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előfizetés feltétele*.

Egy évre . • 
Hat hóra . • 
Három hóra . 
Egyes szamok

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.

T’OLI'TIKJkT El E T I L A. F

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő; HOLLÓ SÁNDOR 
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUXKATÁRS: Dr. KSRSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasitani.

A LAP KIADÓJA - NYITRAI és TÁRSA.

Kavarodás az ellenkoalició 
körül.

Gorkij tollára méltó, ami a politi
kai közélet mélységeiben történik. Az 
utca népe voduI fel nap-nap mán a 
koalició ellen, hogy erőszakos ttlnteté 
geive! megrendítse annak pozícióját. 
Az ember lelke mélyén úgy érzi, 
niiotha a választói jog jelszava alatt 
lázongó elemeket a mélységből isme
retlen, pokolbeli elemek tüzelnék a 
folytonos küzdelemre. És ha tekintetbe 
vesszük, hogy mindahhoz a féktelen 
agitációhoz, amelyet a szociáldemokra
ták, a nemzetiségiek, a horvátok és 
eltévelyedett magyarok véghez visznek, 
pénz és pedig rengeteg pénz kell, az 
emheragyában okvetlen talelevenül az 
a kérd-s, hogy honnan veszik ezek 
azt a rengeteg summát és hol van az 
a kiapadhatatlan forrás, amelyből ez 
az agitáció táplálkozik ?

Egv táborban látjtmost az ember 
a koalició minden ellenségét. Mintua 
egy uj koalíció alakult volua észrevét
len, titokban, amely még ugyan ma 
a kulisszák mögött, a mélységben dől- ! 
gozik, de csak a kalomra var, hogy 
mikor üsse fel fejét s mint aktív sze
replő mikor lépjen ki a po itikai élet 
nyílt sz npadara.

Az uj koalició eszméjét nyíltan 
hirdették a tó: nemzetiségi pírt vezérei. 
Mar e őre hivatkoztak pártokra, melyek 
az uj szövetségbe lépni szándékoznak. 
Oly tű'.-víz egyesülés ez, melynek 
komponensei egymást emésztik. A ra
dikális szabade'vűség és a radikális 
reakció, a legszélsőbb nemzetközisé-g 
és a legkicsinyebb nemzetiségi sov - 
uizmus egy táborba kerü tek volna a 
tót nemzetiségi csoport vezére kedvé
ért. A legszomorubb szövetség lenne 
ez, mert a szövetkezéssel egymásnak 
szolgáltatnák ki magukat az eddigi 
ellentelek. Így a fdvdékena pánszlá
vizmus a sociáiizmusLak és viszont. 
Akik itt küzdenek a magyar nemzeti 
állameszme érdekében, a szövetségnek 
csak örülhetnek, mert két ellenfél le
szorításának nagy gondjától megsza
badulnának. A szövetségestársak egy
mást gyengítenél a küzdelemben. 
Egymás erejére áhítoznak és a tót 
szocialistáknak legutóbbi Pozsonyban 
megtartott évi nagygyűl- se tanúskodik 
•mellett, hogy milyen féltékenységgel 
uéz a nemzetközi szociáldemokrata párt 
• szociálistáskodó tót lapokra és tót 
pártokra. Hisz itt mondottál ki, hogy 
semmiféle közösségük nincsen és sem
mifele közösséget nem is akarnak a 
tót nemzetiségi parttal. Érezték ugyanis 

tehetetlenségüket. L itták, hogy a köl
csönkért szocialista programmal, mint 
mázolták rokonszenvessé a pánszláv 
irányzato-, mint erősítették az ő saját 
fegyverükkel a nemzetiségi sovinizmust, 
mát terjesztenék a nacionalizmust, a 
nemzetiség örök ellenségét. D a szo
ciáldemokrata irányzat még sincs ki
aknázva, kizsákmányolva a pánszláviz
mus részéi öl. Még nem végezte be 
teljes szerepét, melyet a tót nemzeti
ségi párt uj irányzatának kezében el
játszik. Eddig csak elveiket, eszméiket 
kérték kölcsön. Must erejükre áhítoznak. 
Az kell nekik. Hedd expouálja magát 
értük a szociálista sereg. Fogja fel a 
c apísokat a küzdelem hevében. Legyen 
ez az elővéd, a hátvéd, — tehát min
den, ami véd, ami dolgozik, fut, fárad, 
izzad és nem szerez semmit, mert a 
sz :rzés és hóditás ügykörét a nemze
tiségi párt fogja ellátni.

Ugyanezt a munkát végeztéi Po.it 
Mihály és társai a szerbek és oláhok 
körében. A szocialisták mindenütt ott 
jártak a nemze iségiek nyomában. A 
horvátok, sőt a balpárt is szekundál 
ebben a zűrzavaros koncertbeD. A d ■ 
rigeust ugyan nem látjuk, de érezzük, 
hogy minden az ö karmesteri pálcá
jának intésére történik, mert mi lenne 
most a magyar haza ellenségeinek 
nagyobb öröme, mintha szétbomlaszta
nák a koa iciót és a fej nélkül mzradt 
országot kiszolgáltatnál a reakciónak 
és a feltámadásra váró, régen letűnt 
kor gyülevész hadának.

Mint amikor a felgyújtott erdőben 
egymás mellett menekül a farkas a 
nyú la', a hiéna, a patkányok és ege
reikéi, együtt látjuk most mind. Nyíl
tan letagadjak, de titokban a suba 
alatt kezet foguak és azt hiszik, hogy 
a jó magyar paraszt az ő józau esze- 
vei is beveszi a maszlagot, amit neki 
kínálnak.

Őszintén bevalljuk, hogy erre a 
kavarodásra el voltunk készülve. Azt 
mindnyájan tudjuk, h így a haza ellen
ségeinek legkeserűbb falatja az volt, 
..likőr a kormányzást át kellett enged 
nie a diadalmas többséggé alakult 
koalíciónak Ezt a keserűséget még 
most sem feledtek el. S bizonyára ez 
az oka, hogy a kényteienü átengedett 
kormánypálca birtokáért való küzdel
met nem fogják abbahagyni s magá
nak a koalíciónak helyzete is csak
hamar olyan lesz, mint a prófétáé, a 
ki a saját hazajaban akar prédikálni, 
E eiute csak a sötétben bujtogatják 
ellene a népit, majd az utcára viszik, 
és egy rosszul felfogott jelszó alatt a 
kormány fejét követelik.

Szinte érezzük annak a titkos erő

nek működését, mely a legkülönbözőbb 
elemeket, a leggyűlölködőbb vetélytár- 
sakat egy közös cégér alatt a koalició 
ellen egyesíti

Aki nem sokat szokott gondolkozni, 
könnyen eltévedhet ma abban a harci 
lármában. Az örökös szitkozodás, gán
csolás azt könnyen megtévesztheti.

Dr hát aki kinyitja szemét, annak 
agyában felmerül öukénytelenül is az 
a kérdés, hogy mi hozta össze a nem
zetiségiek-!, a szocialistákat, a horvá- 
tokat egy táborba? Talán a választói 
jog! Hiszen valamennyinek külön 
programmja van erről. Bizonyára rém. 
Hanem a jövendő reménység arra a 
nagy osztozásra, amelyet Magyarország 
sárral dobá't, megrongyolódott palástján 
akarnak végezni.

Nekik a koalició csak azért ellen
ségük, mert ennek útjában áll. S hogy 
most hangosabbak a kelleténél, oka 
az. hogy biztatást kapnak onnan, ahol 
mindent szívesen fogadnak, ami a 
magyarokra nézve rossz és kellemetlen.

É célból c-iuálták az ellenkoaliciót, 
amelynek létezését ragadjak ugyan, 
de amelyet tetteik bizonyítanak.

Lesz azonban még a magyar nép
ben annyi józan ész, hogy meg tud,a 
különböztetni az ő igazi barátait az 
áluarátoktól s uem tagadja meg azo
kat az elveket, amelyekkel a koalíciót 
diadalra segítette most, midőn annak 
megvalósításáról van szó, amit a 
koalició kormányra jutásakor elvállalt.

Szükséges-e avagy felesleges a kolera 
elleni vedointezkedes Léván.

Irta . Dr. Karafiath Mariul.

Aki a hegyszakadek a á áll, midőn 
annak pereméről sziklák zuhannak le, ast 
eszeveszettnek, de nem bátornak —, azt 
p-dig, ak: a biztos halállal jaró veszedelmes 
helyet elkerül , okos embernek mosdják és 
nem gyávának.

A kolera pusitit az orosz birodalomban. 
Ki idu óta hallgat ugyan a hír, de tudjuk 
miért: a cár hatalmas emberei megtiltották, 
hogy a muszaa közegészségi viszonyok bor
zalmas és botrányos va óját világgá kürtö'jik.

Ait is tudjuk, mily nehéz, de talán 
lehetettet) a gácsországi ha'.árviszooyok miatt 
a kolera behurcolasát megaksdá-yoani. Be- 
iá'ja ezt, aki a ga'iciai lakosság azon réssé*  
nek életviszonyait, szokásait, eráö ősi felfo*  
gásat, fu fangj >t ism-ri, me'y bángyajáráskent 
ide-oda jár kel a határon, kijátszva a csen- 
dörseg éberségé', elkerülve a politikai ható
ságok figyelmét, nyilvántartását.

Hogy tehát a kolerát, ha egyszer 
Qa' ciaban felütötte a fejét, M-gyaror.-zágba 
is bzharoolják, as inkább biatos miut való*  
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ssinü, E veszedelemmel szemben nem szabad 
tehát várakozó álláspontra helyezkedni, 
uem szabad puszta kézzel neki menni. Ez 
a fenti hasonlat szerint eszevesze’tség volna.

A székesfőváros és a belügyi kormány 
megkezdte a kolera elleni védekezésről való 
tanácskozást. Ennek eredméuyeképen elren
delték, végrehajtják, ellenőriztetik ország
szerte azon megelőző védő intézkedéseket, 
melyek foganatositását a józan ész, az 
előrelátó éa gondoskodó okosság, a tudomány 
és a kötelesség parancsolja.

A belügyi közlöny már szeptember hó 
közepe táján hozta „Az ázsiai dióiéra elleni 
védekezés tárgyában*  intézkedő 113,234/190# 
számú belügyminiszteri rendeletet. Barsvár- 
megye hivataloi lapja ugyancsak hozta szep
tember hó 24-ikén. Mindkét lapot hivatalból 
járatja városi hatóságunk.

Tudomásunk van róla, hogy ezen ron- 
delet végreh tjtáBaképen a lévai járáB főszol- 
gabirája azonnal tett igen messzemerő 
intézkedéseket és azok v grehajtáiát egész
ségügyi szakközegeivel ellenőrizteti. Liván 
azonban még nem mozogtak ez ügyben, 
legalább uem hallottuk, de nem is láttuk 
még eddig e mozgás nyomát Bem.

Ha nem kellene hébe-hóba ama hírhedt 
Kapuköz-csatorna melleit, vagy a Kígyó —, 
Mészáros —, és Görbe utcán (itt csupán 
„belvárosi11 utcákat emlegetek) végig men
nünk, ügyet sem vetnénk rá, váljon serény
kedtek-e már Léván az említett rendelet 
végrehajtásában vagy sem. De ha azt a 
„csendéletet*  kell tapasztalnunk, mely a 
felsorolt helyeken a falak mentén burjánzó 
gyom között, kolerás időben, valóságos 
nemento móri gyanánt, néha napján díszeleg, 
már mégsem tehetjük azt, hogy napirendre 
térjünk fölötte. És, habár megszoktuk, hogy 
a közegészségügyi vonatkozással biró dol
gok soronkívüliségének jogo,ú tságát a vá
rosházán nem mindig ismerix el ; habár 
tudjuk, hogy ott az óvatosságra intő „kis 
lelküt“, aki „rémeket látu gyakran csak 
szánakozó mosollyal illetik: mégis szóvá 
tesszük a dolgot.

Nem festjük az ördögöt a falra, ha a 
veszedelmet megelőző védekezés szükségét 
hangoztatjuk. Budapest főváros ma is hozott 
újabb hatósági végzést a villanyos kocsik 
belsejéuek a végállomásokon fertőtlenítő 
folyadékokkal való rendszeres tisztítása 
ügyében. Naponta olvashatjuk a fővárosi 
lapokban, hogy a főváros és a belügymi
nisztérium között a kolera elleni védekezést 
il etöleg folytonos az érintkezés.

Lehet, bogy a kolera nem fog eljönni 
hozzánk ; de az is lehetséges bogy, ha most 
nem, hát jön tavasszal, mert a téli fagy 
nem pusztítja el a bacillusát. De télen, hó 
és jég alatt, midőn a talaj kőkeménnyé 
fagyott, nem lehet az ily vészes baj fészkévé 
válható, szennyel, moc okkal fertőzőit ká
tyúkat, gödröket, csatornákat stb. úgy ki
tisztítani mint fagymentes évszakban; de 
még kevésbé lehet télen a talaj sikeres 
fertőtlenítését eszközölni. Ha tehát megvan 
a hatóságban a jó szándék, hogy a vesze
delmet tőle telhetöleg megelőzze, akkor 
már most kell Cselekednie; már most meg
győződést szereznie arról, hol éa mily 
körülmények között válhatnak a városban 
tapasztalható közegészség ellenes állapotok 
a szörnyű betegség jelentkezésekor annak 
melegágyaivá; már most kell azokat meg
szüntetnie.

Folyt, kör,

J3 A n s

Különfélék.
— Szilágyi Dezső emlékszobrát a 

napokban leplezték ie a fővárosban tényes 
ünnepségek között. Az elhunyt nagy állam
férfiú díszpolgára vö t városunknak s igy 
nekünk kétszeres okunk van rásztvennüok 
a bánatban és az örömben. Srunk és bán
kódunk, mert, tiszta jellem, meg nem alkuvó 
hazrfiiág, tüneményes észtehetség s oly 

| csodálatos munkabírás szállott a sírba a 
1 boldogulttal, amelyet hazánk ielen helyzetén 

keservesen nélkülözünk. Ö"ü'ünk, mert 
tudjuk, hogy a nemzet, mely kegyeletté1 
áldoz nagyjai emlékének : nemes tettekre 
ösztönzi az utódokat. Szilágyi Dezső egyike 
volt azoknak a legérdemesebbeknek, akiknek 
élete a lívza önzetlen szolgálatában köve
tendő példaként tündökölhet. Áldás em'ékére.

— Az uj választói jog és az anal 
fabéták. Köztudomású immár az uj válasz
tójognak amaz intézkedése, mely szerint az 
Írni és olvasni nem tudó, de szavszatt jog- I 
gal felruházott egyének 10 (liz) szavazata 
tulajdonképen csak egy szavazatnak számit. | 
Világos ebből, hogy az i’-ni és olvasni nem 
tudó magyarok mindenike a magyar szupp- 
rem«cia egy-egv nagyon gyengén fe.fegy- 

, vérzett katonája. Bűé volna pedig, ha ka
tonáinkat gyenge, tökéletlen fegyverzettel 
vinnők abba a harcba, melyet a egközeiebb 
eső jövőben kell msjd megvívnunk mind
azok ellen, akik a magvar nemzetnek titkos 
és nyilt ellenségei. Városunk róm. kath. 
isko'ájának tani'ói — áthatva a nemzeti 
ügy fontosságától — f. hó 23-án tartott 
értekezletükön elhatárolták, hogy bárom 

I hónapra (december, január, február) terjedő | 
tanfolyamot rendeznek vá-osunk írni éa ol- t 
vasni nem tudó polgárai részére, amelyen 
az iráB-olvasáeon kívül a számolás alapele
meire, a legszu ségesebb közismeretekre, I 

i továbbá a történetből és a aotmányjogból ■ 
azokra a dolgokra fogják haligatóikac meg- ' 
tanítani, amelyek birtokában polgári jogaik- | 
kai öntudatosan élni tudjanak. A tanítás tel
jesen ingyenes lesz. Az ügy előkészítésével 
es a tanterv kidolgozásával Tokody István 
kartársukat bizták meg. — Kívánatos, hogy 
a tanítóknak ez a hazafias felbuzdulása 
minden illetékes helyen méltánylásra talál- 
jón, különösen pedig azoknál, akik e réven 
csekély fáradtsággal nyernek módot az 
állampolgár legszebb jogának, a szavazati 
jognak megszerzéséhez.

— VárOBÍ közgyűlés Körmöcbá
nyán, f. bó 19-én városi közgyűlés volt, 
melynek tárgysorozatából a következőket 
ismertetjük : A város 1907-ik évi zárszáma
dását, a megye törvényhatósági bizottsága 
helybenhagyta. — Schubert Ede, városi 
képviselő, felebbezése elutasittatott. — Fel
fogásunk s tapasztalatunk szerint, a szám
adások talán nem elég helyességgel bírál
tainak el. A fe söbb hatóság, úgy látszik, a 
legtöbbször megelégszik a küleö formákkal, 
vagyis a rendeset jómagával tehetetlen 
kőzgyü ésnek a hozzájárulásával. Es nem 
helyes, mert az nem másodrendű kérdés 
ám, hogy a költségvetés egyes tételei, ki 
lesznek-e úgy s arra a célra merítve,amire 
fölvétettek és ha nem, e (ínyére szoigált-e 
az a községnek vagy sem ? Vájjon a hitel
átruházások indoko tak voltak e s az össze
gek hasznos és szükséges dolgokra hasz 
náltattak-e fel? Vájjon az esetleges nagy 
pénzmaradványom honnét származnak és 
nem ellenkeznek-e a köitségvit s realitásá
val ? Mindezek igen fontosak az elbirá'ásnál. 
Igaz, ez már nagyobb munka; de a köz 
ségre s annak a közönségre nézve, annál 
jótékonyabb! Nem áriam az, ha a felsőbb 
hatóság, okulás céljából, a községnek egy 
kis kitsnitást és leckét ad l __ Vizy Fe
rencnek több indítványa ; a város Aisóka- 
puterének a szabályozása; a fölállítandó 
csipheverö iskola; a polgári Lövészegyesü
let mellett, a IV. számú aknánál elvezető 
törvényhatósági út meredekségének a meg
szüntetése tekintetében úgy határozott a 
közgyűlés, hogy az elsőt kiadta a középi 
tészeti bizottságnak tervezet elkészítése 
végett ; a másodikra nézve fentartatott a 
korábbi közgyűlési határozat; a- utólsónak 
M érdekében a megyei törvényhatósági bi 
lottság kéretik fő'. Ez az út, alttól a púp.
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tói megszabadítandó. A város felül emeli;, 
dik s a város felé pedig valóban kan., 
kodni kell. A téli veszedelmeket nem 
említve, ezt az állatkínzó s a közlekedést 
minden tekintetben akadályozó s körülbelül 
150 m. hosszú útrészt, mindenesetre Tg» 
leásás, vagy elvezetéssel rendbe kellsn, 
hozni. Az ezen ú at használó köíönségnsk 
méltó halája fogja kísérni a megye törvény 
hatósági bizottságának jó hajlandóságát" 
Hiszen még hadászati tekintetben is ig0Q 
fontos e munkálatnak keresztü vitele I _
Egy rendes fürdő s uszóhelynek a létesité- 
sere, a város közönsége szerződést kötött 
Hőmg Józseffel, mely szerint az illető költ
ségeinek a fedezésére, 10 évig az iisizeg, 
6 százalékát nyújtja segelyképen » város. 
Egy régi óhajtás megy teljesedésbe ezáltal 
is! Most már lesz a városban egy úszó es 
fürdőhely is 1 — Tandlich Fülöp s Lipót
helybeli kereskedők és R-ich Ernő buda-’ 
pesti gépészmérnök, egy részvénylársa agr, 
(200000 K.) alapított témárugyárat akarnak 
mtesiteni a e végből, a régi leányiskola 
épületének ingyen használatra való átenge
dését kérelmezték addig, mig a gyárát 
folépithetia. A közgyü és szívesen izijesi- 
tette kérelmüket. Úgy látszik, hogy Dusán- 
kint felhagytuk itt is az ipari tevékenység 
fejlesztéseben, a t< továzó szokásokká . Kez
dik belátni, bogy •> >ok fontolgatás es la
tolgatással kar az időt vasztege ni; mert 
az rendesen eredmény télén szokott lenni. 
Gyors c elekvésre s elhatározásra van szük
ség, mert az idő is gyorsan száguld el te- 
lettünk. Ha soká nézünk a levegőbe, hát a 
szerencse egyszerre elvouul előttünk. E 
váró.', osos számítással, heiyes érzekkel, 
rendkívül sokat tehet es használhat lakó.- 
nak az anyagi boldogulása érdekében. Esz
közökkel rendelkezik bőven. — A tűrések! 
erdögonduokságnak erdősítésre pohitel en- 
gedeiyeztete't; a városok polgármesterei 
országos egyesületeinek közgyűlésére a varos 
polgármestei o kiküldetett; J rdlicsaa sütő
iparosnak a város kötelekébe való feivetele 
kilátásba helyeztetett; a választás ala uem 
eső képviselők névjegyzékének a kiigazí
tása november 15-re tűzetett ki; az ismét- 
iőískolai hittani tanításért a műit tanévre 
200 K. engedelyeztetetl; az iparos anoLC- 
isKolai bizottság jelentése tudomásul vuie- 
Iett; az ivóvízvezeték forrásainak a kiépí
tésére az 1909. évi köitsegvetesoe 170J K. 
vétetett föl s igy remélhető, hogy a telsziu 
lejtőjéről lefolyó piszkos víz, esőzések al
kalmával nem fertözteli meg az ivóvizet.

— Bars vár megye a tüdőbetege
kért. A temetők Úuuepen, nalonaa. napján, 
a szegcuyaorsu tüdőbetegek szomorú ugye 
lép e öterbe. Mindenütt viszbaugra talál a 
Józb f Kir. Herceg Szanatórium Egyesület 
kérő jelszava: Asszonyok! Leányok I Jó 
lelkek ! Kössetek a haioitaitoknaa szánt 
koszorúba egy szál virággá! kevesebbet s 
azt ajánljátok föl a halál pitvarában levő 
tüdőbetegék meggyógyitására. — A temető 
bejárója elé tesznek egy ládikat, aaekr.ny- 
két vagy kosarat. Aztán fölváltva öruk a 
fölhivják adakozásra a közönségét. Várme
gyénkben mintegy 200 gyüjtőtarsoly van 
a községekben. Örömünkre szolgálná, ha 
az áldozatkészségnek az alturizmusuaa tün
döklő példáját a mi varmegyéuk, vároauuk 
nyújtaná.

— Eljegyzés. Sdilesinyer L ío Miau
ról eljegyezte H'ertheiiner llusaa kisasszonyt 
Kálmánfalvan (m udeu külön ertesites he
lyett.)

— Telefon abszurdum és az el
kallódott Léva varosa — E napoauau 
Jeleni meg a pozsonyi m. kir. posta es 
távrda ígazgvtíság által kiadott „zz ara- 
nyosmaróti közhasználatú városi távoeazjiő- 
hálózat eit fizetőinek es a oarsvarmegyei 
tör-ényhatósági távbeszéiö-nálózat h.valam
in ik és előfizetőinek uevsota.“ — Ezen 
kis füzetből azt latjuk, hogy, reazbou az 
aranyosmaróti postahivatal, részben pediy a 
pozsonyi m. kir. posta- és távirda-ig*'-geioi*g  
felületes ejárasa következtében Léva város 
városi jellegétől megfosztatott es aievaijaiaa 
községei közé osztatott be, akar csak 
Alsóvárad vagy Nagy záró i-özség. — N”™ 
tételeshttö fe‘, hogy esen két hatóság 
tudva és kéazakarva a vármegyének esen
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l unsrvobb rendezelt-tanáeiu városit Ara- 
’yusiBarót nagykösség há'a ín’ígé akarják 
ontani, jóllehet ezen füzet központi j>rá- 

“cal Arauyosmarút úgy vau feltüntetve 
^jnt város. — Ast hisszük, hogy fíaravár- 
„e(,ye érdemes alispánja okmányszerüleg fogja 
iuazoini, *'°gy  e aorok megjelenése elölt a 
Dos.a igazgatóságnál a tiltakozó lépéseket 
Megtelte. — A múlt évben, midőn a kis 
„yei telefon-hálózat kiépü l, az a n-hár.y 
előfizető a busás bavezetési költerg-ket 
me- t.zette és a munkálatok közuon jelent
kező újabb 30 fél, hogy sz itten elénk ke- 
ressedeloii forgalmat lebonyolítsa, a sa/át 
költségén akarta a bevezetést eszközöltetni, 
_  A kincstári érdekeit mellőzésével Ara- 
oyosmarótou váro.i hálózatot létesítettek 
es azért jelentkezeti — a közhivatalokat 
jő beszámítva ! — annyi előfizető, mert a
varon hálózatot allamKöitségen építik ki.
— A szegény lévai kereskedők várhatjuk 
most a telelőn hálózat kiépítését mindaddig, 
amíg » pozsonyi m. kir. posta- és ’ávirda- 
igazgatósaguak kedve lesz azt kiépíteni.
— Azt hisszük, hogy a telefon-építkezések 
körül felmerült vibzáe állapotodat dóréit és 
kötelességtudó alispánunk meg fogja szün
tetni és állásából kifolyólag ;s minden lek 
től el lóg követni, hogy ne csak A anyós
un,ót nagyközségben legyen városi hiózat, 
hanem a szomszédos három vármegye leg- 
eiöa.löbb közgazdasági központját, Léva 
városát is városi hálózattal lássad el mielőbb. 
_  Eoböi az alkalomból Léva varos ható
sága haladéktalanul gyűjtse egybe a már 
régebben telefonbevezetesrs jelentkezők vév- 
sorat, akiknek az óhajász — valamely 
mesterkélt oknál fogva eddig nem nyert 
érvényesítést, s tegyen lép lseket kellő in
doklás mellett a keresk. minisztériumnál az 
iráni, hogy Léva külön központként állí
tassák be a telefonhálózatba.

|

_ Korai hó. Mar hétfőn havazott. 
K ddeu, szerdán a folytatása következett. 
Az ősz kimaradt. A nyárból egyazoné télbe 
csapott az idő. A hó elolvadt , di a hideg
ség állandó. Éjjel fagyok vannak. A teli 
kabátok előkerültek. A kandal.ób*n  állan
dóan ég a 30 koronás ta. Talán valameiiyes 
Őszünk is lesz? A hosszú teiet sokau nem 
szeretik.

— Az utcák olajjal való poraien- 
tesitéséröl, uzo.yez z-ouz lég íapuna egyi*  
c.aaeúoju hatóságunknak kis.rletezésre aján
lották, igen érdekes köz.est hozott a „ldu- 
dapesti Hírlap*  ok’óuer 22 szama. Budapest 
fuvaros köztisztasági hivatala az idén nyá- 
rou böOOO négy ídujetor utierülekm probmta 
ki í.2 olajjal való poruioiitetíiiéöL i Kísérlet 
Bikeiiili a a kösubfitaaagi híva a most elö-

<.er)O8ztést tett a tanácsnak, hogy a jövő 
évben a fővá-oa valamennyi inak ad am utcá
ját (mntegy 2,300.000 n 4gy*zögm  $ter) víz
zel való Iccdo'áa helyett olajjal poroiiute- 
si’sék, A« o’a.jal való poroaenfesitéa révét; 
egyrészt az utca porát k he állandóan és 
tökéletesen lekö'.n*,  másrészt inegauadaiyoz 
zák azt, hogy nedve; idöjárái esetén a ma 
kíidá a-uton sár ke’e kezzék, mert az olajjal 
telített, útfelületbe a csapadékvizek nem 
sóvároghatnak lo, hanem gyorsan lefolynak. 
Ezért az olajzáB rendkivü jó befolyással 
van a in k‘dára-utak jókarban tartására is. 
A mak«dam-ut, amelyet víz helyett olajjal 
kezelnek, állandóan sima, profilját meg ar’ja, 
raj a b átyuképződés nincsen, mint az egy, 
a kerületi mérnökükből alaku.t műszaki 
bizottság a Huvösvö'gyhen ohjjal gondozott 
utakon megállapította. Egyedül az rt te’.tek 
kifogást az olajozás ellen, hogy a frissen 
o ajozott utón nehány napi' gyönge o aj szag 
érezhető. A köz isztasági hivatal m<1:4 akarta 
tudni azt ie, vájjon a legílletékecebb fórum, 
maga a nagyközönség, minő véleménnyel 
van az olajozásról, A Nagy J tios-a cát és 
Djlibáb-utcát az idén nyáron aziutéu olajjal 
portalauitotia és most, megkérte az érdekelt 
háztulajdonosokat, hogy szerzett tapasztala
taikat a hivat*l  al közö jék. E Id.g négy ven- 
nyo c feleletet küldtek be. Negyvenhat 
na?y elism‘réssel nyilatkozik az olajozás 
mellett. Esek után mi is csak azt kíván
hatjuk, hogy e kérdéssel a városházán is 
foglalkozzanak.

— Uj gyóntatószék. Azt hittük, a 
lévai róm. Ka*b.  iompto n már oly díszes, 
hogy semmi kívánni valót nem hagy maga 
után. 8 mégis! Az Itten dicsőségét kereső 
és az emberek üdvót szolgáló prépost-plé
bános mindig taiál még javítani, szépíteni 
va’ót. Pénteken egy tölgyfából készült, mé
reteiben impozáns, kivitelében mesteri 
munkát állítottak be a templomba. A mű- 
vészi faragványokkal el átott uj gyóntatószék 
a régiek helyeve kerti t. A régieket ügyelőre 
még nem vonják ki a használatból ; csak 
közelebb viszik az ajtóhoz, Aal is ha Íjuk, 
hogy a hideg kövezet a té'i hónapokra 
kÓ<uszszőny eg burko atot nyer. Ezért hálá
sak ieaznek a gyermeke k egészségét faitö 
gondos szülök és b:zonyára filléreikkel is 
szívesen járulnák hozzá a költséges újításhoz.

— Előmunkálati engedély A ke- 
ro&kcdetrfUAügy 1 miniszter a m •gyar-észak- 
nyugoti b. é. vssut részvény társaságnak a 
magyar kir. államvasutak Nyitra állomásától 
Nagyemöüe és Saapárgyarmat községek 
határain át a ssitvavöigyi helyiérdekű vasút 
Verebéiy á'lomásáig, esetleg innét C ff r, 
Aiaógyőtöd és Uj >ars községek határain 

át a magyar kir. államvasutak Líva állomá
sáig vezetendő rendes nyomtávú gözmoz- 
donyu helyi érdekű vasútvonalra kiadott 
előmunkálati engedély érvényét egy év 
tartamára megújította.

— Kitüntetés. Lőrmcz Andrást, Nagy- 
sáró község biráját ko onás ezüst érdem
kereszttel tüntette ki a király ő felsége. 
Ciak örülni tudunk, ha a királyi kegy rá 
talál azokra, akik — szerényebb munka
körben bár — lelkiismeretesen fáradoznak 
a közjóér .

— Új doktor JÚVÍ8Z. Grünberger 
Manó helybeli nyugalmazott tanító, fiát, 
Gergely Jenőt, az elmúlt szombaton promove- 
álták doktor júrissza a budapesti tudományos 
egyetemen. Gratulálunk !

— Öngyilkossági kísérlet. Pusztai 
József, lévai bádogos-mester, p intek e a dél
ben szalmiákszesszel megmérgezte magát. 
U'y hírlik, hogy család: viszálykodás vitte 
a szánalmas cselekedetre. A gyorsan érke
zett orvosi tegély talán megmenti a szeren
csétlent az életnek.

— A vörheny. Nyáron nem újság 
Léván a kispap ; de most nagyon feltűnnek 
a kék ruhás növendékek. Ssétküldték őket 
Esztergomból, hojy a vörheny áldozataivá 
ne legyenek. Eddig három szomioáriumi 
növendéket ragadott el a halál,

— O?zi mulatság. A garamsíentbene- 
deki róm. Kath. olvasókör 1908. évi októ
ber hó 25-én szinielöadással és mozgóféoy- 
képekkei egybekötött ősei mulatságot ren
dez. Belépti díj : személyjegy 1 kor.j csa- 
ládjetry 3 személyre 2 korona. Kezdete 
este 8 órakor.

— Küzdelem a bori tál adó törlése 
érdekében. A hazai ooriermeles válságos 
helyzetűn Került. A borárak az egész or
szágban oly alacsony színvonalra szálltak alár 
hogy ilyen ár*k  mellett a bortermelés nem
csak nem bizonyul már jövedelmező foglal
kozásnak, hanem egyenes veszteséggel jár, E 
rendkívül fúyos helyzetből a kibontako
zásnak csak egy módja létezik : a tú'magas 
és amellett teljesen igazságtalan bér italadó 
törlése, amely egyforma súllyal nehezedik 
nemcsak az elsősorban érdekelt termelőkre, 
hanem a vendéglősökre és kereskedőire is ; 
végre a fogyasztó nagyközönség is nagyon 
érzi hatását, mert hiába termelünk olcsó, 
bort, mire az a fogy a ztó asztalára kerül, 
már két-h iromszorosan emelkedik az ára. 
Eú az oka annak, hogy a bor nem tud 
ismét nemzeti italunkká válni, de ez az oka 
a még egyre folyó borhamisításoknak is, 
mert a nagy boradó mellett csak a „sza- 
poritott“ bor biztosit kellé jövedelmet. Kí
vánatos, hogy a Magyar Saö ősgazdák Gr-

TARCA.
Búbánat.

felénk járt tegnap kék ruhában,
A nénikéhez ment tálán.
Megvárom majd az utc tsarkou,
Bohó leiekkel gondolám.

Gyermekes szívvel ügy örültem 
Előre, hogy majd láthatom, 
Es gondolatban messzi jártam 
Merengve kedves álmokon.

S mig várva vártam igy, remélve — 
Este lett, bántó szürkeség.
Nagy búsan kérdem önmagámtól:
Várjak, maradjak érte még M . . .

Hogy végre nem jött hazatérve
A szivem, lelkem fájt nagyon,
8 e csalódást, ha nem restellem, 
Talán még meg is siratom

Benkóczy József.

A mi utcánk bolonüja.
fit.; Jársz. Ferenc.

Folytatás,
A mi utcánk asszonyai hizlalták a ieg- 

több ludat; némely háznál <?gy nyáron 
32—48 iúdnsk is kitekerték a nyakát és 

is tény, hogy eiek az asszonyok ismerték 
* legjobb.n a titkát annak i», hogy milyen 

eljarassai 'ehet a bízó Indák máját nagyra 
növeszteni.

Az 50-es és 60-as években ezen utca [ 
fiaiból oly sokan léptek a papi és tanítói , 
pályákra, hogy az egész vármegye sem 
adott annyi papot és tanítót a karának, 
mint ez az egy utca. Alkalmilag közölni 
fogom az i latök névsorát is.

U.cánk legnagyobb lésze iparosokból 
állót*,  akik között sok volt: a stiios, c íz 
m.dia, szürszabó, ács és kömives- A szűcsök 
és Biü szabók azért vonu'tak ide, mert a 
v ros környékén levő 11 tót községnek 
lakosai azon időben rendesen világos szürke 
szürposztóból készített nadrágot, dcluányt 
és cifra szűrt viseltek. Télen pedig köd
mönt, bundát és báráuybörsapkát. Még az 
aiszonyok is szürkabátban és ködmönben 
jártak.

Ha jól emlékszem, at 1850—70-es 
években a mi utcánkban 11 szűcs lakott s 
úgy ezek, minta többi iparosok jó módban 
éltek. A szűcsöknek kü ön céhük és a 
templomban saját zászlójuk is volt, amtly 
csak annyiban különbözött a csizmadiák 
ma is meglevő díszes s'.szlójától, hogy va
lamivel kisebb volt és nem 12, hanem 8 
rúdon kellett vinni.

A szűcsök zászlóját 1893 -ban, amikor 
a templomot kivül-belül szépen kijavították, 
— kopott vol a miatt nyugalomba helyez
ték. Jobb is. Ügy sincs ember, aki a kör
meneteken vigye. Azaz : ember csak akadna, 
de nem szűcs ; mert ma — amikor a divat 
a siürt, ködmönt és bundit teljesen kisao- 
ritotta és azok, akik a.okat viselték, sötét 
poszté ruhában járnak, — Léván csak két 
bzücs van ; ezek közül is az egyik korcs- 
máros. A szü szabókat pedig tudtommal 
jeleuleg az egész városban csupán egy em
ber képviseli és az sem él a mestei ségéböl. 
Szürtarisznyárai és pokrócokat árul.

Ha a mi kedves öregeink feltámadná
nak, rá sem ismernének régi utcájukra. 
Ötven év alatt mennyi változás.

A tót szó teljesen kiszorult innen, 
Egy-két napszámos akad neha-néhá, aki 
.nem beszél, hanem povedál. A lakosok 
öregebbjei tudnak még tóiul, de csak kény- 
sze.ülégből és akkor használják a tót szót, 
ba a vidékről bejövő tótanyanyelvüek- 
kel kell é'intkezniők. Ai ifjabb nemzedék 
aat sem tudja, mi fán terem a tót stó.

A házak köaött alig akad 4—5, amely 
résiben vagy egésren nincs átalakítva, csi
nosan újra építve és rendes kapuval ellátva; 
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szágos Egyesületének folyó hó 21 én Buda
pesten tartott országos tiltakozó gyűlésének 
kellő sikere legyen.

RÖVID HÍREK Szoborleleplezés. Gróf 
Károlyi Sándor szobrát f. hó 21-én leplezték 
le Budapesien. Uána Gambrinuszban ag
rár-lakomé volt, amelyen felavatták a Ká
rolyi-serleget. — Látkóczy ügy. Latkóczy Imre, 
a közigazgatási bíróság másodelnöke pénzért 
szerezte a patikajogokat. Korbuly Dezső gyógy 
szerésszel 60,000 koronában egyeze t meg. 
_  Beszámoló Jászberényen vasárnap tar
totta beszámolóját Gróf Appongi Albert, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. Figye
lemre méltó nyilatkozatai a i-gmasszebbmenö 
politikai és vallási békességet sürgetik.

Közgazdaság.
A barsmegyei gazdasági egyesület alap

szabályainak megf 1 élőén 1908. oki. 4-én 
nem a székhelyen, hanem Verebélyen tar
totta rendes közgyűlését. A gyű ést az 
egyesület elnöke, Bombay Vilmos, vezette. 
A jelenvoltak eürgönyileg kérték gróf 
Dessewffy Aurélt, hogy az O. M. G E. e - 
nökségéröl való lemondását a gazdakörön- 
ség érdekeire való tekintetből helyezze ha
tályon kivül. Levaticli László, titkár, mint 
előadó előterjeszti liubinek Gyulának ób 
Bernét Istvánnak a mezőgazdasági kamarákra 
vonatkozó törvény jsvasiatát. A közgyűlés 
kérelmére Ribinek Gyula rendkívül érde
kesül tcieteli a kamarák szükségességet és 
jelentőségé t.

A törvényjavaslat szerinte nem zárja 
ki a megyei rendszer’, csak nagyobb gazd. 
területeket helyez egy kamara alá, in rt 
pld. Bács-Bodrogtuegye maga kaphat ka 
marát ; de a kis megyék összekapcsolása 
elengedhetetlen.

Előnye, hogy az erők nincsenek e for
gácsolva, nagyobb összeg áll rendelkezésre. 
A nagy kamara ereje éa erkölc i súlya na
gyobb, mint több kis kamaráé. Ezek a 
kü földön >s kiiünően bevá i kerületi kama
rák jövedelmük egy tekintélyes részét a 
megyei gazd. egyesületnek adjak át. A 
tisztviselőknek f.zetést, a tagok részére ki
törő ingyen lapot biztosítanak, s igy a 
gazdasági egyesületek t-nuálása, melyre 
mindenkor szükség lesz, csak ezeu rend
szer mellett biztosítót’.

A kamarák belevonnak minden gazdát, 
a kisgazdákat is, gazd mozga lmaikba, s igy 
teljesen kifejezőt a gazda-közvéleményt, 
nem függ a mindeukori kormányok jóindu- 

szalmafödeles ház egy sincs. A zsuptető 
helyét a fa- és cserépzsindely loglalta eb 
Az utca két során, a házak mellett aszfalt
járda vezet, melynek szélein egyik oldalon 
a telefon, a másikon a villany világítás osz
lop ti hirdetik a haladás fokát, A jól gon
dozott kocsiuton nem süppednek el a sár
tengerben a szekerek. Es mennyire csodál
koznának öregeink, ha látnák, hogy a mai 
nemzedék nyáron át ünnep- és vasárnapokon 
nem ül ki az utcára filyózni, hanem e 
helyett a körökben ramslizik és biliárdozik. 

ásón is felette csodálkoznának kedves 
elődjeink, hogy a mostani asszonyok kuko
ricát sem tudnak pattogatni. A mi anyáink 
ugyanosak értettek hozzá. 3—4 szomszéd
asszony összeállt ós kora tavasztól késő 
őszig, majd minden ünnep és vasarnap, hol 
az egyik, hol a másik konyhában, a nyitott 
tüzhelyeo, egy-két rostát tele pa togtattak 
kukoricával. Erre legalkaimastbb volt az 
úgynevezett cveryli, aprósremü, kukorica, 
amelyik szép nagyra és hófehérre pattant 
szét, as volt a kakas, amelynek csak a 
héja pattogott össze, ast csibének hívták. 
Ha as idő kellemes volt, a kész kukoricát 
kivitték as utcára és a házak előtt levő 
padokon vagy kihordott székeken ülve be
szélgetés közben jóitüen fogyasztották el, | 

letától, me’t az államsegély is törvényho- 
záeilag előre megállapította.

A kamarák lennének végrehajtó szervei 
a gazdatársadalomnak. A törvényjavaslat, 
szerint B írsmegyébeu 2700000 kor. tiszta- 
jö.edeiem 1%-í, tehát 27000 kor. lenne a 
gazd. egyesületek kamarai járuleka.

Z ingor János a megyei gazd. egylete
ket ’S a megyei gazd. bizottságokat beol
vasztani akarja a megyei kamarákba, e az 
O. M. G. E. alkotná a megyei kamarák 
központ j át rendelkezési jog nélkül.

Matray Gyula és Kelcz Gyula a tör
vényjavaslat te |as részleteiben való e fo
gadása, elnök és Szent lványi Éjon-Zongor 
javaslata mei ott érvelnek.

A közgyűlés nagy többséggel egészben és 
részleteiben a törvényjavaslatot elfogadja és a 
törvényjavaslat szerzőinek a kitűnő kidolgo
zásért igaz elismerését és köszönetét fejezi ki.

A köagyű és 1907 éri számadásokat 
illetőleg a pénztárt Kezelő titkár-pénztáros- 
nak a teljes felminlvéuyt megadja.

A halhatatlan emlékű néhai Grój Ká- 
ro'yi Sándor szoboríelep'ezésére küldöttséget 
meneszt, az elnököt és titkári kiküldi A szó 
borra koszorút tesz le.

Titkár jelenti, hogy a vármegye részére 
külön állaltenyész ési felügyelőség alakíttatott.

A fóidmivelésügyi m kir. miniszter úr 
350/1908 elr. számával értesíti a gazd. 
egyesü etet, hogy 'g.es vármegyék takar 
máoy ínségére vaíó tekintettél, az állatte
nyésztés fenntartása érdekében tenyész-szarvas- 
marha beszerzésénél Torna siti, varmegyék
ből 1). az állatok beszerzési árának 10°lo át 
s ingyenes szállítási költséget engedélyezni ; 
2) avagy 3 évre 2‘/t°/0 — 3 egyenlő törlesz 
lés mellett való beszerzést a megyei állatte
nyésztési felügyelő közremü todose mellett. 
A iapok *an  köshirré teendő es a gazdákkal 
a titkár külön személyesen érintkezzék.

Töhölön tóimon Iste n törekvő kisgazda 
birtokának minta-birtokká való fejlesztése ellia- 
tároztatik. A mmtabiriOvoK eimuörködésere 
Rjihnagel J ino *, a lévai uradalom töhöii 
intést j >, lesz s. izei vállalkozni, a kösgyű es 
a felterjesztésben öt ajánlja.

Kőszigi Károly bajai mótor-kapáló — 
talajmiveiö g>pe Hont Kis-Kéren minden 
hétfőn bemutattunk ezen talaj mivelésben 
fo radalmat előidéző gép bemutatására a 
gazdaközönség figyelme felhivatik. — A leg
közelebbi közgyües Liváu lesz.

Hogy a csemegéből nekünk, gyerekeknek 
is bőven kijutott: az csak természetes.

Ennek a megujhodott nevezetes u'cá- 
nak a rétek felé eső során, még pedig a 
kellő kötepén — jelenleg a 38. számú 
házban, mely azóta szintén át lelt aiakitva 
— élt az én gyermekkoromban Kozárik 
Józsi f nevű stürszabó, aki nemcsak Livan, 
de messze vidéken arról volt híres, hogy a 
stürökre ö tudta a legszebb tulipánokat s 
egyéb miuiákat kivarrm. Kezs munkájának 
volt is kelete. Késs munkáit két tömött 
ládában vitte a vasárokra, ahonnan mindig 
üresen hozta vissza a iadakat. Jj.orgaimas, 
józan és vigkedélyü embernek ismerték őt, 
akinek olyan jól ment a mestersége, hogy 
nemcsak csuádjáuak tagjai aegi daeztek 
neki a műhelyben, de egy-két legényt is 
tartott.

A Dagy 1 ókos szekrény egyik zugában 
az ezüst húszasokkal éa tallérokkal szépén 
szaporodott a hosszú harisnya tartalma. 
Volt saját háza, szőleje, rétje ; tehenet i8 
szerzett, szóval : az utca jobbmódú lakosai 
közé tartozott.

A megelégedésben élt családnak bol
dogságát úgy váratlanul és hirtelen bekö
vetkezett szomorú esemény te'te tönkre.

Folyt kiiv,

Hivatalos közlemény.
| 3539/1908. szám.

Hirdetmény!
Az 1909 évi ujjonczs’állitáara f-Iliivandó 

három korosztályt az 1888 1887 1886
evekbeu született áHitás kötelesek képezik

Tekintettel a véderőről szóló utasuáj 
I. rész. 22 íjának rendelkezésére — fslhi- 
vatnak a Liváu tartózkodó mindazon álli- 
táskötelesek, kik a jövő újonctallitá i év I 
korosztályhoz tartoznak ; nemkülö ben az 
1885—1884. évken született azon hadköte
lesek, kik korábbi állításukból folyó ag niév 
állítási kötelezettségüknek végeg eleget 
nem tettek vagyis beuern eorostaitak, ai)la 
pedig fogyvorkepteleno’nek vagy törlen
dőknek nem nyiivánitaitak, h így iLtöjégi 
helyükre való tekintet naikü fo'yó évi 
november havában a rendőrnap.t myi hivatal 
hilyiségebon — az idegenek igazolványa ukal 
murikakönyveikke1, cielédtöny veiakei, eset
leg egyébb az illetőséget igazoló okmanva- 
ita-1 fő szereivé — szóval személyes meg. 
jelenés akadá'yoztatása eseten ped'g írás- 
bel'ieg okvetlen jelentkezzenek mert ellen- 
ko'.ó esetben a mulasztás és a ki ütött 
határidőül beuem tartási kihágásnál minő
síttetik ; — minek következtében il elük
ellenében a Vedtörv íny 35 § a nlapjru 10 
korió; 200 i őrig leij dheto p uzbün.etes 
ava;y megfelelő elzárni alaalmiztatik.

Figye meztetues továbbá a jeleniKezík, 
hogy a V. T, 31., 32, 33 , és 34. § aitiau 
m'gjolö t kudvezméuye , e uyerése iránti 
igényeiket jövő évi janutr és február 
hónapjaiban legkésőbb azonban a tösorozas 
napjso a EO'Ozóbizott.- ágnál bejelenteni 
tanoznak.

Az illetékes sorozó járáson kivül eendő 
állittarás iránti kérvények a j lientzezes 
álltá mévá) nyujcaudót a m döa Vcdtörveny 
31., 32, 33, es 34. §-libán megjelölt keit- 
vezmeiiyou iránti igények is érvényesíthetők 
és igazolhatók.

Végül megjegyeztetik, hogy a je ou’- 
kezési kötelezettségnek elmuaszt sa ez n 
hirdetményi feilnvasoKuak, vagy a ved őr 
vényben migsz.ibott kötelezette tgnea nőin 
tudósa által ki uem menthető.

Liván, 1908. október hó 20-án.
Konya József 
reudörkapiláuy 

kőto iaü-yi tlöadJ. 
6300/1908 a? ám.

Hirdetmény !
Léva r. t. város hatósága részéről 

ezennel közhírre teszem, — hogy a k-pvi- 
seiötenüiet folyó év. szeptember hó 30 án 
hozo t 5934/1908 számú határozatával az 
1886 évi XXII t. ez. 110. § a értelmében 
az 1908 évi október hó 30 ik napjáusu d. 
u. 4 órájára rk. közgyü est rendelt összehi
vatni s annak napirendjére a*.  „Oroszlán 
fogadj rozzant épülete lebontása, 374000 
korona kö: aég előirányzattal leendő fölepi- 
tésének foganatositása, az erre vonatkozó 
vorsenytárgya ás kiírása, a tervező éa 
művezető ti.zteleidijanak 12000 koronában 
való megszabása es egyébb kapcsolatos 
intézkedéseknek elhatározása ügyében tar
tandó érdemleges tárgyalást es határozat 
hozatalt tűzte ki, miért a képviselöteaiü et 
összes tagjait azon Köagyű ősre e he yen is 
meghívom.

Léva, 1908. évi október hó 15-én.
Eód.og'li. Xzajoa 

polgármester.

Lévai piaciárak.
Bovatvezető ; Kónya Jóssv rendőrt .ptáuy

Búza m.-mázsánként 22 kor. 40 fill. 22 
kor. 80 fill. — Kétszeres 20 kor. — 6 1. 20 
kor. 69 üli. — Ro»s 17 kor. 40 ti I. 17 kor 
60 fill. — Árpa 17 kor. 60 fill. 17 Kor. 80 
fill. — Zab 16 kor. 80 fill. 17 kor. —
— Kukorica 16 kor. 40 fill. 16 kor. 80 fii.
— Lenese 23 kor. 40 fill. 24 kor. 60 fill. — 
Bab 15 kor 40 fill. 16 kor. 60 fill — Kő' 
les 14 kor. — fill, 16 kor — fill.
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Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös |ó- 
j,ere Inrm-wettöl arAnk>*ni»nte»  135-145 
yör«, ,óhw«, kin aránkén 125—135 Vörös 
lóhere, n»gy aránkén 150 — 155 Luczerna, 
természettől aranka«nentes 175—130 Ln- 
,tKrna világos szemű aránkás 120—135 
Luc^en a, barnás sanmü 110—115 Biöorhe-« 

_ 3(5 BaVtacein 40—42 Muharmag 16 — 17

_ — M’nóen gyermekszobában halá
val kell gondolni uzosra a darus, norvég 
halászokra, kik a háborgó tengeren fogják 
a tőkehalat, mely a kitűnő csukamájolajat 
saoígáltatja. Csukamájolajat, a ,'egizl teseb- 
heu és a legkönnyebben emészthető formá
ban nyújt a „Scott-féle Emulsió*,  mely 
egyike a legjobb tapgyógyBzereknek. Kap 
ható a gyógyszertárakban.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 
1908 évi okt. 13—ól 1908 évi. okt. hó 26 ég 

Születés.

Halálozás

A sz&lfik nm
*

4 1 ■

M. **

A jfyorraek
neve

Buchta József Tóth Ágnes hány Margt

Gáspár Ferenc Banóczi Irén leány Ilona

Kosa Károly Berka Eszter fiú István

Lupták Márton Tuzsiuszki V: leány Julianna

Péczka József Czupper E leány Rozá'ia

Az elUDVt Eere Kora A halál oka

Rosenberger Jolán 17 éves Tiidögiimőkor

özv. Valent Andrásné 
Turczer Johanna 59 » ldülthörghurut

Nyilttér-

Az an.yatejtöl 
elválasztott gyeroieaek gvorsan noveredueg, I 
erősökké és rózsás színünkké '.álnak, ha a 
tápláló SCOTT-féle Esuisiót szedik.

A gyermekek szeretik és könnyen emész
tik a

SCOTT-féle Emulsiót.

3951/1908 tlkvi szám. .
Árverési hirdetmény.

A lévai kir járásbíróság mint telekkönyvi ha- | 
tóság lőzhirre teszi, hogy Haar Adolf párkányi lakcs 
vógrehajtatónak l’enzes Károly nemesoroszi lakos ; 
végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyeben 
benyújtott ujabbi árverési kérvényé folytan a nevezett ! 
végrehajtató j .vara 51 korova tőke ennek 1905 évi | 
junius ho iü-étöl jéro 6’(ü kamatai ő6 korona 74 j 
tilier eddigi per és végrehajtása, az ezúttal 10 koro
nában megalapított árverést keietr valamint a még i 
tel merülendő továbbá költségeknek kielégítése végett 
az 18b) évi AX t. ez. 144. § a es a vhn alapján a I 
végrehajtási árverést a végrehajtást sz nvedő Pénzes 1 
Karolynak a 1-vai kir. ja rtsbirösag területen Neiues- 
oroszi község határa/zan a Xemesoroszi 136 sztjkv
ben A 1. 6. sor 465. hrszámu egész szántójára 212- 
kor. az ottani 144. sztjkvben A 1. 1. 1 3. sor 265- 
385. 567. hrszámu szánt' bán való 1|2 rész illetmé- 
menyére 177 korona, az ottani 211 számú tjkvben 
A I. 1. sor 272 hrszámu szántóban való 2 3 rész 
illetményére 66 korona, az ottani 229. sztjkvben A 
1.1. sor 488 hrszámu rétből való 4 10 re z il et- 1 
ményére 48 korong 40 fillér az ottani 231. sztjkvben | 
A I, 1. 2. sor 29». 313. hrszámu egesz szántójára I 
245. korona kikiáltási arban as árverest elrendelte 
meg pedig akként hogy az árveres által az özvegy 
Pénzes Jánosne Mentus Maria javara bekebelezett 
es a Nemesoroszi 136 sztjkvben felvett szántó 1,6 
részének haszonelvezetsbol álló özvegyi jog. továbbá 
az ottani 144. sztjkvben felvett ingatlanra özvegy 
Pénzes Jánosné Hornyák Erzsébet javára bekebelezett 
özvegyi jog. az ottani 229. sztjkvben özv. Pénzes 
Janosné Mentus Marig javára bekebelezett és ezen 
ingatlan 1 6 részének haszonélvezetbe, álló özvegyi 
jog nem itsz érintve amennyiben azonban a Nemes- 
oroszi 144. számú tjkvben feiyett ingatlan az özvegyi 
jog terhével 1636 korona áron el wm adatnék az 
árverés ezen ingatlanra vonatkozóan hatálytalanná 
válik es ezen ingatlan az özvegyi jog fenntartasz 
nélkül lesz eladva, de az ingatlanok a Vhn 26. § a
értelmében a megállapított kikiáltási árak két barma, 
danái alacsvnyabh áron feladatni egyáltalán nem 
fognak.

Ezen nyilvános bírói árverés 1908 évi október 
hó 30 napjanak aejelötti 9 urakor Nemesoroszi község 
házánál lesz megtartva.

▲rveruini szándékozók tartoznak aa ingatlan 
kiuiáitasi arának 10 százalékát készpénzből vagy 
az 1881 évi LX t. c. 42 §-abau jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november hó 1-én 3333 szám 
aiutt kelt 1. M. renddet 8 §-abau kijelölt ovadekképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez Íztenni vagy az 
1881 évi LX. t. c. 170 §.a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál történt e-öleges elhelyezéséről kiállított 
bzahályszerii nyugtát a inak átszolgáltatni mely köte
lezettség alól csak a Vhn. 21, §-abau megnevezettek 
vannak fölmentve.

Azon ú*verető  ki a kikiáltási árnál magasabb 
ígéretet tett ha ígérni senki sem akar, köteles nyom- 
ban a kikiáltási ar százakká szerint megalapított 
bánatpénzt az áltál Ígért és ugyanannyi százalékáig 
kiegészítem, mert ha ezen kötelezettségének eieget 
nem tesz ígérete ügyeimen kívül marad es a haia. 
déktaianul folytatandó árverésbkn töbei részt 
nem lehet.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkj yv i 
hatósaguál 1908 évi hó 20 szeptember napján.

Hoffiuaiin Árpád
kir. albirö.

Zsákkölcsönzö Léván kölcsön, 
zsákokat úgy boiyben mint vidékre, vala
mint uj ponvvÁkat és zsákokat in jutányos 
Áron elad Ungár Adóit Léva Kohdri utcta.

Kiadó lakás és műhely.
Lakas Feidö-Sseceéu 81.-ik uitiu miau 

azonnal bérbeadó. Bővebbet Gutrai Mátyás
nál Felaö-Szecsén. asztalos, kerékgyártó, 
szabó vagy csizmadia miihelynek alkalmas.

KŐfa.TS.Ö'A Lépcső, koctakö Birkerst •■wliw4 es bárminemű szakmámba
vagomuuKtot uö bármily u&gy megrendelést 
is a legjutányosabb árban elvállalok — 
Nagybecsű megrendeléseket pontosan teljesít. 
Bukovics István kőfaragó m. Vámos-Ladány.

Császáríürdö Bpesten. SS 
gyógyhely, a magyar Irgalmas-rend tulajdona. 
E ooraugu kénes hévviz yógyfürdő ; modern 
berendezésű gőzfürő, Kényelmes iszapfürdők, 
uszodák-, törők-, kő- és márvány fürdők-, hő
lég-, szénsavas-es villamos vízfürdők. Jvó-kura. 
200 Kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos arak. Prospektust ingyen és bér
mentve küld az igaigatóság.

600 hectoliter
fajszőiőből — mézestehér, olasz rizling, 
zöld szilváni, bakator, rakszőlő stb. 
fajokból szűrt 18—20 fokos must 
eladó.
Föherczegi Uradalom

KISTAFOLCSÁNY.
Szüreteién folyamatban van ugyanott 
tiz hectoliter kétéves törköly-palinka 
és nagy mennyiségi! téli alma is 
kapható.

Eladó háztelkek
A Unni eb fele t >g parcellázva hsz- 

telketüi eladó.
Bővebb felvilágosítással szolgál Dr. 

Kmo.fcó Béla ügyvéd, akinél a parcellázási 
terv is megtekinthető.

Az Emnhio vásár- 
»"*asiul a SCU I T- 
íc,c módszer véd- 

~ a halaszt 
"■•érjük figyelembe 

venni

Urvamok es baoHk az egész 
föld kerekségén állandóin 
ajánlják a

SCOTT-féle Emulsio-t.
mert umetik azokat a kivaló 
eredménye e*.  a melyek a 
SCuTT-féle Emulsio nyo
mán keletkernok.

Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 fillér.
Kapható iniudoo gyógytárbau.

Eladó tűzifa. lüü. erdei öl tűzifa 
Nemes-Orosz.bán

h.4zy Lasz’ö erdogaztiasagaban eladó — 
Ezen fából 75 öl kemény hasított, 25 öl 
gomufs. — Tudakozódni lehet tulajdonosnál.

Bor pince. p.Dce"é. utón t-^y bor 
magtar berte

Értekezni lehet özv. Duben Józsefnéval 
— KoseutL-utca 19. az. a.

Kiskőrös és környéken
Állandóan búr közvetítéssel fogla kozik

Heisler Lipót
borügynök és bizományos

K.ISJK.ÖJK.ÖS- 
Feiviiágositasokkal szívesen szolgál.

O LL- FÉL
IDLITZ-POR

Euyh-s, oldó háaiftser UHüdnáoKiiak, kik eme»sle»> 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következni^, 
gyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki Kyógyszertárakban kérjük ^£©11
készítményeit.

Téli eirakásra
rzőió ksph.ióFoig c.-fsie „Káaa. szö'öucn, 
ugyanott jó zam.iú fíhér es vörös O és uj 
bor 50 litertől fejebb kapható. íSaját tennssü1^^^
1'JO4 o»bő< l.lerjo 2 aor. Négy 1 literes 
üve' ney postacsomsgk— E v 136 literes 
hordó 240 korona. — Pénz előzetes bnkü'- 
d. se v»i-y tvánvé.el tn’l'etf szállít dr. llaas 
Bertalan ügyvéd Sátoralja ujliely.

bedörzsöiés.
••ismert, régi j.hiruuvü házilzer /J| 
•zaggatát és hiiiéNből származó |i 

®* ’idennemU betegségek ellen.
Eredeti üveg ára Icox. 2.

MpUtó minden gyógyszertárban 
és drogériában.

Ftantküldéii hely MOLL A. gyógyszerész 
_**  kir. Udv. saállitő, Bdos, I. Tuohlaiben 9.

í»Ol' ■ 
anibravHftr Eladó ház és szőlő.

Kossuth u. 16. számú ház. mely a 
Klapka utczára is nyílik (13. szám) 
valamint Vargha hegyen levő szőlő 
szabad kézből eladók. Bővebb felvilá
gosítással ott a házban

ALiniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult kötvénynél, osiiznál es meghűlé
seknél, bedörzsölé.^képpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony**  
vedjegygyel és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben 
K —.80. K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
DL Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz', 

Prágában, tlisabetbstrasse 5 neu. 
i“3 Mindennapi Mátkáidéi.
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Meghívó.
A lévai kér. munkásbiztositó 

pénztár. 1908 évi november hó 
1-én délután 2 órakot^ a lévai kerületi 
munkásb ztositó pénztár he.yiségéb n 
megtartandó
rendes közgyűléséhez.
Közgyűlés tárgyai :

1. lévai kér. munkásbiztositó pénztár
al.p zabályainak tárgya ása és jóvá
hagyása.

2. Esetleges indítványok, melyek 
azonban a közgv ülést megelőzőleg 4 
nappal előbb az el; ökségnél Írásban 
benyújtandók.
A lévai kér. mu nkásbiztositó pénztár 

igazgatósága.

Görcs csillapító széthajtó
Hodony csöppek

1S44 óta használatban levő étvágy. 
ger)esztő, emésztést elősegítő háziszer 

Egy üveg ára I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 í. után
vét iné lett) postán nem küldetik. 

Beszere h.tő:
Bittner G}ula yyógys; ertarában

Gloggnitz (Alsó-Austra.)

KÖNYVKERESKEDESÜNKBEN
tanuló felvétetik

Csáki- ndiáuy gimnáziumi osztályt 
végzett ifjti vétetik fel.

NYITRAI és TÁRSA LÉVA. |

Tűzifa
és Porosz kőszén megrende
léseket elfogad és házhoz 
szállít

Braun József és fia.
a--------------------------------- “Q

Szóló-oltvány 
vesszőről nagy kepes árjegyzékemet 

ingyen es bérmentve aü'döm meg, a ki 
címűt tudatja.

Ezen könyvet még az is kérje, aki rendelni nem 
akar, mert sok hasznos tudnivalót tartalmaz. 

Gyökeres oltványokba^ amerikai én európai sima 
les gyökeres vtsszőből. a -vilá.g'teirxi. ZDela,- 
vare-l;ö 1 */,  millió készlet. O.caó ár és pontos 

l<iszolirálás. Cím:
SZÖCS SÁNDOR FIA.

oőötelvps. Böardiotzeg
- -n

Meg azokat Is, akik eveken at mást 
használtak. meghó itotta a valódi

rr

SOSBOR SZESZ,
uert mindazt esrveiiiti maijában, amit egy igazán 
ió éf határos házlszertöl várni lehet.

O e az egészségnek, fertöt.eleiiit, erőéit és edzi 
z izmok fájdalomcsillapító. Páratlan in nt száj- 

’iz, haj- •« börápo'ósxer.
—S ii sége . minden háztart?sbcn,

Kapható mindé üt 30 fi '., 40 fid., I és 2 
or i"4* üvegekben.

Postán IG ki- fiveret 3 kornnáér- Ifi d u án- 
•ét»|le vn.'v - p nz e’őz tps 1 ekii <!• s trón 

Kosmos laboratórium Győr.H
Kapható mindenütt!

WERMEKBSZTJE [ 
csecsemők lábbadozók 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTALMAZZA 
[gydota áralkorSOfifllöphüJ urota rásztódd 

ésdngaoábw.ugyanaltisfntrtetö iratot ingyen.

oooooooo
Tisztasága 30.000 koronával 

szavatoltatik.

A konyhában és házban 
■alndeal, ami •cyáltalában mosható és tiea- 
tltheAÓ,

schicht szarvasszappaDáYal
tlaatfUcxA. K aaappan évtizedeken ót folytatott 
Laható éa leik iiameretea tanulminyozé-nak 
eredménye. Moaóereje remi kiv üli, szavatolt 
tiaata éa ment minden káros keveréktől. Gond 
nélktll használ h utó tehát minden tisztítási 
célra, még ott is, hol közönséges szappan 
felmerni;a a szolgálatot vagy különös gondosság 

szükségeltetik.

□□□□□□□□□□□□□

GAZDASÁGI CIKKEPZ: 
gabonazsákok, gépszijak, vízmentes 

ponyvák stb. stb. gyári áron.

Portlr>.d éff romáucement. atukatórnád, kátrány,"carboliraim, ca.’bit, benzin 
creolin,.'caiholpor, clorméez. carbo sav, naftáim, kék- és zöld gálic, kékpor és 
kentor, gyanta, iaftiahámog petrolmro, repceolaj, gépohj, tovot’azsir. f »ggyu, 
kender, kór, gummi cs sszbesttárú, koc8ik**nö tnaahaéó, cocus* növéiiystrir 
tarlóiépAtnag gtb*

Ecsetek, mcizelők,”linolecm, lakk festékek, 
minden színben-

Húsvágók, darálók, zománc

ra ükkel főzőedény, mérleg és ad yok, fágy

Meghívók
f díszes kivitelben készíttetnek 
} Nyitrai és Társánál Léván. jL

?w

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván

laltgépek, jégszekrények, fürdőkádak, sárgaréz- és vaságyak, m<»«d<>k, keiét pír’ 
í éiiyképéeye’i gépek és kellékek. t<»ruak< s/.letek, halászborgok, viiL.nyc-itngö kész* 

e ek stb. aagyválasztékban teapha,tó te

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.
Nyomatott Nyitrai éa Téras gyoraaajtőjén Léván.

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
— újonnan épü’t házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő közön- 
séfet — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor ezi’eseu 
látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel szolgálok. 

Hazai gyártmányú gépek 
u. m. H0FHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
vslamint minden e szakba vágó írének és géprészek.


