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előfizetési

Egy évre . .
Hat hóra . .
Három hóra . 
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.

HIRDETÉSEK
Q centiméterenként - 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird irodák 

árengedményben részesüljek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. _ - ” ’ ' “

Kéziratok vissza nem adatnak. Megjelen vasárnap reggel.
FELELŐS szerkesztő: HOLLÓ SÁNDOR 1 FÖMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

ALAP KIADÓJA - NYITRAI és TÁRSA.

A városok terhe.
(K) Kétségtelen, hogy a szükséges 

városi adminisztrációt) kivül a városok, 
» törvény és miniszteri rendeletek 
következtében sok. kizárólag az állam
hatás körébe tartozó funkciót végeznek 
» nélkül, hogy az állam a városoknak 
ezt a megterheltetését anyagi erejük 
gyarapításával fokozná. Igaz ugyan, 
hogy az állami ital mérési jövedékből 
azok a városok, melyek ezt önmaguk 
kezelik, bizonyos mértékben részesedést 
kapnak, azonban ez oly kevés, hogy a 
városok a fokozottabb tevékenységet a 
közigazgatás kiadásainak emelése nél
kül teljesben! nem is képesek. S 
miután a városok legtöbbjének magán
vagyona nincs, a pótadóra támaszkodik 
minden akció, s igy közvetlenül az 
adófizető polgárok érzik a város ter
heinek nyomását.

Nézzük csak Léva városának terhét. 
Évtizedek óta 33% pótadója volt. 
Azonban a fejlődés következtében a 
városi adminisztrációt is újjá kellett 
szervezni. 1892-évben életbe lépett egy 
uj szervezési szabályrendelet, amely 
azonban csak az akkori állapotra volt 
tekintettel s igy nem okozott nagyobb 
változást. De ez a szervezés már a 
harmadik-negyedik évben kinőtte magát 
s dacára annak, hogy a közönség 
takarékosság szempontjából nem töltötte 
be a pénzügyi tanácsnoki állást, a 
megváltozott viszonyok, a minden
felül mutatkozó akta-szaporodás, a 
muukának csaknem megkétszerződése, 
de meg a piacon hirtelen beállott 
drágaság sürgősen követelték a refor
mot a városi adminisztráció terén. 
Emelnünk kellett a fizetéseket, hogy 
tisztviselőinknek legalább tisztességes 
megélhetést biztosítsunk, szaporítanunk 
kellett a személyzetet, hogy az állami 
funkciókat is becsülettel elláthassuk.

E mellett azonban nem volt szab.d 
megfeledkeznünk arról sem, hogv Léva 
városának saját jövője érdekében is 
oly kötelességei vannak, melyek mind 
tekintélyes anyagi áldozatot követelnek. 
Ehhez járult az is, hogy Léva városa 
bármit kért is az eddigi kormányoktól, 
csak úgy teljesítették kérelmét, ha 
ahhoz a kormánynak nem kellett hozzá
járulni. Szóval mindig a maga erejére 
utalták és soha nem vették tekintetbe, 
hogy annak a városnak vagyona nincs, 
csak két kézzel dolgozó földmives, 
iparos, kereskedő polgárai, tehát ezek 
érzik a város terhét, leginkább.

Jövedelmi forrásaink nem lévén, a 
Pótadót is emeltük Ez a k-gellenszen- 
vesebb minden jövedelmi források 

közö t. S megvalljuk őszintén, hogy a 
j pótadó emelését mi csak a végső 
; szükségnek kívánjuk fenntartani, urv<J 

ez soha nem jogos és méltányos és a 
polgárság áldozatkészségét aránytalanul 
igénybe veszi.

Hangsúlyozzuk tehát, hogy ezt a 
jövedelmi forrást a terhek könnyítésénél 
többé figyelembe venni nem lehet, 
mert épen fordított eredményt értünk 
el vele

Azonban a városok terhei a roba 
rnosan kifejlődött közigazgatási kiadá
sainak következtében aránytalanul 
megnőttek. És ha tekintetbe vesszük 
azon kulturális és közgazdasági érde
keket, melyek ápolását az állam és a 
társadalom követeli a városoktól, kons
tatálnunk kell, hogy a városok, főleg a 
kisebb vidéki empóriumok polgáraik 
súlyosabb megterheltetése nélkül fela
datuknak alig felelhetnek meg.

Épen ezért kötelessége a kormány
nak a vidéki városok fejlesztéséről terheik 
könnyítése által gondoskodni. És pedig 
akképen, hogy jövedelmeiket fokozza 
részben közvetlenül, részben közvetve.

Közvetlen fokozása a jövedelemnek 
akként volna lehetséges, hogv egyes 
jövedelmi forrásokat az állam átenged
ne a városoknak az állami funkciókkal 
felmerülő kiadásaik rekompozánciója- 
képen. Ilyeu lehetne a regálé, melyet 
a városok jelenleg is kezelnek nagy 
részben s átadása semmiféle különösebb 
nehészséggel nem járna, A kormány 
ezt már úgy is régebben tervezgeti s 
megvalósításának idejét is most már 
elérkezettnek hisszük.

Közvetett fokozása a városok 
jövedelmének akként volna lehetséges, 
hogy a kormány odabatna, hogy a 
gyárak nem mind a fővárosban, hanem 
a vidéki városokban is létesüljenek. 
Magának az államnak gyárai, jövedel
mező vállatai a vidéki városokban 
nyerjenek elhelyezést, mivel a főváros 
amúgy is fejlődik, sőt a vidéki városok 
mellőzése és az ő túlságos dédelgetése 
következtében aránytalanul kifejlődött 
a többi városok mellett.

A vidéki városok az állami közi
gazgatásnak legfontosabb tényezői, a 
mit maga a községi törvény, de külö
nösen az azóta hozott számos újabb 
törvények igazolnak, melyek egyre 
több és több teendőt raknak a városi 
hivatalnokok vállára. A kötelesség tehát 
részben az államra hárul a tekintetben, 
hogy a városok terhein könnyítsen.

A jövőben még több feladat fog 
hárulni a városokra, de, mert már 
a jelenlegi állapotban is igen nagy 
megerőltetéssel viseli a folyton szaporodó 
terheket, ezeket, a feladatokat csak is 

akkor fogja sikerrel végezhetni, ha az 
állam végre-valahára leveszi a vállukról 
azokat a terheket, melyeket az állami 
teendők ellátása a váró okra ró.

Vasút Bakabánya és Léva között.
A „Bars“ 35. száma hirt adott már 

a mozgalomról, mely arra irányul, hogy 
Baltabánya és Léva között vasúti összeköt
tetés jöjjön létre. Az érdekeltségnek ez 
ügyben Báton, aug. hó 14.-én megtartott 
értekezlete ugyan még az építendő vonal 
irányára nézve sem juthatott egyöntetű meg
állapodásra, de ép ez oknál fogva tartom 
időszerűnek most hozzászól latú a ezóbanforgó 
ügyhöz.

A vasutat, mint a gazdasági és keres
kedelmi föHendülés legtöbb, úgyszólván nél
külözhetetlen eszközét ismerjük. Természetes 
tehát, hogy nincs a világnak olyan zuga, 
faluja, amely nem óhajtaná, hogy határát • 
modern életnek ez az üöere szelje. Csak
hogy, fájdalom I — a vasut-épités sokba, 
nagyon sokba kerül, amely körülmény ész
szerű mérlegelése sok helyt szegi szárnyait 
a vágynak s a forrón óhajtott eszme ke
resztülvitelét egy jobb jövőnek hagyja 
fetadatául.

De nehogy azt higyje valaki, hogy e 
sorokat tjesztésül trom,~.vagy pedig azért, 
mert a vasútnak elvi ellensége volnék I A 
világért sem. Sőt elvként állítom fel, hogy 
nincs az a vasút, amely haszonnal nem 
járna, arra a városra, falura v. pusztára, 
amelyet érint, s nincs vasul, amely idővel 
jövedelmezővé nem válnék. Ez elvi állás
pontom szolgáljon elfogulatlanságom bizo
nyítékául.

Mint az érdekeltség tagjai valamennyien, 
én is örömmel vártam tehát az órát, amely 
vágyaink telj-sütésének kezdetét jelzi. Meg 
keli vallanom, hogy az aug. 14,-iki értekezlet 
nekem csak csalódást hozott s erősen fel
keltette aggódalmamat a tervezett vasút 
pénzügyi rendezését illetőleg. Az előirányzat 
szerint u. i. a 4,400 000 K. építési költség
ből Bakabányát 200,000, — Bátot 50,000 K. 
terheli. Vájjon arányban áll-n ez a viszonylag 
horribilis összeg a két község teherbiró ké
pességével s még inkább azzal az eredmény
nyel, előnyökkel, amelyek a tervezett vasút 
kiépitése által léte ithetök lesznek ? Könnyű 
Bakabáuyftnak — amely még a pótadót nem 
ismeri s úti figura docet, nem is akarja 
ismerni — oly tiszteletreméltó áldozatot 
letenni a közügy oltárára. Ad, de a más 
zsebéből 1 Egészen rávall, hogy ezt a nagy
lelkűségét még honoráltatja is azzal, hogy 
ingyenlegelöhöz jut. Ha ilyen kulcsot hasz
nálunk a teher .ivetésénél, akkor tolvaj
kulccsal dolgozunk, uraim I Vájjon nem 
igazságosabb lenne-e ezt a kincstártól nye
rendő összeget az érdekeltség összes községei 
között felosztani ? Volt idő, amikor Baka
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bánya 200,000 forintot, 400,000 K.-t, ajánlott 
meg vasútépítési célokra ; igaz, akkor is 
oly feltétellel, hogy a vasút minden más 
községet gondosan elktrü jön. Egészen a 
magukénak akarták tudni, valamint a jó 
korponaiak hajdanában sz akasztófát tisz
tán a maguk használatára építették. Hiszen 
tetszik tudni : „Pre nás, a pre uasich 
potonikov.*  Beismerem, hogy a Bakabányára 
előirányzott össze.' igen magas — akkor 
t. i., ha a sajátjából adja, de sok az is, 
amit Bátra szándékoznak kivetni. S mi 
ennek az oka ? Az, hogy a leghosszabb s 
legdrágább vasutat akarják velünk kiépít
tetni. Márpedig, ha egy directe jövedelmező 
vasutat nem tudunk építeni — aminthogy 
nem is tudunk — akkor arra kell töreked
nünk, hogy a legrövidebb a legolcsóbb vo
nalat épí sük meg. Mert nem vagyunk ám 
mi oly ked-ezö helyzetben, amint Korpona 
volt in illő tempóra. Ma már annak is ke
vesebb az erdeje, Nagyságos Uram I

Folyt, kov.

A burgonya kot veszedelmes betegsege.
— Kiteli o m. kir. növénykórtani állomás. —

Már a közelmúltban felhívtuk a gazda
közönség figvelmét a burgonya két új 
betegségére. Egyik a levélfodrosodás, másik 
a gyűrűsbetegség Az idén mindkét betegség 
oly veszedelmes jelleget öltött, hogy köte
lességünknek tartjuk e közlemény gyors és 
széleskörű elterjosztésével újból felhívni a 
gazdák figyelmét a búrgonyatermesztés eme 
új veszedelmére s az ellene való védel, ezcs- 
módok megismerésére.

Már évek óta jelentkezik Németorezág- 
ban a burgoryabokrok egy megbetegedése, 
amely évröl-évre fenyege.öbb jelleget öli 
s ameiy, sajnos, már hazánk egyes vidékein 
is, tudomásunk szerint főleg az ország 
északnyugati részér, el van terjedve. Levél 
fodrosoddá néven ismerjük e bajt, amelyet 
a Fusarium genusba tartozó fonálgombák 
idéznek elő.

E betegségnek, amely már hazánk 
burgonyatel mesztését is erősen fenyegeti,

T ARC A.
Tengerparti séták.

Minden vidéknek megvan a maga spe
ciális typusa. A m Budapestünk „csibészei" I 
egyivá.úak a felvidék „povsl.csaival", a 
tengerpart „ciceróne“-i egyenlők a Nagy- 
Alföld „piaci betyárjaival11. — Külön kis 
társadalmi osztály*  ez, amely feltalálható 
nemosak minálunk, hauem Olasz-, Francia-, 
Németország városaiban is. — Azonban a 
termeskel különféleképen gondoskodott ró
luk. — Míg a csibészeink bizonyos „fárada
lommal keresik meg a mindennapi kenyeret; 
s újságot árulnak, s kikerül társaságukból 
egy kis sekta*,  a rikkancstábor, csomagot 
e peinek, kisegítői nz üzleti szolgálatnak, 
addig olasz coliagaik elég könnyen élnek, 
szállást ad nekik minden bokor, nem igen 
érzik meg a tél kegyetlen hideget ; — a 
magyar csavargó már födél alá kényszerül I 
húzódni, a ez a „födél" nem más, mint 
földalatti osatorna, barlang, sziklaodú, elha
gyatott, roskadozó épületek, kocsibeálló stb, 
— Akárhogyan él, de „jói" él; annyit dol
gozik csupán, amennyit éppen szükséges, 
hogy teljék egy darab kenyérre meg pálin- 1 
kára. — Alkalmi foglalkozások adjak meg j 
az ő kenyerét. — Hányszor láthattad már 
a Kerepesi-úton, hogy a kezébe nyom 
valami toprongyos alak a járó-kelőknek egy 
egy cédulát, amely cédulán tudatja Castor 
és Pollák, bogy mérték után csak 26 fór in

ismertető jelei a következők : junius végén, 
még inkább azonban július és augusztus 
hóuapokban a burgonyatáblákon egyes 
növények felső levelei a levélborda menté
ben többé-kevésbé összehajtanak, szőlőktől 
kezdve besodródnak, s a levéllemeznek 
ilymódon felülre került alsó lapja a sárgá
tól a sárgavörösbe átmeuő színárnyalatot 
nyer s a bokor levelei felülről lefelé hala
dóan lassan elhalnak.

A levélfodrosodás első jelentkezésekor 
kevés fontosságot tulajdonítottak neki, mert 
a beteg bokrok látszólag rendel termést 
adtak s a gumók sem különböztek, legalább 
külsőleg, az egészséges bokrok gumóitól. 
Ha azonban a bokrok alatt termett gumókat 
a köldökhöz közel kettészeljük, úgy azt 
látjuk, hogy az edények sárga szint öltöt
tek s e sárta szín, ha a gumó kihajt, 
ármegy a szárrésznek edényeibe is. Ha ilyen 
beteg gumót elültetünk, az rendesen kikel, 
csakhogy a fejlődő bokrok a rendesnél 
valamivel kisebbek maradnak, a levelek 
sodródása és sárgás-vörös színeződése ko
rábban kezdődik s a növények korábban 
kezdenek elhalni. Ha ilyen beteg növényt 
kihúzunk a földből, még találunk ugyan 
gumókat a fészekben, ezek azonban aprók, 
mogyoiú és diónagyságuak, sőt még borsó
nagyságú gumók is találhatók. A termés 
tehat csekély s amellett a gumók gyakran 
puhák s rendesen nőm is stolonákon, hanem 
közvetlenül a földalatti száron ülnek s az 
apró gumók tok esetben még a fészekben 
ki is Ir.j'anak,

Ha mér most ezeket a fejlődésükben 
vtaszamsradt gumókat ültetjük el, ezek sok 
esetben k: sem kelnek, ha azonban mégis 
kikelnek éa bokrot fejlesztenek, ezek aprók 
maradnak, levoleik kezdettől fodrosak s a 
jellegzetes Bárgáspiros színtől a sötétpirosig 
és kékespirosig a színeződés összes árnya
latait mutatják. Alkalmunk volt a betegség 
eme mértékét látni a pozsouymegyei pud- 
menczi uradalomban, ahol a beteg bokrok 
alatt vagy egyáltalán semmi vagy csak 
liorsónagyságú gumók képződték, úgy hogy 
termésről egyáltalán szó sem lehetett.

Látba'.ják az elmondottakból, hogy e 
betegség kevésbevevése miiyen károsodást 
okozhat a burgonyatermeBztöKnek. Tekintve, 
hogy a burgonya több iparágnak, mint pl. 
a szesz-, keményítő- éa burgonyalisztgyár- 
tásnak nyersanyagát képezi, tekintve tó

tért készít elegáns ruhát vagy felöltőt. — 
Eszembe jut ilyenkor egy törvényszéki tár
gyalás. — Három csavargó felett ültek 
törvényt, s a bíró azon kérdésére, hogy 
mivel foglalkoznak, a követ nézőképén adták 
meg a feleletet. Az első azt mondta : Kará
csonyfahordás a mesterségem. A másik nap
fogyatkozáskor színes üvegeket árul, a 
harmadik jubileumi eljáró, ki szabad éjsza
kéin kapatos embereket támogat a helyes 
ú'on. — S míg ezek „társadalmi életet" 
élnek, más országok csavargói kerülik egy
mást. — A tengerpart osavargója egészen 
sajátságos alak. — Aroan a duzzadó egész
ség, a szabadban való élés eredménye, a 
melanchólicus tekintet, amely a budapesti 
csibésznél már „sunyiság" számba megy. 
Egész nap a tengerparton ődöng ; reggeli 
órákban, amidőn még a nap nem igen szórja 
szét tüzes kévéit — meghorgássza a min
dennapi „pecsenyét". Állandóan van nála, 
néhány méternyi horgos zsineg, Két papír
zacskó, aa egyik üres, a másikban nedves fü, 
közötte piros földi giliszta. — Rendkívüli 
nyugalommal dobálja a tengerbe horgos 
zsinegjét, s várja a jó szerencsét, apró, 
ezüstsainü kis halak alakjában, mit azután 
a papírzacskóba helyez el, addig, mig egy 
részén túl nem ad ; a megmaradt hatat maga 
fogysszija <1, rátacsarva egy-egp „kezelt" 
citromot. Valóságos Ínyenc a tengerpart 
csavargója. Mindent, ami ehetőt csak a 
tenger nyújt, megszerez magának a él belő- 

vábbá, hogy hazánk egyes vidékein a 8le. 
gény néposztálynak legfontosabb, sőt he- 
lyenkint osaKnem egyedüli táplálékául 
szolgál, beláthatjuk, hogy mekkora vesse, 
delmet jelenthet a burgonyatermést teljesen 
megsemmisíteni képes eme betegség nem
csak egyes iparágakra, hanem egész vidékek 
lakosságára nézve ie.

Aa egyetlen mód, amely e veszedelme, 
betegség leküzdésére ez idő szerint rendel
kezésünkre áll, az, hogy lelkiismeretes 
gondosággal válogassuk ki vetési célra az 
egészséges gumókat. Ez csakis úgy történ 
hetik, hogv július és augusztus hó folyamán 
amikor a beteg bokrok az egészségesektől 
könnyen megkülönböztethetők, még künn a 
burgonyaföldön megjelöljük a beteg bokro
kat (színes rongy rákötésével, vagy jelzökaró 
leszúrásával), ezeknek termését külön sze
detjük ÓH semmi szia alatt Bem használjuk 
vetésre. Vetőmagul csakis a teljesen egészségei 
bokrok gumóit szabad használni I

Ha bármi oknál fogva kényszerítve vol. 
nánk tavasszal vásárolni ismeretlen szármán 
sú vetögumókat, az esetbon — ezt különös n 
figyelmébe ajánljuk a burgonyatermesztök- 
nek — nem szabad elmulasztani, hogy a 
vásárló nagyobb mennyiségű, kb. 100 yueijl 
tartalmazó mintát küldjön be Magyaróvárra 
a növénykórtani állomáshoz megvissgálás végett. 
Nevezett intézet dijtalauul végzi a vizsgá
latot s értesíti a beküldőt a minta egészségi 
állapotáról.

Egy másik, ugyancsak veszedelmet 
újabb betegsége a burgonyának a „gyűrűs
betegség*,  amelyet baktériumok okoznak. H» 
a beteg gumót kettészeljük, a metszési 
lapon, a héjtól */,  — 1 cm.-nyire befeié egy 
többé-kevésbbé teljes, barnaszinü gyűrű 
ötlik szemünkbe, amely a gumó edényeinek 
romlása folytán keletkezik. Az egészséges 
gumó kettéválásakor is látjuk ez edény
gyűrűt a bél- őb héjrész közt, csakhogy e 
gyűrű színezetten, semmi esetre sem barna. 
Ha csak nagyon kismérvű a gumó fertőzött- 

I sége, akkor a metszési felületen ninos is 
! meg a teljes barna gyűrű, hauem csak 
I helyenként, főleg a köldökhöz közel vannak 
i feketésbarria pontok vagy vonalak, amelyek 

bent fekszenek a gumó edényeiben, vagyis 
a gyűrűben, s ha a köldökön át vágjuk 
ketté a gumót, akkor meggyőződhetünk, 
hogy e barna pontok nem egyebek, mint 
keresztül metszet barna edények.

le urasan, szemébe kacagva azoknak, akik a 
nyomort emlegetik.

Ami tengerpartunk csavargói kötött 
túlnyomó az olasz származású. — Jobb élet 
van itt, jobban érzik magukat, mint otthon 
lévén ott igen nagy a conourrentia. — 
Velence lakÓBságáuak egy negyede koldus, 
csavargásból él, Firenze rengeteg műkincse
iből táplálja csavargóit, elég szerényen, 
úgy hogy az elégedetlen cicoróné ott hagyja 
hazáját, átjön a Quarneró partvidékére. As 
ausztriai községek azonban nem fogadták 
őket valami lekötelező ssivésséggel, erős 
rendszabályokkal kényszeritették őket 
az osztrák terület elhagyására. — S mi 
lett az asilum? Nem más mint a magyar 
szent korona gyöngye : Fiumara. — Olyan 
végtelen szabadságot é-vez itt a csavargó 
olasz, hogy Itália kék ege alatt ilyenről 
fogalma sem volt. — Az autonóm rendőrség 
végtelen szeretettel melengeti keblén e 
népséget s bár nem múlik el véres vereke
dés, amelynek szereplői között olasz no 
volna, a rend emberei szemet hunynak s 
futni hagyják csupa simpathiából. — 8 
természetes, hogy ilyen korlátlan szabadság 
mellett uem riad vissza az eszméi hirdeté
sétől sem. Nyiltan vallja Isten ember előtt, 
hogy Fiume olasz jogok alá tartozik > 
eljön az idő, amidőn itt Fiúméban fogj*  
megölelni olasz testvéreit, akik a puskaro- 
pogás, ágyúdörgés fenségesen borzasztó 
hangjai mellett fogják aat elfoglalni.
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H» a beteg gumót kiültetjük, világos, 

hogy a belőle fejlődő hajtások is betegek 
lesinek, mert bi’z elel< edényei benső 
öesBefüggdebe11 vannak a gumó edényeivel. 
Gyakori eset az is, hogy az ilyen gumó 
nem kel « ha kibontjuk a földből, azt látjuk, 
hogy » gumó külsőleg egészséges, a belőle 
fejlődő hajtások elhalnak, még mielőtt a 
földből kibújtak volna. Ha egy ily hajtás a 
felszínre kerül is, ott nyomorúságosán fej 
lödik, a szár rövid marad s apró leveleket 
visel,’amelyek gyakran feketepettyesek s 
ellentétben az előbb leirt levélfodrosodással, 
alulról felfelé menőleg kezdenek száradni 
ös lehullani.

Az is előfordul, hogy kezdetben egészen 
normálisan fejlődik a növény, nyár derekán 
azonban egyik másik, avagy valamennyi 
hajtása áttetszővé és barnapettyeBsé Ibbz és 
elszárad ; a beteg hajtások levelei feketés, 
lassan nagyobbodó foltokat kapnak az ereken, 
összezsugorodnak és lehullanak. A most 
ismertetett esetben a gumótermés látszólag 
normális, főleg akkor, ba csak egyetlenegy 
hajtás beteg. Pedig éppen ezek a gumók a 
legveszedelmesebbek, mert általuk terjed el 
a betegség a következő évben.

E betegség okozói baktériumok, amelyek 
valószinüleg a szárrész alsó részének repe
désein kerülnek bele a növénybe. De bele
kerülhetnek e baktériumok a talajból köz
vetlenül a gumóba is, főleg akkor, ha a 
vetőgumókat szétdarabolva ültetjük el, ami 
sok helyen szokásban van.

4 gyiirüsbetegség elhárítására ugya
nazok az irányelvek követendők, mint a 
levélfodrosodásnál. E mellett arra is ügyelni 
kell, hogy feldarabolt burgonyagumók vetésre 
ne használtassanak.

Különfélék.
— Hivatal VÍZ8gálat. Csütörtökön 

érkezett városunkba Simon yi Béla, főispán, 
a városi és megyei ügyek vezetésének 
hivatalos megvizegá ására. Reméljük mindent 
a legnagyobb rendben talál.

— A léva-vidéki róm. kath. népneve 
vetők egyesüíetenetc Köre fo\yó évi szeptember 
hó 16-án d. e. 10 órakor Léván a r. kath. 
elemi fiúiskolában gyűlést tart.

¥e*r?lld*1*bdÜyoiott  automo
DUOk. Hasonló intézkedés nálunk is 
kívánatos volna. Pestmegye közigazgatási 
bizottsága elhatározta, hogy a községekben 
sok szerencsétlenséget okozó automobilok 
mogrendszabályozását fogja kérni a minisz
tertől. A bizottság kormányhatósági szabály- 
rendlettel kívánja kimondani, hogy a 

özségek belterületén a ló ügetésénél gyor
sa )b tempóban a gépkocsinak haladni ne 
szabadjon s az ellene vétők kihágási eljárás 
utján legyenek büntethetők.

Katonás nevelés. Apponyi Albert 
gróf rendeletet adott ki, mely szerint az 
összes középiskolákban katonai Kiképzésben 
részesülnek a tanulók, már a szeptemberben 
megnyíló tanévben. A mOBt megkezdődő 
tanévtől kezdve, tehát mindegyik középis 
kólába bevonul a katonai zel emü kiképzés. 
A hazafias mozgalom Kecskemétről indult ki.

— Olcsóbb lesz a oukor. Bécsböl 
jelentik, hogy a cukorgyárosok végre rá
szánták magukat a cukorárak leszállítására. 
Az ármérséklés métermázsánként egy 
korona.

- Gyújtogatás szerelemből. Ke- 
méncén augusztus hó 28-án hajnalban Ebrányi 
György felgyújtotta Kalacska Mihály pajtá
ját, mitől úgy i nnék a háza, mint még a 
két szomszéd ház leégett. Ebrányi Györgyöt 
a csendőrség az ügyészséghez bekísérte, 
hol bolondnak teteti magát s most orvosi 
megfigyelés alatt áb. Tettének indokául azt 
hozza fel, hogy anyja ellenezte házasságát s 
igy bosszúból gyújtogatott, hogy anyja háza 
is leégjen, mi tényleg be is következett.

— Gyilkos villám. Jánosgyarmalou, 
mint levelezőnk Írja, folyó hó 3-án délután 
’/.5 órakor óriási vihar dühöngött. A villám 
több helyen 'ecsapott. Grósz Péter 69 éves 
és Grósz Jeromos 13 évei földmiveseket 
szántás közben sújtotta agyon igás barma
ikkal együtt.

— Pamut fehérítő gyár. Weisz Sá
muel es fia lév.i nagy kereskedő cég, Léván 
pamut fehéritö-gyárat akar létesíteni.

— Sztaukay Aba dr. újabb gyógy
szere Sztankay Aha dr. bati gyógyszerész, 
az országos hírű vegyész, kinek Honthin 
saját találmányu gyógyszerét a külföldön is 
előnyösen ismeri'-, egy újabb gyógyszert 
hozott forgalomba. Ez az Eulaxans uj has
hajtó szer, me yröl több kiváló szaktudós 

kimutatta, hogy sokkal hatásosabb és bizto
sabb hatású hashajtó, mint maga a phenolph- 
táléin, illetőleg maga a purgó.

— As u| barsthaszári plébános. A 
főkáptalan a Kor mán ovi eh Endre halálával 
megüresedett barstbaszári plébánia javada
lomra Novotny János bozóki esperad-plebá- 
nost prezentálta és ajánlotta kinevezésre, 
illetve megerősítésére ö Eminenciájának.

— UJ orvos. Dr. Laufer L’pót orvos 
rendelését Báthi-utczu 8 szám alatt (Jozef- 
csek-féle házban) megkezdette.

— Vasúti baleset. Könnyelmű vigyá
zatlanságát drágán fizette meg Faragó M'kóls, 
53 éves lévai vasúti fékező. Folyó hó 7-én 
a Garamberzencérő’ jövő esti vonathoz 
Garamszentbenedeken kocsikat csatoltak. 
Tolatás közben Faragó a csatolandó kocsi 
elé á'It. Ezt máskor is meg szokta tenni, 
jólehet felsöbbsége tigyelraoztette annak 
veszélyességére. így történt, hogy, még 
mielőtt a kocsikat összekapcsolta volna, h 
sínek közt megtántorodoti és egyik lába R 
vonat kerekei alá került, ödszezuzott láb 
fejjel tették a vonatra és hozták Lé^ára- 
Másnap délelőtt kórházi orvosaink a boka és 
térd között levágták a iábát. Súlyos sebével 
közkórházunkban nyugszik.

— Érdekes megfigyelések a naptárból. A naptárt 
nagyon nokan forgatják, d-i csak kévésm vdink őszre, 
milyen érdeke*  szabatossággal váltakoznak az évnek 
vagy a hónapoknak bizonyos napjai. így például, ha 
megnéztük az 1800, 1900, stb évi naptárakat, láthatni 
fogjuk, hogy a század nem kezdődhetik soha szerdai, 
pénteki, vagy szombati napou O*tóber  hónap mindig 
a hétu ik ugyanazon a napján kezdődik, mint január 
a miről minden kéznél levő naotárbdl meggyőződhetünk. 
Április mindig ugyanazon nappal kezdődik, miut 
julius ; december ped'g mindig azzal, mint szeptember 
Február, március és november mindig a hét ugyanazon 
napján küzdődnek, inig május, junius és augusztus 
különböző napokon. De ezek a szabályok uem vonat
koznak a szökő évre. A rendes év mindig a hétnek 
ugyanazon napján végződik, miut amellyel kezdődött. 
Végül, mint azt miud iiki tudja, az egész naptár 
minden 28 év után ismétlődik.

— Halál almaszedés közben. Dávid 
Márton, bagouy.i lakos, folyó hó 6 án almát 
szedett kertjében. Eközben oly szerencsét
lenül esett le, hogy nyakát törte s 
azonnal meghalt.

— Őszi korona- Az aranyosmaróti 
kerúie'i pap-ág csütörtökön tartotta őszi 
gyűlését Bsrsnématiben. Több jelentéktelen 
egyhú’.i ügy letárgya'ása után Dodek Endre 
plébánosnak, városunk fiának, vendégszere
tetét élvezte a jelenvoit papság.

Bizarr eszmék, alapnéiküli jóslatok I 
Ezeknek a gondolatoknak a katonái a 
tengerparti csibészek nagy része s ba tün
tetni kell tüntetnek, veszekednek ölnek, 
gyilkolnak az ügy érdekében.

Olyan jól esik ez a kora reggeli séta. 
Előttem a végtelennek látszó zöldeskék 
szinü szeszélyes vjz ; most elég nyugodt ez 
a tenger csendes, méltóságom, s mintha 
most ébredeznék a reggeli álmából ; a parton 
®ég nincs nyüzsgő éle*,  néhány matróz 
ásitozik csupán a rakodóhely előtt, bámul
va a kirakodó gyümölcsös kofákat. — A 
halászbárkák kezdenek jelentkezni a látó
határon, bizonyára gazdag zsákmánnyal 
fognak visszatérni. A vitorlákat megfeszíti 
a szél s lágyanzsongó habot verve igye
keznek a halásztanya felé, A fiumei parton 
®ár mozgalmasabb az élet, most indnl egy 
személyszállító gőzös erre felénk. Nem látni 
fajta elit pubiieumot. Még a műkedvelő 
fürdővendégek nem jönnek az első hajón 
szatyrokkal, kosarakkal van megrakva, 
•®elynek tartalma délben az abbáziai fürdő
vendégek gyomrába fog vándorolni. — Fiume 
litja el az egész partot hússal, zöldséggel, 
mindennel úgyszólván, a magyar haza 
tAplálja tehát itt is az ö kedves gyermekeit. — 
Háromnegyed óra alatt megérkezik a hajó.

az első, aki kiugrik a szatyrok, kosarak 
Wmkelegéböl ? A rikkancs. Kezében egy 

fiumei olasznyelvü szenny ap. — Kíváncsian 
veszem a kezembe. Bennem ez az újság 
mindig u'álatot keltett. Azon eszmék szol
gálatában áll, amely az olasz irridentisiák 
törés vésőinek a kifejezője.

Megakad a szemem egy dűlt betűvel 
szedett soron : „Fiume honvédzászlóaljat 
kapott*.

A megütközés, a meglepetés hangján 
szemtelen modorban „tiltakozik0 a „me- 
réuyiet*  ellen. — Ds milyen szavak ! És 
egy ilyen lap képes fönnállani magyar földön, 
a szent korona gyöngyében. Igaz, hogy a 
rossz nyelvek szerint csak harminchat az 
előfizetője, de Fiúméban minden második 
ember kesében meglátod est a lapot.

Ez az újság valahányszor a kezembe 
kerül, mindig kiábrándít néhány pillanatra 
Fiuméböl. — Te fiumei magyarság, miért 
tűröd, hogy férgek mászkáljanak a kezeden. 
Nincs fegyvered, hogy védekezz ellenók ? 
Nézd Ausztriát. Ebben az egyben tanulhatsz 
tőlük, rajtuk nem következett be a jó magyar 
közmondás : „Adj a tótnak szállást . . . .*  
— de nem is járt úgy, mint ti, édes fiumei 
véreim.

• * •
Sok, sok borsódi, gömöri falvat bejár

tam nyáron, mezei munkák idején. — Volt 
f.lu, amely tisztán asszonyokból gyermekek
ből állt.

Nem lehetett látni munkabíró férfit.

— Hol vannak ?
— Túl a tengeren ; volt a felelet.
És asszonyok végezték a rengeteg 

munkát.
ök szántottak, arattak, nyomtatták ki 

az életet. — Itt a tenger partján eszembe 
jutnak ezek a siralmas falvak . . . Hej ! 
Rossz idő jár a szegény emberre. Itt is, túl 
a tengeren még rosszabb, idegen levegőben, 
idegen földön talán még keservesebb a 
nyomorúság. A hatalmas gyárak beszüntet
ték a munkát, a bányák mélyét kiaknázták 
szorgalmas kezek a pénz királyává téve 
néhány szerencsés embert. S amint a nagy 
zakatoló gépeket megállították, megállóit a 
jövedelem is koldú<sá téve sok ezer mun
kást. — Nincs munka I A jelszót kiadták a 
munkások vezérei, el, el innen haza, Nagy- 
Magyarországba.

Mos*  is jeleznek egy hajót, kivándor
lókat hoz haza.

A kikötőben már minden intézkedés kész 
az Óceánjátó fogadására. Istenem, milyen 
érzés kelhet a kivándorlók lelkében, amidőn 
rálépnek a hazai földre ? A bánat könnye 
melyet a hiaa elhagyásakor ontottak vájjon 
örömkönnyekké változik-e ? Te, Adria, fen
séges viztömeg, nem a kivándorlók könnye
iből sós-e a te vized I ?

Folytatás.
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— Zeelizen 1908 szeptember hó 
7 én tartott állat vásár forgalma a 
következő. Szarvasmarha felhajtatott 1200 
drb .* eladás 409 drb ,* ló felhajtatott 2300 
drb : eladás 191 drb ; juh felhajtatott 700 
drb : eladás 700 drb ; sertés felhajtatott 
900 drb : elad'.s 540 drb ; összesen felhaj- 
t<tott 5100 drb : eladatott 1840 drb ; az 
idő kedvező volt.

— Uj szer a molyok ellen. A goudus házia««zouyok 
legnagyobb rémei a molyok, amelyek sok kárt okoznak 
és kiirtásuk igen nehéz. Most egy berlini orvos uj 
szerre akadt a molyok elleu. Úgy mis 30—50 gramm 
konzervált formaiint fecskendezett be egy szoba aljába, 
egy molytelepbe a ott többé moly nem mutatkozott. 
A feesktndezesnél azonban vigyázni kell a szemek 
éa a kezekre, mert a forraaliszt nem éppen veszélytelen.

— Az utolsó bölények. A nyugat
oroszországi grodnói kormányzóságban van 
egy óriási, körülbelül 1150 négyzetkilométer 
terjedelmű erdőség, amely arról nevezetes, 
hogy benne élnek az utolsó európai bölé
nyek. A bölény (Bison europeus), ez a hires 
vad, valamikor egész európában el volt 
terjedve s Erdély rengetegeiben még a 19 ik 
század elején is előfordult. A kultúra hala
dásával azonban mindjobban észak feb szo
rult e ma már egyedül az említett területon, 
az u. n. bialovici erdőségben található. 
Erről az erdőségről, amely a cár külön va
dászterületének van fenntartva, most egy 
pompás illusztrációkkal díszített gyönyörű 
díszmunka jelent meg Szentpét<-rvárott. A 
cárra ez a terület a lengyel királyokról, | 
illetve a litvániai nagyfejedelmekröl szállott 
át, akik ott már a 14—15. századokban 
nagy vadászatokat rendeztek a legkülönfé
lébb vadakra. A gyönyörű erdőséget, amely
nek terjedelme azelőtt sokkal nagyobb volt, 
az orosz cárok eleinte nagyon elhanyagoltak. 
Eltűrték, hogy a ritkaságszámba menő óriási 
fáit, ezerszámra vágják ki csak azért, hogy 
egynéhány tucatot hajóárbocokra használja
nak fe1. Az erdő kezelésében a legnagyobb 
visszaélések mentek végbe, iáig a hetvenes 
évek végéu egy alapos vizsgálat rendet 
teremtett. 1809-ben 350 bölény volt a bia
lovici erdőben ; azóta könyvet vezettek ez 
állatokról s e könyvek 1860 bán 1500 bö
lényt mutattak ki. A könyvvezetés azonbar 
nem igen lehet megbízható, mert az 1860-iki 
nagy cári vadászaton 2000 hajtó közremű
ködése dacára is csak 28 bölény került 
terítékre. A vadállományoknak a hanyag 
kezelés nagy kárára vált b hogy a vad 
egészen ki nem pusztult, az csak a terület 
kedvező klímájának s égyéb szerencsés vi
szonyának volt köszönhető. 1889. óta végre 
energikusan láttak hozzá a kezelés javításá
hoz. A személyzetet megszapoi itották, a 
vizfolyásokat rendbehozták, a vadorzást 
erélyes intézkedésekkel beszüntették s évi 
47,000 rubelt utaltak ki az állatok téli ete
tésére. Az 1900. évi cári vadászaton Bük 
egyéb más vad mellett 45 bölényt ejtettek 
el. A vadállomány nyilvántartása is meg 
bizhatóbb. Eszerint 1902-ben volt a terüle
ten 684 bölény, 350 jávorszarvas, 2500 
szarvas, 700 szarvastehén. 5000 őz és 1800 
vaddisznó. A bölények átlagos életkora 30 
esztendő, szaporaságuk nem vált mi nagy, 
de teljes kipusztulásuktól egyelőre nem 
kell tartani.

— Korai halál Élet, legszebb évei
ben szólította ki az Úr Buncsek Gyula 
Mihályt, okleveles tanítót és végzett, jogászt. 
A 26 éves törekvő fiatalembert f. hó 10-én 
ragadta el a halál. Temetése 12 én volt 
Garamszent kereszten.

— Magyar Jogvédő Egyesület 
alakult Amerikában. Ez rövidesen hivatva 
lesz a magyarság ügyes-bajos dolgait egy 
az amerikai, mint a hazai bíróságok előtt 
képviselni. Az egyesület élén hírneves ha
zai és amerikai ügyvédek állanak, kik min
den hozzájuk forduló szegény ügyes-bajos 
dolgát teljesen dijta'anul intézik el. Levél
heti megkeresőnkre is azonnal intézkednek. 
Azok, kiknek jogi beavatkozást igénylő 
dolgaik vannak, fenti egyesülethez bizalom 
mai fordulhatnak. Az egyesület irodája 
New-Yorkban, Seoond Ave. 26 a'att van.

— óriási eredmény. Bajorországban, 
München közelében, kísérleteket végeztek 
egy uj robbanó szerrel, molyek katonai 
hatóságok jelenlétében történtek. Ezt az uj 
robbanó anyagot egy Gekre Frigyes nevű

— SzluéBzek jöttek s kedd óta jót- I 
szenük a volt Schmidt-iéle vendéglő helyi- ! 
■égében, a Honvéd-u'cza Barkán. A vén j 
Oroszlánból ide húzódott a múzsa. A szállás 
nem igen dicséri a szállásadóját. Jobb helyünk 
még sincs a színmű • észét számára. Vigasz- 
alódunk, mert a közeljövőben lesz. Az uj 

Fogadé központja a vidéki színészetnek 
teljesen megfelelő terem és állandó színpad 
lesz. Tóváry és társulata napról-napra 
nagyszámú publikum előtt mutatja be 
művészetét. Eddig sz nre kerültek : Szalma
özvegy, Takarodó, Náni, Csókon szerzett vőle
gény «s Varázzkeringő. Az előadott dara
bokban dioséretes eredménnyel oldották 
meg feladatukat ; Tisztái, Pilisi, Thúry, 
Demetróvics, Hegyesi, Kovács. A közönség 
részéről mindenesetre állandó támogatást 
érdemel a társulat.

— Balassagyarmaton tüdőbetegek 
részére szanatórium létesül, mihez a belügy
miniszter 40,000 korona segélyt engedé
lyezett.

- Helyreigazítás Múlt számunkban 
megemlékeztünk arról, hogy abban a bizo- 
zcuyos kávéházban 5 pezsgő helyett 9 üveg 
árát követelték. Azt is meg irtus, 
hogy a jogtalan követelés alkalmából a 
pincér megkapte a magáét. Halász L’pó', 
hadnagy úr, értesítése alapján kijelentjük, 
hogy tévedtünk, uem a pincér, hanem I 
a kávéháztulajdonos, kapta a csattanóé 
ötösöket.

— A petróleumárak emelése A 
magyar és osztrák petrOleumfiuumitók 
elhatározták, hogy a petróleum arát méter
mázsánként 50 fillérrel emelik.

— Gyászhír. Vaszary László, a her- i 
cegprimás unoKativére, ki mint gazdasági 
tanácsos vezette a heroegprimasi uradalma
kat. f. hó 11-én reggel meghalt.

— Uj gyár Hontmegyében. Arról 
értesülünk, Hogy Hontvarmegyében uj j 
vállalat alakult „Első Hanti tetőcserép és 
cementárugyár b. t*  cím a'alt. A cég már 
folyó évi oat. 1-vel megkezdi működését j 
Ipoly visken.

— Milliomosok szeszélyei. A milli- I 
omosok majdnem mind, kévés kivétellel 
szeszélyesek, amit leginkább az a többnyire 
teljesen alaptalan és különös tisztelet okoz, 
amellyel a világ a gazdagok iránt viseltetik 
s azoknak a hóbortját bámulja. — Pária 
egy elsőrangú éttermében egy többszörös 
milliomos szokott ebédelni, aki azért naponta 
400 koronát fizet. Mivel beteges ember, az 
elébe rakott ételekből csak alig eszik vala
mit, s a fiuom borokat is csak jóformán 
megnézi. Ebéd után a fizető pincérnek 80 
korona borravalót ad, a felszolgálónak 40 
koronát, a kapusnak pedig 10 koronát. — 
Gould, az ismert nevű amerikai milliárdos, 
egy Ízben hat barátjának olyan vacsorát 
adott, mely valóban rikitja párjá'. Az asz
talon az év minden hónapjában termő gyü
mölcsök voltak, a világ minden résiéből, s 
az egyetlen női vendégét a gavallér házi
gazda egy 480 korona értékű legyezővel 
ajándékozta meg. A férfi vendégek drága 
kövekkel kirakott melltűket és inggombokat 
kaptak. — Amikor Hillier amerikai millio
mos meghalt, a teles ge olyan koporsóban 
temette el, amely nem kevesebb mint 96 
ezer korona értékű volt. A koporsó kemény 
mahagóni fából készült és a vastag arany
lemezekkel borított koporsó minden egyes 
szege 8000 koroua értékű aranyból készült. 
Li-Hung.Csang, a nemrég meghalt kínai 
államférfiú minden útjára magával vitte 312 
korona értékű koporsóját, Mackay amerikai 
miliárdos a maga számára építtetett egy 
mauzóleumot, amely egymilliókiloncszázezer 
koronába került. — Nem k>-vésbbé sziszé- 
iyesnek nevezhető az a párisi milliomos, 
aki nagy ebédet adva, a barátaiért külön- 
külön pompás kétfoga'ú kocsit, küldött s 
azt oda is ajándékozta nekik. Ebéd után 
mindenki egy drág kövekkel kirakott arany 
szivarkatárcát kapóit emlékül. — XVI. La 
jós francia király csupán d’-ágakőgombokrr 
kétmilliónyolcszázerer koronát költött. Volt 
a kincsei körött két inggomb, amelynek 
értéke 140,000 korona volt. A „nagy ural
kodó*  életében 24 millió koronát költött 
ékszerre.

mérnök találta fel s az azzal végzett kiaé 
letek bámulatba ejtették a szemlélőt^ 
Hatása rettenetesnek bizonyult. Fákat esg 
vart ki tövestül s porrá zúzta a legkemé" 
nyebb kősziklákat. A legerősebben ková 
csőit bajópáncélokon próbálták ki végül 
melyeket foszlányokká tépett, mint egy 
papírlapot. A hatóságok foglalták ezt talg|. 
mányi és állami tulajdonnak jelentették ti 
természetesen a megfelelő jutalom ellenében

— Tiz éves menyasszony. Fitt- 
hugh György 67 éves Ellicot City-i lakos 
engedélyt kapott egy tiz éves kis leány
nyal Frarier J. Luoieval kötendő házassá
gához. A házassági engedély elnyéréséhez 
a fiatal menyasszony anyjának Írásbeli be
leegyezése volt szükséges. A ritka és min- 
denféle föltüntést keltő esetnek az a ma
gyarázata, hogy Fitzhugh a Frarier leányt 
örökösének akarja megfenő', amely terve 
azáltal, hogy a leányt egyszerűen örökbe 
fogadja — nem volt kivehető.

A furosa távirat. Egy kassai mar- 
hakereskedő a következő táviratot küldte 
üzletfelének : — „Holnap minden disznó a 
pályaudvaron lesz. Önt. is elvárom. Én nem 
mehetek, csak holnapután, mert személy
vonat ökröket nem szállít. Marha Ara emel
kedett, lássa el magát; ha ökrökre van 
van szükségé, gordo jón rám.**

— Tanító választás. Alsóalmáson 
Hontm. e hó 10-én Nyttray László, Nyitray 
János doaoberekaljai tanító fia, lett kántor- 
tanitóvá megválasztva.

— Az álmatlanság. Az olyan egyén
nek, aki szervi baj miatt álmatlan, tartóz
kodnia kell attól, hogy lefekvés előtt a 
gyomrát megterhelje. Bőséges és nehéz 
eledeleket nem tanácsos vacsorázni. És az 
estebéd ideje ne legyen sem hamarább, sem 
később a nyolc óránál. — Schuster dr 
most megjelent „Az idegrendszer és a min
dennapi élet hiányosságai**  című könyvében 
azt hango .tatja, hogy nem kell irtózni az 
esti hét órai vacsoraidőtől sem és hogy 
elegendő olyankor vajaskenyér meg két 
tojás. A szerző kikel a nagy mennyiségű 
vactora és a szeszes italok ellen. Az alko
holos mámor után jelentkező álom nem 
em.égethető együtt a normális alvással és 
nem végződik a kipihentség érzetével, hanem 
az egész napra kellemetlen zavarokat szár
maztat. Az elgyengült idegrendszerű emberek 
száma ijesztően nagy és őket nem al atj-*  el 
a szesz, hanem ellenkezőleg izgatja és 
álmatlanságra készteti. A mondottak a 
mértéktelen alkoholistákra vonatkoznak. A 
betegpéi egy pohár sör elfogyasztását 
rendesen jö alvás szokta követni. A mellű 
zendö italok közé keli számítania kávéié- 
a teát is. A dohány is idéz elő álmatlanságom 
ezért lefekvés előtt nem tanácsos vele élnt, 
Az esti órákban a megerőltető lelki munkái, 
kerülni kell ; még az olvasást is. A színházt 
a hangverseny, a kártyajáték után nem, 
egyszer szokott álmatlanság következni. Az 
álmatlan ember köunyfl szellemi munkát 
végezzen. Lehetőleg a környezetével cseveg
jen el, vagy egy kis ideig csöndesen zenéljen, 
vagy zenéltessen. Jó hatása van mind,g a 
vacsorázást kővető sétáikénak és a lefekvés 
előtt a hálószobában végzett szabadgyakor 
latoknak. A fontos az, hogy Be a séta, se 
a tornazás ne tartson soká. Mindenki érez 
hette már magán, hogy a nagyobb kirán
dulások után nehezen lehet aludni. Az ilyen 
kifáradás okozta álmatlanságot legcélszerűbb 
langyos fürdővel elkerülni.

— Senki sem utazik ezentúl Svájozbs. mielőtt 
nisg nam szerezné magának Lenkei Zslgmoud kollá- 
gánk szerkesztésében a jövő év elejéi) Budapesten 
megjelenő „Svájcai Kalauzt*.  Ez a könyv nélkülözhe
tetlen lesz mindazoknak, akik a természet csodálatul 
bőkezűségével megáldott országba utaznak. Magyaror
szágból évente 16—20.000 ember keresi fel SvájczoJ, 
aki részben gyógyulást, részben üdülést keres. E tü
neményes szépségű tájakat a közönség eddig csak a 
német és nris idegen nyelvű Baedeckerekböl ismerte 
meg, pedig hány ezren vannak, akik a nyelvet csak 
t »rve, vagy egyáltalán nem beszélik, s ennek dacára 
felkeresik Európa legszebb országát, Svajczot. E lu**  
nyon fog segíteni a „SVAJCZl KALAUZ-, mely « 
szerző saját tapasztalatai nyomán készül s minden 
tekintetben méltó lesz német vagy francia kollégáihoz. 
Az ország minden nevezetességét gyönyörű képekben, 
megfelelő szöveggel és térképpekkel kisérve közli » 
„BVAJCZI KALAUZ-. A rendkívüli gonddal és pon
tosággal készülő vezetőből még mielőtt valaki útra kel, 
már is megismerkedlietik a svájci viszonyokkal s táj 
kosva lesz az útra vonatkozó összes tudnivalókról, *
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.„móacti szépségekről, az őrsiig városairól, a fürdő- 
. üdülőhelyekről, a keresőelem és iparról, a szállodai 
, vendéglői viszonyokról stb. A kalauz belbecsénél 

minden szalon dísze lesz Megrendelhető már 
most a vérzőnél, Budapest, VIII. Sáudor-tér 4. szám 
Ára 2 korona.

RÖVID HÍREK. — Itthon a király. F. hó 
7 én MeeyaroraeAg apoatoli királya kísére
tével Budapestre érkezett. Négy hétig lesz 
itthon. — Az uj képviselői kerületek. Egyik 
napi lepünk jelentése szerint az eddigi 413 
választói kerület helyett az uj beosztás 
szerint 440 lesz. — Közös minisztertanács. 
Az Erzsébet királyné lelki üdvéért való 
ml8e után, folyó hó 19-én, báró Aehrenthal 
Lsxa Lajos külügyminiszter vezetése mellett 
M összes közösminiszterek részvételével 
közös minisztertanács volt. — A Kúria 
elnöke meghalt. Obersh»U Adolf, a Kúria 
elnöke, csütörtökön este Rózsahegyen el
hunyt. — Felekezeti kirohanás. Zsilinszky 
Mihály nyugalmazott államtitkár, oktalan 
harci rí.dót fújt a bányai ág. hitv. egyház 
kerület közgyűlésén a katholikusok ellen. 
Minden józan lsp elitéli a kirohanást. 
Mi is.

Hivatalos közlemény.
19«6|100M mám.

Hirdetmény!
Léva r. t. város folyó évi 5395/1908 

sz. határozata folytán, ezennel közhírré 
toszem, hogy a róm. kath. egyházi adófize
tők névjegyzéke elkészülvén, az összeírás 
eredményéhez képest az egyházi adó fejen
ként (50) ötven fillérbe állapitatott meg.

Az érdekeltek felhivatnak, hogy ezen 
adójukat Léva r. t. város pénztáránál mi 
előbb lefizetni szíveskedjenek.

Léva, 1908 évi szeptember hó 10-én.
Toinaa XjarJca 

adóliiv. föuök. b.

1971|1908 szám.
Hirdetmény.

Közhírré tétetik hogy az 1908 évi 
adóelőírás befejezést nyert, ebből kifolyó1*#  
felhivatnak sz adózók, hogy akik az előző 
évben már valamely adóval meg vo tak 
róva s igy már adókönyvecskével is eiettek 
látva jelen hirdetmény közzétételét követő 
évnegyed közepéig az adókönyvecskóikkel 
jelentkezzenek a városi adóhivatalnál, hogy 
az adóköuy vecskékbe a folyó évi előírás 
beiegyezhető legyen.

Az adókönyvec^kék be nem mutatása 
esetén az adózó felez 2-10 koronáig 
terjedhető, pénzbírságba fognak elmz- 
rasztattatni.

Léva, 1908. évi Rzeptember hó 11-én.

adóbiv. főnök b.

Lévai piaciárak.
Uovatvezető ; Kónya Jó*.. ’ rendőrt .p'tány

Búza m.-mázsánként 20 kor. 60 fill. 21 
tor. 40 fill. — Kétszeres 18 kor. 40 fill. 18 
kor. 89 fill. — Rozs 18 kor. 60 fill. 18 kor 
80 fill. — Árpa 15 kor. 40 fill. 18 kor. 20 
fill. — Zab 16 kor. 50 fill. 16 kor. 80 üli
— Kukorica 16 kor. 60 fill 16 kor. 40 fii
— Lencse 23 kor. 60 fill. 24 kor. 40 fill. — 
Bab 16 kor 40 üli. 16 kor. 50 üli —
les 9 kor. 40 fill. 9 kor 80 fill.

Veömagvak 100 klónként Vörös M 
here természettől aránkamentea 200-^1 
Vörös lóhere, kis aránksá 200—170 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150-155 Luczerna, 
természettől arankamentes 175 180 Lu
•séma, világos szemű aránkás 160—170 
Luczerna, barnás szemű 150—155 Biborhete 
36—40 Baltacain 74—76 Muharmag 16—17

Szerkesztői üzenet.
Nagy lózssf Léva. Out senki >•“ vádolt*,  kár 

okvetlonkednie.
T. J. Léva. Ügyét a kiadóhivatal rendezi
B. A. Bssztsresbáaya. Kapj*-.  « oi.r.póidáuy‘ 

**•« ín aa .lőfiietettböl is c.«k .nyel kapok.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései 
l»08 óv. sept. hó 6-tól 1908 évi *«pt. Iió Hóig 

Születés

A szülök neve
JM■
§ g A gyermek

neve

•íj. Ráca Jónás Balog Rozália leány Etel

Varsányi Antal Schubert Etel fiú Attila Antal

Horuyák István Lázár Rozália leány Irán

fj. Szűcs István Szobi E. tiu Halva szül.

Styipka Gusztáv Kaffan Anna leány Mária

Reitinann Izidor Schlesinger J. leány Hilda

Bártfai .fános Hugjecz Mária leány József

I
Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Huszár Lajos özv, Horváth L. 

Mészáros Ferenci Jochvirt E. 

ifj. Tóth István Salga Irén

Halálozás.

r. kath,

r. kath. 

ref-

Az eiiinnyt neve A halál oka

Stadler Karolina 

Rakovszki Aranka 

itj. Simon János 

Doboz Gyula

18 hónap

3 .

H „

Tüdőgyulladás

Hevénybéihurut

Hevenybélhnrut

He véoy b álhurut

Nyilttér-

Bs E I D Ll TZ PORlS
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az. ülő életmód egyébb kiivetkezmé. 
ínyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 3^011
készítményeit. ____

L y!.2_L-Lf
bedörzsölés, * <

elismert, régi jóhirnevtí háziszer 11 a
szaggatás »<« bűidéből szármsz.ó '

mindennemű betegségek ellen. úrt 
Eredeti üveg ára leox, S.

Kapható minden gyógyszertárban / V, -
éa drogériában. 11 • <

Föszétküldasi hely MOLL A. gyógyszerész 
éa kir. ndv. szállító, Bécs, I. Tuchla tben 9 .

Saját termésű ’SW*  
1904 évből literje 2 or. Négy 1 literes 
üveg egy postacsomagk— Egy 136 literes 
hordó 240 korona. — Pénz előzetes bekül
dése vagy utánvétel mellett szállít dr. Haas 
Bertalan ügyvéd Sátoralja újhely. _____

Császárfűrdö Bpesten. K 
quóqyhely, a magyar Irgalmas rend tulajdona. 
Elsőrangú kénes héwit yógy/ürdv ; modern 
berendezésű gőzfürő, kényelmes
UMOddk; török-, kő- és márvány fürdők-, hl> 
léq-, seénsavas-es villamos vízfürdők. M-kura. 
2Ö0 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak. Prospektust ingyen és bér
mentve küld ai igatgaiMg.________

Effv jó szakácsáé
kisasszony előkelő családnál Körmöcbányán 
„evembe/ 1-től alkalmazást nyerhet - 
Feltételek megállapodás szerint. — Cím a 
kiadóhivatalban.

Eladó faj gyümölcs.
Nagyon szép' nyári és téli fajgytl- 

mölcs kicsiben és nagyban kapható a 
„Sárói uradalombanu Nagy-Sáró Bars 
megye.

Egy előnyösen ismert nagy magyar
életbiztosító Intézet

lévai vezérügynökségét
egy előkelő kereskedő cégnek átadni haj
landó. Ajánlatokat csakis elsőrangú keres
kedőktől vagy előkelő társadalmi állásban 
lévő magánosoktól „Veeérügynökség' jelige 
alatt Ooldberyer A. V. kirdetési iroda, Bu
dapest, IV. Röserhazár, továbbit.

keres, gazdasági gepeknek árusítására a

‘ gépgyár 
részvénytársaság 

BUDAPESTEN. VI., Vaci-út 17 sz. I

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony osöppek

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

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

Beszerezhető:
Bittner Gyula gyógyszertarában

Gloggnite (Alsó-Auatria.)

Téglagyár- és gőzfűrész
Bakahanya nagykösHOg hwiarkban ^kitűnő 
Ueemü cserép-, téglagyár és göafűréss, erdö 
éa vizfmelittt eladó, özv. Sz'iúka Sándorné 
tulajdonos.

GYERMEKUSZTJE 
csecsemők lábbadozók 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTALMAZZA 
így dobóalkorM kaphüi randán gyagyaertiride 

és drB^nában.ugydnottcwwftBtú iratok ingben

Védjegy: „Horgonyt*

ALinimení.Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expejler 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely inár 
sok év óta legjobb fájd&lomorillapftó szernek 
bizonyult köszvénynél, osúznál es meghűlé
seknél, bedörzsölésképpen használva.

Figyel mertetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony14 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ara üvegekben 
K— .80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél. Budapest 

dl Richter gyógyszertára íz „Arany or»szlaihoz“.
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.
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Ö A lévai és környékbeli összes tanintézetekben használandó j
oTANKÖNYVEK és ISKOLAI SZEREKq 
0 kaphatók: NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedésében Léván. 0
9 Iskolatáskák nagy választékban. Iskolakönyvek tartós bekötésre elfogadtatnak, q 
6)0000000000000000000000000000000^

I a legjobb es legfinomabbIj I Q Q I II Czipö tisztítószer
EgyedüIi -gyáros:FritzSchuIz jun. reszv.-társ LípcseésEger.

„DUSZTLESZ" AMERIKAI

PADLÓ PORMENTESITŰ DLAJ
Nagy előnye, hogy a padlót cunaerválja, ami Által mente*  minden uedveatég behatásától, nem korhad, 

nem támadja a szüféregVós megvédi a gombától és főképpen a padlót tartóssá teszi.
Egyszeri beeresztés után is teljesen pormentesül a padlót s igy kttlöuósen iskotai tantermekben és nyil

vános helyiségekben igen alkalmas a baoilusok terjedésének meggátlására
Egy lapos edénybe öntve bele ezen pormentesül) olajat, régi partvissal vagy korévei; vékonyan, jól 

szétdörzsölve kell azval bekenni a beeresztendö padlót. A takarításnál (söprésnél) nem kell fellocsolni — mert 
por oem képzödik — hanem elég kefével vagy törlőruhával a padlót feltörölni.

Ára kilogrammonként 60 fillér, hordóvételnél olcsóbb.
FŐ:R.“.KT.á.F. :

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.
Ajánljuk továbbá belföldi 

FACONSERVALÖ OLAJAT 
kapu, ajtó, ablak, háztető, zsindely, kerítés, folyosó, árnyékszék istálló, szekerek stb. 

befestéséra és tartóssá tételére,
Ára kilogramonként 30 fillér.

Tisitasága 30*000 koronával
szavatoitatik.

A konyhában és házban 
nbtdsná, ami sgyéltaUban moaható ás Uas- 
ttthaáá, waUs

schicht szarvasszappanával
ÜMtiteoalu B wappan órtlsedeken Al folytatott 
beható éa lalkiismaretea tanulmAnyocannak 
eredmény*.  Moaóereje randkirttli, asavatolt 
tiaeta 4e ment minden káros keveréktől. Gond 
nélkül haaenálható tehát minden tiaetitáai 
eálra, méf ott is, hol közönséges seappan 
felmondja a esolgálatot vagy különös gondosság 

ssükségeltetik.

□□□□□□□□□□□□a

ikitünő műtrágya.
A debreceni műtrágya gyár r. t. szives tudóméiul 

hozza a Bari- él Hontmegye t. gazdaközönségének, hogy 
Barsmegye részére Léván ifj. Kovatsik János urat. Hont
megye részére pedig özv. Czibulks Jánosné úrnőt Baka- 
bányan képviseletünkkel bíztuk meg. A már is annyira 
ismert kitűnő hatású

FEKALKOMPOSZT
mű r.'gyánkra képviselőink elfogadnak megrendeléseket 
a Levőnkben közvetítik, s minden magyarázattal és felvi
lágosítással készséggel szolgálnak.

FEKAL KOMPOSZT felhasználható úgy őszi mint ta
vaszi vetemenyeknél, gyümölcsösökben, rétekben, kiválóan 
fenyes eredményt arat a kertészetben, szőlészet- és 
dohány termelésnél.

Trágya minta megtekinthető a fent nevezett képvi
selőnknél. Szives figyelembe ajánljuk, egy vagon azaz 
100 mmúzsáuál szövetkezhetnek többen is, amely csak 
90 koronába van számúvá helyt Debrecenben, trágyázása
2—3 évre szolgál !

1600 □ ölenként 40—60 mmázsa, több és nagyobb 
kísérletek és tapasztalatok után teljesen elegendő.

Szives pártfogásukat jó indulatába ajánlva maradunk 
hazafias üdvözlettel

Debreceni műtrágyagyár
részvénytársaság,

Knapp Dávi I i
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 
szívesen 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 gepek és géprészek.

I Meghívók J
T díszes kivitelben készíttetnek V 

Nyitrai és Társánál Léván, fc

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.


