez az uj törvény majd 
meggátolja a könnyelmű hitelezéseket, 
tehát az uzsorával történhető visszaélése
ket ab ovo nem engedi létrejönni anélkül, 
hogy « szükséges hitelforgalmat aka
dályozná, Tény az, hogy a mai adós- 
•kg jó része nem abból keletkezett, 
hogy a tőke-szegény munka jó és 
olcsó hitel révén megszerezze a terme

lési eszközöket, de leggyakrabban az 
adósság improduktív, BŐt könnyelmű 
luxuriosus igények szüleménye, épen 
ezért nem a nemzeti vagyon gyarapí
tására, hanem annak inkább fogyasz
tására szolgál.

Az új törvény védelmébe veszi a 
kisemberek létminimumát vagyis a 
szegény ember megélhetésére szüksé
ges anyagi eszközöket s erőforrásokat 
lefoglalni nem engedi s ez által lehe
tővé teszi az adósnak, hogy életmódját, 
keresetét folytatva magát s családját 
a mindennapi kenyérrel elláthassa, e 
mellett tartozását is törleszthesse. A 
javaslat olcsóbbá teszi az eljárást, a 
könnyű elkótyavetyélést kizárja.

Vannak ugyan olyanok, kik akként 
fogják fel a javaslatot, hogy ez a hi
telezőkre nézve káros, mivel megszün
tetik azokat a kényszerítő eszközöket, 
melyek az adóst fizetésre szőritják. 
Azonban ez a felfogás téves, mert a 
behajtás ott, a hol lehetséges, ez után 
is meg lesz Azonban a hitelező, mint 
fennebb mondottuk, majd nem fog oly 
könnyelműen a hitelügyletekbe bele
menni, hanem az uj törvény rendel
kezéseihez képest bizonyára figyelembe 
fogja venni a foglalás alól kivett lét
minimumot.

Általában azonban megnyugvással 
fogadják e javaslatot s annyi bizonyos, 
hogy aránytalanul nagy és költséges 
végrehajtások, a kis gazdák és kisipa
rosok tömeges züllése nem csak indo
kolttá, de sürgőssé is tette a végrehaj
tási törvény korrekcióját és ha meg
felelő átmeneti intézkedések tétetnek, 
az uj törvény nem csak az adós, de 
a hitelező szempontjából is egészséges 
állapotokat fog teremteni a hitel for
galomban.

Szemkórház Léván.
Karufláth M. dr. tb. megyei főorvost,'1.

III. 
Folytatót.

A másik, nem kevésbbé fontos és néze
tem szerint jóelöre tisztázandó kérdés sz 
vájjon kü'ön szervezettel biró szemkórház 
vagy egy, a már meglevő megyei közkór
házhoz csatolt szemészeti osztály létesítése 
volna-e helyén Léván, illetve igényelne-e 
kevesebb költséget.

Grósz Emil tanár ur említett jelenté
sében hangsúlyozza, hogy a kisebb, több
nyire 6-14 ággyal biró trachomakórházak a 
gyakorlatban nem váltak be. Vezetésük 
nem szakemberre volt bízva, sőt szakember 
nem is vállalkozott volna oly kórházban 
való működésre, melynek ssük keretében 
szakismeretét és magasabb értékű tevé
kenység iránti jogos igényeit nem érvé
nyesítheti. E kórházaknak sem operálásra 

alkalmas helyiségük, sem ahhoz szükséges 
eszközük nem volt. N»ey részük hatásta
lannak bizonyult a trachoms ellenes küzde
lemben, eöt magát a kórházi kezelést dis- 
kroditálta. Ezzel szemben a szakember 
vezetése alatt álló nagyobb vidéki szem
kórházak úgy a vakság, mint különlegesen 
a trachomaellenes védekezésben kiváló 
szolgálatot tesznek.

Ezért ajánlotta hangsúlyozottan a kor
mánybiztos ú" a külön szemkórházak vagy 
nagyobb de szintén szakember vezetésére 
bizardó szemosztá'vok létesítését. Utóbbiak 
üvvkazelés tekintetében kisebb kiadást 
B’ü-s-tgelnek, mint a külön álló sz.emkórház, 
de természetesen o*ak  akkor, ha nagyobb 
és tökéletes administrációs apparátusiul biró 
kórházak mellett állíttatnak fel.

Akár kü'ön szervezetű szemkórházról, 
akár szemosztáiyról legyen szó, az csak 
ue-y fog a célnak megfelelni, ha legalább 
40 50 ággyal és külön mütöszobával ren
delkezik. Hiszen a mellett, hogy szakkép
zett szemorvos ott jogos igényeinek meg
felelő hatáskört találjon, ez újonnan léte
sítendő szemkórhszak és szemoszláyok 
másik célja a szembetegek kórházi gyógy
kezelésének decentra'izálása és könnyebben 
hozzáférhetővé tetele. Ezen kettős c-it 
csakis nagyobb és tökéletesen felszerelt, 
illetve a célnak megfelelően berendezett 
szemkórházzal vagy szemészeti Osztállyal 
lehet elérni.

Eszerint ily szemosztály magában véve 
közel akkora volna, mint a lévai Közkórház 
az elkülönítő osztály nélkül, mert abban 
— a hygiéna követelményeinek tekintetbe 
vételével — tulajdonképen csak 41 beteg 
volna befogadható.

A lévai közkórházban busz évi ott 
működésem idején soha 37 beégnél több 
egyszerre egy napon nem feküdt. Ezen 
legnagyobb napi beteglétszám azonban csak 
rövid ideig, néhány napig tartott és ezen 
szerény betegforgalom mégis teljesen igénybe 
ve.te egy ember munkaerejét, magángya
korlata rovására. Midőn később az alorvos 
állását szervezték, az orvosi, gondnoki, 
pénztárosi iruoki teendők a két munkaerőt 
teljes fel napon át foglalkoztatják.

Egy szakember veze'ése alatt álló na
gyobb szemosztály betegforgalmi tebat — 
ha az csak olyan terjedelmű volna, mint a 
milyen a törzskórbázé — szinten Két orvost, 
fog igényelni. Először azért, mert az a 
törzskórházi alorvos, aki délelőttönként 
sebkötözéssel vagy műtéteknél van elfog
lalva, nem al.ba'. a szemosz ály főorvosának 
mindenkor rendelkezésére, ba a szemosztá
lyon operálnak, vagy itt tuas egyéb oknál 
fogva rá szükség van. Azután az a külön 
álló, uegyvenágyas szemoiztály a kórházi 
rend és fegyelemre való tekintettel nem 
maradhat bennlakó orvos nélkül. Végre 
annak a szakembernek meg kell adni a meg- 
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élhetéz módját, azzal, hogy magángyakorlat 
flzéaére íz maradjon ideje. Ha olyan rabja 
lesz kórházinak, mint volt a lévai kórházé 
15 évig, akkor megköszöni ezt a dicsőséget 
itt és keresi másfelé.

Ezen félti a gazdasági és irodai teon- 
gök nemcsak »z egyöntetűség, hanem egyéb 
célszerűségi szempontokból egy közös gondnok 
alkalmazását tennék majd elkerülhetetlenné. I 

A lévai kórház ápolószemélyzetét már 
1891-ben kellett szaporítani Az ott müködö 
négy nővér közül a kórház egyet sem nél
külözhet. A nagyobb szabású szemosztály nzk 
szintén legalább két külön ápoló nővérre 
lesz szüksége, annál inkább, mert ezt az 
osztályt csak külön épületben lehet elhelyezni. 

Folyt, köv.

A barsmegyei gazdasági egyesület
1907. évi működéséről.

Egyesületünk működése 1907. évben 
a consolidált kormányzati viszonyok folytán 
rendes keretekben mozgott volna, sajnos 
azonban az egész év, munkásügy üdére 
nyomás alatt szenvedett, úgy annyira, hogy 
közép és nagybirtokosaink egy része a 
munkáskéz hiánya miatt a tavaszi és nyári 
szorgos munkaidőre lengyel galicziai mun
kásokat szerződtetett az országos magyar 
gazdasági egyesület munkás osztálya által, 
kik azonban méreg drágák voltak, s nem 
akartak egyszerűen dolgozni, roppant de- ' 
morizált tömeg, melynek alkalmaztatásáról 
lemondott egyszer s mindenkorra gazdakö- 
zönségűnk.

A nagy munkás miseria enyhítésére 
gazdasági egyesületünk többször gyülése- 
zett, a titkárjának elfogadta következő rö- i 
vid pontokban foglalt indítványait.

Megalkotandó a munkaadók szövetsége ; 
melynek főbb czéljai lennének : A munkás 
és cseléd félfogadásokra vonatkozó és bor
maximumok feltételeinek mogállapitása és 
azok szigorú betartása, azon a munkaadók 
és munkavevők közti viszony rendezését 
az általános egyetértés fenntartásával.

A munkásoknak elsősorban az illetékes 
községekből való beszerzése és azoknak 
szerződésileg való biztosítása, hogy egy
másra licitálás ne történjék.

A szokmány munkák minél kiterjodtebb 
való alkalmazása, melynél a muukás ügyes
ségre tesz szert, sokat keres, megelégedet- 
tebb lesz, azért szokmány munkák osetén 
a kivándorlás apad.

A munkaadók birtok aránylag járulja- I 
nak anyagilag e szövetség létesítéséhez.

A kivándorlás nagymérvű volta okozta I 
n.gy részben a munkás mizériát, s a kiván
dorlás csökkentésére javasolt kormánya ti 
intézkedések felsorolását figyelmen kívül 
hagyhatjuk, mert Amerika pénzügyi válsága 
nem remélt nagyságban visszavándorlást 
idézett elő és a kivándorlást lényegesen 
leszállítván ; ez idő szerint a munkás cala- 
mitás kissé csökkent, megjegyezve, hogy 
Amerikából visszavándorolt munkás náluuk 
mezei munkát napi 1-3 koronáért elvállalni 
nem hajlandó és így ezen elégedetlen elem 
legfeljebb az ipar felé terelődik, de ott is 
csak azt várja, hogy a már megvett hajó
jegyével kedvezőbb amerikai közgazdasági 
viszonyok beálltával mielébb átvitorlázhasson 
Amerikába.

A kivándorlási törvény éppen most 
készült el s vár a parlament asztalán, hi
vatva van a kivándorlást egészséges me
derbe terelni valahára.

Egyesületünk első sorban az állatte
nyésztés istápolójára fordította figyelmét, 
miután az képezvén a mai viszonyok mellett 
legfontosabb emeltyűjét a mezőgazdaságnak, 
nem mulasztotta el azonban közvetlenül a 
növénytermelés és értékesités terén is sze
rény tehetsége szerint közrehatni, tette azt 
azon czélzattal, hogy minden az állatte
nyésztésre fordított ténykedése a növény
termelés sikerét hatványozza.

Miután a lótenyésztés ügye jó kezekbe 
van letéve a lótenyészbizottmány elnöksé
génél, mely fáradságot nem ismerve ipar
kodik a lótenyésztés javításán, kis gazdáink 

lészeretete és a beállt jobb lóértékesités 
folytán a lótenyésztés egyenlően fejlődött 
előmenetelt tüntet fal.

A szarvasmarhatenyésztást illetőleg 
egyesületünk különösen köztenyésztésünkben 
felvett verestarka szarvasmarha javításán és 
tenyésztésének okszerűvé való alakításán 
ténykedik.

Nagyon sok tenni való van a szarvas
marhatenyésztés terén törvényhozásilag is, 
mert községeink nagy részben — különösen 
hol tejszövetkezet nincs — bikákat kevés 
számmal tartanak és oly rosszul táplálják, 
hogy kevés és rossz utódok maradnak.

Hangsúlyozzuk, hogy szarvasmarha állo
mányunk kevéssel javult ugyan, de általában 
véve — eltekintve a bonyhádi beszerzések 
és ivadékaitól is, pár jobb tenyészetből ki
került állattól — silány az egész várme
gyében s ennek legfőbb oka a meg evő 
rossz anyag. Az illetékes tényezők befo
lyásukat a hiányos törvények folytán nem 
érvényesíthetik, hogy a tenyészbikák fajta 
jellegű tenyészetből legyenek választva. A 
megyei szabályrendeletben előirt számban 
sem tartják bikáikat, erről a járási szem
léknél és egyéb alkalmakkor kellemetlenül 
győződhettünk meg.

Tejszövetkezeteink közvetve nagy be
folyást gyakorolnak a szarvasmarhatenyész- 
tésre, mert a tejszövetkezetek adnak ele
gendő jövedelmet kis gazdáinknak a szar
vasmarhatenyésztésből ; akkor azok hajlandók 
jobb tenyészanyag beszerzését, a meglevő 
anyagnak megjavítását tenyész állat kivá
lasztással jobb takarmányozással és ápolással 
eszközölni. Az egyesület feladatául a tej
szövetkezetek hálózata létesítését tűzte ki. 
E hálózat megteremtése az utóbbi 3 évben 
lassan halad előre, egymás után következő 
három évi rossz takarmány termesztés 
következtében.

Ez idő szerint 7 tejszövetkezet műkö
dik : nagykálnai, barsendrédi, alsószecsei, 
garamlöki, vámosladány i, alsóváradi és ga 
ramdamáadi ; gyengébben működik a vá- 
mostadányi tejszövelkezet,, mennek okát 
elsősorban a szomszéd Ovár községben 
alakult magánvállaikozásu tejcsarnok vonz
erejében találhatjuk fel.

Közvetve nagy befolyást gyakorolnak 
az által, hogy jobb tenyészanyag beszerzését 
segítik elő, minden megkezdett tejszövat 
kezet tagjai sohasem mulasztják el, hogy jó 
fejősteheneket beszerezzenek.

Folyt, köv.

A tanonciskolák zaróünnepelye
Az elmúlt tanév munkássagá'ói szolt az 

iskolák búcsúztak legutoljára, melyeknek a 
munka valóban olsörangú kötelessége, me
lyek tz élet munka-jegyében állandóan 
sürgő-forgó osztályból veszik növendékeiket: 
az iparosmüheiyböl és a kereskedői üzle
tekből. Múlt heti e nemű tisztünk és tudó
sításaink befejezőjéül ezen iskoláinkról kell 
még megemlékeznünk. Ma egy hete s ün
nepség keretében végződött itt a tanítás. 
A város róm. kath fieíemi iskolájának nagy
termében tani'óik társaságában láttuk együtt 
jövő iparos- és kereskedő nemzedékünket. 
Ott volt a két iskola helyi főügyeletét 
teljesítő iskolai bizottság elnöke, Holló 
Sándor. Megjelent ezen iskolatajnnk gaz
dájának, a városnak képviseletében Hií'logh 
Lajos polgármester. Néhány iparosmezter 
is érdeklődött tanoucának iskoiaügye iránt. 
Az inas-fiúk ezúttal egy csomó értelmesen 
előadott költemény elszavalásávai adták 
jelét annak, hogy a hazaszeretet érzését is 
gonddal csepegtetik tanitóik a lelkűkbe. 
Hazafias daluk is ezt jelezte. Közben a 
java-tanulóknak az igazgatók kiosztották a 
jutalomkönyveket, melyok a város bőke
zűségéből kerültek garmadával az elnökség 
asztalára. A felügyelő-bizottság elnöke 
lendületes szavakkal ecse.elte a tanoucok 
előtt a jövő Magyarország kópét s abban 
a tanult iparos és kereskedő szerepét. Ezen 
szavai a fiuk lelkében láthatólag termékeny 
talajra hullottak ; a tanitóteslület felé inté
zett elismerő nyilatkozata pedig azoknak 
tizhóuapos fáradságára volt balzsam. Az 
ünnepélyt a polgármester a nála megszokott 
magyaros beszéddel fejezte be. A tanonco- I 

kát úgy tekinti, mint a közel jövőbeli Lé 
vának, az ország e vidéke egy jelentős 
központjának oszlopos tagjait, kiknek ér- 
telmességére a város számit. Ebben a hit- 
ben és reménységbon a közönség Bzivesen 
áldoz ezen iskolákra. Nyugodtan látja ezek 
goudozását a jelenlevő bizottsági elnök 
kezeiben ; neki szívesen adózik köszönettel 
és elismeréssel a két testvériskola fejlesz
tése körül kifejtett több évtizedes fárado
zásáért. A jóirányban vezetett és fejlődött 
iskolák munkásságának jutalmazását látja a 
közoktatásügyi kormánynak ama rendelke
zésében, hogy az iskolák egy jómagavisoletti 
és kiváló szorgalmú növendékének 50 ko
rona jutalmat adományozott. Az isko át 
immár másodízben ért eme kitüntetésre az 
idén az iparostanonciskola 3. osztályát 
végzett Hagony István cipész iparos tanuló 
lett érdemesítve, kinek a miniszteri jutalom 
az ünnepség keretében át is adatott. A 
beBzédea és a tények kitetsző módon jó 
nevein hatást gyakoroltak az inasokra.

Mi ezzel a referádát be is fejezhetnénk 
Azonban az elnöki asztaltól elhangzott el
ismerő és buzditó szavak hatása alatt nem 
állhatjuk meg, hogy rá ne mutassunk az. 
ünnepély egy szépséghibájára, arra a kö
zönyre, mely ott nyilvánult, hogy a tanon 
cok gazdái és főnökei szinte alig vettek 
tudomást nevelésre váró alkalmazottaik omo 
iskolai ünnepélyéről. Pedig kell, hogy Őket 
is érdekelje, vájjon mit csinál az iskola ügyül 
ben és javukra Az a véleményünk, hogy a ta- 
nonc iskolai, értelmi kiképzésének, irányá
nak nem szabadna megesni a főnökök be 
tekintése nélkül. Például ezeknek okvotle 
nül tudomást kell venni arról a mozgalomról, 
a mi most indul a tanoncképzés torén. Az 
érdekelt koimanyzati ágak keze újabban 
egészen odaért ezen főleg az anyagiakat 
illetőleg a községek autonóm jogkörébe 
illesztett alsófokú szakiskolákhoz. Felügye, 
lökkel látogattalja őket. Jövő tanévre ifjú
sági-otthonokat, egyesületeket fognak mellé 
jük szervesül. Mindez egy újabb szociális 
áramlatnak lesz hivatva ágyat vetni, olyan 
nak, mely a jövő nemzedéket intenzivebben, 
céltudatosabban fogja nevelni, pályájára 
előkészíteni. Az értelmi és erkölcsi tökéle 
tesedésnek egy újabb ösvényére kell a 
jövő kisiparosait terelni ; az egyén, a társa
dalom, az állam javára jobban értékesülö 
képességek-és gondozáshoz eljuttatni. Ebben 
a munkában a főnököknek is ki keli venni 
a maguk részét. Hiszen elsősorban s köz
vetlenül ők veszik annak hasznát, ha a 
tauoncgyérmek ha-znáiha'óbb gondolkozást, 
tisztelettudóbb magaviseletét sajátitott el. 
De hasznuk lesz a legénysorba kerülendő 
inasból is. Mert hogy a tanév folyamán az 
iskolából estéukéut hazarajzó inashad alapos 
nevelésre, erkölcsi gyámolitásra, irányításra 
szorul. — Mindezt bizonyára az érdekelt 
főnökök és gazdák tudják legjobban. A 
lélek szeliditésére, a jó akarat felé való 
hajlitásra al sál mai pillanatokat uem lenne 
szabad elszalasztani bárkinek sem, a ki a 
fejlődő gyermekre hivatva van hatni. Mi a 
tanoncok részéről a jó iránt termékenyüló 
pillanatnak, a főnök urak részére az ö je
lenlétük által teremtett jó nevelő alkalma 
tosságnak tartjuk a \ égigszemiélt iskolai 
ünnepélyt. K' kell azt az alkalmai használni 
mindenoldalú'ag.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva r. «. 

képviseiöteotülete junius bő 30-án tartotta 
évnegyede® rendes közgyűlését. A jegyié 
könyv hitelesítésévei Báthy László, Féja 
Ká^iu'n, 8zem<*rédy  Lajos bízattak meg. — 
A polgármester jelentést tett a pénztár ál 
lapotáról, a két tisztviselői állás betöltésé
ről, mely szerint az uj számvevő és a 
számtiszt-köny velő a hivatali esküt letették 
és állásukat elfoglalták, egyben jelenti, 
hogy Birtha József és társai fellebbezést 
adtak be Faxkas Tivadar megválasztása 
ellen. — A városi szállóra vonatkozólag ol
vastatott a 15-ös bizottság jelentése, mely 
szerint a beadott ajánlatok nem kedvezők 
azért a bizottság ajánlja, hogy uj részletes 
terv izet dolgoztassák ki, melyben miuden 
munkálat terjedelme és minősége szorosan 
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meg legyen s««bv« s e szerint uj pályázat i 
birdettessék. A közgyűlés az indítványt 
elfogadta s a terveset elkészítésének költ
ségeire 5000 koronát szavazott meg. — 
Tárgyaltatott a városi tisztviselők összefé’-- 
hetöségi ügye. A közgyűlés a tiszti ügyész
nél sem látta fennforogni az összeférhetet
lenséget, mert hivatalos órái sem a város
nál, sem a pénzintézetnél nincsenek, a tiszti 
ügyésznek a magán-gyakorlat üzése meg 
van engedve, az illető pénzintézet a város
sal semminemű üzleti összeköttetésben nincs. 
A többi tisztviselőnél még kevésbbé jöhet 
szóba az összeférhet tlenség. — A városi 
homokbányába vezető ut kiépítésének költ
ségeire a közgyűlés 1436 koronát szavazott 
meg, mely összeg a rendelkezési alapból 
vétetik, de a jövö évi közmunkák alapjá 
nak terhére. — A városi virilisták össze 
állítására Dr. Kiéin Jakab, Faragó Samu 
és Friedmann Samu küldettek ki. — Lu- 
tovszky Lajosnak kérelme folytán a Koháry I 
utca végén tervezett népííyef megvalósítá
sára a 22-ik korlátlan italmérési engedély 
megadását a közgyűlés véleményezte. — 
Átengedte továbbá a hely, anyakönyvvezetö 
részére a múlt évi kivonatokért befolyt 
dijakat (103 kor.), addig is, mig a hely, 
anyakönyvvezetö fizetését a kormány ren
dezni fogja. — Jelentés tétetett a törvény
hatóság határozatáról a bizalmi nyilatkozat 
tárgyában, melyet tudvalevőleg a törvény
hatósági közgyűlés nagyon is ismert okok
ból megsemmisített. A határozat indokolá
sából nagyon kiri, hogy nem az igazság, de 
<i megsemmzsités volt a cél. Dr. Kmoskó Béla 
azt indítványozta, hogy a közgyűlés vegye 
egyszerűen tudomásul a törvényhatóság ha
tározatát, mert hiszen a dolog érdemében 
változás úgy sem történik, de Medveczky 
Sándor és mások felszólalására határozattá 
vált, hogy a határozat fellebbeztessék 
meg, mert afölött nem lehet napirendre 
térni, hogy a város autonóm hatáskörébe 
eső dolgokat iiy silány indokolással a tör
vényhatóság megsemmisítse. Hogy mennyire 
következetes volt a törvényhatóság, kitűnik 
abból, hogy a megsemmisítő határozat előtt 
ugyanazon gyűlésben elvetette Tuschnayné 
fellebbezését magasabb kegyd'j iránt, azzal 
hogy az teljesen a város autonóm beliigye, ki
nek milyen kegydijat ád, de az már nem 
belügy, hogy a város polgársága ki iránt 
viseltetik bizalommal I R. t. a. !

— Tíz évi találkozó Mint műit 
számunkban jeleztük, az 1898. évben a 
lévai gimnáziumban érettséget tett ifjak, 
most már felnőtt emberek, múlt hó 28-án 
tartották szokásos tíz évi találkozójukat. D. 
e. ‘/i 10-kor jöttek össze feleségestül4 
gyermekestül a VIII. osztály régi tantermében 
10 órakor szent mise vö t a piaristák 
templomában, melyet Hedady Géza főgymu. 
tanár, a találkozók volt osztályfőnöke, 
mutatott be. Ministránsokul a jubilánsok 
közül Berkó István főhadnagy és dr. Szilassy 
Cézár szerepeltek. Mise után az ünneplők 
volt tanáraikkal, Hadady Géza, Sinkovits 
Ferenc, és Deák Miklós főgymn. tanárokkal 
együtt a gimnázium udvarán lefényképez
hették magukat. Majd a főgymu. igazgató
jánál és a volt tanároanál tisztelegtek. 
Délután a piarista rendház úri vendégsze
retetét élvezték és keiélyes tekézés volt. 
— Este órakor a társaság Derűjén Jenő 
vendéglőjében bankettezett, hol a késő 
éjjeli óráig fokosott jó kedvben mulatott, i 
A banketten a jubilánsokon kivül Cserhelyi 
Sándor igazgató is részt vett. Az ünneplő 
maturista évfolyam 10 tagja közül, sajnos, 
csak négyen jöttek össze és pedig : Básti 
István máv. tisztviselő és neje, Berkó István 
főhadnagy, neje és kis fia, dr. Steiner ( 
Oszkár lévai ügyvéd és neje, végül dr. 
Szilassy Cézár, az Omge tisztviselője.

— Előléptetések a lévai posta- és 
távirdahivatalnél. A hivatalos lap szer
dai száma nagy örömet hozott a lévai pos- 
tfchivatal derék tisztviselőinek. Egy csomó, 
”jár régen megérdemelt elÖlépés történt, 
ka pedig; a IX. fizetési osztályba p. és t. 
főtisztekké léptek elő : Moravek József, 
H°xer János, Roth Adolf p. és t. tisztek; a 
A. fizetési osztályba p. és t. segédellen
őrökké : Moravceik Lajos, Mihalovics Rezső 

p« és t. segédtisztek; p. és t. kezelőnővé; I 
Gmzery Gizella pt. kiadó; a. és t. altisztek
ké : Drlicska Gáspár és Varhanyik Lajos 
p. és t. szo gák. Szívből gratulálunk a jól 
megérdemelt előmeutelhez !

A városi fogadó ügye. A leg
utóbbi városi közgyűlés ismét foglalkozott 
a fogadó ügyevei, s új, részletes költségvetés 
elkészítését határozta el. Nagyon kívánatos, 
h°gy ha már az idén nem lehetett meg, 
legalább a jövő évben készüljön el az új 
fogadó, mert a ma> állapot nagy hátrányára 
van városunk forgalmának. A vidékről, sok 
panasz érkezett már amiatt, hogy L^ván ez 
idő szerint nem lehet megszállni, sőt heti
vásárok idején ebédelni sem, mert a kis 
vendéglők nem képesek az igényeket kié 
légiteni. A panaszok ugyan túlzottak, mert 
Léván ma is van hely 50 60 száPó vendég 
számára, de mindez a forgalomhoz képest 
kevés és a nagy fogadóra a városnak föl
tétlenül szüksége van.

- Megjutalmazott tanítók A. F. 
M. K. E. lévai választmánya e hó 2-án 
Báthy László prépost-plébános elnöklete 
alatt tartott gyűlésében a Léva vidékén 
levő tótajku iskolák látogatására kiküldött 
bizottság beszámolván tapasztalatainak 
eredményéről, — a választmány ennek 
alapján a magyarosítás terén kifejtett 
sikeres buzgalmukért az alább irt tanitók, 
illetőleg tanítónők a következő jutalmakat 
kapják : Behula Mária ga ram k ele erényi, 
Hlaványi János garamkeszii, Zacliar Ignác 
garamsző'iősi és Hulják Járos garamujfaluM, 
100—100, — Pelczer István garamkelecsény*,  
Jurek litván garamsző',ősi, Simrák Már-*,  
Gerofi Henrik osej^ö1, Pivonka István, 
Behull István óbarsi 75—75, — Tóth 
Zoltán óbarsi, Rappaport Hermm garam- 
keszii, Valter Anna solymosi, Brezánszky 
Irma garamszöllősi Lehoczky Márton koszmály*  
és Nyitray János berekaljai 50 — 50 korouát.

■— Házasság Simoncsics Antal kir. 
segédtanfelügyeiö folyó hó 4-én vezette 
oltárhoz Aranyosmaróton Kiss Mariskát, > 
Dr. Kiss Mihály, vármegyénk árvaszéki | 
elnökének leányát.

— Szerencsés operációt állott ki 
egyik köztiszteletben álló polgártársunk, 
Nyitrai Ferenc. A magaskorú, bár teljes 
életerőnek örvendő férfiúnak az utóbbi 
időben hályog képződött szemein és e ves? 
tette látóképességét. Bajában házi orvo
sának tanácsára Grossz Emil dr. egyetemi 
orvostanárhoz fordult, aki őt a fővárosi 
Vöröskereszt kórházban operálta meg. Most 
látogatói elölt örömmel és lelkesedéssel 
emlékezik meg a rendkívül kedves modorú, 
nagynevű orvostanárrói, aki öt nagy bajától 
megszabadította. — Grossz Emil csakugyan 
egyike ama kiváló férfiaknak, akik hivatá
sukat kitűnő képesség és képzettség alapján 
a legszélesebb körben, a legnemesebb 
ambícióval töltik be. Mint a szenvedő 
emberiség igaz barátja, újabban arra törek
szik, hogy a vidéken kiváló szakemberek 
vezetése alatt szemkórház^k állíttassanak, 
melyekben a szegény sorsú szembetegek 
ezrei nyerhetnének gyógyulást, akik nincsenek 
abban a szerencsés helyzetben, hogy a 
fővárosba vitessék magukat, ott is kétséges 
tevén, hogy a mindenkori zsúfoltság miatt, 
fölveszik-e ;i Klinikára vagy valamely kór
házba. Adja Isten, hogy nemes törekvését 
gyors siker koronázza.

— A lévai k r. főgimnázium le
folyt tanévről szóló értesítőjét, mely jó 
vaskos kötetet tesz ki, most adta közre 
főgimnázium érdemes igazgatója, Cserhelyi 
Sándor, a ki az értesítő bevezető sorait 
a tanév végén elhunyt tudós tanár és rend
társa, Cserei József emlékének szenteli, 
kegyeleted szavakkal emlékezvén meg az 
elhunyt életéről, működéséről, költői és 
irodalmi munkásságáról. Ezúttal ennek do 
kumontáiásául 66 oldalon közié teszi az 
elhunyt alkalmi egyházi beszédeit, melyek 
mind az ő mély tudományáról s nemes 
lelkületéröi tesznek tanúságot. Gyönyörű 
szép, fennkölt szellemű értekezés követke
zik ezután a Szeretőiről, melyet tiadady 
Géza főgimn. tanár, lapunknak is jele? 
tollú munkatársa irt. Az eszmékben gazdag, 
formailag is igen szép müvet minden reto 

rikába fel kellene venni, mert nem csak 
olvasni érdekes, do miu'ául is szolgálhatna 
a magyar irodaimat tanitó tanárnak és ta
nulónak egyaránt. Ezután Pózna József 
főgimn. tanár emlékezik meg az ifjúság 
esztergomi kirándulásáról. Az ifjúság eme 
lelkes barátja és általánosan szeretett ta
nára szeretettel számol be tapasztalatairól. 
Végül Lendvai János a fizika tudós pro 
fesszora egy siklósi kirándulást beszél el 
érdekes csevegés alakjában, melynek a vé
gén jövünk csak rá, hogy mily sokat tanul
tunk 3 az uj ismeretek mily eleven érövei 
vésődnek agyunkba a nélkül, hogy észre 
vettük volna. Az értesítő statisztikai része 
következik ezután, mely szavaknál ékesebben 
beszéli intézetünk fejlődését. — A fögim 
náziumban az iga gatóval együtt 14 tanár, 
köztük 3 világi működő t, ezenkívül 3 fe
lekezeti lelkész tanította a hittant. Beirat
kozott összesen 309 rendes, 3 magántanuló, 
eggyel több mint a műit évben , ebből 
kimaradt 16. nem osztályoztatott 1. Az 1 
osztálynak 79, a II-nak 66, a 111-rak 43, 
a IV-nek 42 tanulója vö t ; az V. osztályban 
26, a VI bán 26, a Vll-beu 20 és a Vili, 
bán 9 tanuló volt. Vallásra nézve 148 róm. 
kath. 57 ref., 15 ág. ev., és 75 izraelita. 
Anyanyelvre nézve 242 magyar, 8 német, 
45 tót. A legifjabb tanuló 9 éves, a legidő
sebb 20 éves vöt A tanulók szüleinek 
polgári állásából megtudhatjuk, hogy kisi
parosok, kisgazdák, kiskereskedőd s hiva
talnokok fiai domináltak, mert ezek egy- 
maguk 185 en vo tak. A diákok közül 129 
lévai, 108 barsm?gyei és 58 más megyebeli 
volt*  A<’ - is 'g' állapo kitűnő volt, mer*  
járvány elő nem fordult s csak egyetlen 
haláleset volt. A tanú ók közül 210 jó és 
80 szabály.-zbiű erkölcsi viseletét, tanúsított. 
Az előmenetel is kielégítő, a mennyiben 
m.nden tárgy hói jeles osztályzatot nyert 20, 
jót. 58, szabályszerűt 159 tanuló. Egy tárgy 
ból bukót 29, kettőből 10, többől 19 ta
nuló. Jelesek voltak az I. osztályban Bá
nyai Koméi, Jaross Ferenc, Kiss László, 
Szabó Mikló , Pízi Sándor, Janson Jenő, 
Szűcs Sándor és IVeisz Árpáu. A II. osz
tályban Semniczer János és Bapcsák Árpád, 
a Ili. osztályban Kálnay K;.roiy, Koczab 
László, Nyúlt Józsei. Papp Dezső és Voj- 
nárovszki Gyuia : az V. osztályban Huberth 
Fái és Laufer Oszkár; a VII. osztályban 
Huberth István, a Vili, osztályban Fauféder 
Oszkár és Uohonyi Oszkár. Az intézetben 
a rendes tantárgyakon kivül francia nyel 
vet, gyorsírást, éneket . s rajzot tanultak. 
Kár, hogy a dón a zcnetauitás szünetelt, 
pedig minden műveit államban kötelező 
tantárgy a zene s az életre nagyobb s a 
kedélyre jótékonyabb kihatása van mondjuk 
akármelyik más tantárgynál. Kérjük is az 
igazgató urat, hogy odahatni kegyeskedjék, 
hogy rendes zenetanár alkalmaztassák az 
intézetben, mert ennek hiánya nagyon is 
érezhető. Az ifjúság a Szepesi önképzőkör 
ben művelte magát s szép sikerrel mutat
kozott be több ízben a közönség előtt, 
melynek eddig tanúsított rokonszenvét 
méltán kiérdemelte. Az intézet kebelében 
működő ifjúsági segéiyző egyesület is jó 
sikerre1 működik. Van 35 alapitó és 89 
rendes tagja. Vagyona 13684 K. 89 fill. 
60 tanuló 457 könyvvel segélyezett. Több 
ösztöndíjas növendék volt s többen részint 
magán alapítványokból, részin a tanári kai 
jó indulatából jutalomban is részesültek 
szorgalmukért.

— Gyaazrovat Váratlan, megren
dítő csapás érte Csernyánszky Józsefet, a 
kiskopzmályi Erdődy-birtok intézőjét. Sze
retett, hűséges éliettársa juniu« hó 28-án 
váratlan elhunyt. A derék uriasszonv úgy
szólván az utolsó napig teljes egészségnek 
örvendett, a családjában előfordult nagy 
csapásokat is, midőn két leánya halt el 
fiatal asszony korukbau, keresztényi tű 
retemmel viselte, össze? s^eretetét kedves 
férjére és egyetlen kis unokájára halmozván, 
akiket most hirtelen itt hagyott örömtelen 
özvegységbeu és árvaságbau.. Mélyen súj
tott férje a következő gyászjelentést adta 
ki : Alulírottak fájdalomtól megtört szívvel 
jelentik, hogy a legjobb hitves, nagyanya, 
anyós, testvér es rokon Csernyánszky Ottilia 
élete 58-ik évében folyó évi junius hó 28-án 
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délelőtt 11 órakor rövid szenvedés és a ha- | 
lotti szentségen ájtatos felvétele utón csen- ; 
d'son elszend rült A kedves halottnak I 
drága földi maradványai folyó hó 30-án 
délelőtt 10 órakor a r. kath. egyház szer
tartásai szerint fognak beszemeltetni s a 
kiskoszmályi sirkertben örök nyugalomra 
helyeztetni. 'Az engesztelő szentmise-áldozat 
jul. hó 1-én reggel 8 órakor az ujbarsi 
róm. kath. templomban fog a Mindenható
nak bemutattatok Kelt Kis-Koszmály, 1908. 
évi junius hó 28-án. Imádott angyalunk, 
emléked szivünkben él I Béke drága porai
nak ! Földvári Sándor, Búr gyei János vejei, 
Csernyánszky József férj, Földvárt Gabi :a 
unoka.

— Kinevezés. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter folyó évi junius hó 18-án 
Simoncsics Antalt kir. aegédtanfelügyelövé 
nevezte ki., egyúttal szoigálattételre Bars- 
megye kir tanfelügyelöségéhez rendelte.

— A leányiskola értesítője. Az 
irg. nővéreit leányiskola értesítőjében Báthy 
László prépost-plébános intézeti igazgató 
számol be a lefolyt tanévről. Az intézetnek 
889 növendéke volt Ebből 'áthatjuk, hogy 
mily nagy szükség van ily .eányiskolára, 
melynek szellem, nívója, mondhatni valóban 
ideális és leánygyermekeink vallásos és 
hazafias szellemben való nevelése által 
megbecsülhetetlen szolgála*ot  tesz. A polgári 
leányiskolának 175 növendéke volt és 
pedig az I. osztályban 63, a II. osztályban 
47, a III-ban 40, a IV. osztályban 25. A 
növendékek közül 121 lévai, 54 vidéki 
volt; 88 róm. kath., 13 rét, 16 ág. ev., 58 
izraelita vallásé ; 171 magyar • és 4 tót
anyanyelvű. Előmenetelre nézve általánosan 
kitűnő osztályzatot 14, jeleset 56. jót 46, | 
elégségeset 44 növendék ; egy tantárgyból 
bukott 7, kettőből 5, háromból 2. Vizsgát 
nem tett 4 növendék. Kitüuő bizonyítványt 
nyertek az I. osztá'yban Csekey Adrienné, 
Tonka Júlia, és Uhlárik Ilona ; a II. osz
tályban Cserei Amália, hrecska Aranka, 
Jaross Margit, Med;eczky E., RAtli Jolán, 
Wcist Bianka és Baumann Paula; a III. | 
osztályban Nagy Katalin, Tóth Vilma, Zsíros 
Jolán ; s IV. osztályban Német Margit. 
92 növendék mint rendkívül tantárgyat 
tanulta a német nyelvet, zongorázást, cim
balmosáét, rajzolást és festést. Az iskolai év 
alatt a növendékek 997 drb,' kézimunkát 
készítettek. Az öt osztályú elemi leányisko
lában 374 tanuló volt, kik közül 360 hely
beli, 14 vidéki, 356 rom. kath., 13 ref., 5 
Ág*  ev. 346 magyar, 2 nemet, 26 tót. Az 
ismétlő leányiskolába 160 növendék iratko
zott. Az óvodába 122 leány és 107 fin járt.

— Kinevezés. Az igazságügy ministor 
Aónaí (/íótA) Károiy palánkai kir. járásbi- 
rósági segédtelekkönyvvezotöt, kir. telek- I 
könyvvezetővé nevezte ki.

— Esküvők Pankovits Aladár betét- ■ 
szerkesztő kir. aijárásbiró junius hó 20 áu 
tartotta esküvőjét Verebélyen Oravett Sa
roltával, Dr. Oravetz Kálmán ottani járási, 
vármegyei tb. főorvos és neje szül, tízecskay 
Sarolta leányával. A fiatal pár esküvő nap
ján a délutáni vonattal Mojdankára, a vő
legény jelenlegi tartózkodási helyére, el
utazott. — Csere inka László újbányái gyógy
szerész f. hó 20-án tartotta esküvőjét Új
bányán Bocsek Miéivel, Bocsek Károly új
bányái kir. járásbiró bájos leányával.

— A körmöcbányaí All. főreális 
kólával kapcsolt aluxuueumban — a 
hol e tanulók élelmeztetnek, ebédet és va
csorát kapnak — -, jövő 1908-9. tanévben
kövotkezö kedvezményes helyek lesznek 
betöltendők; a) ingyenes: kettő, b) évi 
negyven korona díjjal: kettő, c) évi hat
van korona dijjai; kettő, d) évi nyolcvan 
korona dijjai : busz, e) évi száz koroua dij
jai .* harminc, t) az egoaz évi száznegyven 
koronát fizetők száma nincsen kikötve. 
Felvétetik minden jó magaviselettt tanuló 
aki emelett minden tantárgyból legalább 
„elégséges" általános osztályzatú bizonyít
ványt képes felmutatni. Az Alumneumba 
felvételért folyamodó tartozik a „körmöc
bányai Alumneum-egyesület igazgatóságá
nak" címzett, a múlt tanévi iskolai- és 
szogénységi bisonyitvánnyal felszerelt bé- 

lyeqtélén kérvényét legkésőbb f. é. augusztus 
hó elsejéig Körmöcbányára bérmentve be 
küldeni.

— Eljegyzés Ruzsicska Vilmos, öz
vegy Ruzsicska Vínczéué, a garamrudnói 
üveggyár tulajdonosának fia és ezen gyár
nak vezetője Brünnben eljegyezte Göpfert 
J. nyugdíjazott üveggyári igazgató és föld
birtokos Ella leányát.

— Halálozás Kormanovich Endre h. 
alesperes, bars'aszári plébános, Barsvármegye 
törvényhatósági bizottságának tagja junius 
hó 26-án 59 éves korában meghalt.

Előléptetés A vallás- és közok- 
taiasügyi mimster Motsári János aranyos- 
maió'i állami e’emi iskolai tanítót jelenlegi 
állomáshelyén igazgató-tanítóvá léptette elő.

— Munkásbiztosítási választott 
bíróságok elnökei. Az igazságügyminister 
az ipari és kereskedelmi alkalmazottnak 
betegség és baleset esetére való biztosítá
sáról szóló 1907. XIX t. ez. alapján szer
vezett munkásbiztositási választott bírósá
gok elnökeivé és helyettes elnökeivé az 
1910. év végéig terjedő időtartamra éspedig: 
a lévai munkásbiztositási választott bíróság 
elnökévé Csehi Pogány Virgil lévai kir. já- 
rásbirót, helyettes elnökévé Dr. Heinrich 
Győző ugyanottani kir. járásbirót; a kör
möcbányai választott bíróság elnökévé Er
dély Gyula ottani kir. járásbirót, helyettes 
elnökévé Kaltenbuch Rezső ugyanottai kir. 
aljárásbirót nevezte ki.

— A Városok segélyezése. A be
lügyminiszter telismerve a magyar városok, 
különösen a kulturális vidéki gócpontok 
fontosságát, most készitteti a törvényjavas
latot a városok segélyezéséről. A nevezetes 
tervezet elkészítésével a belügyminiszter Dr. 
Holló Lajos országgyűlési képviselőt bizta 
meg, akinek mar eddig is nagy szerepe volt 
a városok segélyezésére irányuló mozgalom 
vezetésében. Értesülésünk szerint a kormány 
tiz millió koronát szánt erre a célra; ez 
természetesen csak az első, hogy ágy 
mondjuk : gyors segély nyújtás jellegével 
bír; messzire kihatók ieszuek azon intéz
kedések, a melyek által lehetővé válik, 
hogy a városok a mindinkább nagyobnodó 
kulturális feladatok teljesítésé, e képesek 
legyenek.

Tűzvész Nusz vadon. Iszonyú 
tűzvész pusztította el junius hó 20-án, 
szombaton délután */ a l és 4 óra közt 
Naszvad község középső részét, 186 lakó
házat és tömérdek melléképületet. Áldozatul 
es.ek : a tűzfészektől nem messze levő 
plébánia-lak, mely részben be is égett, és 
ahounan csak nehezen lehetett az anya
könyveket és a legfontosabb okmányokat 
megmenteni, továbbá a melléképületek, 
melyek porrá égtek az összes takarmány
félékkel és keritésekkel együtt ; úgyszintén 
a fiúiskola és kántortanitói lak, mely égés 
ezen beégett : a cserépzsindelyes zárda é- 
a leányiskola körül az udvaron és a kert
ben minden tövig leégett. A templomot — 
noha tágas téren vau; minden oldalról fenye
gették a lángok, mindeuki biztosra vette 
leégését, miért is a plébános az Oltáriszent- 
séget a község végén levő Neográdi-kastély- 
ba vitte. Szerencsére a templom tetőzete 
magas, meredek, a rá öaönnel hullott égő 
szilánkok leestek róla és nincs esőcsator
nája, mert ha ez van, gyorsan telerakodott 
volna a biztosan gyújtó anyaggal. Leégett 
továbbá a jegyzői lak minden melléképü
lete és a postaépület. Menteni a vihar által 
ide-oda hajtott lángon miatt nem lehetett, 
a nép is nagyrészt a földeken dolgozott. A 
szomszédos községek fecskendői már csak 
a beegést iparkodtak megakadályozni. Meg
égett egy 86 éves öreg ember, igen sokan 
szenvedtek súlyos égési sebeket; és igen 
sok állat elpusztult, összes kár félmillió ko 
róna. Alig lett éjjelre csend, felzavarta azt 
éjfél után 2 órakor ismét az a rémes kon- 
gatás; kigyuladt a templom tornya az oda 
felhajszolt sok égő zsarátnoktól, meggyu- 
ladt a harangok alatt a deszkák és geren
dák egy része s a lobogó tüa már-már a 
templom tetőzete alá hatolt volna, ha a 
felözönlő nép el nem oltja. A nyomor leír
hatatlan, sok családnál nincs betevő falat.

= Dr. ZelenyAk János könyve, a
1 tudós lekéri plébános „A gyógynövények tar. 

tása és használata" címen könyvet adott ki 
a növényekben rejlő gyógyító erő ismerte
téséről. Ebben saját, számos éveken át 
szerzett tapasztalatait bocsátja közzé, hogy 
igy közkincscsé téve a szenvedő emberiség 
hasznára a okulására szolgáljanak, mert 
mint maga is Írja előfizetési felhívásában 
hogy e munka megírására a szenvedő em
beriség i ánt érzett mély részvéte ób sze
retető indította. A könyv részletesen ismer
teti a növényeket s azoknak hatását, s 
mindegyiknél használati utasítást ad. A 
munka ára színes táblákkal fűzve 10 kor. 
kötve 11 kor. Ssines képek nélkül fűzve 
3 kor. 50 fill., kötve 4 kor. A munka 
képes táblák nélkül 20 nyomtatott ivet tesz 
ki. Előfizetési felhívását lapunk mai számá
hoz mellékeljük. Ajánljuk olvasóink szives 
figyelmébe. A könyv megrendelhető Nyitrai 
és társa könyvkereskedésében.

— SörArpavásár Fossonybau A 
jó hírnek örvendő pozsonyi sör és maláta 
árpavásárt, mely a múlt években is előnyös 
hatással volt az árpa árak alakulására s a 
sör és maláta árpa kedvező értékesítésére : 
a nyugatmagyarországi gazdasági egyesüle
tetek a folyó évben is meg fogják 
tartani. — A vásár jelentőségét emeli azon 
körülmény, hogy ez idén a Sopronmegyei 
gazdasági egyesület is részt vesz a vásár 
rendezésében.

— Nem fütyül a mozdony! A 
huszadik századot nem hiába tartják ideges 
századnak. Ma már a gynrmek is ideges s 
az orvosoknak ugyancsak tő a fejük, hogy 
miként reperálják ki a pacienseik megrongált 
idegrendszerét. És mikor ilyenformán a 
közidegesség karmaiban vergődünk, jól esik 
konstatálni, hogy a kereskedelmi kormány 
megint egy oly intézkedést tett, a mely 
első sorban az idegességünkkel számol. 
Arról van szó, hogy 1909. év januárjától 
kezdve elmaradnak azok a levegőt élesen 
hasitó füttyök, a melyek a vonat érzezé- 
sekor és indulásakor az utasok idegeire oly 
rettenetes hatással voltak. Az állomások 
csengettyű szava után, ime, megkondult a 
lélekharang a mozdonyok füttye fölött is.

—- Milyen lesz a julius ? A Meteor 
ezeket Írja : Julius haván»k csomópontja : 
1-3—4- 6—7—13— 15-19—20-24—26 
28—29—30-ra esnek, a melyek nem csak 
nagy számuk, de erős hatásuknál fogva is 
kitűnnek, igy e hónapbau nagy változások
nak nézünk elébe. Eiső telében a csapadé
kos jelleg a túlnyomó, melyet részben 
csupán azon körülmény csökkent, hogy 
Holdunk földtávolban s mi Naptávolban ál
lunk, ekkor 1. és 7-ik csapadékos jellegűek 
13. már szárazabb, de 15 ismét esős, valamint 
a 19-izi is, mely még hűvös befolyással is 
bir. 25. körül a meleg, derült jelleg érvé
nyesül, mig a 29—30-iki újra esős és hűvös 
jellegű a melyből kifolyólag julius igen 
hűvös lenne, mit azonban enyhíteni fog 
azon körülmény, hogy nyarunk közepét ké
pezi e hónap és hogy nagyobb napkitörések 
várhatók, igy túl meleg nem, de azért elég 
meleg lesz e hónapunk.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető; Kónya rendőrkapitány

Bma m.-inÁzBánként 22 kor. 40 fill. 23 
kor. 60 fill. — Kétsseres 18 kor. 80 fill. 19 
kor. 20 fill. — Rozs 18 kor. 90 fill. 19 ko 
40 fill. — Árpa 13 kor. 60 fill. 13 kor. — 
fill. — Zab 16 kor. 20 fill. 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 fill. 11 kor. 20 fill — Kő 
les 9 kor. 40 fill. 9 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.*  Vörös ló
here természettől aránkamentes 200 —210 
Vörös lóhere, kis aránkás 200—170 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—155 Luczerna, 
természettől arankamentes 175—180 Lu 
ezerna, világos szemű aránkás 160—170 
Luczerna, barnás szemű 150—155 Biborhere 
36—40 Baltacain 74—76 Muharmag 16—17
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
|9OH év janim hó 28-tól 1908 évi julius hó 4 óig.

Születés.

A szülői neie
Jé

■c ? ?
£sn

A gyermek
neve

B«u» László Juhász Mári hiány Erzsébet

Tombor Jenő L>. Boleman J. leány Ilona Janka L

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

8varba Endre Uimessy Erzsébet r. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neye Kora A halál

Mit*  s ka Erzsébet 3 éves augolkór

Kiss Mária 2 . vesegyulladás

J a bubik József 30 n Tüdőgiimőkor

Nyilttér-
1672/1908. tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. jbiróság iniut tlkvi hatóság közhírré 

teszi, hogy az eaztorgomi kereskedelmi és iparbank : 
vrgrehajtatóuak néhai Veres Rudolf Jogutoda a m 
kir. államkincstár végrehajtást szenvedő eleni végre
hajtási ügyében benyújtott árverési kérvénye folytán 
a nevezett végrehajtató javára 880 koroua tőke ennek 
1901 augusztus hó 16-tói járó 6°/0 kamatai, 81 korona 
eddigi per és végrehajtási az ezúttal 26 koroua 66 tü
körben megállapított árverés kéreti valamint a még i 
felmerü lendő további költségeknek kielégítés*  úgy 
szintén a végrehajtási törvény 167 alapján ezeu- 
uel csatlakozottnak kimondott végrehajtási zálogjoggal 
kiró hitelezők még pedig Bartha Balázsué szül. Moty- 
vai Ida ágói lakoanő 16 korona és jár. álló követe
lésének, valamint Veres Lajos ágói lakos 100 korona 1 
és járulékaiból álló követelésének, kielégítése végett

KÖNYVKERESKEDÉSÜNKBEN
tanuló felvétetik

(’sakis néhány gimnáziumi osstályt 
végzett ifjú vétetik fel,

NYITRAI és TÁRSA
LÉVA.

frt 95.

10 frt.

Olcsó áraim feltűnést keltenek !
Egy elektro-goldin hor
gony llement-Zsebóra 3 
std Roskopp szabadalom. 
Elektrolánccal 1 
3 drb egyszerre véve 5 
frt. 50, 6 drb. 10 fit.

IGNATZ CYPRES.
Krakau Florianersgasse 49.

Diaxea képes árjegyzék ingyen én bérmentve.
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TIKGRAM-POR« .”’“r ra? íf
TIRGRAM TINKTURA

.trS"óP”k"í™k':i Ltt ««-»■•' .«««*«•
névre. Gyár : Budapest. IV kér, Károly utoza 1.
Kapható Léván .- Kiéin Benő, Silbinyer Zsigmond, Wshzsm Gizella, Blum R., 

Kertész Lajos, Knapp _ _ __
XzX X VaVZaV’X XTX MaM

az 1881 évi LX t ez. 144 § alapján a végiehajtási 
árverést a végrehajtást sseuvedő in. kir. államkincstár 
mint az egyenes adós néhai Veres Rudolf örököse, 
nemkülönben a végrehajtási törvény 166 § alapján
iQu Veres Lajos, Veres Viucze, Bagócsi Lajosné 
Verés Erzsébet, Veres Jáuos, Tóth Lajosné Veres 
Vilma es kiskorú Veres Aranka társulajdouosoknak a 
lévai kir. járásbíróság területén Ágó község határában 
az agói 29 számú tjkvben. A I l. 2. sor 13 85 hr
szám alatt felvett egész ingatlanukra es a 13 hrszámu 
részletteii épült. 16 és 17 ö. i. s/.ámu házukra 256 ko
roua kikiáltási árban, nemkülönben a in. kir, állam
kincstár mint az egyenes adós néhai Veres Rudolf 
örököse végrehajtást szenvedőnek az ágói 32 számú 
jkv'ben. A 1 1 sor 177/c. 3 hrszámu egész ingatla
nára 1118 koroua kikiáltási árban ezennel elrendelte 
azzal, hógy ezen árverés által az ágói 29 sstjkvben 
özv. Veres Kálmáuué asül. Szitás Ágnes javára C 10 
tetei alatt bekebelezett özvegyi jog uem ériutetik, 
miudamt lett hu a jelzett ingatlan ezen özvegyi jog 
lentartásával az azt megelőző 34<IO korouás követelés 
és jár kielégítésére szükséges 3800 koronáért el nem 
adatnék, akkor az árveresének egen ingatlanra vonat
kozó része hatálytalanná válik, és a jelzett ingatlan 
az özvegyi jog fentar ása nélkül jog ugyanezen határ
napon njbói elárwr-ztet ni.

Ezen feltételek mellett a fent megjelölt ingatlanok 
az 1908 évi augusztus ho 4 napjának délelőtti 10 
órájakor Agó község házánál megtartandó nyilvános 
árvuréseu esetleg a kikiáltási árou is el fognak adatui.

Árverezni szándékozók tartozunk az ingatlau 
kikiáltási arának 10 százalékát készpénzben vagy 
az 1881 évi LX t. c. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi december hó 1-én 3333 szám 
alutt kelt I. M. rendi) let 8 §-ában kijelölt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
é882 évi LX. t. c. 170 §.a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságuk! törtéül előlege*  elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Keit Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1908 évi április hó 30 napján.

. Hoffmann Árpád
kir. albirö.

Cimbalom és Hegedű ‘la
kezdő részére tanító kerestetik.

Cím e hp kiadóhivatalában.

Tanoncznak felvétetik.
Egy jó házból való fiú asztalos tanone- 

uak felvétetik. Csákányi Sándor asztalosnál 
Léván.

I a Jutakévekötél. golcsóbban
Ltobromts László gyárában kapható. Lévé, 
is sürgönyezim Dobrovits Pozsony-Ligetlalu*

Császárt ürcLö Bpesten. K 
yyáyyliely, a magyar lryalmas-rend tulajdona. 
Elsőrangú kénes liévviz yyóyyfürdő ; modern 
berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
uszodák-, török-, kő- és márvány fürdők ; hő 
lég-, szinsavas-es villamos vízfürdők. Ivó-kúra 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak. Prospektust ingyen és bér
mentve küld az igazgatóság.

GYERMEKUSZTJE 
csecsemők lábbadozók 
gyomorbajosok részére 

alegjobbaipesitejettartalmazza 
Egy doboz ára Ikor flOfill kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában, ugyanott ismertető iratok ingyen

s

M 
M

I
N 
M

Haggenmacher sör.
Van szerencsénk a n. é- közönség 

szives tudomására hozni, hogy folyó 
1908 évi március hó 1-től a „Haggen- 
macher- kőbányai és budafoki sör
gyárak közkedveltségnek örvendő söre
inek raktárát Léva és vidéke részére 
átvettük.

Rendeléseket pontosan eszközlünk 
és a sört bármikor házhoz, szállítjuk.

Braun József és fia.

M OLL-FÉLE
US E l DLIT.ZtPOR*j  
Euyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokbau és az ülő életmód egyébb következni^. 
i yeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Zv£oll
készítményeit.

M O L L- F É LE Cl
SÓS - BORSZESZ

T”.®1’ bedörzsölés, 
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás és hiilésből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára leox, 1.90 
Kapható minden gyógyszertárban 
Otl+0 és drogériában.

Főszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
és kir. u<lv. szállító, Béus, 1. Tuchla-tben 9.

T'I.Já Orbániiegyeu piucznAlHÓ SZ010. hajlékkal egy saöliö 
eladó. Bővebbet dr. Szilárd Samu ügyvéd
nél Léván.

TTtfZ- pfifs Lépcső, kockakő sirkeret 
Xx01tira»?Q. és bárminemű szakmámba 
vágómunkát és bármily nagy megrendelést 
is a lég jutányosabb árban elvállalok — 
Nagybecsű megrendeléseket pontosan teljesít 
Bukovics István kőfaragó m. Vamos-Ladány,

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csöppek

1844 óta használatban levő étvágy, 
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer-

Egy üveg ara I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 f. után
vét niellett) postán nem küldetik.

Beszerezhető:
Bittner Gyula gyógyszertarában

Gloggnitz (Alsó-Auatria.)

Mótorvevök figyelmébe
Herkules mótorvállalat.

Budapest, "V.. Váczl-ut 30.
Ajánlja úgy cséplési, mint malom

üzemre kitűnően alkalmas, legegysze
rűbb benzlnlokomobiljait, melyek V. kér. 
Váci ul 30 szám alatti gyárban barmikor 

üzemben megtekinthetők.

Teljes 
jótállást 
kifotastalan 
üzem őrt

Üzemzavarok kizárva.
Bámulatos egyszerű szerkezet I 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás I I 
13—14 éves fiú is kezelheti I

Árjegyzék Ingyen I Olcsó árak résiletflietésre I

200 kk. elismerő leséi» Msgprursrígon üzemken Isii ■ólorokról
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Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván.

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
— újonnan épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő 
közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szivesen látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel 
szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek 
u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

CL1MAX - ECL1PSE 
NYERSOLAJ -Motorok es LOKOMOBILOK 
Legjobb is legolcsóbb hajtóerő mezőgazdasági és ipari célokra.

Nincs robbanási veszély, 
se pénzügyőri ellenőrzés 

ELSŐRANGÚ REFERENCIÁK.
BACHRICH ÉS TÁRSA 

Budapest. Hamburp, Becs, 
MOTORGYÁR

Magyarorszaci raktar és iroda- 
Budap-st, Szabadsan-ter Tőzsde-palota

GAZDASÁGI CIKKEK: 
kaszák-, sarlók-,| kévekötelek-, g&bon&ssákok-. gép- 

exijak- és viimentes ponyvák gyári áron.

Portlaud és románcement, Btukaióruád, kátrány, cerbolinum, carbit, benzin, 
creolin, carbolpor, clormész. carbolzav, naftalin, kék- és zöld g’álic, kékpor és 
kenpor, gyanta, raffiahámo, petróleum, repceolaj, gépolaj, tovofazsir. faggyú, 
kender, kóc, gummi és aszbesztárd, kocgikenö mashasó, cocusa növéuyzsir,

laltgépek, jégszekrények, fürdőkádak, sárgaréz- és vasagyak, mosdók, kerékpár, 
fényképészeti gépek és kellékek, toraakészletek, balászborgok, villanycsengő kész
letek stb. uagyválasztékban 2ce,p2a.a.tólc

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.
«

» Meghívók ,
T díszes kivitelben készíttetnek y 
áj*  Nyitrai és Társánál Léván. &

T.ülrÓC IriísAó Kohanu,o*4.  »!«m Jjajias JxlO>lLQ. Cherei Me báz bár 
melv n-pO'’ kiadó.

Zsákkölcsönzö Léván KÖicsör 
zsákokat úgy bniyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat i*  jutányos 
áron elad Unyár Adolf Léva Kohári ufega

Globin a legjobb és legfinomabb •

Czipó tisztítószer
Egyedü I i gyarosFritzSchulzjun. részv-társ LipcseésEget:

A_z elismert legjobb és legltlttlnöbb

Ve tógépek
Ar'Plf'MI AU újonnan Javított toló- 

„“vnlvvLn kerékrendaier szerint. 

Aoél ekék. Boronák, Hengerek, 
„Arató-gépek fűnek, herének, 

Szenaforditók, Szénagyüjtök 
es arató gereblyék.

Szénasajtók, Szalmasajtók, 
Bor- 6a gyümölcs sajtók;

Hydraulikus sajtók 
Szőlő-zúzók. Szőlő bogyózók 

Gyümölcs-zúzók, Szőlő- es 
növény permetezők 

Aszaló- és szárító készülékek 
gyümölcs s főzelólcnolc. 

legújabb szerkezetben

I

Cséplőgépek
szabad, uj kanögyűrüvel ellátott görgős 
csapágyakkal kézi- járgány és mótorhajtési a.

Jarganvok vonóállatok befogására.
Leojabliíiabora-tisztitóristak, Tríeorci és ínin- 
rica morzsolok. SZECSKaVAGÓK darálók répáit 
Szállith tó laka *ék tűzhelyek és t< karmány- 
füllesztl k, ford.tl.aió gunajlá-mvutty likx- ví 
lamint tiin'en más fajta gazdasági gépeket

Tisztasága 30.000 koronával 
szavatoltatik.

készítenek és szállítanak

MAYFARTH PH. és Társa
gazdasági gépgyár, vasöntöde és gőzhámor

Alapítva 1872. BECS. II/l Taborstrassi 71. 1050 munkás
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz 

éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.
ELsiplaatólc : KNAPP LDA.'VIID úrnál Léván. 

0089 Ztáazlates és uzámou ellasiaxS lavél lzxg'T'ezx OOO<

A konyhában és házban 
mindent, ami egyáltalában mosható 4a tisz
títható, csakis

schicht zarvasszappanával 
tisztítsunk. ■ szappan évtizedeken át folytatott 
beható és lelkiismeretes tanúim Ányosáénak 
eredménye. Mosóereje rendkívüli, szavatolt 
tiseta és ment minden káron keveréktől. Gond 
nélkül használható tehát minden tisztítáni 
célra, még ott is, hol közönségen szappan 
felmondja a szolgálatot vagy különös gondosság 

szükségeltetik.

□□□□□□□□□□□□a
Nyomatott Nyitrai ét Társa gyomajtóján Léván.


