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A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.

Kéziratok vissza nem adatnak.
FELELŐS SZERKESZTŐ; HOLLÓ SÁNDOR

K özegészségügyi kérdések.
Elhanyagolt közegészségügyi inté nrényeink csak akkor részesülnek a
hatóságok figyelmében, mikor a vesze
delem küszöbön van. A szomszéd Orosz
országban a kolera pusziit s konsta
tálják, hogy terjed a veszedelem. Eb
ből az alkalomból a védekezés módo
zatára hívják f.l a hatóságok a kö
zönség figyelmét. Hát ez igen szép
dolog s nagyob < eredménye is volna
a felhívásnak, ha a közegészség fenntar
tására szolgáló intézményeink kellő
számban volnának. Budapest s a na
gyobb városok annyira amennyire ren
delkeznek a járvány ellen való védekezés eszközi ive), de annál szegényeb
bek e tekintetben a falvak. Közegész
ségi törvényeink óidiak és gyarlók,
de még annál is nagyobb baj az,
hogy igen sok helyen nincsenek vég
rehajtva. Nemcsak a kolera és egyéb
járványok szempontjából hátrányos ez
az állapot, hanem egyéb tekintetben
is. A halandóság, különösen a gyer
mekeké, esztendőről esztendőre na
gyobb mérveket ölt a csalhatatlan
statisztikai kimutatások szerint, s a
nyomorék és beteg emberek száma is
ijesztő mértékben nő.
Igazuk van azoknak, akik a mai
helyzet egyik főokozójául gyatra s el
hanyagolt közegészségügyi intézménye
inket mondják. 8 itt nem beszélünk a
váiosokról, hol a hatc .ág vezetői az
újabb időkben már kiterjesztették a
figyelmüket a közegészségügy rende
zésére, hanem csak a kisebb közsé
gekről, ahol állandó az orvosokban s
a kórházakban a hiány. A falvakban
rendszerint nincsenek kórházak, csak
a városokban. Ezek a közkórházak
rendszerint túl vannak zsúfolva városi
betegekkel s miután évről-évre emelik
az ápo ási dijakat: a szegény ember
aligha engedheti ni-g magának azt a
lukszust, hogy közkórháziba menjen,
ni. rt fél az ápolási dijaktól. A falusi
örvösek rendszerint végkinierüiésig
dolgoznak nap-nap után, mert kevesen
vannak s mindegyiknek oly nagy a
járása, hogy két orvosnak is éppen
elegendő munkát adna. Ami pedig a
járvanykórházakat illeti, ezek a vidé
ken oly kevés helyen találhatók, hogy
minden ötödik járásban jó, ha egy van.
Fönt és lent egyaránt esztendők
sora óta hangoztatják a közegészség
ügy államosításának szükségét. Valóban
csak az. állam az, sui ly Magyarorszá
gon megfelelő közegészségi intézmé
nyeket tudna létrehozni. Az állam, a
mely a társadalom egesz erejét magába
szívja! A megyei törvényhatóságok s
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a városok nem elég erősek arra, hogy
az uj, modern közegészségi intézmények
terheit elviselhessék.
ígéretek már tétettek is oly irány
ban, hogy a közegészségügy államosittatni fog. ígéret maradt ez is, mint
mindaz a szép kijelentés, amely a
jámbor vidék megnyugtatására a köz
pontban el szokott hangzani.
De mig egyrészt az államtól vár
juk a segítséget, más részben mi ma
gunknak is teljes erővel, anyagi áldo
zatot nem kiméivé, arra kell töreked
nünk, hogy a lakosság egészségi álla
pota a legmesszebbmenő intézkedé
sekkel fenntartassék. Magunknak is
meg kell tenni kötelességünket. Első
sorban jó és egészséyes ivóvízről kell
gondoskodnunk. Köztudomású, hogy
Léván nincs jó ivóvíz. Annak idején
lapunk hasábjain kimutattuk, hogy a
mai lévai kutak a Perec patakkal ál
lanak összeköttetésben s azok is, a
melyek önálló forrással rendelkeznek,
kisebb-nagyobb mértékben fertőzött
talajból fakadnak. Sok bajnak és be
tegségnek volt az oka már a rossz
ivóvíz. Épen ezért nem győzzük eléggé
hangoztatni, hogy még áldozatok árán
is artézi kutat kell létesítenünk, hogy
a varost jó és tiszta vízzel lathassuk
el. Az a város, amely eddig is oly
szépen indult meg a modern fejlődés
utján, nem maradhat jó ivóviz nélkül.
Szükségesnek tartanók a csator
názást is, noha erre egyelőre megfe
lelő löké hiányában gondolni sem le
het. Mind a mt llett tartsa kötelessé
gének a város hatósága, hogy az ut
cák szennyvizei kellő és gyors lefolyást
találjanak. Tapasztaljuk, hogy az újon
nan épült házak előtt a vizvezető csa
torna eitorlaszoiódott, beiszapolódott,
ennek következtében a gyűjtő árokkal
közvetlen összeköttetése nem lévén, a
viz rajta megáll, megromlik s megfer
tőzi a levegőt. Ezen okvetlen segíteni kell,
még pedig gyorsan és haladéktalanul.
Az uj építkezéseknél pedig külö
nös tekintettel arra kell lenni, hogy
az újonnan képződött beltelek szenny
vize gyors lefolyást találjon s kellő
összeköttetést nyerjen a főcsatornával.
Ne tűrje a hatóság a betonirozatlan kiesetteket, a vároB közepén a
sertéshizlaldákat. Kíméletlen szigorral
követelje a szemet és trágya rövid
időközökben leendő eltávolítását.
Ez a legegyszerűbb védekezés a
járványos betegségek ellen. Mert lu
kba intézkedik az állam a maga ha
táskörében, ha a községek maguk nem
gondoskodnak a közegészségügyi intézmt nyék létesítéstrőlsjók’arban tartásáról.
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Kapunyitás.
Újra megelevenedtek a tudományok
küJömbözö csarnokai s iassan-lassan meg
kezdődik a munka, mely velejében a kul
túra, valamint az egyéni élettevékenység
hez szükséges speciális ismeretek s gyakor
latok nyújtását célozza.
A tanév elején minden bizonnyal helyén
való lenne, hogyha minden egyes tanuló
friss és fokozott energiával, pihent ideg
rendszerrel látna hozzá ahhoz a munkához,
mely az iskola révén háramlik reá. Ez an
nál is inkább kívánatos, mert az eredmény,
melyet az iskolák a tanuló ténykedésétől
követelnek, kizárólag csak a vázolt keretek
közepette érhető el. Azonban sajnos, szá
mos kézenfekvő tény ennek épp ellenkező
jéről győz meg. Látjuk, észleljük, hogy köz
oktatásunk eredménye korántsem áll arány
ban azzal a tevékenységgel, melyet a külömbözö iskolák e cél keresztülvitelére for
dítanak. Az eredmény sokkal szükebbkörü,
mint az eredményt előidéző munka.
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Sokan erre azt hozzák fel érvül, hogy
az ok, melyből a tanitás bizonyos fokú
eredménytelensége sarjadzik, egyes-egyedül
a mai tanulóifjúság lanyhaságában, nemtö
rődömségében, melyet az egyes tanitási
tárgyak iránt tanúsítanak, gyökerezik. Allitjak, hogy nem tanulnak oly szorgalommal,
Kitartással, mint valaha. Nézetük szerint
a társadalomban lábrakapott u. n. i'lhumanizmue, mely a különböző fokú és rendű
vizsgák, érettségik eltörlésére törekszik, a
tanulásban ezidöszerint észlelt fogyatkozás
nak egyike a legszámottevőbb okát képezi.
Ha azonban kissé mélyebben elemezzük a
vázolt okot, rövidesen kiderül, hogy az
igazi ok korántsem az érvelők állításaiban,
hanem másban, még pedig részint magában
az oktatásban, részint a küiömbözö szociá is körülményekben rejlik.

Elsőbben az oktatásban rejlő okokat
vizsgálva, meggyőződünk arról, hogy hazánk
skoláiban még mindig a régi, dohos, stb.
pedagógiai elvek, szabályok
játszók a
főszerepet.
Mig ellenben a társadalom szükségle
tein és a fejlődés törvényszerűségein nyugvó
s az abból kijegecesedö tényezők csak má
sod-harmad rendű ténykedést fejtenek ki
a pedagógiában. Iskoláink jóformán légmen
tesen el vannak zárva a való, a fejlődő
élettől. A tanitás tárgyai és a speciális je
lenségek, valamint azok törvényszerűsége
között nincs meg a megkivántató összhang.
A régi, merev pedagógiai módszerek, me
lyek jobbára száraz s rideg szabályok lán
colatát ól állanak, a tanuló egyéni öntevé
kenységét, veleszületett képességeit többékevésbé megbénítják. A tanításban felette
kevés a pozitív és a gyakorlati elem. Ehhez
ho-zálüfödik a sok leckemagyarázás, lecke
tanulás, betürágás, melyek még elvontabbá^
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, foglalkozott a tisztviselők lakbérügyéve1, de Hiinrich Gvözö, Jaross Ferenc, Kiss Gyula,
a fontos kérdés — az időközben felmerült Köveskuti J nő, Ortmann Fidél, Pogány
Virgil, Ró'h Ádoif, Szentiványi Eudre,
akadályok miatt — eddig a méltányosság
nak megfelelő'eg kedvező elintézést n^m Stosius Ernő és Tóth Sándor főgimn.
nyerhetett. A választmánynak e tárgyban igazgató.
— Harcászati gyakorlatok. A vár
jelenleg az az álláspoitja, hogy bevárja a
honvédség lakbér ügyének rövid időn belül megyénk teiü'etén vegbemen nagyobb csa
pat összpontosítás alka'mából múlt hó 30.-án
bekövetkező reudezesét s ennek alapján
fogja majd megtenni a szükséges lépéseket. a soproni tábori tüzerezred 2 ütege VereA pénztári állapot a múlt évben a követ bélyre érkezett, ahonnan f. hó 1.-án vonult
el Hizérre Innen az Arany osmaróton eiszálkező volt : bevétel : 207 kor. 13 fiilér,
ásolt 14. honvéd gyalogezreddel és a később
kiadás : 52 kor. 34 f>H., — maradvány :
154 kor. 79 fillér. A közgyűlés a je'entés csatlakozott egyéb csapaton kai Bzrsnémutin, Nemcsónyben és Barsfüesön a hét
tudomásul vétele után a fo.yó évi költségve
tést 404 kor. 79 fill. bevétel, — 144 kor. folyamán Nagyfajkürt felé vonultak, ahol
12 fillér kiadás éa 260 kor. 67 fill. marad éles töltényekkel harcászati gyakorlatok
ványban állapította meg. — Az évi jelentés voltak ; majd ezek befejezése után Kér felé
letárgyalása után Poyány Virgil kir. járás- huzódtak. A feladat szereiül az északi csa
biró mélyrehatóan, szaksze üen és alapos pat Barsbar* cska környékén fog a dé'.i csa
statisztikai adatokkal támogatva ismertette pattal összeütközni.
— Esküvő. Náday Dénes, kir. erdő
a tisztviselői fogyasztási szövetkezetnek fel
állítását és előnyeit, amely a kereskedők mérnök es járási erdögondnok e hó 6.-án
ellen való minden támadás és konkurencia tartó'ta esküvőjét Lévan, Stosius Ernával,
kizárásával — csupáu azt célozza, bogy a Stosius Ernő vasúti állomási főnök kedves
szövetkezet tagjai a termelőktől közvetlenül leányával. — Bo dog megelégedés kisérj >
megvásárolt és a szó szoros értelmében vett frigy ükét 1
— A beiratások eredménye. Váróélelmi cikkeihez a beszerzési árakon jut
hassanak és ezáltal számukra a megélhetési sunk iskoláiba az 1910.—1911. tanévre a
viszonyok könnyebbé tétesseuek. Előadó a mai napig beiratkozott tanulók szamát a
fogyasztási szövetkezet létesítésének kér következő kimutatásban részletezzük: ovoda;
dését 500 — egyenként 100—100 koronás 180 ; róm. katb. elemi leányiskola : 370 ;
— részvény alapján véli sikereién meg róm. katb. elemi fúiskola 297 ; ref. népis
oldhatónak. — A köfgyüles Pogány Vir kola : 100; ág. ev. népiskola: 27 ; izr.
gilnek hálás köszönetét mondván kimentő népiskola : 176 ; gyakorló iskola : 58 ; is
előadásáért, — elnök indítványára az eszmei métlő f ú sáólak : 19 ; ismétlő leányiskola :
magáévá teszi és a fogyasztási szövetkezet 80; polgári leányiskola: 220 ; főgimnázium :
tauulmányozssara és módozatainak elkészí 305 ; tanitóképzo : 97 ; iparostanonciskola :
tésére bizottságot külditt ki azon megha 90 ; kereskedőtanonciskola : 29. — Az
gyássá’, hogy memoraudumat legaésöbb ez eddig beirt tanulók száma összesen ; 2048.
— A Segélyző-Egyesület közgyü
évi dec. 31.- g a közgjü és elé terjessze. A
szervező bizottságba, melynek megalakítá lése. A főgimnázium Üegeiyzö Egyesülete
sával az egyesü éti elnök bízatott meg, — ma egy hete Tóth Sándor főgimn. igazgató
vezetése mellett tartotta meg ez évi rendes
beválasztanak : Bajacsek János, Bándy
Endre, Bányai Ferenc, Báthy László, Birtha közgyűlését, amelyen az egyesület elnökévé
József, Bódogh Lajos, Engel Zrgmond, újra s egyhangúlag Sinkovics Ferenc főgimn.
Faragó Sámuel, Fiommer Ign<.c dr., Hemrich tanár választatott meg, aki már évek óta a
Győző, Hoffmann Árpád, Huberih Vilmos, legnagyobb buzgalommal és ügyszeretettel
(Folyt, kör.)
Jozefcsek Géza, dr. Karatiaih Marius, dr. tölti be ezen állást, Preszeller Ferenc, vo t
Kersék János, dr. Kmossó B:la, Köveskuti jegyző helyere, akinek a közgyűlés kitaitó
Különiéiék.
Jenő, Lakner Lász.ó, Levatich G .sztáv, dr. munkásságáért köszönetét szavazott, —jegy
M-dvec/.ky Kmoly, Pogány Virgil, Rőth zővé Oulh Mik ós, — számvizsgálóvá pedig
— Tisztviselők közgyűlőee. A Livai Adó f, Stosius Ei no, S.entivanyi Eudre, dr. dr. Kmoskó Béla lett megválasztva. A aözAliiul ea Magánt sitvisslök Egyesülete tag Szilárd Samu, Tóth Ferenc, dr. Tóth Sándor, gyü es őszinte örömmel veven tudomásul,
jainak élénk érdeklődése móléit fű yó hó Weisz Benő. — A kö.gyüés esek mán a bogy Holló Sándor és neje, született Hyitray
8-án délelőtt 1/sll órakor a városház nagy lisztujitast egyhangúlag így ejtette meg: Amaua 5 darab Nyitrai és Tarsa Részvénytermében Holló Sándor elnöklete alatt tar elnös : lloiló Sándor, alelLÖáök : Bodogh lá-sasági 100—100 koronáé értésü részvényt
tótra meg évi reLdes közg) ülését. A beter Lajos és Knek Jenő ; jegyző : Bányai Fe ajándékoztak az egyesületnek, — a nagy
jesztett és fe.olvasott évi jelentés szerint renc ; penztarnoa : Bajacsek Jáuos. — Vá- lelkű adományért jegyzőkönyvileg halas
as egyesületi választmány már többször lastimányi tayok ; Faragó S-mueJ, dr. köszönetét fejezte ki. Fertetics István egye-

szárazabbá a érzéktelenebbé teazik a tanítást,
illetve a tanulást. Hogy a tanulók között
ezidöszerint annyi az ideges s megrokkant
idegzetű gyermek, ifjú, az különösképpen
a fenti okoknak tudható be.
Iskoláink kivániák, követelik a tanu
lótól, bogy a tanév tartama a a't minden
egyes tanítási tárgyakban egyfoima, egy
öntetű előmenetelt tanúsítson, mert külön
ben az egyik tanítási tárgynak kevésbe jó
osztályzata csökkentöleg hat egy nás k
tárgy jó osztályzatára. Nem sorozhatjuk-e
ezt bizonyos psz.chológ'ai lehetetlenségek,
ferdesegek köze ? Kívánhatjuk-e a tat ulótól, hogy a helyes hajhm.i ellenére c e
lekedjék s egyformán érdeklődjek minden
egjes tanítási tárgy iránt T
Hisz tudjuk, hogy korunk a differenciá ód ás ée a szocialisták kora, miért vá
gunk tehát elébe e törekvésnek?
Vannak ped.gógusok, akik azzal ér
velnek, bogy a jelzett művelet végrehajtá
sára csak a fe'sö oktatás és a különböző
ezakiskoiák híva olta:. A: alsó és a kö
zépfokú oktatásnak más a cé ja.
Az érvelők minden bizonnyal elfelejtik,
hogy ha az alsó és a középfokú oktatás a
tanuló veleszületett képességeit, egyéni
hajlamait mellőzi, aki or azok észrevétlenül
elcsenevészednek, elfajulnak s igy a spe
ciális oktatásban egyáltalán nem, vagy csak
kevéssé érvényesülhetned.
Bizton állíthatjuk, hogyha az alsó és
középfokú iskolák a gyetmek veleszületett
képességei fejlesztésére a irányítására eddi
ginél fokozottabb gondot fordítanának, uem
lenne annyi pályatévesztett egyén, mint
amennyi jelenleg van.

T A R C A.
Juliskához....
Irta ; Lábay Jezsef.
Ha hataituam volna, ha uristeu lennék,
Érted kis Juliskáin,

Minden áldását a földnek és az égnek
Eléd varázsolnám.
Dalt s madárkák csak rólad dalolnának,
Csobogó patako skak rólad suttognának.
Ssepsegediől szórna minden a világon,
A virág a réten, kis madár az ágon.
Ha hatalmam volna, ha uristeu lennek,
Kincsem kis Juliskám,
Teigtrtk gyöngyeit tüzérekbe fűzve
A hajadba fonnám.
Leszedném a legszebb csillagát az éjnek,
Szivárványa tűnne a mosolygó égnek
ö aztán odatüzuém éknek, glóriának,
Úgy hédolua lelkem a legszebb leánynak.

11a hatalmam volna, ha uristeu lennék,
Imádott Juliskám,

Az egész természet szentéllyé változna,
A te templomoddá.
Arcod az oltárkép, szived szentség lenue,
De nagy örömömet találuám föl benne,
imádsagos lelkem áhítatra gyulna,
Oserelmes szivem mindjárt meggyógyulna.

Az almafa-virágok.
Gyeiekik voltunk mind • ketten. Még
mozi is mag* m e.ött Utóm Jenöt kopott, vi
seltes ruhájában.
A mosónőnk fia voit.
Pajtásaim mindig guuy oltok, hogy a
nrorgycs“-s*l — mint maguk közt hívták
— játszom. Nem tudom miéri, lehet, m<Tt
ö r*g*szkodott napyon hozzám, — nem tu
dom, — de izerettem vele lenni.
Egyszer, mikor utó szór játszottunk, —
sohse felejtem el, — mintha látnám most
is, imint négy, bemész szemei k.gyunal
■mint halvái y, perg; mentszerü aica kipi
rult játszás közben. Labtaztunk vigan,
gondtalanul.
Hirtelen pajtásaim jöttek hozzám. El
kényeztetett, finyás gyerekek voltak mind. . .
Az egyik gőgösen biggyesztette fel aj
kát s félénk foidulvs, lenézöieg szólt
hozzám :

— Eizel a rongyossal játszol ?.. A fiú
elpirult mélyen, erősen s magam is zavar
tan hebegtem;
— Nim rongyos, csak szegény... Paj
tásom könnyedén felkacagott:

— De egy mosónő fia...
Valami forióság öntött el. Jenő arca

kemény, haiáiozott vonásu lett, halkan
suttogta ;
— Azért csúfolnak, mert szegény
vagyok ?
Tiltakozni akartam, de a fiú arckifejezése oly kemény volt, hogy nem mertem.
Halkan feleltem:
— Azért,..
Engedte kezem s hosszan földbe sze
gezte tekintetét.. . Laseankint valami lágy
ságot vettek fel arcvonásai.
Engem vittek, szinte húztak magukkal
társaim s ón mentem velük szótlanul, né
mán. A kertből, neg egyezer visszanéz
tem rá.
Olt állt a fiú, karjaival befedte arcát,
zokogott, — gyenge, törékeny teste szinte
remegett beié. Nem tudom miért, — de
nekem is könnyek csillantak szemembe, vé
gig folytak arcomon, egymásután . . .
gj orsan. ..
Pár nap múlva elvittek utazni, bosszú
hónapok teltek el, míg irmet megláttam a
mi fehér, toroácos házunkat...
Tél volt már, kint kegyetlenül dvitott
a jeges éjszaki szél, felkapta a nagy hótö
meget, vitte-vitte egy darabig, azután mil
lió parányi részecskékre szórta azét. Ott
ültünk a kandalló mellett, belebámultunk a
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eiileti k önyvtárnok jelentése és javaslata gató, mozt crazéggyü ési képviselő lett
alapjén kimondotta a közgyűlés, hogy az uj wegválííi ztva. Iparosai onciskolánkat a gyű
tanévre 79 tai u ót 810 tankönyvvé fog léö»*n Ghimessy Já 03 igazgató képei e’<*.
tejélyezni s uj könyvek bessérzés re 337
— Kinevezés. Androvich Bé •> ujm < s
kor. B0 t'ii' rt forrt t.
p pót pii jiö-e Beneshágára (Zólyomin.) he— Tanitónöválaszt.ás. .Vi/ialoeúg ijo 'H t-fe •vÓtí'ühI-.
Rezső postámat :< anyát Vilmát kána— Iskolalátogatók. A vallás es
borföi t»n rónónek választót ák meg.
kö o tat -ügyi miniszter tícherer Gyti a ui- |
— Fouomlnukai előadások. H— pesti a iaiui polkái inkoiai iga gató- az
,ónkban a iont mimikái módsz ínek megte arsnyoemp.róti álsni polgári le-nyískolára
remtője és tusgo terjesztője rémesük sá re a lévai róm. l-ab. jogari leácyibkolárs,
lunk de a küllődön is hírneves és knáó — lovadba Bőidig Ignre túiócszemmártoui
pedagógusunk Tomcsinyiné Czukrász liuza polgári t s i • y
eres
• t iái iga?__ ami értesülünk — e hó Ü.-tÖl 3 heten gátéi a köriDöcláyai h<zeégi p gá'i
át naponkint déleiét' 9—10. sdoiu an 2—4 leányiskolára,
ezeu isko'f.k
azakszciü
óráig, a pénteki nnpok k.veteievel — az Lűcgviisgaiíisaval
az
1910.—1911. és i
aranyusmaióii é. lami elemi fiúiskola 1. osz- 1911—1912. tanévek caittiuár* iskolaik* ]
íáiyatan az irvao.visátt foioniimikai mod- ÍOgaiókka bi .ia m g.
szeirel fogja t nitsni. A jeles pedagógusi
— Megszűnt a tanarliiany. A hulérőmmel üdvözöljük ezen válla soi asa al mazmin ö-ienuiubáD a termeszeire js-vegytsr,
kalmából és moh gén .jiu.juk, hogy a kör- termeazetrajz-fö-drajz ts a tor«émkni föld
lyökbth latié- és tanítónők — amennyi rajz szakokon annyi okleveles tanar vau
ben körülményeik megengedik, — használ e.öjvgyesve, hogy az előjegyzettekből éveják fel a kedvező alkalmat a funomimiaai kig poto b íj..* a tanárszükséglete. Az r
módszer elsajátítására.
helyesen C:>eitkes&nek djaink, ha egyelőre
az. tuiiielt 8?akokra neiu kepevik m^gukat.
— A belügyminiszter a tüdőbete
— Boritaladó. Azon >/.íHősgazdák,
gekélt A m kir. beiugj niisuiii r u u t ho
vegén kelt körrendeletével te híva a var kik szeszeu naioa ainaéresével lóg alt o/.nak
megye közönségének tigye iu.it arra a kö- Vé-gy kismértékben való eiaru i á ávai nem
lüimenyre, bogy a Józsei kir. herceg sza- | ioglaikozír k, az 1902. évi 15. T.-c». 3. § a
natónum egye ölet even o nCsak egy virúy. <•
bori aiadó I ; ben, saját ter
Slálatu cím alatt megtaitam szokott köuyör- mésű boraiktól, a havi szükséglétre szánt
adtmniy-gyfij esi akc óját, tekintene arra, búimbUUjiscg uiáu kedvezi-nyes borital*
hogy az egyesület a itgoemc óbb eu> őr ba adóban rés. esülheinek, ha azt a Eö-.segi
ráti célokat szolgálja, — a legmesszebb- tleijk-rot-á%i;a. v^gy az italadó keseiősegeí-ti loiyo ho 15. eig btjeieniik. A <eiiue ök
menő odaadással támogass*.
— Ipariskolai tanítok gyűlése. tajai vidékükben ne WHUS’íá ei a bejeAz ]p <roöia' ouddAOia
tauuőK Oiok.a^Qb leniebt, am.kor a szőlőbirtokos neve es fog
akhely<
, a h beliek
e^yetülete * iovijotőmii Urtoiia meg fcöz- j.;
gyÜ.e&ctj iuaeyvD t»búuruata ott, hogy a szama, szó öbini kauab t»rül .ie, a h^zi fo
közgyűlés *z iparoBtauouciskouu i-auiióa gy a ztasban toihiszualt Lo* évi a* tagos
szóig iatt via (M-yiaaS leuue/.cBt c‘jakéi a mcm.yisuge, va.aiaiut a fo yó evbtn rí me belő
kÖéOh ti' ásüg) » U1H láziéi hoz tö.n*.Ol iült-Z, itiméf ueunyisige is tejceuteudö.
— Megválasztott tanítók. A hontLueiybüii a minmter oiy irányú reiideikezebüt keu, hegy akai öua-lu, aatr óraadói varBanyi iu. jtkvlaba */< A«6//'y Jenő mező
miüOá&gbtu aiKa luaztaaBiUa^ az jp« rOBiaiu- túri segtdiábiod, — a ba-siedéei rei. is
lók : egy, edeüefe kai ev uiau végieg< ait- kolába pedig Tukúcg GjUifct, a itv i tanító
teöseutk. A taunók üzeicao 34UU kururáuai* képző volt Lótenoektt \á-*sztuiták mrg
lauiióva.
h iipgfuie«o iakwOrbeu abap Hasuk níjg. Az
— A nepfazáxlilálás. A Keress edeimi
óraadók ibeimetye »• l<nvs jajzórak u áu
egy övre 100, a szakra)* es asan i. rgy»k ni iiiszler rer u Je o özei ni a ntpszam á as
uibü pedifc 120 korona b-i* ivgyeu ui gal.- 1911. január l. tn ke. dóddt és itgk< söbb
piiva. Aí igtozgaioa Hs>teleid.Ja 4 uszUljU január lÜ.-eig be ko» , begy fejezve legyen
uaoiauaA 400, 8 osUaiy u ukuikoai 600, mu.dvu szara a ó keiu.eiíer. A sztm.á.o
azuuiUi 1060 aoioua égj un. ALüdeu 1. loi- hősegek költségéi a kózoegek, rietve a va
weoy uun 10°/q-os ö.oUcVüo puue.% ts az rosok fizetik. A Dhpidij-K nagyságai * torJ.ttmüiycKiiva <» uyu^djua va.O bwnimi- venytiaiosagOK ts \aioaok küiöu-külöu álla
tasa: j*.Va8oija. Az tg) 6 u öt- e.uökévu pítják meg ei tégy lo*oz*t vau : 3. 4, 5
Alárlonify M»r uu \u t paiosiu asi főigaz CS 6 koiona ; a r ndoiet kdön figyolmezien

színes lángokba — s en í<'Diadzukuö kepe
kel rajzó.tam <* sziues UngOaba.
llzlk kopogás riasztott lel s egy so
vány, vézna atezouyka, a Jenő aiyja, lepett
be ... KIiiiOuülíj Leves zokogás KOtber,
bogy a fia igen tagyou beteg... oivossagru be telik . ..
Alu'iaK ibinet a Letek, a hou>pok, una.mas iabtoU egy h.ngUíágga . AmaJ-omtil a>ig
egy pár i< ptsre egy loauga, hamun vzaoUtu baziko klcaiiijKű abiakuu at ejrői-ejre
kivilágított a ÍUtiob, haivary m csiaug.
Ejszaak ó.-< jszakara
virrasztónak on . ..
b egyszer nagy un nxgj uu rosszul vöt, aug
luaott bfs-eini is...
Elláim oziuá , Logy meg atega jua. 8 el
is meu ünk. •— Be ü>iul gyenge, tői Ölt sza
vak ha>Húzónak ki.
— M< g logok gyógyumi, — ugy-o
anyum?.. M«jd ha tavas* kas., majd ha
virágzik tz a luatu vi. á^a...
Rekedi, tompa, köhögés szaki, otía
ieloe szavait.
Az edes anyja arcan hang alanul, forró
könnyek göreü tek a.a. . .
— igeo, nueg fogsz gyógyulni, — fe élt
biztató hangon, — visbz*adja Isten egeszBóged, . , majd La tavasz lesz.. . ha virágos
lesz as a>mJa.. •

fia.kan belep üok. A beteg feteuk furdiiotta bágyadt tekintetet. Pillanatig idege
dül nezott rautí, — aatau vigsö erejet öszszesztdve, feieme.ktdet1 kissé fekhely erő!
a haikar , öiömieileu te aiko-tot*. ..
Hozzá akartain iutui, — de a macik
pilianatbau rtmüiien, meredt tekintettel
Déliem ra... tagjai*™ suyos zsibbadas
n< heaedett. .. a beteg tzajan, sötét s voios
ver buggy *ui e ö. ..
Bar nap muiva a gi*g>o6óbb lutaszi
L»p deiü.t U-. A leb m. d.rdJtó. v.í.iu. gzoif, » rét Urka mo.cue ö-lö.bit. Azok »z
.r.n 03 uap»uba.»k >3 oly bobók voltak,
Oiy 'v.dimak ... Aa > uiala u aead.e mar
bontogatni a kdö iep-tkbol íőacaa sairma.t.
Tavasa volt, aaiuea ... mama...
_ Mar caak egy nap,
azamitgatta
. beteg, - «“»>■ O8** W “ le'|a POU‘P’“
jáb.n diaauk mar aa aiuuia a aa ő ege..-

sege is v Bszuber. . •
__ Mar ca.k egy u.p, — suttogta a
ha.al ángy a,a, - mar cs.a egyet.en egy..
S a ebuaó napsugarak sieive suhan’ak

tova egy eirsbo.t elértél...
Measie, mes.ae tűnlek, itt hagyva a
hideg teteme*, a porhüvelyt...
Elsaaka megU()V. túrnak le aa * maia

Fereuoy Paula.
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a a’ám'áió biztOHokzt, hogy igazan szüksígte’e í fuvarozások által a községeknek
felesleges kiadásokat ne okozzanak- É elme
rési és megszállási kétségeket egyáltalán
i etn számíthatnak fel. A válasz áéi reform
coljaira szükséges adatok kitöltéséért az
a smiincstar fogja m^gfelő külön díjazásban
részesíteni a számláié biz'oeoka* és felülvizegálókat.

Közönség köréből.
Nagytisgteletü

Birtha József urnák
ref. lelkész
Léván,

Végtelenül sajnálom, ho^y »z éa jó
akaratból fakadó néhány sorom oly heves
9 egyben oly lekicsinylő válaszra talált.
Sajnálom, mert ez az eredeii temperamen
tumra mu’ató válasz egyikünknek kedve
zőtlen megítélését vonja majd maga után
s félek, aggódom, hogy ez az egyik nem
éa leszek, hanem Ön lesz nagytiszceletü ÚrI
Igazán gondoikodt-m felette, hogy vúiastára riálíktáijak-e, vagy sem. 8 ha Ön
lelkész ú’, bizonyos tcnyáhi'úsokat tel nem
hoz vála-'-á-an,
bizonyár* megkíméltem
volt a megam a vieaon-vaiaez tai ad..marót.
W tévés állításait helyreigazítanom oly kö
telesség, meiy alól magamat kivonnom lehe
tetlen, egyben azonban kijelentem, hogy ez
az utolsó levelem. S amit igerek, betartom.
Le első és utolsó válaszom.
Azt mondja nagy tiszteié: ü ur, hogy
3—4 ólán keiesztüi tíandy úr, illetve az ö
eljárása volt besaelgetesünk tárgy a egy al
kalommal. Nos, kéri m, uaimmnyire erőlte
tem is memóriámat, e hosszut.riaiaú konfe
renciának is beillő beszélgetésre sehogy sem
udok visszaemlékezni. Ue, ingyen igaza az
időtartamra nézve 1 Lehet, hogy a uagytiezleleiü úr sse; ernes társalgása rövidítette
meg érintkezésünk idejár annyira, hogy azt
emlékezetembe idézni legjobb akaratom
mellett sem vagyok kepes. Ám ami a bő
ssé dtargyat illeti, azt határozottén tagad aha veszem. Mert: 3—4 óra hosszat pa
punkat szépülni részemről ép oly lehetetlen
te adat, .is iit lehetetlennek tartom pl. azt,
hogy Bándy úr egy 20. vagy nem tudom
hány utakból álló cikksorozatnak lehessen
a tárgya.
Baudy lelkész úr az iskolaépítést csak
ugyan ehenezte. Hogy miért? — lessek
ho. z. fordulni, ő majd megmondja. Hoby
minden elieuzes, ameiy engem uiegtelelöbo
Ukás elnyerésere irányúm óhajomban hát
rálta ott, akadályozott, nekem rosszul eseti :
azt beismerem. Ue addig vau s nincs to
vább 1 Nálunk aa ilyeu ditersnciaa sem pap-,
sem laniióakasztassai nem végződnék. Jói
tudjuk, hogy minden haznak van füstje,
Úgy a mienknek is, de azt maguna ellen
őrizzük, hogy ki ne gyuiadjou es annak
tisztítására kéményseprőket nem ab- al
mazunk.
A másik ugyancsak tévés állítás aa,
melyben egyház megy ena nagytisal. espere
sei is bevonj* a lelkész ur. Legyen meg
győződve, bogy ad*tszOibá látó magán-Uelekti.je felette íosaaui inloimalt*. 8 ha en
csakugyan lelkészünk bemutatására használ
tam voina lel azt az idol, zmeUuyiben a
nagyi, esperes úr ház.mát mogliszle.to
amit tennem azonban isiesem nehogy is en
gedett — akkor az eepeies úr joggal feiiiáborudhatott von*, megúuván swleuisilénk edésemel. Masrot o egeszeu ártatlan nologroi von ott szó, amit, ha kívánj*, szíve
sen közlök Önnel.
8 ha mar benne vagyok, még egy dolOgra hívom lel a lelkész ur lüye.mél. Azt
mondj* Ön vi lassúban, hogy : mivel nekem
nagy ellenségem Bándy úr, ebből kifolyólag
én sitii lehelen jóakaró)u Bándy úrnak. 8zt.
vallatunk máskép lauit, hisz Öu tudja,
mert lelkész.
Abban is téved a lelkész úr, bogy le
velim nem eredeti s nrui őszinte. Eit rész
ben az eddig elmondottak igazoljak s az,
bogy en tótosan beszelek, ezen untáéin változ.at. Mert ez még nem Ok arra, hogy ha
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♦ leget nem tesz, ígérete figyelmen kivül marad és a
haladéktalanul folytatandó árverésben többé részt nem

valaki latosan bestéi, ne tudjon helyesen ma
gyarul írni. Ismerek embereket, kik tősgyö
keres nosgyareéguk mellett aa Írásban igen
sok helyesírási bibi*- követnek e1.
Végül azonban, nehogy ok nélkül min
denben ellermoidani látszassam, kritika
nélkül hagyom jóvá azt az állítást, hogy :
Megbízást olyan embernek adunk csak, kit
arra érdemesnek tartunk." Egyben ezonban
megállapítom, hogy Bándy úr a lelkész urat
eohsem kérte fel semmire éa semmi név. n
nevezendő megbízást nem adott nagyt'szte'e ü úrnak.
E'ibmerö szavait kösaönöm, áment yiben valóban engem illetnek s magamat to
vábbi szereltébe ajánlva vagyok tis.teletni
Léván, 1910. sz'pt. 3

A „Phőnix"

b

biztosítási társaság
elvállal tűz — jég —

betörés, valamint

életbiztosításokat,
közvetít baleset sza-

vazatossági, vízveze

Frecska István

téki valamint üveg-

A2 anyakönyvi hivatal bejegyzése'

biztosításokat

1910. évi aug. bó 28-tól 1910 évi azepumber hó 4-ig.

A

Szlcsni János K » Mária
S/.vetlik Ede Gaisyik Mária
Holi Imre Vraua Maria
Szűcs Vilmos Trencsánszki M.
Farbák Vilmos Randnsz T.
Horváth Pál Tamás Már*a
Kis Mátyás Svecz Mária
Toldi József Hiugyi Julianna
Takács János Csókás Mária
Vibosty. i Játok Hindi Ilona
Preisich Viktor Pick Margit

gyermek
neme

Születés

A szülök neve

Főügynökség : Zólyom,

A gyermek
neve

Bars és Turócmegyék részére
Sándor
M rla
Lajos
Lasz <>
Vi mos
Julianna
Mária
Julianna
Maria
Gizella
István

fiú
leány
üu
fiú
fiú
ieáuy
leánv
leány
leány
leány
fiú

ZÓLYOMBAN.

3766/1910. tlkvi szán.

Árverési hirdetmény.

Házasság.

Vóleaeny ts menyasszony neve

v»llii8»

Nádai Dénes Stosius Eruesztina

r. kath.

Halálozás

Az elhunyt uere
Kopanyica Ör# sebet
Hugyeez Lász'ó
Juhssr. Julianna

Kora

A halál oka

11 nap
5 éves
9 hó

veleszül. gyeng.
ayyh. gvulladas
hév. gyom. beih.

Lévai piaciaraX.
Hovatvezetö ; Kónya Jóaaeí randörkatvtáDY

Busa m.-mázsánként 18 kor. 20 fill. —
18 kor. 60 Kétszeres 15 kor. 40 fill. 16
kor. 80 fill. — Boa. 13 kor 50 fih. 13 kor.
80 fill. — Arp 12 kor. 60 fill. 14 kor.
80 fill. Zab 18 kor. — fill. 18 kor 60 üli.
Kukorica 14 kor. 60 fill 14 kér. 80 fii.
— Lencse 26 kor. — fii'. 26 «or. 40 fiil. —
Bal 20 kot 60 fill. 20 kor. 40 fill — Kö
be 14 k< r. — fill. 15 ’or. ■— fill.

Nyilttér*)

V etem agnak
Z**™*
Bottkn Ödön
nstprh'Ff »jnni
löjd birtot cg.

.

i<n>C8''nyi

M OLL-FÉ LE
LS E I D Ll TZ-PORd
Enyh*, oldó báziszer mindazoknak, kik emésztés
zz* árokban éa az illő életmód egyébb követkéz
menyeiben szenvednek.
Egy eredeti doboz ára 2 korona.

Vidéki gyógyszertárakban kérjük
készítményéit.

ZL£q11

TMT
bedőrzsölés,
elismert, régi jóbirnevti háziszer
szaggatás és hülésböl szármázó
mindennemű betegségok ellen.
Eredeti üveg ara leox. 2

Kapható minden gyOgvtzerfarban

Föszétküldesi hely MOLL A. gyógyszerész.
Cs. kir. udv. nállitó, Béc«, I. Tu.chbnen

9.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint, telekkönyvi
hatóságnál 1910. évi julius hó 5. napján, Hoffmanu
sk. kir. a>biró.
A kiadmány hiteléül.

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható
ság közhírré teszi, hogy Hauula István végrehajtód
nak Ozsvaid Pál «s O/.svald János végrehajtást szél 
védők elleni végrehajtási ügy* ben Kempfuer Jakab
csatlakoztatott végrehajtató á tál benyújtott ezen újabb
árverési hiroetméi ye fo étán
nevezett Hauula Is.vau
végrehajtató javára 19- kvrona 64 fillér töke, ennek
1907. évi október hó 1 napjától jaró 6°/0 kamatai,
71 korona eddigi per vegrehajtasi, Kempiuer Jakab
kér lmezö javáia pedig 87 kor. 80 üi.er töke ennek
1908. évi augusztus 20. napjától jaró 6*/e kamatai
52 kor. 45 tiilléj eddigi és az ezúttal 11 aor. <0 Ili
iéiben megállap tott újabb árverés kereti v.nammt a
még felmerő endö további köl. Hegeknek ktemgitese,
úgyszintén az 18'81. évi LX. t. ez. 167. §-a aiapjau
csatlakozódnak kimondott végrehajtási zálogjoggal bíró
hitelezők, nevezetesen a Birsmegyei Népbank enged
menyese a Magyar tsk ré*pénz árak központi jelzátogbaukjauak 10^0 k< róna töke s jár, Weisz tíaianiou és
társai lévai cégnek 52 ko ona tőke s jár, a lévai Ta
karék és hitel i tézetuek 130 kor. töke s jár, S.pos
József n< ines< roszi lakosnak 60 kuroua töke s jár,
Csóka L'.jo- G r md mazsdi latosnak 69 korona 26
f llár tőbe s jár, Grüufetd Igu. c s neje Herliuger
Erzsébet nemesi roszi lako.uak 60 koioua tőke s jár,
Tóth János nagypeszeki lakosnak 110 koioua töke s
já*. és özv. H ringer Ferencé zaebzi lakosnak 73
koro» a töke s jár álló követeléseik kielégítése végett
az 1881. évi LX. t. ez, 144 fia és v Vhu aiapjau a
vegr haj'ási Árverést a végieb j*<s szeuvedö Uzsvald
Fal és Ozsvalil J nosuak a lévai k r. jaiásb r<>sig te
rületén Nantes oroszi közse hatarabrn fekvő és a ne
mesi) őszi 23 sztjkvben All sor 28 hrszamu ingatl >n
és 23 ö. i, számú hvzban való B 17 es 18 t. alatti
2/4 lész tulaj ;oni illetményükre 588 korona, az ottan
li6 sztjkvbeu All 7 tor 165. 257. 305 310. 417.
477, 485 hrszani alatt felvett ingatlanokban va ó
B 3 éa 5 telelek alatti 2/5 rész tulajdoni liléim ínyük e
542 korona, ai ottani 187 sztjkvbeu All sorszám
aiatt felvett közös legelőben való B 2UO es 202 létei
alatti 770 4/5/137436 rés tu>ajd >ui illetményükre 61
koioua kikialiasi arban az arveitst el re üde te img pá
dig a Vhu >.6fi a alapjan akkéu’, liogv ezen hatarnap >u az ingatlanok a m« gállapito t k k á vasi ar két
harmadánál al; csúnyább áron eiadatni utm fognak és
hogy ezen arv.rés ál al a nem< soroszi 23. es 116
szijkvben C 16 ts 5 t. alatt özv. Ozsvam Jauosue
szü . Sj os E'zsrbet javára belebtlezett haszonélvezeti
jog bem leez érintve, ha azoubau e*.eu két iugat>a<i a
haszonéi vezet* jog fenutariásaval az aduit eleőbbsagek
fo y áu aa megelőző torhek fedezésére bozzáve üteg-•-n
szükséges 3500 koronáéit el min adauiek. akkor az
-.rveres ezeo kei ii ga>ianra nézve hatálytalannak vélik
es azok a uyornb -u folyt; t.ndó ar érésén ezt n haszon
elvezeti jog fenntartasaantlkttl lesztek nyomban újból
árverés alá bocsajiva azon kikiáltásai aiek keihanuadauál alacsonyabb áron akkor s« m lesznek eladva.
Ezen uyi.vyms bimi aiveres 1910. évi Október
hó 7 rapjan délután 2J/e órakor Nemeaoroazi község
házánál lesz m glarlv«.

Az árverelui sz ndekozók tartoznak az ingatlanok
k kiállási arának loy^-at készp- nzben vagy az 1881.
évi LX. t.-cz. 42. f-anan jelzett árfolyammal számított
es az 1881.
3333. szám 1. M. R. 8. fi-ában
kijelölt ovadekk.pes
értékpapírban
a
kiküldött
kezebez leleum vagy AS 1801. évi LX. t.-cz 170. §-a
érteimében a bánatpénznek a bíróságnál történt e’őleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
aiszolgaltatui, mely kötelezettség alól csak a vhn. 21
f-aban megi evezettek vaunak ♦elmentve.
Azon arverelő. ki a kikiáltási árnál magasabb
igere et tett, ha többet ígérni seuki sem akar, köteles
nyomban a kikiáltási ár százaléka g/.elint megállapí
tott bánatpénzt az a Itala ígért ár ugyanannyi száza

lékáig kiegészíteni,

mert

ha ezen

kötelezett Bégének

D o dek
kir. tlkvezető.
3566/1910. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság miut telekkönyvi hatóság
közhirté teszi, hogy özvegy Ad er 8 ilamouué szül.
Kobn Berta végrabajtatónak Sumerpj János eB nej •
szül. Hornyák Katalin végrehajtást szenvedők ellem
vegrehaj’ási ügyében benyújtott utóajáulati árverés;
kérvény fo ytán a nevezett végrehajtató javara 3J
koro ia tőke ennek 19o9 évi augusztus 20-tól jaro
6*/t kamatai 49 korona 5 fillér eddigi per es végrehaj asi és 10 koronában megállapított arveres ker«n
valain nt a még felmerülendő további költségeknek
ki« légitése ugyszin’éu az 1881. évi LX. t-ez. 157 §a
alapján csatiakozt itottnak kio-oudo t vegrbhajiasi zá
logjoggal biró hitelt-zők nevezetesen a lévai'akarek ts
hitelintézet ré6/.véiiytán>as8gnaK 1400 koroua töke e,
jár. álló, 1 sák iáuos óbacsi lakosnak 189 kor. lőaecs
jár. álló, Bum R. lévai cégnek 42 kor. 62 til. töket s
jár. álló, Szikel-i JÁucsni szül. Lecai Juha uagvkos iudyi lakosnak fto kor. töke és jaralekaiboi ai»ó kövteleseik kie'égittse vegeit az 1881. évi LX. t.-cz. 14 4
§-a és a Vsn a apjáu a végrehaj.asi utó^jauiau érve
lést a végrehajtat szenvedő óume aj Jánosnak -i
lévai kir. járásbíróság területen Ouars község ha ar .•
bau fekvő és az obarzi 57ü szijk'bou All sor 59
bisíí inu ingatlan és 30 ö sz. hazbau v*iu E 1 teic
a alti 1/2 rész tulajdoni illetményere 451 korona, 8 <•
moraj Jánosné szül. Hurnyak Katalinnak az óba sí
300 szijkvben A 1 1 aor 622/b 2 uiszamu egesz iet
jére és euutk tartozékara pddig 1 ^Ü3 kor. kik.áiusi
arban az arveres e’rei de'te még pedig azzal, hogy
ezeu határnapon az ingatlanok a megállapított kikiál
tási arakuál alacsonyabb áiou nem i.szuek eladva éa
amennyiben a kik á tasi áiakuál magasabb igeret nem
tetetnek akkor az ébarsi 676 sztjkvbeu le vett ingai«
lan vevöjem-k L<cki M hályne Mácsai Ka.alin, bz
óbstsi 30u sz jkvbeu felvett ingatlan vevöjeuek p.dig
Hon yák Jai ómé szül. Nicli a Katalin ubarsi lakosod
lesznek nyilvánítva még az esetben is na a uevezetiva
az aiverésh z ímg s m jelennének.
Ezen nyilvános biroi árver< » I9IO. évi Szeptember
hó

26

napjan d

u.

2 órakor Óbars községházánál

lesz megtartva.
Az árverelni szándékozók tar*óznak az ingatlanok
kikiáltási áranak 10°/0-at kts*penzb-n vagy az 1881.
évi LX. t.-cz. 42 §-aban jelzett árfolyamom bzaimio t
és az 1881. évi 3333 stámu I M. K b §-tban kijén# t
ovadékkepes értékpapírban a kikü dőlt kcz< hvz letenni
vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 1Í0 §-a értél iné üeu a
bánatpénznek a bíróságnál toriéul előlege* eiheUez- sérül kiallho t szabalyszeiü elismervényt a's<olgaltauii,
mely kötelezettség a ♦ 1 csak a Vhu 21 §-ab<iu megne
vezettek vaunak felmentve.
A kikiáltási árnál magasabb ígérej esetén a bá
natpénz a Vhn 25 f-anak inegfelelőeu és az i t j-lít t
j gkőveike m nyék .erhe mellett kiegészítendő.
Kelt Léváu a kir. járásbíróság miut telekkönyvi
hatóságnál 1910. évi augusz us no 9 napján. Hoffmanu
sk kir- aibi ó.
A kitdváuy h'toiéül.

Dodek
kir. tlkvezető.

3231/1910 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság miut telekköuyvi h itóság
közli rré tt s/i, hogy Mucsy L.jós ügyved véi.rehajiatónak Deák Tóth Is van végrehajtás- szenvedő elieuvégnh jtasi ügyében benyújtott árverési kérvénye folytáu a nevese i végi hajtató javára 20 korona költségi
tőke, 5 korona edd gi per es vegr. hajtási az ezúttal
10 korona 75 fillérben megállapitott t>iverés kereti,
valamint a in»g felmerülendő további kö'tségekuek k eleg.tése végett az 1881. évi LX. t.-cz. 144. §.-a és a
Vhu alapjan a végi, hajtasi arveres a v*grehaj'á<-t
bzenv dő Deák Tóth Istvánnak a lévai kir. járasbiroság tciüieten Garamvezekeny község határában fekvő
es a garamvtzekéuyi 4x6 sztjkvben A 1 1 sor hrszám
alatt feivett mgauaua ts 99 ö. i. számú hazara 666
korona kikiáltási árbau az árverést elieudelte meg pe
dig a Vhu k6 §-a alapjan akkéut, hogy ezen hatari.apon az ingatlan a in.gaiiapilutl kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb aiuu eladatni min fog.
E<eu nyilvános bírói árveres 1910. évi 82Sptem
bér ho 30 napján d u. 2% órakor Geramvezekeny
községházánál tesz m< g artva.

A* árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan
kikiáltási áranak 10u|#-at készpénzben vagy az 1881.
évi LX. t. c. 42. § abaii jelzett árfolyammal szarni’o t
és az 1881. évi 3333. számú í. M. R. 8. §*ában Ki
jelölt ovadekkepeg értékpapírban a kiküldött kezéhez
letenni vagy az 1881. évi LX. t. c. 170 g-a ♦ rtelmébeii a bauatpenzi.ek a bíróságnál törtéül előieges elhe
lyezéséről kiállított szabalyszerü eiismervenyi atszoi*
galtatni, mely kötuiezeiiseg alól csak a Vau. 21. ^-aban
megnevezel ek vannak felmentve.
A kikiáltási árnál magasabb Ígéret esetén a bá
natpénz a Vhu 25 fj-ának megfelelően és az ott jel
ien jogkövetkezmények twhe mellett kiegészítendő.
Keit Léván, a á r. jar. sbirosag mint telekköuyvi
hatóságnál l»10. évi jauuár hó 17. napjan. HofTmaun
sk. a.bíró.
A kiadvány hiteléül.

Dod•k
k r, tikVBzeÜL

1910. szeptember 11.
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SohÁry-utM 77 sz. ház
gj ümö e.öa keríts'elsdó.
I ővebb tudositsassl a tulajdonos szolgál.
Budapest VI. Mohód uc->9sr, . rm. 19«.

Gépészkovács.
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Kálvária sor 6. sz.

ház, mely áll 6 szobá

ni.gyár irgalmasrend tulajdona. E sörangu
ból s egy bor-pirczébői, a hozzá tartozó
kénes hévvizü gyógyfürdő ; modern beren
mellékhelyiségekből, szabad kézből jutányo
dező ü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők,
sán eladó vagy kiadó. Esetleg 2 részre is
iszapborogatások, uszodák, külön hölgyet és
osztható.
ur#k részére. Török-, kö- es márvanyfürdők ; hölég-, szénsavas- és v llamosviz- j
fürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel basz
előtérből éa kamará
táltatnak főleg ctuzos bántalmaknál és
ból álló modern udvari lakás vízvezetékkel
idegbajoK eilen. ivó-kúra es légzőszervek

garatuveszelei gazdasagában gépésikovác-i
állás töltet dö be. A gépészt o* ács fizetése;
400 korona készpénz, 9 Hl buz», 18 Hl
rozs, 6 Hl árpa, 16 m3 fa, 1800 □-öl föld ;
1 drb teh’ntartia, mely mellett tartozik hurutot eseteiben s al esti pangásoknál. 200
állandóan egy megteled inast tartani. Pa- ' kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutá
Jyázni kivá lók kérvényeiket a bizonyítvány nyos árak. Gyógy es zenedíj nincs. Pros
másodlatokkal a Gazdasági Intézöség- pektust ingyen és bérmentve küld.
hez czim zve, Garam-Veszele, u. p.
Nagy-Sáró (Barsmegye) küldjék.
Az Igazgatósat)

íuvóhangszerek

Kiadó lakás.

Ozmán tér 3, számú házban kiadó.

Kiadó lakás

mellék hely iségek bői
álló magányos ház f évi november 1-töl
Balassa utca 8 szám alatt bérbeadó.

Kiadó ház

Munkásegye- ,
süléinél csaknt m használatlan állapotban,
nagyon jutányos áron kaphatók. A hang
szerek Stowasser gyártmányai. 1 drb. Es
klarinét, ébenfa uj ezüst billentyűk. 1 drb.
S'árnykürt, hengergépezet I. minőség.
1 drb. B tss1 űrt „
1.
„
L
„
1 B Trombita ,
2 „ Posauo
„
I.
»
1
„ F B mbardon hg*p. I.
„
1
„ B Helikon hengerg. I.
„
1
„ Es P.s-on
„
1.
„
1
„ kis dob verőkkel.

Mángorló-utcna 17.
számú mai kor igényét,
nek megfelelő ház, mely 4 szoba, konyhafürdő-szoba, kamra, pincze, nagy üvegezett
folyosó, mellék-épületben egy cseléd szoba,
mosókonyha, két udvar, konyha kert no
vember 1-töl bérbe adó (megjegyzendő két
lakásnak is használható.) Feltételek Tokody
Imre háztulajdonosnál tudbatók meg.

PALMA BÚCSÚK
SAROK

VAN CIPŐIÉN

Miért legjobb és miért legolcsóbb a Sztraka
fele Mtnthol fogszappan? Legjobb azért*
mert kellemes ízű fogszappan a
fogkölerakodést eltávolítja, a
száj savanyú és rossz izét fel
frissíti, feiüditi, végül átható desinficiáló erejével a fogszuvaso
dás megakadályozza. Legolcsóbb
azért, mert mindennapi haszná
lat mollett is eltart s erodeti ha
tásából ál'ás közben semmit sem
veszít. Kapható Gyógyszertárakban, drogé
riákban 1 koronáért. 3 darabot 3 koronáért
bementve 1 üld Sztaka gyógyszerész Mohol.
— Kapható: ,,Fekete Sas4* gyógyszertár
ban Léva.

Védjegy: „Horgonyt4

A Liniment. Capsici comp
a Horgony-Pain-Expeller
pótléka

Teavaj

állandóan friss állapotban kapható

egy régjónak bizonyult háziazer, mely mir
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult
Részvénynél, osúznál es meghűléseknél.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk éa
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el,
mely a „Horgony* védjegygyei éa a Richter
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 éa
K 2.— es úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József
gyógyszerésznél. Budapest.

SINGEH IZIDOR

DL Rlclter ifőgyszertari u „Arin kmzIíiIm",

fűszer- étt caemegekereakedésében
Léván.

Prágában, EliMbethstraMe 5 nou.

kizárólag nagyobb elcőrai-gú tejszövet
kezetekből és

uradalmi tehéntúró
- - - - - - ■/. kilója 20 fillér =====

I

£

A gyakorlat emberei gyaKorlati Kísérletei!
alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
minden gazdasági növénynél

fényes eredményeket értek el.
Minden gaz la kérje saját érdekében ezen szakvéleményeket
tartalmazó ismertetéseket árajánlatot, melyeket készséggel küld a

BUDAPEST KÓBANTAITRÁQYASZÁRITÓGTÁB
cég Budapest, IX., Olldi-dt 11. szil.
xJT Szive, figyelmébe i Minden Hirdetőéhez uj .zaKvélemény van melléKelve!

B usanyl, Sch etrum^t ss Társi

Legfinomabb s ti t e m

6

Számokban az idén még nem
kísérleteztem, de az eredmény hatá
rozott >n arra vall, hogy eleg magas
ára mellett is mindennemű tr igyál
felülmúl. Jövőre precis adatokat
ígérek. Bleier Gyula gazdasága, Pia*

Mikebuda.
A lőrinczi határban levő homokszőlőmet három vv óta az Önöktől
beszerzett szárított sertéstrágyávai
javítom es bámulatos erec'ményt
éreX el. Bámulatos volt Különö
sen az eredmény a legutóbbi Két
száraz esztendőben, a miKor Is
adag magy. holdanKént több
mint 3ü hí. nyi termésben ré
szesültem Dr Polgár Sándor ügy*

véd, Gyöngyös.

n y e k és lakodalmi torták

Sipiczky-czukrászdában kaphatók
Krepp gépraklár átjáróval szemben.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri

kiváló tisztelettel

SIPICZKY ezukrász,

yv

B

Bt
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Loserth Dezső

fűszer, csemege , bor e3 ásványvíz kereskedése.
LÉVA, Kossuth Lajos-tér I. (Városház-épület.)

mezőgazdasági és varrógépek
-■■= nagy raktára

Ajánlom mindennemű friss fűszer- és cse
mege-áruimat olcso árak gyois és pontos kiszol

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára
épült házamban nagy választékú

gálas mellett I

állandó gépkiállítás

Nauonta érkézéit friss felvágottak, becsi cs frankfurti virsli.
Prágái soíar naponta főzve.

vau berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is —
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará
zatokkal készséggel szolgálok.

Állandóan friss tea-vaj, csemege liptói túró és
különféle sajtok. Napy választék finom ezukorkakban 1
Idei friss töltésű

LÉVÁN. =====

ásványvizek nagy raktara

Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden
nagyságban, valamint minden e szakba vágó
— gápek és géprészek
—

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egyregyedévszázad óta fennálló

BUTORRAKTÁROMAT,
Legolcsóbb iskolai szerek, legújabb kiadású

kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá
helyeztem át.
kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben ír, ahol úgy a legmodernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagybtctü pártfogásával szerencséltessenek.

tankönyvek
K aphatók :

r

Steiner József,

Nyitrai és Társa r. t.
könyv- és papirk ereskedésében.

Ltioltsffl iskolai Mail

bútorkereskedő LÉVÁN

►z<

KS“. ?.

Ajánljuk ;
lego'csóbb népi árak szátuitásával
elsőrendű, direktiorrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,
vslamint állandóan friss csemege
Sajt, naponta érkező felvágott és
egyéb csemegeáruinkat

Közvetlen kávéimportunk folytan

kávéink

úgy ár, mint minőség lekntetében
versenyen kívüliek!

I Kern Testvérek
fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése

M

Telefon 14.

LE V A.

Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.
Állandó raktárt t trtunk lei-finomabb nickel, alumí
nium, email, Öntőit, és lemez

kony haedény ékből,

Legjobb Mauthner-féle kerti és
vetemény magvak!
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir
carbolineum, aszfalt-fedéllemez,
gummi- és aszbesztáru, petróleum,
benzin, carbit és kátrány, vegyi
termékek, gyanta, kénpor, kék
és zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemü festékáru,

egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, ácséi répavilla és répakiemelő, fejsze,
csákány, kapaáiu, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó

portland és románczement

kerrsked. Imi öntvények stb. vasczikkekből.
Legczelsztrübb tölbsiöt csavart horg. drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

állandó- nagy gyári raktára.
M, kir. marhasó és lőpor áruda,

DISZKOSZORUK,

fa- és érczkoporsók fyári áron!

kés, összes kerti mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kómives-szerszámok, épü
let- és tutcivasalások, oJajozók, kenőszelei ezék, gépszijak. tzivatiyuk, kei deriömlők, lömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigalurók, kalapácsok, saluk, üllők,

Fényképészeti czikkek, kerékpárok,
pneumatikok nagy raktára.

i

V arr ógépek
évi

jótállásra.

Szives megkeresésre készséogel szolgálunk specziális
arajanlattal. — Nagybani vételnél külön ajanlat.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t gyorssujtóján Léván.

