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Aratás.
A politika elcsendesül egy időre. 

A képviselőház a héten tartotta utolsó 
ülését a nyári szünet előtt. Az ország 
figyelnie most az aratásra irányul, 
amint a melytől függ leginkább az 
ország jóléte.

A termés mennyiségének legbizo
nyosabb fokmérője a gabonaárak emel
kedése. S kétségtelen, hogy tíz esztendő 
előtt a gazda álmodni sem mert oly ma
gas búzaárakról, mint a mai. Es mivel 
g tavasz óta folyton abnormis időjárás 
járt, a szárazság hetek óta tan, nem 
csodálható, hogy mind ennek megvan 
a hatása a gabonapiacokon. A lévai 
piacon, mely a felvidék egyik legna
gyobb gabonavásári központja, állan
dóan egyformán magas a gabona ára.

Ez a tünet árnyékot vet előre, 
kilátás van arra, hogy a búzaárak 
megmaradnak a jelenlegi magasságban, 
de nincs kizárva az sem, hogy maga
sabbra szöknek. Mindig igy szokott 
törtéuni, valahányszor tavasz elején a 
budapesti gabonatőzsde, — amely 
irányadó az egész kontinensen, — 
hirtelen igy felhajtja a búza árát.

A gazdáknak a kilátásban levő, 
gyengének ígérkező termés csak rész
ben okoz nehézséget. Mert minél gyen
gébb a termés, annál drágább a búza. 
Erre az idén annál is inkább kilátás 
van, mert külföldről sem érkeznek 
olyan jelentések, melyek arra enged
nének következtetni, hogy odakint 
kedvező volna az időjárás. Franciaor
szágban, Oroszországban, melyek Ma
gyarországgal együtt Európa búzater
melésének 70*/o-át  szolgáltatják, hasonló 
nehézségekkel kell küzdeniük és való
színűvé válik ez a feltevés, hogy Eu- 
rópaszerte nem lesz jobb termés, mint 
Magyarországon. Igaz, hogy a legsú
lyosabb hatással van a nemzetközi 
búzaárakra az amerikai termés és a 
tengeren túlról nem érkeznek olyan 
jelentések, melyek arra engednének 
következtetni, bogy ott rosszul állaná
nak a vetések. Bármiképen alakuljon 
is azonban a helyzet Amerikában, a 
magas búzaárak megmaradnak, mert 
Európában gyenge lesz a termés.

Annál súlyosabban érinti a kilá
tásba helyezhető magas búzaár, a fo
gyasztó közönséget, amely úgyis nyögi 
az általános drágaság terheit. Épen 
ezért el kell követni mindent, hogy * 
gazda terheit könnyitsük. Mert akár
hogy vesszük is, csak a gazda a 
fundamentuma nálunk a gazdasági 
életnek. A gazda után él a kereskedő, 
a gyáros, a hivatalnok és, ha a gaz 
dának megvan a maga jó jövedelme 

a búza drágaság dacára is, minden 
néposztály megtalálja a maga száma
dását.

Epén ezért nem győzzük eléggé 
figyelmeztetni a magyar gazdaközön
séget, hogy az ő egyoldalú gazdálko
dási rendszere elavult s neki magának 
arra kell törekedni, hogy magának 
földje intenzivebb, belterjesebb kihasz
nálása által az eddiginél nagyobb jö 
vedelmet biztosítson, különösen akkor, 
a midőn az élelmi szerek piacán is 
folytonos áremelkedés mutatkozik.

Szépen rámutattak a gazdák jö
vendő gazdálkodási rendszerére vár 
megyénkben is a tenyészállatdijazáaok 
Első sorban tehát a gazdák az állat 
tenyésztés felé fordítsák figyelmüket

Más államokban már régebben rá 
tudták venni a gazdasági szakkörök 
a polgárság földmiveléssel foglalkozó 
nép zömét, hogy az egyoldalú kalászos 
vetések forszirozását hagyják abba és 
inkább hüvelyes, kapás és az állatte 
nyésztésre alkalmas takarmánynövé 
nyékét honosítsák mev. mint ame
lyeknek művelése hasznosabb jövedelmi 
forrásnak bizonyult. Tudjuk jól, hogy 
három év óta Magyarországon a marha 
ára rettenetesen emelkedett és hogy ma 
a legjobban jövedelmező dolog a pol
gárságra nézve, ha különösen az állat
tenyésztésre adja magát és minél töbli 
jó vágó marhát visz a piacra.

Ezt azonban csak úgy lehet elérni, 
ha a búza és rozs területekből minél 
többet elvonunk és ezt az állattenyész- | 
téshez szükséges növényekkel pótoljuk. 
Mert csakis a jó takarmány előállítása 
teszi lehetővé azt, hogy minél több 
és minél jobb állatanyagot vigyünk a 
piacra, amint az Belgiumban, de külö
nösen Hollandiában az utóbbi évek
ben megtörtént.

Pedig hogy ez sokkal könnyebb 
és kevesebb megmunkálást is igényel, 
azt a földmivelő polgárok jól tudják 
és hogy ezideig mégis csökönyösen 
ragaszkodtak a búza és más kalászos 
növények termeléséhez, nem tudhatjuk 
be másnak, minthogy ragaszkodtak a 
régi szokásokhoz.

Jó és több állatállomány beszer
zése a legjobb mód arra, hogy a pol
gárság magának nagyobb jövedelmet 
biztosítson, de ezt csak úgy érheti el. 
ha nagyobb gondot fordít a takai 
mányuövények termelésére, valamint 
nagyobb gonddal fogják felkarolni a 
kerti növények termelését és a szár
nyas nevelésére is több gondot fordíta
nának, Különösen áll ez annak a vi
déknek a lakossága érdekében, ahol a 
fürdő és nyaralóhelyek túltömöttsége 
folytán nagy és kényesebb igényű 

közönség torlódik össze, mert, ezek 
sokkal nagyobb igénnyel bírván, min
denféle árut sokkal többet és jobb 
áron vásárolnak.

És ekkor a gazda még Bem fog 
mindig oly aggódó lélekkel nézni 
minden aratás elé, mert gazdálkodásá
nak okszerű fejlesztése által tudatára 
ébred annak, hogy a gyengébb aratás 
hiányait is könnyebben pótolhatja az 
állattenyésztés főleg azon helyeken, 
hol jó időjárás mellett is a gabona 
legfeljebb közepes termést ad,

Szemkórház Léván.
Karatíátli M. <lr. tb. megyei föorvosts!.

IV.
A kórházi szolgát kőszén és fa aprí

tással, annak a nagy éptiletben való azét hor 
dósával, a sok kályhába való fűtéssel, az ud
var és kert rendben tartásával, küldöne 
szolgálatok teljesítésével, bizonyos betegek 
ápolásánál va!ó közreműködéssel annyira 
igénybe veszi a kórház, hogy nem nélkülöz 
heti. A nagyobb szabású és külön épületben 
elhelyezett szemosztály, melynek legalább 
7-8, kisebb-nagyobb szobája, külön für
dője lesz, mely egy maga annyi fütő anya
got emészt el, mint a törzskórház, egy külön 
férfi szolgával kel! rendelkeznie és hasonló 
okoknál fogva legalább egy külön nöcselé- 
det ie igényel, ha uem kettőt.

Miután pedig egy ily, nagyobb szabású 
szemosztályt a jelenlegi kórházi épületben 
vagy annak tőszomszédságában uem lehet 
elhelyezni, külön konyhára is volna szüksé
ge. A lévai kórház jelenlegi konyhája kü
lönben sem felel meg, még a jelenlegi cél
jának sem. Abban a kicsinyes, szűk kony
hában, hol két egyén alig mozoghat, való
ságos kin naponta 30—37 személyre főzni, 
de még egyezer annyira, az merő kép
telenség.

A nagyobb szabású, külön épületben 
elhelyezett szemosztály okvetetienül szük
ségessé tenné, egy a törzskórháznak és a 
szemosztálynak közösen szolgáló, de külön 
álló nagyobb honyha létesítését és a sza
kácsnő mellett egy vagy hét külön kony- 
hacseléd alkalmazását.

Az a nagyobb szabású szemosztály te
hát szükségképen két külön orvos, két 
külön apáca, egy külön férfi szolga, .gy 
vagy két nő cseléd, azonfelül egy közös 
uj gondnok és legalább egy közös uj kony
hacseléd alkalmazását követelné. S igy a 
törzskórházzal, annak jelenlegi személyze
téből csak az igazgató, az apáca főnöknő 
és a szakácsnő volna közös.

A gondnok alkalmazása oly, nagyobb, 
rendszeres uj kiadást involválna, mely ed
dig nem terhelte a kórházi költségvetést. 
Miután pedig a nagyobb szabású szemosz- 
tálylyal kibővített kórház gondnoki teendői 
egy egész emberi munkaerőt követelnek, 
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akként kellene dotálni, hogy az illető egyén 
a megélhetése feltételeit a kórháznál meg
találja. Számításba véve az élet egyre fo
kozódó drágulását, a gondnok legalább is 
1800 koronába kerülne. Az igazgató fize
tését a munkaköre kibővítésére való tekin
tettel legalább 400 koronával fog kelleni 
megtoldani, a mi összesen 2200 koronát 
tesz.

A külön szervezetű szemkórháznál an
nak főorvosa, főorvosi fizetése melleit vé
gezhetné az igazgatói s az alorvossal együtt 
pedig a gondnoki teendőket; elesnék te
hát 2200 korona kiadás. Igaz, hogy akKor 
ott két apácával többet kellene alkalmazni, 
akik közül az egyik a fönöknöi, a másik 
a konyhabeli teendőket vá'la'né, a mi 480 
korona több kiadást jelentene; azonfelül 
még egy dö cseléddel többet is, írni évi 
120 korona k.adással járna. így a külön 
szemkórház, a minden képen szükséges 
személyzetének dotálásán fe'ül évi 600 ko
rona kiadást követelne szemben évi 2200 
korona személyi kiadással, mely a meglevő 
kórházhoz csatolandó szemészeti osztály 
felállításával járna.

Végül még néhány szót ezen nagyobb 
szabású Bzemosztály elhelyezéséről.

Miután tekintettel kell arra lennünk, 
hogy miudkét nembeli, fertőző és nem fer
tőző és oly szembetegek is vaunak, akiket 
egészen elkülönitve kell elhelyezni, lehető
leg nem kevés nagy kórteremmel, de több 
kisebb kórszobával kell ezen kórosztályuak 
vagy kórháznak rendelkeznie. Ha tehát 
40 ágyra terveznök a szemosztályt vagy 
kórházat, 4 hétágyas és 4 háromágyas 
szobával kellene annak biruia. A hygiena 
egy nemlázas, nem ragályos, nem sebt sült 
beteg vagy uem gyermekágyas számára 
óránkénti kétszeres légcsere mellett fejen
ként és óránként 80 köbméter levegőt kö
vetel. Eszerint kellő szellőző szerkezetie< 
ellátott 4.5 m. magasságú helyiségben leg
alább 8.88 négyszögmeter terüietuek kell 

egy ágyra jutnia. Hét ágyas szobának tehát 
62.16 n>! területtel kell birnia, háromágyas
nak 26.64 m2 területtel. Tehát 4 hétágyas 
és 4 háromágyas összesen 355.20 m2 terü
letre szorul, melyhez mütöszobára 12 m2, 
az alorvos szobájára 20 m2 és a két ápoló 
nöro 30 m2-t számítván tekintettel a többi 
szükséges mellékhelyiségre legalább 500 
négyszögméter terület kell.

Ily területet igénybe vevő helyisége
ket a lévai közkórház épületében annak 
eddigi rendeltetésétől elvonni nem lehet; 
de nem is lehet azokat annak közvetlen 
szomszédságában, az udvarban sem felépí
tőn', mert ott arra hely nincs. A kórház 
alsó kertjében egyéb okoknál fogva, azért 
sem volna az uj épületnek helye, mert azt 
a kert részletet nem lehet és uem szabad 
a rendes betegek baszuálatátói elvonni. A 
felső kertben azért uem iehet helye, mert 
a meredek parton, melyen szekér nem köz
lekedik, az épület vizzel és fűtő anyaggal 
való ellátása fizikai akadályokba ütköznék.

Csak egy helyen lehetne tehát azt a 
nagyobb szabású szemosztályt létesíteni, 
tudni illik a kórházi egyesület tulajdonát 
képező ezelőtti Lovass-fele telken, ha a 
szomszédos Nyitrai-féle magtárt és az efö
lött levő Friedmann-féie ház udvarának 
egy részéi hozzá lehetne csatolni. Az épü
letnek itt a báti ut felöl két emeletesnek, 
a kórházi kert felől egy emeletesnek kelle
ne lennie. A földszinten volna fürdő, mosó I 
éa főzőkonyha, fa- és széuraktár, a kórházi 
kert felső részét a szemkórházhoz csatolnád. 
A Lovass-fele ház udvarán levő kutból cél
szerű szivattyúval az egész házat lehetne 
jó vizzel ellátni.

* **

Az elmondottakból tehát a követke
zőket vonhatjuk le: különálló szemkórház 
vagy nagyobb szabású szemészeti osztály a 
kellő beteganyagot megtalálná Léván; de 
természetesen csak akkor, ha ezen kórház 
vagy osztály minden tekintetben tág teret 

nyújthatna egy szakképzett szemorvos te
vékenységének. A vezető szakember jó híre 
növelné a betegforgalmat, ez viszout biz- 
tositauá a szakember itt maradását.

Annak a különálló szemkórháznak 
vagy nagyobb szabású szemészeti osztály 
uak akként kell felszerelve lennie, hogy 
az ott működő vezető szakember mindent le 
szem betegnek megadhassa a kívánt segélyt,

A szemkórháznak külön szervezetű 
kórháznak kellene lennie, mert az. maga 
volna szükségképen akkora, mint a meglé
vő törzskórház; sőt ez esetben — a mint 
kimutattam — administrációs költsége ke- 
vesebb volna, mint ha a jelenlegi, mégis 
szűkéé megyei közkórbázzai szerves kap. 
csolatban állana.

* * *
Kimerítőbben foglalkoztam az ügygyei 

talán tovább is terjeszkedtem tárgyalásom
ban, mint a mennyire, tekintettel az idő
szerűségre kellett volna; tettem azt azon
ban a nyert impulzusok folytán főleg azért, 
mert az a meggyőződésem, hogy ha már 
valamit akarunk, legyünk mindjárt biztosak 
abban, hogy mit is akarunk.

Ha ez ügy, melyet úgy a városi kép
viselőtestület, mint törvény hatóságunk 
figyelmébe és jó indulátába ajánlok, meg 
valósulna is, e megvalásuiás nem egyhamar, 
nem egykönnyen fog történni. Az sok ki
tartást, következetességet igényel. A tra
choma ügyi kormánybiztos ur programújá
nak sarkalatos pontja a szemkórházak és 
szemosztályo c létesítése, az ö támogatására 
tehát számíthatunk. Az 1903 évi 110,000 
számú beiügymin'steri rendelet maga mond
ja, hogy a belügyi kormány intencióját 
fedi. E két körülmény csak is biztató lehet 
és ezért ajánlom, hogy a szemkórház érdé 
kében való mozgalom megindításával ne 
késsünk. Kérni mindenkinek szabad, nekünk 
annál inkább, mert a tőlünk elvett pénz 
ügy igazgatóságért úgy sem kaptunk még 
eddig semmi kárpótlást.

T A B C A.
Kiért a szivem . . .

Kiért a szivem vágyva dobban, 
Hogy ne it> aejt«ék, úgy titokban, 
A magányt kiért most keretiem ;
Óh boldogitaou a szerelem I

Szerese Te mást, én félreállok
Az életben nincsenek álmok
8 a Valóság úr csak mindenen . . ,
Eu uem vagyok még — semmisem.

Ne haragudj rám, hogy hozzátok, 
Olyan elvétve, néha járok.
Ha tudnád, hogy szálluék szárnyakon,
A jó szived fájna csak nagyon.

Te vagy szü öid szemefénye,
Kit úgy neveltek óva, féltve.
Uh, hogy lenne borzad igy jogom ? . . .
Nem, nem 1 . . Én titkon hordozom.

Nem tudod meg azt Te sem, édes,
Hogy vau egy álmom, balga, fényes,
Mely végigkísér az életen . . .
8 egy álom elég lesz énuekem ! . ,

Benkóczy József

A kis libapásztor.
Irta Kántor István, tanitó.

Jaj, de örül a kis Rózsik*,  mikor * 
sárgapihés, kis libuskákat kirakja a keltő
fészekből elsöizbeu a szobapadlóra I Rohan 
is a mamához kenyeret kérni nekik. Ha
nemhát ostoba kis állat a liba. Rózsiké 
gondoskodását figyelembe sem veszi, mereven 

bámul mindegyik maga eló, mintha azon 
gondolkodnék valamennyi, hogy tulajdon
képen hol jobb, az elhagyott tojásburokban-e 
vagy itt a szabad levegőn.

Rózsika nagy biztatására olyik-olyik üt 
egyet pici csőrével a földre az elszórt 
kenyérmorzsa után, s ha kissé nyitott csőre 
közé véletlenül egy morzsa csúszott, azt 
nagy erőlködéssel iparkodik elnyelni.

Dehogy is *ud  enni a kis ostoba.
Igen, de itt a kis Rózsi, megtanítja az 

őket, az ö ici-pici szivecskéje, melyben az 
anyatermészet rendje szerint ott rejtőzik 
már az a végtelenül gyöngéd anyaszoretet, 
befogadta mindannyit.

És a pici szívben ezen kis állatok 
tehetetlensége ébreszti fel azt az önzetlen 
önfeláldozó szeretetet, mely az igazi anyát 
jellemzi és akit, járjon az selyemben vagy 
rongyokban, oly magas piedesztálra helyezett 
a mindenség ura, hogy őt a királytól a 
koldusig minden férfitől hódolat illeti meg.

Mig a városi leánygyermek élettelen, 
cifra bábukra pazarolj*  mérhetetlen kincsét, 
kis szive szeretetéf, mely benne hamiB 
illúziót kelt és amelyet többnyire megun ; 
addig a falusi kis leány tehetetlen, apró élő
lényekkel fogla'kozik, szeretetteljes gonddal 
ápolja, neveli azokat éa meg nem unja soha.

Vájjon melyik a természetesebb ?
Nőnek a pihék. Mikor a patak partján 

a fű fakadni kezd ; mikor a legelőn a pázsit 
kizöldül ; köténykéjébe szedi kicsi gyámolt- 

jait és kiviszi a puha zöld pázsitra, miközben 
nagy gágogással kiséri öt az anyalúd. És 
ennél kezdetét vette az a sok-sok nyugta
lansággal és aggodalommal teljes idő, m.t a 
kisleánynak a libalegeltetés okoz.

Nem tréfa dolog ez, különösen aratás 
után.

Ti, városi kis leányok, boldogan aiusz- 
szátok legédesebb hajnali álmotokat, mikor 
kis társnőtök, a falusi leányka hajnalbasadta 
előtt már ott ügyel libáira, hogy az elhullott 
gabonaszemeket felszedegessék a tarlón.

Megvolt az iskola évzáró-vizsgája is 
már és a boldog gyermeksereg az aranyos 
szabadság érzetében vígan hajtja maga 
előtt, állatjait a szabadba. Kezében tűzvész- 
szöt tartva, Rózsika is tereli libácskáit, 
néha uéha felemeli vesszötartó kezét. Azért 
dehogy is ütné meg egyikét is, csak útba
igazítja vele a sorból elkószálni akaró ki» 
jószágot.

Hanem a virág, az a kis leány szivének 
is oly kedves virág; beh nagy szomorúságnak 
lett okozója I

A pázsitostól alig egy dobásnyira, a 
rétek alján terül el a mocsár, a kis liba
pásztor réme. Minden tavasszal nagyra nő, 
de nyáron sem szárad ki soha. Ritkán nő 
benne a nád is, de partját tavasszal a sárga 
mocsárvirág egész virágezönyeggel borítja 
be. Fenekén ragadós iszapdagvány fekszik, 
mely embert, állatot ott marasat. Helyenkin
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A barsmegyei gazdasági egyesület 
1907. évi működéséről.

Folytatás.

Legutóbb 1907 évben Tolnamogyében, 
március hóban Höi/yészen és Bonyhádon a 
titkár vezetésével, mintegy 50 Eazdatára 
volt, Nagy-Káina, Felső-Szecse, Vámod La- 
dány, Bars-Endréd. Bajka és Alsó-Várad ré
cére vettek 64 drb. szép tehenet és elö- 
ha.iúf étlag 600 kor. árban = 38’000 kor. ér 
tékbon, a ez^el Tolnamegyéből 230 drb. tehén 
és üsző behozatalunk volt a lévai járásban.

Ezen bonyhádi tehenek bikaivadékai 
képezik nagyrészben a kitenyésztés ozél- 
jaira vásárolt bikákat, s behozott tehenek 
utódai magasabb tejhosamukkaí gazdáinkat 
és tejszövetkeaeteinket iatápolják.

A tejszövetkezetek kis gazda tagjai 
teheneik jobb takarmányozásán- — igénybe 
vettek ujbó. az egyesület által rendelkezésre 
boesájtott 250. q korpát a katonai élelme
zési raktárból.

Az elmúlt év különösen takarmány ter
mesztése, az egerek rendkívüli nagy kár
tétele folytán alig számba vehető volt, a 
répában fellépett ormányos bogarak pedig 
répa termesztésünket rontotta meg úgy, 
hogy takarmány termesztésünk vajmi kevés 
volt, melyet állattenyésztésünk rendkívül 
megérzett, a tejszövetkezeteink is a tél 
folyamán a múlthoz képeit kevesebb tejet 
dolgozhattak.

A szar vasmarhateuyésztésre egyesük*-  
tünk a vöröstarka köztenyésztésének javí
tásán hat közre szarvasmarha diÍjazásokkal 
is. parkodik érdeklődést felkelteni kis gaz
dáinknál s pedig minden járásban, más és 
más körzetek részére, más és más községek
ben évenkint rendeztetik dijjazás 1906 év 
óta, hogy a (avulás és hanyatlás évenkint 
megállapittassék s nagyobb ösztönzést nyújt
son a több dij kis gazdáinknál.

A földmiveiésügyi m. kir. minister úr
tól 1500 koronát, a vármegyétől 600 koro
nát, az oszíái yí járás részére külön 200 ko
ronát kaptunk Vépi Vogronits Ödön nagy
lelkű nagybirtokostól. Díj (ázásunkat Bare- 
Thaszáron aranyosruaróu járás részére, 
Bars-FüssÖn verebéül járás részére, Zseb
zen a lévai járás részére, Zsarnóczán a 
szentkereszti járás részére s Oszlányban az 
osf lányi járás részére tartottuk meg.

sekély, de hirteleu mélyedésekké is telve 
Az ide lekerült libákat rögökkel dubaijak 
ki a fiák, de többnyire csaa napszámakor 
kerülnek elő. Mivel a mocsárjárta liba a 
felfalt viziférgektől elpusztul, jaj anna a 
iibapásztornak, aki libáit esteliden haza 
nem tereli.

Szegény kis Rózsika !
Amott a mocsár szélén marokba szedi 

a sárga virágot. Kötény kéje már tele van, 
de azért csak gyömöszöli bele. Majd leül » 
fűbe, koszorút kezd fonni. Micsoda boldog
ság lesz az : koszorús fővel ballagni haza a 
falun át | Hogy megnézik Öt majd az em
berek, amikor koszorús tővel, dalolva tereli 
haza a libákat.

Egy véletlen pillantása a mocsárra 
esik. Elsápad, kezéből kihull a virág. 
Megismeri : az ő libái ott úsznak a mocsár 
közepén. Szivét öszeszoritja a fájdalom, 
Majd hangos síiánkozassal futkos a partmenti 
fűben. Hívja, szólitgatja szoretetettel magához 

anyaiddal, de az ostoba szárnyas rá sem 
hederit. A félelem okozta szenvedés iszonyú 
teherrel nehezedik a kis lélekre. Az elgyö
tört lélek önkívületében fölemeli ruhácskáját 

belép a mocsárba.
Egy két lépés és — eltűnik ....
Nagyobb és számtalan apróbb piszkos, 

iszapon légbuborék jelenik meg a vizen. Az 
*8 elsimul és a libák vígan ásznak tova.

Legnagyobb falhajtás volt Bars-Füssön, 
körülbelül 200 drb. állattal, a Zselizi dija- 
zás mutatott fel legszebb egyedeket, melyet 
a lévai járás bouyhádi ivadékainak tulaj
donítunk.

Nagyon l ivánaios lenne, ha az állami 
közvetít a szegényebb községeinknél nem 
10 15 °/0 kedvezményt, adna, mert ily
szegény községek a magas beszerzéti költ
ségtől félnek, bikát ádanai közvetítéssel 
nem vesznek, van járás, hol egy bika véte- 
tét’ csak h ni ó’a az állami közvetítés m^g- 
Rzünt, azóta visszafejlődés észlelhető, így 
van ez az osziányi és szentkereszti járá
sokban.

Az egyesületünk oki. 13-i.ki közgyűlése 
határozatában azon kívánságnak és véle
ménynek adott kifejezést, hogy apa állat 
szemléjüket őszkor tartsák meg várme 
gyénkben a bizottságok, mert akkor már 
megállapítható a bi' ák milyensége, a bika- 
t^nyészképességük, őszig lévén erősen 
igénybe véve, tehát őszi kiselejtezésnél a 
községek nem kénytelenek t vaszig várni, 
őszkor jobb hús árak id vannak, keveseb
bet vesztenek, nem keíl télen tartani hiába 
és tavaszkor olcsón eladni az apa állatokat, 
télen és kora tavaszkor pedig könnyű 
szerről szép példányok birtokába lőhet jutni.

Legfontosabb lenne a bikákat, mint 
községi vagyont tartani, melyhez állandóan 
a járási ni. g«zd. bizottság elnöke hivatalo
san hozzászólhatna, a tak&rmányozás rend
jét és ápolását megállapíthatja, s ez irány
ban az 1899 törvénynek gyökeres átdolgo
zása válik szükségessé, hogy ne csupán az 
Odztatian barom tagú közös legelővei bíró 
községben, de a szabad gazdálkodást űző 
falvakban is egyáltalán mindenütt az apa
állatok községi tulajdont képezzenek, hogy 
a felettes ha’ónág felügyeld’o és intézkedése 
meg légyen a gyakoria'ban is.

Addig is m g az uj mezörendőri tör
vény ebben nem intézkedik, szabály rende
letileg kel vármegyénknek intézkednie.

Az okszerű gazdálkodást azemlélhetővé 
ke l tennünk járásonkint, a verebélyi és 
szeutkeresz.i járásban fogunk 1909-ben | 
minta parasztbirtokot alakítani a földmi- 
velésügyi ra. kir- miniszter úr támogatásá
vá'-; mert a kis birtokok átalakítását min
denkor a kis gazdák előtt szemlélet tárgyát 
képező ily para z'uiinta bír-ok mozdítja o<ö, 
mert látván a gazdák, hogy paraszt minta 
birtokostársuk hason'ó viszonyok mellett 
gazdálkodik és okaze’űsége folytán nagyobb 
jövedelemre tesz szert, e járását, egé-rz gaz
dálkodását híven utánozzák, megvetk alap 
ját egy vidéki körzet okszerű gazdálkodá
súnak.

Szövetkezés térén a legfontosabbról 
a tejszövetkezetekröl megemlékeztünk, fel
említjük még, hogy gazda körök, fogyasz
tási szövetkezetek létesítését egyesületünk 
közvetlenül illetve közvetve mozdítja elő, 
utóbbiakat a magyar gazdaszövetség pá
ratlan eredményeket felmutató kitűnő tit
kára Meskó Pál eszközli.

Folyt, köv.

Különfélék.
— Egyházi Kinevezések. A király 

Vetzel István besztercebányai székes- 
ogyházi tiszteletbeli kanonoknak is garaiu- 
szentkereszti plébánosnak a Keresztek 
Szent Jánosról nevezett szabolcsi címzetes 
prépostaáizOt adományozta. Velzel István 
i, inovezése vármegyénkben általános öröme' 
keltett. A Garam vidékének köztiszteletnek 
örvendő tudós lelkipásztora vármegyénk 
közéletében is előkelő helyet foglal el s 
mint ilyen a vármegye egyik vezető embere, 
kinek szava mindenkor súllyal bír. Kitün
tetésében mi közhasznú tevékenységének 
jól megérdemelt elismerését látjuk. Tur- 
csiíni/i Albert, nemcsényi plébánost pedig a 
hercegprímás a g: ramvidéki aleeperesi 
kerület t. r. alesperesévé és egyházi tan
felügyelővé nevezte ki.

— A Stefánia Arvaliázat fenntartó 
lévai Nőegylet küldöttsége e napokban 
óhajtotta hódoló tisztelgései bemutatni úi 
védnöknőjének Ö cs. kir. fensége Auguszta 
föherczegasszonynak, hogy az árvaház és 

fenséges fővédöasszonya között bensőbb 
kapcsot létesítsen. — Az udvari titkári 
hivatal azonban arról értesítette a nőegylet 
vezetőségét, hogy ö. es. kir. fensége Au
guszta főherczegasszony elutazást készülődései 
miatt csak szeptember első napjaiban fo
gadhatja a már bejelenrett küldöttséget.

— Házasság Odescaichi Edua her
cegnő, Odescaichi Artúr herceg, volt bars- 
megyei nagybirtokos leánya, mint Londonból 
jelentik, tegnapelőtt déli tizenkét órakor 
esküdött hűséget Mr. Lewis Scott Ell'Ot-n&k 
a St. Jamestemplomban. Az esküvőn mint 

Asznagy a menyasszony fivére, Odescaichi 
Zoárd herceg szerepelt s utána az arisztok
rata vendégsereg a menyasszony családjának 
házában gyűlt egybe fogadásra. A fiatal 
pár Skóciába utazott nászutra.

— Primlcia Ma egy hete, jul. 5-én 
mutat’a be «z Úrnak e!*ő  szent miséjét 
Bób János, Bób László polgártársunk fia. 
A rendes tiz órai nagy misét végezte, Bá'hy 
László prépost-plébános vezetése alatt, 
besztercebányai és helybeli kispap barátai 
segédletével. A manuduc or megható szép 
beszédben emelte ki a nagy fontosságú pil- 
anatot, melyben az uj misés e földi életére 

az Úristen szolgálatára szegődik. Mise alatt 
a mükédvelők énekkara emelte az áhítat 
mélységét. Megható volt a jelenet, mikor 
az ujmisés a mise végén megáldotta szü
leit, rokonait, barátait. — Délben az 
Oroszlánban ünnepi ebéden vettek részt a 
segédkező lelkészek, rokonok, énekesek stb., 
felejthetetlen emlőket szerezvén az ujmi- 
sésnek, boldog szüleinek. — Az ifjú pap 
tehetségét és szorgalmát mutatja az, hogy 
a theologia III. -és IV. évfolyamát egy 
év alatt végezte el.

— Arany menyegző Lélekemelő 
ünnepélynek volt szinheiye « hó 8-án Kis- 
gyarmath, hol Stampay József a neje sz. 
Dományi Terézia az ottani plébánosnak 
köztiszteletben és szeretetben élő szülei 
aranymenyegzöjüket tartották meg. Az ün
nepélyes szert misét Braun Ferenc ipoly- 
szakálasi esperes plébános mutatta be az 
üouepelt házas párért a Mindenhatónak ; 
iue-y után úgy a jubiláló házaspár, mint a 
teljes s.ámban megjelent gyetmekek, uno
kák és rokonok körülállták az Úr obárát, 
a honnan a celebráló esperes szivet meg 
indító beszédet intézett az ünnepeitekhez, 
azok gyermekeihez, unokáihoz, valamint a 
nagys .áiuu hívőkhöz. A beszéd alatt csen
des zokogás é« örömkönnyek hullása tölté 
be a virágoktól illatos templom hajóját, 
mely áldásként fonódott „az Isten kedves 
választottjaidnak, az ünnepelt házaspárnak 
őszfürtökkel borított homloka köré. — A 
szent beszéd után inegáldá a jubiláló há
zaspárt, mely után ők adták áldásukat 
hozzátartozóiknak. — Majd a plébánián 
történtek az üdvözlések, ahol az ősz há
zaspár sok kedves meglepetésben részesült*  
— A mennyegzői asztalnál 32-en foglaltak 
helyet, mely alkalommal egyik fiuk, títampay 
János köbö!kuti főtanitó felköszöntöjében 
kiemelte, hogy a Stampay család kétszáz 
évre visszamenőleg okmányokkal igazolható 
nemesi családból származott a uélküi, hogy 
a jó öregek tudatában lettek volna nemesi 
voltuknak, becsülettel megőrzött szeplőtelen 
nevüket, nemesen hagyták örökül gyerme
keiknek. — A jubiláló pár, a kik oly sök 
derék fiat neveltek a egyháznak és ha- 
*zának, a Mindenható kegyeiméből még 
igen ’ok ürömnek legyen réssose I

— A bársí ref. egyházmegye folyó 
hó 7-én Levan tartotta évi közgyűlését 
Patay Károly esperes és Kovdeh-Sebestyén 
Endre főgondnok elnöklete a att, A gyűlést 
az elnöklő esperes megható imával nyitotta 
meg, majd a főgondnok megemlékezett az 
év halottairól. Meleg .szavakkal parentálta 
el az ulhunyt Bartók Gyula erdélyi püs 
pököt és Kuliffay Gyula Garamszentgyörgy 
község volt lelkészét es egyházmegyei 
pénztárnokot. Ugyancwak a főgondnok in
dítványára 100 koronát szavazott meg a 
gyűlés a lévai tanítók házára. X. Fiús pá 
pának ismeretes brevéje ügyében a gyűlés 
felirat intézését határozta el. Ezután a 
szavazat szedő bizottság jelentette, hogy 
egyházmegyei egyházi aljegyzővé Akuos 
Lajos nagypeszeki lelkész, • tanítók egy 
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házmegyei képviselőivé Végh István, Pásztor 
Elek és Huszár Károly választattak meg. 
Majd az egyházmegyei — egyetemes 
nyugdijintózeti, — közalapi közpénztárnok 
választása következett, mely állásra nagy 
szótöbbséggel Csekey Dávid választatott 
meg. Ezután az újonnan választott e. me
gyei tisztviselők, tauitók letették az esküt, 
'tudomásul vette a gyűlés a Lelkésanyugdij 
intézeti, missió ügyi, közalapi, tanügyi bi
zottságok és a számvevőszék jelentését. 
Orle. megkeresésére 1848. XX. t. ez. életbe 
léptetése iránt ; Gömöri e. m. megkeresésére 
a lelkészi fizetéseknek 2400 koronára leendő 
felemelése iránt és a Gömöri e. m.tanitó-isko- 
lai vagyon telek könyvezése iránt a kon- 
venthez feliratok intézését határozta el. A 
Gr.-szt.-györgyi Egyház kérelmét pajtaépitése 
iránt elutasította. B zottságot küldött ki a 
Sródói-Egyház kérelmére „Szabó János" 
alapítvány rendezése céljából. Majd több 
egyház kölcsön és segély iránt benyújtott 
kérvényét tárgyalták. A többi körök a lé
vai egyház építkezési 'érvét is elfogadták, 
végül több kisebb ügy után az egyházme
gyei bíróság tartott ülést, melyen megala
kították az időszaki tanácsot és egy fel
lebbezést elintéztek.

— Uj kis papok. A julius eiején 
tartott felvételi vizsgalat alkalmával az j 
esztergomi egyházmegye kötelekébe 44 
ifjút vettek be növendékpapnak és pedig 
osztályok szerint a következőket: Eszter
gomba : Theologiára : Béniik István, Halász 
Sándor, Károlyi Lajos, Kurucz János, Fon- 
dovics Lajos, Rabenseifer Alfréd, Sólymost j 
Dezső, Vörös János. VII. osztályra : Markold 
István, Rothnayel Sándor. VI. osztályra : 
Babirák József, Herda Rajmund, Holcz.nger 
Ignác, Krizsán Gyula, Tompa Ferenc, Ürge 
József. V. osztályra : Adamecz Gáspár, i 
Allerám Sándor, Füzessöry István, Kincses 
István, Oross Elek, Pápay Gyula, Pataky 
Sándor, Peri Mihály, Pisny Valér, Poór Géza, j 
Valach Mihály. — Nagyszombatba : VII. 
osztályra : Matovics Emil, F2. osztályra : j 
Kohutovics János, Kristufek Ven-lel, Petrovics I 
Jáuos. V. osztályra : Balogh István, Bruckner | 
József, Bruga István, Panlik Mihály, Smátrala j 
Sándor, Urbán Bódog. — Pozsonyba : V. | 
osztályra : Csizmazia László, Fray József, 
Pusker Ferenc, id. Thaller István, ifj. Thtdler 
István, Veszély Medárd.

— Erdei üdülőtelep gyermekek 
szamára Szómba'helyen a tuberkulózis | 
ellen vedekezö egyesület egy erdei iskolát I 
(üdülőtelepet) létesített az iskolai szünidő | 
tartamára, hogy abban a tuberkulózisra 
hajlamos szegényebb sorsú gyermekek 
szervezete erŐBbödést nyerjen. Ez a szép 
humánus intézmény eddig Magyarorezágon 
az első. A város 10 holdnyi erdőterületen 
(erdöszélen) felépítette a szükséges épületet, 
ahol a gyermekek állandó orvosi és nevelői 
felügyelet alatt reggeli 6 órától este 6 óráig 
tartózkodnak, játékkal, hasznos, ismeretter
jesztő szórakozással elfoglalva, bőséges 
táplálékkal, kitüuő ivóvízzel ellátva. Az 
intézmény egyelőre 30 gyermek számára 
létesült. A megalapozásban nagy része van 
az ugyancsak Szombathelyen megjolonő 
Gyermekvédelem című kitűnő folyóiratnak.

—■ Szövetkezet nem terjesztheti 
ki működését kulturális célokra A 
múlt évben „Altaláuos fogyasztási és ter
melő szövetkezet" címmel Aradon uj szövet
kezet létesült. Célul azt tűzte ki, hogy 
tagjai részére élelmiszereket, háztartási és 
egyéb árucikkeket termeljen és árusítson, 
lakóházakat építsen és végül, hogy tagjai 
részére kulturális intézményeket létesítsen. 
A szövetkezet az aradi törvényszéknél 
kérte a cégek jegyzékében való felvételét. 
A törvényszék helyt adva a kérelemnek, 
elrendelte a cégbejegyzést és törvényszerü- 
leg ielterjeztette a cégkivonatot a kereske
dem! minisztériumhoz, hogy azt a Központi 
Értesítőben tegye közzé. A cégbejegyzések 
felügyeletére kirendelt miniszteri biztos 
azonban megtagadta a Központi Értesítőben 
való közzétételt és előterjesztést adott be 
az aradi törvényszékhez a cégbejegyzés 
ellen. Kifogásolta azt, kogy egy szövetke
zet feladatai közzé kulturális intézmények 
létesítését veszi fel, holott szövetkezet csak 
tagjai gazdasági, anyagi érdekeinek kielé

gítésére alakulhat. Az aradi Törvényszék 
a cégbiztos előterjesztésének kelyt is adott, 
és felhívta a szövetkezet Igazgatóságát, hogy 
az alapszabályoknak ezt a pontját törölje. 
A törvényszéknek ezt a határozatát az 
igazgatóság megfelebbezte a nagyváradi 
kir- tájához, amely februárban megváltoz
tatta az aradi törvényszék határozatát és 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy mivel 
a kereskedelmi törvény nem tartalmaz tiltó ren
delkezést arra nézve, hogy egy szövetkezet 
kurturális intézményeket is létesíthessen, az 
aradi törvényszék eljárása nem volt helyes. 
A törvényszék közölte a királyi tábla 
határozatát a miniszteri biztossal, aki viszont 
ezt a határozatot megfelebbezte a kúriához. 
A kúria a napokban tartott nyilvános ülé
sében megváltóztatta a tábla határozatát és 
az aradi törvényszék határozatát hagyta 
helyben. A kultúrába tevékenység — mondja 
az indokolás — kívül esik a kereskedelmi 
jellegű működés körén és az a szövetkezet, 
amely ilyen feladattal alakulna, nemcsak 
kirá yi bíróságoknak hanem aközigazgaztási 
hatóságoknak is felügyelete ób ellenőrzése 
alá tartoznék, ami pedig hatásköri összeüt
közésekre adhatna alkalmat.

Közönség köréből.
i.

Köszönetnyilvánítás.
Koüer János m. kir. főerdész ur Fel

sőhámorról 10. kor., Heinemann Gyula lé
vai csípés?, a Fejes János ellen biróilag 
meg Ítélt követelése czimén pedig 2 kor. 
64 fii. összesen 12 kor. 64 fill. adomá
nyoztak Stefánia árvaházunk ezéijaira. Fo
gadják a neroesszivü adokozók hálás köszö- 
netünket.

Mély hálával tartozunk egyben garam- 
veszelei Kazy János v. b. t. t. cs. és kir. 
kamarás úr ö Excellentiájának ama fenkölt 
nemes elhatározásáért, amnlylyei ö maga 
garamveszelei Kazy Jánoané úrasszony Ö 
Kegyelmességr és garamveszelei Ifj. Kazy 
János ur O Nagysága alapító — garamve
szelei Kazy Helén és Margit urleányok 0 
Nagyságaik pedig rendes ragokul szerény 
zászlónk alá szegődni méltóztatak mi által 
Stefánia á. vaházunk nagyobb anyagi támo
gatáshoz jutott. Az latén áldása kísérje ne
vezett föurat és egész családját I

Léva, 1908. julius hó 8 áo.
Leidenfrost Tódorné Faragó Samuul 

uöegyl. tb. elnök nöegyl. titkár.

II.
Régi dal régi csatornáról.

A Bars 1904. évi 29.-ik számából:
„A református papiak mögött fennakad 

az árvaházig terjedőleg, ama büzhedt, bé
kanyálas, poshadó, sz-nny vizeket is magába 
fogadó tócsa, melyet a közönség angyali 
türelemmel és keloti indolentiával tűr; mely 
ellen tudtommal még a nőegyesület sem 
volt kepes sikeres lépéseket tenni, pedig 
botrányszamba megy, hogy a zeengekoru, 
szegény árva gyermekek lakóhelyiségeit 
szükségképen ennek a bűzös pocsolyának 
a levegőjével kell szellőztetni."

A Bars 1905 évi 39-ik számából:
„ ... Ez az egészségtelen, undorító bűzt 

terjesztő iszap, mely mindenféle kór ténye
zőinek melegagya lehet, most szabadon 
fekve, még több bűzt terjeszt (tudniillik 
akkor szeptember közepén hányták ki ezt, 
sub titulo tisztítás) és fog minden esőzés 
utdn terjeszteni; felesáradva pedig fel fog 
porzani, bakteriumjait szélnek eresztve, 
első Borban az árvaház lakóhelyiségeibe, 
melynok lakói szemhurutjukat is nagyrészt 
ezen egészségtelen behatásnak köszönhetik.

„Hogy az elsőfokú közegészségügyi 
hatóság erre szokása szerint nem gondol, 
azt úgy is tudjuk és ezért szellőztetjük a 
dolgot a nyilvánosság előtt, hátha talán 
mégis — es egyezer eredménnyel ?

„Azt az iszapot el kell onnan távolí
tani, annak nem szabad ott maradnia . , ■

Ezeket mondtam ezelőtt 4, illetőleg 3 
év előtt. Hogy felszólalásomnak volt-e 
eredménye, arra feleljenek azok, akik gyak
rabban járnak arra, a kik saját szemükkel 
és orrukkal győződhettek meg róla, mi 

történik most, mialatt e sorokat irom, ab
ban az ominózus sikátorban, a hol az em
lített osatorna bűzlik.

Végre, nagy idő után és bizonyára a 
városi tiszti orvos e hó 2.-án közzétett ha
tározott kijelentése hatása alatt, hozzáfog 
tak annak a csatornának megbolygatásáhot 
ma, 1908. évi julius hó — érts meg jól; 
a kánikula havának — 4.-ik napján, midőn 
kipróbált hőmérőm 30. C°-t mutat — ár
nyékban I

Készakarva nem mondtam, „tisztításához', 
mert az nem tisztítás, ha azt a rohadt, 
bűzös, iszapos valamit az árok fenekéből 
anna - partoldalára hányják és ott hagyják, 

A kik tudtuk, hogy a tiszti orvOB már 
1903-ban hozta a hatóságnál javaslatba e 
csatorna sürgős jókarbahelyezését, aszfalttal 
való kitöltését s a kik az ö nyílt levelét 
e hó 2-án olvastuk, méltán megütköztünk 
azon, hogy a hatóság öt év óta ez ügyben 
ez állapot legtürhetetlenebb nyilvánulásai még 
ideiglenes elhárítására sem tett semmit, mer- 
ez a bűzös csatorna sürgős orvoslást követel, 
az nem várhat, mig az az általános csator 
názás valamikor megvalósulhat. Annak a 
bűznek a kipárolgását, melynek ez a csa
torna a melegágya, minden áron, már most 
kell lehetetlenné tenni, ha az aszfalttal ki
töltés, vagy amint én ajánlom, faburkolattal 
való ideiglenes födés még annyiba kerül is 1 1

Az 1876. XIV. t. o. 140 és 141 §-a 
a közegéssségi viszonyok fölötti őrködést 
az egészségrendőri közegek kötelességévé 
teszi. Nálunk azonban oeak magánosokkal 
szemben szokta a rendőrség e kötelességét 
gyakorolni. A hol nem magán egyén oka a 
visszásságnak, ott rendőrkőzegeink nem lát
nak, nem hallanak és nem szimatolnak, ott 
a közönség kénytelen azok szerepét vállalni. 
A közönség köréből hírlapi utón nyilvános
ságra hozott visszásságokról az I-sö fokú 
közegészségügyi hatóság azonban látszólag 
nem vesz tudomást. Pedig a 154. § f.) 
pontja Bzerint egyebek köiött a csatol
nák —, emésztőyödrök —, fVyó és álló vi
zek körül „tapasztalt hiányok elhárítása 
iránt' is neki kell intézkednie.

Azt mondhatná valaki, hogy senki, a 
hatóság sem köteles a helyi lapokat bújni 
és esetleges panaszokat azokból tudomásul 
venni. Csakhogy ezt a védekezést nem fo
gadjuk el, mert úgy a közigazgatási tiszt 
viselő, mint rnind-n más müveit ember, aki 
társadalmi állásánál, képviselőtestületi tagsá
gánál, szellemi befolyásánál, s a beléje he
lyezett közbizalomnál Jogsa hivatva van a 
közügyet tehetsége és képessége szerint szol
gálni, tartozik lakóhelye helyiérdekű lapjait 
o vasni.

A hatóságnak a helyi lapokban hangzó 
panaszokat szintén tudomásul kell venuie, 
és azok indokolt vagy alaptalan voltáról 
magának meggyőződést szereznie. Ha pe
dig ugy tapasztalja, hogy a város közön
ségéből felhangzott panasz jogos, akkor 
minden tőle telhetőt el kell követnie, hogy 
a tudomására juttatott visszásságokat hala 
dék nélkül tényleg megszüntethesse.

Ilyennek képzelem én a közegészség 
ügyi törvény szellemében való eljárást, 
ilyen eljárás vall nézetem szerint a törvény 
szándéka iránti érzékre, ily érzéktől áthatva 
szeretném minden városi tisztviselőnket 
tudói.

Örömmel értesültem a közgyűlési mog- 
hivóból, hogy a kérdéses csatorna ügyében 
beadott kérvények tárgyalását napi
rendre füstén s igy remélhető, hogy 
ezt a dolgot is a közkívánatnak megfelelőig 
nyélbe ütik.

dr, Karajiáth.

Hivatalos közlemény.
10S/1SOB E. Mám.

Meghívó!
Léva r. t. város képviselőtestülete 1908 

évi julius hó 14-én — kedden — d. u. 4 
órakor rendkívüli közgyűlést tart, melyre a 
képviselőtestület összes tagjait tisztelettel 
meghívom.

Léva, 1908. évi julius hó 9-én.
Bódfog-lx 

polgármester,
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Hirdetmény.
göshirré teszem, hogy a kutya ái'omá- 

nyAnak ebadóaáa cséljábó elrendelt össsei- 
rA»a 1908 évre vonatkozóiébeterjesztetvén, 
,z iiaszeirás az érvényben levő szabály rendelet 
4 §.» rendelkezéséhez képest folyó évi
biliiH hó 15 étöl kezdődő 3 nap, időtartamon 
{lt a városi számvevőségnél d. e. 8 12 óra 
közben közszemlére kitétetik avégböl, hogy 
tz érdekeltség azon idő alatt azt betekint- 

a esetleg a téves bejegyzések ellei 
Zisvét»leit ugyanazon idü u atr érvénye- 

githeMP.
Lóvá, 1908. évi juliua hó 2-án.

Bod.og'h. XuaujoB, 
polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1908 év junius hó 28-tól 1908 évi julius hó 4 éig.

Születés.

Nyilttér.

SEIDLITZ-POR
Etiyh-, oldó tz szer mindazoknak, kik emésztési 
/.ivarokban Óh az illő életmód egyébh következni, 

yeiben szenvednek.
Egy eredeti doboz ára 2 korona.

Vitl ki gyógyszertárakban kérjük InzEoII
készítményeit.

I' MOL.L-F É LE-TI
SÓS -B0RSZES2

bedörzsölés.
e.'Minert, régi j hírnevű háziszer 
szaggatás <-s hűtésből származó 

mindennemű b :■ gségek ellen.
Eredeti üveg ara Irox. 1.©O 
Kaphat- minden gyógyszertárban 

s drogériában.

Föszetküldösi hely MOLL A gyógyszerész
• s l.ir. mlv. bzíliitó, Becs, I. Tuchla'lbeu 9.

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 1-én 3833 szám 
alutt kelt I. M. rend det 8 §-ábau kijelölt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1881 évi LX. t. c. 170 §.a értelmében a bánatpénznek 
a biróságuál történt előlege*  elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság iniut telekkönyvi 
hatóságnál 1908 évi április hó 15 uapján.

Hoffmann Árpád
kir. albirő.

KÖNYVKERESKEDÉSÜNKBEN
tanuló felvétetik

Csakis néhány gimnáziumi osstályt 
végzett ifjú vétetik fel,

NYITRAI és TÁRSA
LÉVA.

A szálút iiere ►» □ ts

A gyermek
neve

Budák Istváu Nizl Rozália L auy Rozália

Pintér Géza Bella Julianna hu Géza Jenő

Neinn.in Dávid Neuniaii Aranka leány Ibolya

Váczi Istváu Gál Rózália tiu Sándor

Vöiösmarty Miklós Lázár Hona tíll halva szil)

Fekete Balázs Zvoleuszki M Irány Erzsébet

Drapák Rafael Majtáu E. leány Ilona Anna

Ocsiák György Jaros Mária fiú halva szül.

Halálozás

Az filinmvt afiie Kor* A haUI oka

Kramiuer Fereuc 57 éves Szivbénuláa

özv, Szelestey Sándor 65 . A^p. kimerülés

Balassa János 40 „ Ti'dögiimökor

Lévai piaciárak
Rovatvezető; Kónya Józse’ rendőr V *p  ’táuT

Bii«4 m.-ioÁBHÁnként 22 kor. 40 fii 23 
tor 30 fill. — Kétszeres 18 kor 40 fill. 18 
^or. 69 fill. — Hoz*  16 kor. 40 fill. 17 ko- 
20 fill. — Árpa 12 kor. 80 fill. 13 kor. 60 
fill. — Zab 16 kor. 80 fill. 17 <or. 80 fill
— Kukorica 14 -*or  40 fill 14 kor. 90 ti'i
— Lencse 24 kor. 60 fii . 24 kor. 80 filL 
Bab 14 kor 40 fi’1. 15 k r. 20 fi ! Kö
les 9 kor. — fill. 9 kor 60 fii'.

1552/1908 tlkvi szám.

Árverést hirdetmény 1
A lévai kir. járáabiróaág mint tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy Nagy Istvánná szili. Péter Lídia 
végrehajtatónak Péter Balázs es nejn Török Zsófia 
végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében 
benyújtott árverési kérvénye fo'ytan a nevezett végre
hajtató javára 283 koroua költség töke 21 korona 80 
fillér eddigi végrehajtási ezúttal 17 korona 30 fillérben 
megállapított árverés kéreti valamint a még felmerülendő 
további költségeknek kielégítése végett az 1881 évi 
LX. t. ez. 144 § a alapján a végrehajtási árverést a 
végrehajtás szenvedő Péter Balázs és neje Tóth 
Zsófiának a lévai kir. járásbíróság területén Garainlök 
község határában fekvő es a garainlöki 299 száma 
tjkvben A í. 1 sor IBI hrszám aiatt. felvett egész 
ingatlanuk és azon épült 73. ö. i. számú házukra 457 
kor. ugyanezeknek i gr. löki 364 sztjkvben A I. 1 
sor 447 hrszámu egész ingatlanukra 48 kor. ugyane
zeknek az ottani 612 sztjkvben A l. 1 sor 132 
brszatnu ingatlanuk és azon épült 74 sz. házuk valamint | 
A I 2 sor 467 hrszámu ingatlanukra együttes 57 
korona, a végrehajtás*  szenvedő Péter Balázsuak a 
garainiöki 887 sztjkvben A I. 1 sor 1430. hrszámu 
* gesz ingatlanára a C. I. tétel alatt özv. Juhász 
Báüntné sz. Páter Lídia javára bekebelezett Özvegyi 
jog fentartása mellett 170 korona, ugyancsak Péter 
Balázsuak a gaiamiöki 328 sztjkvben A I. 2 sor 346. 
446. hrszámok alatt felvett ege'sz ingatlanra es az 
ebhez tartozó */ 4 telek után járó közös legelő illetmé
nyére 259 korona, Ugyanannak ugyanezen tjkvben A 
íí I. 2 sor 1581. 1355. hrszám alatt felvett rgész
mgatlauara 60 korona, Péter Balázs és ueje végre ■ 
hajtást szenvedők valamint a végrehajtási törvény 156 

a alapján a társtulajdonos »zv. Szabó szül. Péter 
Sárának i garainlóki 327 sztjkvben A 1 sor 991/a. 
hrszám alatt felvett egész ingatlanára 260 korona, Tóth 
Lajos úgyis mint a végrehajtást szenvedő Péter B*  
lázsué szül. Tóth Zsófia */•  rész illetménye utáni 
jogutód és úgy is mint a végrehajtási törvény 156 §-a 
szerinti társtulajdonosnak a garaiulöki 291 szamu 
tjkvben A I. 1 sor 653jb*  hrszám aiatt felvett egész 
mgatlanara 100 korona, Péter Balázsáé szül. Tóth ‘ 
Zsófia végrehajtást szenvedőnek valamint a végrehaj
tási törvény 16 alapján Juhász Károlyué szül. 
Tóth Lídia, kisk. Tóth Lajos, Juhász Károly né szül. 
Tóth Juliauua és Tóth Erzsébetnek a garamlöki 562 
számú tjkvben A I sor 997. hrszámá egész szőllójükn- 
96 korona, ugyanezeknek az ugyanezen tjkvben A 3 
sor 1J1U hrszámu egész szellőjükre 88 korona kikiál
tási árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
irgatlan-’k az 1908. évi julius ho 31. nspján délelőtt 
9 orakor Garamlök község házánál megtartandó nyíl 
v.iuos árverésen A kikiál’a*  áron alul is el fognak 
adatni.

Zsákkölcsönzö Léván kölcsön 
zsákokat úgy helyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat éa zsákokat ír jutányos 
áron elad Unyár Adóit Léva Kohári utega

Eladó szőlő.
el dó. Bővebbet dr. 
né! Léván.

Orbánhegyen pincze 
hajlékkal egy szöllö 

Szilárd Samu ügyvéd-

Csá.szárfürdö Bpesten. X 
gyógyhely, a magyar lrgalmas-rend tulajdona 
Elsőrangú kénes hévviz gyógyfürdő ; modern 
bereudezésii gőzfürdő, Kényelmes iszapfürdők, 
uszodák-, török-, kő- és márvány fürdők; hő 
lég-, szénsavas-es villamos vízfürdők. Ivó-kura. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak. Prospektust ingyen és bér
mentve küld az igazgatóság.

Superphosphat
ajánlom a legolcsóbb versenyárakban kir- és 
nagy mennyiségben esetleg kocsirakomá- 
nyonként. Werboftzky Joachlm Léva, Bars- 
megye.

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony caöppek

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

Egy üveg ara I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 1. után
vét mellett.} postán nem küldetik.

Beszerezhető ;
Bittner Gyula gyógyszertarában

Gloggnitz (Alsó-Austria.)

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván

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

állandó gépkiállítás 
vsn berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődi! 
közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel 
"zolgálok.

Hazai gyártmányú gépek 
'!• m. HOFTTF.hr és SCHRANTZ féle gőzeaéplő 
készletek, GANZ féle motorok minden uagysagban 
v#lamint minden e szakba vágó gépek és géprészek

Fa- és érc koporsók.

Szabadalmazott érckoporsók BeschortHtr gyárából 
légmentességtí. Gyermekeknek 18 koronától fölfelé. — 
Felnőtteknek 60 koronától 100 koronáig.

Fakoporsó
Gyermekeknek 4 koronától fölfelé. — Felnőtteknek 
16 Koronától fölfelé.
Koszorú 1 korona 80 fillértől 30—30 koronáig.
Raktár: Kern Testvéreknél Léván.
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Varrógépek és Műhímzés
valódi első magyar szab. Adria-, Díirkopp- és Gasse-féle uj Singer gépsk 
igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

Árak részletfizetésre: korona
moBopol-, Díirkopp é« OaM.r uj Singar -urrógép M-tól 7S-ig

- ------ J- '”-■4-------1 72-tői 80-ig
78-tól 88-ig
76-tól 80-ig
86-tól 96-ig
96-tól 100-ig 

100-tól 120-ig 
130-tól 150-ig 

120 koroua
160 koroua
44 korona

Uj Binger médium ipuroegép állríuyuyal
Titouil uj u»gy Siuger S-M iparul verrógdp . 
Nagy Howe iparos rarrógóp
Vaódi izabadalra. Adria családi varrógép

„ láb óa kéai hajtásra 
Körhajói caa'ládi (Kiugaohiff) gép .

, iparul (Kiugiohiff) gép
Valódi Díirkopp — kiiapontoraó — gép oialádi 

M . ipáról
Uj Biuger oaaládi varrógép kéaihajtáara

Mfihímzési készülék ára 4

Olosó áraim feltűnést keltenek I
Egy elektro-goldin bor 
gony Rement-Zsebóra 3 
std Roskopp szabadalom. 
Elektrolánccal 1 trt 95. 
3 drb egyszerre véve 5 
írt. 50, 6 drb. 10 frt.

korona.

Legjobb géptük, részek és hajók olosón.

F0ra.lctA.x-:
KERN TESTVÉREKNÉL, Léván.

Mótorvevők figyelmébe
Herkulesmótorvállalat.

-V.. Vdczl-ut 30.

Ajánlja úgy cséplési. mint malom
üzemre kitünően alkalmas, legegysze
rűbb benzlnlokomobiljait, melyek V. kér. 
Váci ut 30 szám alatti gyárban bármikor 

üzemben megtekinthetők.

Teljes 
jótállást 
kifonastalan 
üzemért

Üzemzavarok kizárva.
Bámulatos egyszerű szerkezet I 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás ! ! 
13—14 éves fiú Is kezelheti I

Árjegyzék ingyen I Olcsó arak részletfizetésre 1 

200 íó, elltaeri leiéi s Migyirországon üzemben IM ■iterskrél
I

hogy ha vevője utolérhetlen hatásánál fogva közismert nZ*oherliH “-t kér, ne 
akasszon nyakába megtévesztő surrogatumot. — Sajnos azonban vannak más
féle kereskedők is. — Ennélfogva mindenkit a ki valódi Zacherlint akar 
venni, nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben 
megtévesztően hasonló üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék 
hogy pontosan ügyeljék a „Zacherlin*  névre.

IGNATZ CYPRES.
Krakau Florianersgasse 49.

Díszes kópes árjegyzék ingyen és bérmeutve.

gyermeklisztje 
csecsemők labbadozok 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTALMAZZA 
[gy doboz ára lkor.BOfiII.kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában, ugyanott ismertető iratok ingyen

KJVédjegy: „Horgonyt*  j_-____

ALinimení. Capsici comp., > 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótlek*  |
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már i 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, ostiznál és meghűlé
seknél, bedörzsölésképpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony4* 
védjegygyei és a Rlchter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ara üvegekben 
K —.80, K 1.40 és K 2.- és úgyszólván min- g 
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: n 
Török Józspí gyógyszerésznél. Budapest 1

Dl Rlchter gyógyszerára az „Arany oroszlánhoz*'. » 
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. y

Tisztásává 30.000 koronával 
szavatoltatik.

A konyhában és házban 
mindent, ami ogyáltalábaa moteteó te Sím- 
ttthteó, OMkis

schicht szarvasszappanával 
tiutlteunk. ■ aaappan évtieedeken te folytatott 
beható te lelkiiameretea tanulmányoKÁsnak 
eredménye. Moaóereja rendkívüli, aaavatolt 
tiaata te ment minden káros keveréktől. Qond 
nélkül haaanálhatő tékát minden tisatitási 
eélra, még ott la, hol kteOnségM aaappan 
felmondja a aaolgálatot vagy kttlönöa gondosság 

satlkségeltetik.

□□□□□□□□□□□□a
Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.


