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Az uj helyzet.
A parlament nemsokára megkezdi 

munkáját. Az ország a választások iz
galmaiból kikerülve, nyugodtabbau 
Ítéli meg az uj politikai helyzetet, 
amely bizony egy cseppet sem biztató 
a nem olvan. a melytől nemzeti szem
pontból vett eredményt várni lehetne. 
Egy nagy többség bírja a kormányhatal
mat, amely nen: küzd nemzeti ideálokért, 
sőt nincs is nemzeti ideálja és min
dennemű nemzeti törekvésnek út
jában áll.

Ott vagyunk, ahol a mádi zsidó. 
A Demzeti felbuzdulás elsöpörte a volt 
szabadelvű pártot. De mit ért a ha
zafias lelkesedés, ha ez a régi udvari 
szállító párt más név alatt ismét fel
támadt? Mit ért az egész nemzeti el
lenállás, ha most oly könnyen győze
delmeskedett rajtunk ez a nemzeti 
munkapárt ?

Ha futólag végig tekintünk a po
litikai helyzeten, mondjuk, egy kül
földi ember látóhatárából szemléljük 
az eseményeket, azt kell hinnünk, hogy 
Magyarországon megváltozott a köz
hangulat és a választók nagy több
sége visszakivánta a szabadelvű pár
tot. Pedig hát nem úgy van. Az uj 
helyzetet megteremtette a bécsi pénz 
és az a rer geteg kitüntetés, amelyet 
a hivatalos lap nap-nap után közöl. 
A magyar ember pedig azzal a fásult 
közönnyel nézi az egész változást, 
amellyel fogadta volt amak idején a 
hires chlopyi parancsot. Es ép oly kö
zönnyel tűri a nemzeti munkapárt jár
mát, mint annak idején a szabadelvű
párt igáját. Nem is vár, nem is kér 
egyiktől sem nemzeti vívmányokat. 
A különbség a kettő között csak az, 
hogy amíg a szabadelvű párt tiz kör
mére egy arguszszemü ellenzék vi
gyázott, addig a mai ellenzék egy
másra vigyáz.

A közvélemény kialakításával a 
kutya sem törődik. Bankügy, közös 
követelések, választói reform s más 
politikai jellegű kérdéseket csak a 
sajtó néhány hazafias lapja tartja na- 
pírét.deD, mig oda benn a parlament
ben más kérdések fogják az erőket is
mét szétforgácsolni.

Valamikor Tisza Kálmán, & min
denható generális is megvakarta a fe
jét, amikor egy-egy fontosabb törvény
javaslatot terjesztett a ház elé, mert az 
ellenzék résen volt s a kritika kemény 
tüzén ment keresztül a törvényjavas
lat minden sora. Most a többség még 
a kritikát sem hajlandó tűrni s úgy 

vagyunk vele, hogy szinte dicsekszik 
azzal, hogy mindent szállít, mindent 
megszavaz, amit oda fenn parancsol
nak. Maga a kormányelnök, amint 
tett nyilatkozataiból meggyőződhetett 
mindenki, nyugodt önbizalommal, fenn 
hejázással fogja előterjeszteni a leghor- 
ribilisabb követeléseket, amelyek meg
szavazását a koalíciós kormány vállalni 
egyátalán nem volt hajlandó.

A helyzet tehát megfordított. A 
nemzeti irányhoz való ragaszkodás he
lyébe stréberség, kapaszkodás lépett. 
Á bécsi uszály hordozói kitüntetésre 
tartanak igényt, mig az önzetlen ha
zafiak serege szerte széledt. Még csak 
gördülni is alig mer valaki arra, hogy 
erélyes és nyilt szóval követelni merje 
ennek az összeverődött s a nemzet 
minden érdekére ránehezedő alkalmi 
többségnek szétverését.

De bármennyire is erőt vett a 
nemzeten az apátia; bármennyire törte 
le az ellenzéket a választás, a nemzeti 
fejlődés érdeke követeli, hogy az el
lenzék teljesítse hivatását a kormány
párttal szemben s rzokban a nagy 
kérdésekben, melyek öt év óta lázban 
tartották az országot, ne engedjen. A 
szunnyadó közvélemény az ő szavukra 
fel fog ébredni s az ő pártjukra fog 
állani. Az oligarchia még eddig sehol 
sem birt gyökeret verni, nálunk sem 
fog. Csak lássa be a nemzet a kor
mánypárt nemzetiellen lörekvés.it, 
csak lássa, hogy miként árulja az or
szágot, csak lássa azt az eikölcstelen- 
séget, amely az összetartó kapcsot ké
pezi : feltámad majd a szégyen érzete, 
hogy egy önfeledt pillanatban a ha
zára szabadította ezt a sáska-hadat s 
úgy szét fog ütni közöttük, hogy egy 
hírmondó sem marad belőle.

Tudja mindenki, mit várhatunk 
Khuentől, ismerjük is a fegyvereit. 
Bar miként fenyegessen is, nem sza
bad megijedni tőle. Gyermek szokása, 
hogy dalolni szokott sötétben, hogy 
ne lássék, mintha félne. Khuen elbi
zakodott hangján keresztül azért kiki- 
vibrál a jövendő nehéz, fogas kérdése. 
Egy csomó rendezetlen kérdés vár meg
oldásra. Amikor fitymálva hangoztatja, 
hogy könnyen rendet fog teremteni 
az egész vonalon, szinte kiérezhető 
abbeli félelme, hogy Magyarország ér
dekeinek mellőzéséért és feláldozásáért 
még is csak felelni kell valakinek. 
Szinte bizonyosnak vesszük, hogy akik 
most oly lelkes támogatói, a legelsők
nek fogják oda hagyni azt a vegyes 
társaságot.

Kapunyitás.
Folytatás.

Hiba, mig pedig nyomós hiba az, hogy 
az elemi iskola és a középiskola alsó osztá
lyainak tanítási tárgyai között nincs a meg- 
kivántató összhang s kapcsolat. Jelenleg 
úgy áll a dolog, hogy a középiskolába lépő 
tanulónak előbb le kell vetnie az elemi is
kolában kapott ruházatot s csak eunek 
megtörténte után nyúlhat hozzá a középis
kola tantárgyaihoz. Ezzel szakasz.ott úgy 
vagyunk, mint a család és az elemi iskola, 
továbbá, mint a tulajdonképpeni iskola és 
az u. n. életiskola közötti kapcsokkal. Egyik 
sem méltányolja a másik munkáját. Ter
mészetes, hogy mindez az < gyéni életben 
való boldogulásnak csak hátrányára szolgál.

Ezek számbavételével nem csoda, hogy 
a tanulók zöme az iskolát csak börtönnek 
tekinti, ahol jobbára csak a pedagógus 
akarata és a notesz érvényesül, mely tekin
télyimádókat nevel a tanulókból, mig ellen
ben a tanuló öntevékenységét háttérbe szo
rítja. Maga-magától értetődik, hogy ilyetén 
a tanuló értelmi képességének, teremtö-ere- 
jének. előrelátó-képességének, atb. fejlesz
tését s irányitását hangoztatnunk nem lehet.

íme tehát egyik ok, mely az oktatás 
bizonyos fokú és minőségű eredménytelen
ségét szüli.

A másik ok, melyet már érintettünk, 
a különböző szociális körülményekben leli 
magyarázatát.

Köztudomású, hogy a nagyvakáció lé
nyege abban pontosul össze, hogy a tanuló 
a tanév tartama alatt elfogyasztott energiát 
pótolja s igy aa elme üdülésének minden 
tekintetben eleget tegyen. .Sajnos, de való, 
találunk gyermekeket, mégpedig fokozott 
számban, akik a jelzett időben legkevésbé 
sem tehetnek eleget azoknak a kivánalmak
nak, melyeket az elme higienája lépten nyo
mon követel. A földhözragadt szegény gyer
mek napestig dolgozik, hogy a csalad nyo
morát euyhithesse. Viszont akadunk csalá
dokra, különösen a fővárosban, melyeknek 
anyagi s egyéb körülményei nem engedik, 
hogy a gyermekeiket legalább a ragyvafcá- 
cióban egy jobb levegőjű helyre küldjék. 
Hány meg hány csenevész, vérszegény, ide
ges, stb. gyermek áhitozik nyaranta a vi
dék jó levegője s csendes milliőj i u án. 
Kénytelen kelletlen otthon, a füstös, poros, 
mikrobás levegőben még a nagy vakációban 
is maradni. Bizonyos, hogy mindezeknél az 
elme üdüléséről szó sem lehet.

Most már kérdjük, vájjon kivánhat- 
juk-e ezektől, hogy a tanév alatt az előme
netelben lépést tartsanak azokkal a gyer
mekekkel, akik az elme üdülésének, illetve 
követelményeinek minden tekintetben ele
get tettek ? Azt hisszük, hogy nem. A ta
nulás bizonyos fokú energiát követel a ta
nulótól, föltételezi az erős idegzetet s ha a 

l%25c3%25b6rekv%25c3%25a9s.it


b a ít e J910 szeptember 18.

tanuló ueu rendelkezik vele, akkor termé- 
saetszerü, hogy visszamaradt a tanulásban 
vagy osak igen gyenge eredményt ér el.

Az előadottakon kívül még oly okokra 
ia bukkanhatunk, melyek a tanuló testi 
vagy szellemi hibáiból, rendelleneaségeibö 
erednez. Épp azért múlhatatlanul szükséges, 
hogy • pedagógus mindjárt a tanév elején 
teljesen tisztában legyen a tanuló úgy 
testi, mint pedig szellemi világával. A peda
gógus e körbe tartozó vizsgálódásait vala
melyes orvos, ott ahol van, iskolaorvos se
gélyével, közreműködésével végezze el. E 
vizsgálódásnak tőként a gyermek azon testi 
és szellemi sajátságaira, tulajdonságaira kel
lene irányulnia, melyek a pedagógiában 
mintegy számottevő szerepet játszanak. 
Azonban megjegyzendő, hogy korántsem 
elégséges valamelyes szervi vagy szellemi 
hibát, rendellenességet pusztán csak felfe
dezni, hanem az e körbe tartozó ténykedés
nek magára a bvj kellő orvoslására is kell 
irányulnia. Természetes, hogy vannak bajok, 
melyek orvoilása a társadalomra és az ál
lamra háramlik, viszont olyanok is vannak, 
melyek részint a pedagógus, részint az or
vos hatáskörébe tartoznak.

Záradékul meg kell jegyeznünk, hogy 
minden pedagógus, aki a kor szelleméhez 
illően akar oktatni, úgy, minden tanév ele
jén alapos rostálást és szellőztetést kell 
véghezvinnie a tanítási tárgyak tartalmá
ban, hogy a kor és a fejlődés szelleme 
alaposan át-átjárhassa azokat. A kor szel
leméből eredő friss üde levegő kiűzi onnan 
a konzervatív s a fejődést bénító elemeket 
s maga foglalja el azok helyét.

Az ily miliőben sokkal könnyebben, 
fokozottabb kedvvel tanul a gyermek és az 
ifjú, mint a régi, rozsdás, stb. pedagógiai 
szellemtől áthatott, átitatott miiében.

Szobolovszky latrán.

Közegészségügyünk.
Irta: dr. Bognár Oszkár.

Angúa aa 1831 — 33. évi ko'erajárvány- i 
tói megrettenve, erélyes kézzel fogott hozzá I 
közegészségügyi szerkezetének átalakításé- 
boa és a kor Bziovonaiáu álló reformok 
megvalósitásáboz. Ezen egészségügyi intéz-

T A B C A.
Dalolok újra...

Dalo ni vágyom újra, oaendeseu ;
▲ régi bánat lassan elpihau .
8 bár ajkam néma, arcom hallgatag, 
Lelkemben mégis rózsák nyilának.

Nem lángsó szívből jönnek e dalok, 
Melyeket csendben, busán ,dalolok;
Csak lenge árny és játszi képzelem 
Szelíd varázsa játszadoz velem.

A vRózsa-dalok“ ifjú dalnoka 
Tört reményével rég megtért oda, 
Ahol szívnek, dalnak nincs lángja már, 
Csak emlékek közt andalogva jár.
Nem döngicsélö, dolgos méliike 
Száll le mézért a virág kelyhibe: 
Ingó levélen lengő lepke csak, 
Kitől e dalok szerte szállanak.
A bánat árnya úgy iilt lelkemen, 
Miut sötét éj a rózsalevelén; 
Hiába szálltam lelkem mélyibe: 
Virágait a bánat tépte le.

De, mint borougós, bús ködök mögül
▲ sötét éjre fényes regg derül: 
Lelkem mélyén is uj érzés fakad, 
Újabb sugár rezeg, hogy kél a nap. 

Szelíd sugár, igaz, de — éltető, 
Hevétől lelkem uj életre jő, 
Amint a régi bánat elpiben 
8 dalolok újra lassan ... csendesen.

Se bök János.

kedések eredménye közismert. Angliában 
Viktória királynő uralkodása alatt az em
beri élet átlagos kora 10 évvel lett hoaz- 
arabb és Angliának ma mintaszerű egész
ségügyi intésmén) < i, kórházai vannak.

U/y Já’szik, hogy a mostani magyar- 
ornaágt kolera^eszedeiem a mi közha ósá
gainkban ft»lébrB»zt-3tte annak tudatat, hogy 
közegészségügyünk tér u sok a tenni' aló. 
Ha a többi reformok terén is oly buzttó- 
sággal jár el a kormány, mint smily erély- 
lyel a védekezési megindi'O’Ja, akkor re
mélhetjük, hogy (Javult közegészségügyi 
szervezetünket ujjal cserélhetjük te1.

Legégetőbb és leggyorsabban ortos- 
landó seb az orvoshifiny. A vidéken tapasz
talt orvoshiány szüntetendő meg legelőször. 
Régi panasz az, hogy smig a városokban 
sok az orvoi, addig a perifériákon igen 
kevés. Sokszor eltart fé1, nem ritkán e,y 
álló nap is, mig a beteghez orvost lehet 
előkeriteni,

E téren legsürgősebb teendő a közép- 
isko'át végzett ifjúságnak az orvosi p lya 
felé való terelése. A jogi pálya tényleg túl
zsúfolt, ellenben az orvosoövendekek széma 
nem éri el azt a mértéket, ame yei <gy 
20 milliónyi nemzet orvosszÜÁ%églute kiván. 
A jogi pá*ya feleslegét kellene az orvosi, 
illetve közegészségügyi pályára vonzani. Az 
á'lamnak meg kell ragadnia minden tez- 
közt, tmej célra vezet. Ösztöndíjakat, tan
díj, vizsgadij, vizsgamódozati Kedvezménye
ket biztosítson az egyetem az orvosi pó
lyára készülőknek.

A körorvosi hiányt legjobban bizonyltja 
az a körű méuy, bogy akárhány helyen 5-öd 
éves orvosnóvendéáekkel töltik be a kör
orvosi á lomást, mert diplomás pályázó egy
általán mm akid. Erin egCdiazerübben 
úgy lehetne segitem, hogy a törvényható
ságok, varosok, orvosi körök ösztöndíjakat 
adományoznának, megyebeli, városbeli sze
gény fiukat közköltségen kÍKt'pezteinének, 
kiknek ezzel szemben az lenne a köteles
ségük, bogy diplomájuk elnyerése után bi 
zonyos ideig az illető törvényhatóságot, 
várost, orvosi kört tartoznának szolgálni, 
ami t ezt Aljuk, a katonaorvosi ösziön- 
dijakná1.

Az oivosi oktatás decemra tzációja 
szinteu módot njujtana azortosi létszám 
szaporító ára. Ma csak két egyetemünk 
van, ahol orvosokat kiképeznek: Budapes
ten es Kolozsvárott. Világos, hogy bizonyos 
foka a jómódnak szükséges, hogy vidéki fiú 
ezeu egyetemeket látogathassa. N-igyon he
lyes reformnak látszik az is, hogy csak az 
első két esz'ei.döt töltse az orvosuövendék 

A hegyaljai szörnyeteg.
Hegyalatt taláu még ma ia divatban 

van az a régi hadgyakorlat, hogy, mikor 
a gyerekek már kifogytak a játékból, a 
saemeaebbek egyike elfoglalt valamely emel- . 
kedettebb helyet, lett légyeu az pincedomb 
vagy árokpart éa tele torokkal kiáltotta : 
„Et az én váram \u Ha azután egyik-másik 
merérzebb fiú megkísértette az ekkupalt 

, dombra felmenni, akkor ugyancsak eltenál- 
I lásra talált, mert a dombon levő: „Le a vá- 
i ramrólu kiáltással le’ökte vagy legalább a 
' feljövetelét megakadáiyoais.

Van nekünk egy krónikásunk, aki v»- | 
lóságot mestere a helyiérdekű régi történe
tek föletevcnitésének. Gyakran kap hilál- 

! kodé levelet a tö‘ünk messzire szakadt gyík- 
kerek-tő f akik buzdítják, serkentik és igen j 
ssépen kérik, hogy csak minél többet és mi- I 
nél gyakrabban ebből a stitetbö1.

Ilyenkor önkéntelenül is a Fekete ke- : 
nyér oimü szép versre gondolunk, melyből 
tudjuk, hogy sokkal jobbisü aa otthon-ült 
fekete, mint as idegenbeli fehér.

Mit szól asajd a mi derék barátunk, 
ha e lap tárcájának a cimére tekint ? Lévai 
történet á. ho.sá még hegyaljai is! Ejnye- 
ejnye 1 Ki merészelt az én tetü etemre

a két föegyetemen, ellenben a klinikai tár- 
gyakat nagyobb vidéki kórházakban is ad
ják elő, amivel elétetnék az, hogy az illető 
kórház környékbeli fiatalságának jelenté
kenyen mogkönnyittetik a pálya elvégzése, 
mivel csak két évet kell Budapesten vagy 
Kolozsvárott töltenie, a másik 3 évet oda
haza. Sőt aa sem jelentene nagy terhet, ha 
egy nagyobb kórház 8—10 növendékei tel
jes ellátásban is részesítene.

A. legutóbb kiadott belügyminiszteri 
rendeetek mutatják, hogy köztisztaság 
viszonyaink mily szomorúak. Népünk nincs 
annak tudatéban, hogy a tisztaság össze
függ ar egésrseggei és bogy az egészség 
előfeltétel a tisztaság. A tanítóknak, lel
készeknek feladata elsősorban, hogy nép
szerű felolvasásokkal, előadásokkal megis
mertessék a néppel azt, ami egészségét fe
nyegeti, valamint azon módokat, amikkel 
ezek ellen védekezhetik. Hogy ezeu felöl 
vasások, előadások népszerűek legyenek, 
vetített, eset'eg mozgófeny Képekkel kel 
il uaztr. ini öté, aminek költségeit a töi- 
veuyhatóság, esetleg község viselje. Ma a 
láthatatlan baciiiusoa elleni védekezést ne
vetségesnek és a fertőtlenítést érthetetlen 
es felesleges nyűgnek tartja a köznép.

A közigazgatási tisztviselők tartsanak 
szem eket az épületek, udvarok, lakásod 
fö ött es ezen alkalmat használjak fel szn- 
tiin oktatásra és jó.nduiatú felvilágositá-ra. 
Magától értetik, hogy etsö alkalommal ua 
bírságoljanak.

Gyökeres reformra szorul a kvalifiká
ciónkba törvényűik is. E szerint a jogvég
zettség as a készültség, amely .ápol es 
e takar,“ amely mindaufe.e, tehát egeszs-g- 
ügyi tisztviselösegre is képesít. Legjobb 
bizonyíték erre, hogy a bt lügyminiszteriuua 
egészségügyi osztálya étén is — nem or
vos — jogász ember áll. Okvetlenül k mon
dandó a minősítési törvény revíziója alkal
mával, hogy a belügyminisztérium egész
ségügyi osztályában orvosi képzettségű tiszt
viselők alkalmazandók.

Kórházaink számv ia sürgősen emelendő. 
Ma, sajnos, úgy áiunk, hogy a veszedelem 
küszöbén halai ózta el uem egy közzé,, 
hogy kórházat fog épitte'm. Jartánykórh z 
pedig minden nagy vidéki varosban em - 
leudö, nehogy mind pl. Veszpremb u a ve
ssed'lm idején határozták el jarványkó;- 
haz létesítését.

Mindeneseire örvendetes jel, hogy ezeu 
kérdetek közhatóságainkat legalább foglal
koztál jak, ami arra a reményre ad jogot, 
hogy a közei jövőben látni fogunk valamit 
ezen reformokból.

1 pui ? Éa bosausau dörgi majd, mint haj
dan; „Le a váramról 1“

A hetvenes években, mikor Liván aa 
aszfaltot sokan még híréből sem ismerté , 
a Hegyalja feie vezető ut póló.la a korzó . 
A macskafejes kövezetről sziveién meze 
küli as ember a /taszter-nélküli útra, mely 
a h óra-leiről a hegyaljai fordulóig vezet.

Tavait vége felé, ha megenyhült a le
vegő ea nem volt sár, a sétálóit csoportja 
lepte el aa emhte*t utat. A sétatér olajfái
nak Lódító illata messzire erezhető volt.

Egy ily kellemss, holdvilágba eitéu, 
mikor a sétálók nagy része mar hazatéri s 
elceöndősüit miudeu zaj, valamelyik kései 
sétáló, bizonyára szerelmes per, a H deg- 
pince átelleneben levő várfai me lett nagy 
es mély leleknetv ételhez hasonló neszre leit 
figyelmessé, mily nesz a romok kőiül eredt, 

ide g csak hallgatták, de csakhamar 
viasaafoidúltak s msglehe.ős gyorsított tem
póban igyekezte, ezek is hazafelé.

Napközben nem volt hallható semmi 
nesz; a toronyóra ketyegesot sím halljuk 
nappal. M nt minden titokaseiü doóg, úgy 
ez is hí mar elterjedt. A második, harmadik 
estén mar Csoportokba verődve, visszafej- 
'.Olt lé ekaetiel hsllgati da»li a nép a küö*
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Különfélék.
— Uj takarékpénztár. A Verebélyi 

Takarékpt nz.tr Részvénytársaság a privi- 
gyei népbank r. t. il a lévai takarékpénz
tár r. t. Umogattsáv al 200 ezer borona alaptő
kével megalakult. Igazgatóság; Holló Sán
dor, Kmoskó Béla dr., Szkicsák Jenő dr. 
(Pnvigya,) Singer Sándor (Privigye,) Ntcsey 
József, Cservenka Károly, Matuska Albert, 
Roseuzveig Jakab, Mátray Gyula (ügyve
zető aleluök) és Nagy Sándor (Mohi.) A 
felügyelő bizottság mgjat : Sebmidi Imre 
(Pnvigye,) Schubert Pál (Léva,) Koma Vil
mos (Baracska,) Matuska Imre. Az uj inté
zet könyvelője : Roseuzveig Géza, penztár- 
noka : Ürge József, ügyésze ped'g: Kovács 
Gvula dr- leit. Az intézet szeptember hó 
15.-én kezdte meg működését.

— A tankötelesek összeírása. Az 
1910—1911. tanévre meg edd.g be nem 
iratkozott tankötelesek összeírását a várost 
tanács szép*, hó 20—30.-ig terjedő időre 
nnde.te el. Az összeír, sí, amely — mint 
értesülünk — e bó 24., 25., 26. és 27.-ik 
napjain lesz megtartva, a róm. kath. élt mi 
iiútskola tanítói fogjak eszközölni. As öss- 
szeirás napjaiu a nevezett iikoiaban a 
tanítás szünete1.

— A sorozás eredménye. Léván a 
sorozás e hó 7., 9., 10. es 12.-en volt, A 
torosáéra felbivaioit 124 lévai bad-öteles 
kötü megjelent : 91 ; beioroztatott : 42 ; 
távol maradt : 33; meghalt.' 2. — A lévai 
járásból állítva lett 716 hadköteles. Ezekből 
besoroztatok ; 284 ; visszahelyezi eteti : 251; 
fegyverképtelen : 81 ; távol maradt .* 90; 
katonai kórházba küldetett: 10.

— Tanítói gyűlés. A Léva Vidéki 
Róm. Kath. Nepueve.öa Egyesületinek 
Lévai köre e hó 10.-én, Léván tartotta meg 
ez évi rendes kötgyüéset, melyen a napi
rendre kitűzött tárgyak eiiutezese előtt 
Báthy Gyula garamujfalusi esperes, aki 
időközben a kerületi unfelugy előlegről 
lemondott, há ás kö-zöuetet fejezvén ki a 
kör tagjainak szives támogatásáért, melyben 
12 évig tartó aüvödese alatt részesítettek, 
— utódját ; dr. Czobor Vilmos vamosiada- 
nyi esperest a legmelegebben ajáuiotta a 
timiósag sztreietebe. — A kor tagjai ne
vében Jaross Fereic, körel.ök a tol tan
felügyelő erdtmeáLeu gazdag munka.kodá- 
lá ai méltatásával erzéeeuy eB mégha ó 
be zedben bucsiuo t el Bá*hy Gyulától 
te őszintén üdvözölte az uj lanté.ügyi ö', 
aki vajasakban aerve a tanítom ismert buz
galmat es támogatását, «zou igeretet tette, 
hogy méltó akar lenni nagyrauecsüit e.öd- 

jehez a ennek nyomdokain haladva, minden 
igyekezetét arra fogja fordítani, hogy a 
vailáserkö esős es hazafas nevelés és okta
tás ápolása mei ett a kör feretebe 'irtózó 
tót anyanyelvű köts-geknek megmigyarosi- 
tása sz elődje állal megkezdett b z'os 
alapon eredmenyte jes sikert érjen e1. — A 
legnagyobb elismerései bonotá juk a vo t 
tanfe ügyelő hazafias fáradozását és az uj 
tanfelügyelő szép programúi jut és hisszük, 
hogy a tanítóság lankadatlan buzgalma 
mellett a mindnyájunk által óhajtott siker 
nem is fog e.maradni.

— A kolera. Már hetek óta hol itt, 
hol ott meghal az ország egv-egy városá
ban vagy községében úgynevezett kolera
gyanús beteg s az orvosok és a hatósági 
vizsgálat mindannyiszor kideríti, hogy ázsiai 
kolerában halt-e meg, vagy sem. Ezekből 
a vizsgalatokból tagadbatatianui bebizonyult, 
hogy eddig már előfordult néhány aolera- 
eset. De o.yan fa u es olyan város niég 
nincs, ahol e szörnyű betegség tényleg jár- 
vanyszerüen lepett volna tel es sűrűbb meg
betegedéseket es megtsle.ö halálozási arany
szamot jelentene. Tény, bogy Mohácson 
az isko.akat bezártak, egyes helye en az 
országos vasaroaat elhalasztották es a Ko
márom ma.lett folytató t hadgyakorlatokat, 
melyeken a mi honvédőink is reszt veitek, 

1 — ovaiossagi szempontból — hirte ee le
fújtak. -Szigorú intézkedés történt az iráni 
is, hogy a n p a Duna vizet ne igya, meit 
— ál nó.ag — meg van fertöztetve. A ve
szedelem azonban meg Lem olyan fenye
gető, bogy remüietre vona ózunk. De min
deneseire szükséges, hogy a kenő hatósági 
ÓviuléakedeBeáei sürgősen megtegyüa, míg 
nem késő, Idején tel kel a népét világo
sítani, hogy miképp vedekezzéa a kolera 
elit n. A járvány kórhazakon kívül rendbe 
ken hozni » ko.e.a-uaraáokai es gondos
kodni orvo okról es bátor ápo ó személy
zetről. Készüljünk tehát, akárcsak a bánoru 
elölt, de elcsüggednünk es rettegnünk nem 
szabad, meit ao.er--járvany íd.jsu maga a 
r-műiét ez leiuges sok embernek halaiét 
okozhatja. Föe.vüuk .egyen: a tisztását) es 
a mértékletesséy.

— Tanulók kirándulása. Főgimná
ziumunk tanu o.hak < gy c. opurija csutörlö- 
kou reggel Kassovstky Ka.mán es Pap Jáuos 
tanai Ok vezeie.se alatt kirándulásra ment 
Dubainara, bogy ott hazauk etdekes jég
barlangjai megtekintse.

— A lévai köz- és magántisztvi 
selök logyasziksi szí. t elkezeiet szervező 
bizottság t. hó lö-ai, ma, délelőtt 11 óra
kor, a vaiosbaza a is .ürmében alakuló 

ülést tart, amelyre a megválasztott bizott
ság tagjait u utón is meghívja a tisztvise
lők egyesületének elnöksége.

— Főegyházmegyei hírek. Sehmall 
Rudo f káplán Nsgysal óból Duuaszen'palra 
ment, utódja lett Kiima István ajmísés. 
Greyuss János Arai yo.unióiról Be'meebá- 
í.ysra tétetett ár, Bocsák Gyula u|mises 
ar. uyoemaróti káplán lett. Horváth Ferenc 
pedig Barslédecre neveztetett ki segéd
lelkésznek.

— Sikkasztó postamesternő. A 
garamszeuibenedeai postalnva'aiial, ui< lyet 
Kiszucsan József postamester lemondass 
után enuek leánya kezelt, nagy sikkasztás
nak jöltek a nyomára. A sikkasztást a ke
zelőnő követte el, akit az aranyosmaróti 
ügyészség fogházába Bzahiiottak. A vizsgá
lat tovább folyik, mert igen valószínűnek 
tartják, hogy a nagymérvű manipulációk
ban, melyek — hír szerint — a 15 ezer ko
ronát ia elérik, a postamesternőnek bűn
társa is volt.

— Esküvő. Tuka Géza, Károlyi Jó
zsef gróf uradalmi intézője, szept. hó 10,-éu 
vezette oltárhoz az óbarki kápolnában Bip- 
per Editkét, Ripper Gyula vázsouyi ura
dalmi főtiszt és neje, szül. Vasanits Piroska 
kedves leányát.

— Nagy idők tanúja, ittrecskó Jó
zsef volt városi raktáruok, 48—49-es bou- 
ved-lizedes, aki a szabadságharc alatt siá- 
mos csatában vett reszt, 82 éves korában 
Körmöcbányán meghalt.

— Közigazgatási tanfolyam. A 
most befejeződött községi közigazgatási tan
folyamokat a tanév végéig összesen negy- 
szazhuszout íleuceu látogatlak, akik közül 
negyszázkeltöt vizsgálattá is bocsátanak. 
Ezek közül hái omszazhetvennégyeu, tehal 
93'1 százalék, képesítést nyert. A képesí
tettek közül étven négyén tettek le a vizs
gát kitüntetéses eredménnyel.

— Elütötte a kocsi. E hó 12.-én a 
Kossuth Lajos-lernek a Teleki-utca felé eső 
fordulójánál Pollák Emii kocsijával véletle
nül elütötte a 70 eves Bóth Iguácot, aki 
enuek következtében a keramitra esett és 
a lábán megsérült. Poi át Emiit nem térben 
ezért a felelősség, mert — mint a rendőr
ségtől értisü.ünk — idejében rákiáltott a 
keramitou álló Róihra, ez azonban a figyel
meztetést nem hallotta meg.

— Szomorú szüreti kilátások. Ré
gen volt mar olyan gyönge es rossz szüre
tünk, mint amilyen az idén ígérkezik. A 
: eimes nemcsak mennyiségre, de minőségre 
is silány lesz. Helyenkint a fürtök rodha-

nös szuszogásra, mely aa orgona, vagy a 
kovács fúvó iausrogsatl.oz vöt hasonló.

Majdnem minden csoport másféleképen 
vélekedett e szuezogás eredetéről. A véle
mények tehát nagyon eltérők voltak, de 
abban csúcsosodott ki valamennyi, bogy 
ott a várfal belsejében valami szörnyű, rém- 
séges nagy állatnak kell rejtőzködnie. Erre 
mindenki százat mert volna egy elleu tenni.

Már pedig, ha egy.zer állat, akkor 
aligha lehet más, mint sárkány, még pedig 
hétfejü sárkány. Nemelyek, büönösen a 
gyerekek, hajh ndói bak lettek von# e ször
nyet bőszt rkánynak minősíteni, de ez ellen 
egy-két öreg a yóka, ott a helyszínén erő
sen tiltakozott.

— Hat, ti k eiyérrontó mihasznák, 
nem tanultatok Kálmány kirá'yrú, he ? I

Lehetséges, hogy a tiitakoró nénikék 
sem tanultak több i irályról, csak épen 
Kálmánról, ezt az egyet azonban na yon 
megtanulhatták, mert úgy pörgött a nyel
vük, hogy a gyerekek közül senki sem jut
hatott szóhoz. Inkább elhitt ék, hogy sár
kány ; sőt most már akadt oyan gyerek 
is, aki 'á O't kékes lángot a romokból 
kitódulni.

No, hát merjen valaki mrg ez után is 

ketelkedui. Több, m.ut bizonyos, hogy 
csakis tárkony lebei.

De hol akad manapság egy modern 
.Szent György lovag, aki a hat a. más besti
ával megbirkózzék ?

Ha egy-egy bátrabb suszterinas me
részkedett közelebb férkőzni a rettegett 
hely fele, az asezonyuepség aikongva terí
tette el ebbe.i szándékától. Nem jó az ör
dögöt a f-.ra lestem ; különösen a vár fa
lára nem. Minden jó .elek dicsen az Uiatl

Mig csoportokban állott a nép az ut 
mentén, addig esik megkönnyebbülve tért 
vissza a vaiosból luzaiele a hegyaljai lány 
vagy asszony, de ha a csoport elősz őtt, 
ahkor borzadai.yal telve iparkodott meg- 
kettöztotni lépéséit.

A gyerekek ez időben nagyon izgatot
tak voltak ; álmukban a hétfejü sárkány
nyal hadakoztak. A diák nem tanult, ha
nem éjjel álmában drukkolt és — besso- 
kundázoit. Réggé re kelve nagyot lélekzett, 
majdtem akkorát, rmot a romok alatt pi
henő sárkány, melyet este oly hűségesen 
strázsált. Végtelenül jól esett neki, bogy a 
stekunda csak álom volt, amely azonban 
napközben — sajna valóra vált.

Két-három hétig fajront uián sógor, 

koma pipaszó me.lett haditervekről tárgyalt, 
hogyan lehetne a várat e kész veszedelem
től megmenteni.

— Most még csak hagyjáu, de mi lesz 
majd akkor, sógor, ha a kutakból kifogy 
a víz ?!

— Hát az is lehetséges?
— De lehet ám I
— No, bizony, hát ott a Perec l
— De hátha majd azt is fölszivja a 

sárkány ?
— Mire való akkora katonaság ? Mire 

való a tűzoltóság ? Csak nem pusztulhatunk 
el siomjan? Még jó, hogy termett az a 
kis borom Keresztbegyen..........

— Katonaság, tűzoltóság itt édes-ke
veset tehet,

— Hát mégis, hogyan gondolja sógor ?
— Mi-i-it ? Hogy hogyan ? Hit egy 

mázsa ihnamit; az aztán megteszi..........
— Mond valamit eógor I
— Aszoodom.
Ahol nagy a veszély, ott hamar akad 

szabadító is. Akadt bizony, még pedig egy 
bátor tűzoltó személyében. Kár, hogy a 
hálátlan utókor nem örökitette meg a ne
vét I Ez a derék ember, miután eiöbb a 
HidegpiLCéből néhány korty bátorságot 

vezeie.se
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dása miatt már most megkezdték a szüre
tet. így azután előreláthatólag nagy *ra 
less a bornak.

— Gyümölcstermelők figyelmébe. 
A besztercebányai m. kir. áll. erdöhiv tat 
keielé.e alatt álló lévai állami gyümölcsfa
iskolából as 1910. év őszén és 1911. *v 
tavaszán mintegy 14000 drb. három éves 
a'mt, körte, szilva, ringló, cseresznye, ösr’- 
barack, kajszinbarack és dió-oltvány keiül 
eladás alá. As I. oszt, oltványok ára dara
bonként 60 f., a II. oszt. 30 f., az I. °J*J’ 
őszi és kajszinbaracké 40 f., a II oszt. 20 
t. Ezen árral szemben lelkészek, körs-gi <s 
körjegyzők, kisgazdák 33% ; állami es kö»- 
igasgatási alkalmazottak, Unitók, szegényebb 
sorsú kisgazdák 50% ; h ötös kopár lege < 
birtokosai 75% árkedvezményben része ül
nek. Az oltványok árán kívül az önhötsé 
gén számítandó csomagolási költséget éa 
mérsékelt díjtétel szerint számított vasúti 
szállítási költségét is megrendelők tarloanak 
viselni. Figyelmeztetnek tehát mindazok, 
akik a folyó év Őszén v*gy tavaszán a 
lévai faisko ából gyümölcsfákat igénybe 
venni kívánnak, hogy a.) teljes érjegy®*ki 
ár mellett egy-^gy birtokos részére 1000 
drbig. b.) kedvezményes ár mellett 100 
darabig terjedhető szükségletüket rövid utón 
vagy pedig levelezö'apon és pedig az Őszi 
száiiitásra szeptember 20.-ig tavaszi szállí
tásra december 15.-ig nevezett m. kir. 
állami erdöhivatalnál bejelenthetik és elő
jegyezhetik. A fenti mennyiségen felüli 
szükségletet szabályszerű bélyeggel ellátott., 
* m. kir. föidm. miniszterhez címzett es az 
állami erdöhivstal utján beadandó kérvény
ben kell kérelmezni. Köztégi elöljáróságok 
által gyűjtendő tömeges előjegyzés' kre al
kalmas előjegyzési ivet az állami erdöhivatal 
kívánatra ingyen küld.

— Uj plébános. Selmecbányán — 
mint értesülünk — a vá ob tanécsa e hó 
15.-én Haverla József hontnémeti plébánost 
választotta meg Selmecbányái p fbanossf.

— Nyugdíjazás. PÚ2tnány Jenő kincs
tári tanító Ó4 évig működött Gar*mrudnón. 
Ezen idő alatt nagy buzgá rnál fejtett ki a 
tótajáu lakosság megnxgy>■ rontásában. Mont 
nyugatimba vonult. Eredményes mui-l ejá 
ért úgy a közéig, mint hatóságainak leg
nagyobb elismeieset erdeweite ki.

— Színészek Körmöcbányán. E< 
evben — mint, (rtesüüik — mar másod
szor látogat el Körmöcbányára szintársu s t. 
Szabadhegyi Aladar után most Rácz Dezső 
jól szervezett es képzett sz-ntárau'a’ái.ak 
előadásait elverheti a közönség. Kát bét 
óta működik ott a társulat s ezalatt a fő

hörpintett s türelmesen megvárta, mig a 
bámészkodók serege hazatér; a váifalhoz 
c peite a iüro tárnái használt nagy létrát 

éa ezt oda támasztva a fa hoz, főmért 
rajta oly magasra, ameddig csak birt. Ott 
kikereste a legnagyobb nyilat vagy odút 
éa — belenyúlt, »meddig csak erte. Keze 
•aiami puha és me‘eg elő tárgyon akadt 
meg, melyet nyakon fogva kibúvott; majd 
újra belenyúlt és ismét e Ökotorósrott va
lamit. Z> f kn éry st a diadaiiiti san fért e és 
vitte a b degpince vendéglő ivósiobájába, 
hol a petró eum-hmpa fényénél konstatálta, 
hogy a két m csoda — bagoly. Ezeknek 
Azustogása k csínyben ugysnaa vöt, mint 
a vár falábai, elrejtőzött sok esszé nsgyban.

Az em'. . oy Rokrior megkiarrli nin- 
dArijraitGvrl a madarakat e riarrtaij, m ért 
db ijeaatketré meg egy.ier * madár ia 
as embert ?

Es eret óta senki erm akart tudni a 
várban rejtfaó síörryrtegiöl rincmit; ehe
lyett ma ackkal asiveeebben beeséltiik * 
krónikáé ur kertjében található pöfetegröl.

Sirály.

városi aainhísak Jegieleeebb müvészdarab- 
jait hozta eainre. A várna intelligenciája 
eruttai esolrrtlanul narv eséroban látogatja 

a színháza*.
— Aranylakodalom S*ép ünnepély 

folyt le «* H rsitvagyvrm fi róm.
kath. tfwp’rmbtn. Szabó Rfittb és feleséire, 
fllü'etetf Varga Má"i» tartották m-g bo dog 
házasságuk ö’ et^dk ' vfo» dudával »rx”V- 
lakodalmnkat. A öreg mátkapárt Jezaó 
Jóno'i melleki p ebános megható beszéd kísé
retében áldott* m g. A» aranv lakodalmon 
résr.tvett az egész család a nagykiterjedésü 
rokonsággal és tiszte.őkkei ; továbbá .* ott vö t 
a költség egész lakossága és Deöry Béla 
nagybirtokos is, valamennyien melegen 
üdvözölvén a meghatott hát spárt. A r'tka 
ünnepély • Te Deum el^neklésevel ért véget.

— Kiállítás Ipolyságon. Honfvá- 
noegye e hó 24. étől okióber hó 2.-ig néző
gazdasági és ipari kiál’itáat rendez Ipo y- 
ságon. A kiállítást, amely iránt igen élénk 
az érdeklődés, 24.-én de’u’án 3 órakor a 
vármegye főispánja nvi’ja mg. Este hang
verseny és utána tár cmulatség lesz » rár 
megyeház nagvtern éhe n. 25-én fi Honti 
Sport-Egvesü et galamblövő versenyt rei <’ez. 
Ezenkívül a kiál itás ideje alatt kisgazda 
lóversenyek is lesznek.

— A honvéd szökése. A honvéd- 
lsktanyábó hihető eg csütör öfcön rjje‘ Cvapó 
József nevű benvédtizpd^s megszökött. A 
szökést csak péntek* n reggel vették észre. 
A honvéd ruháját a határban tn áltá1’ meg 
8 'fy valószínű ez a következtetés, hogv 
po'gári ruhában menekült továbh. A 9?ötö t 
honvéd k/zrekeritésére > hatóságok meg
tették a legszélesebb körű ir.tezkedést.

— Vásárok betiltása. E rtergom- 
vármegye alispánja reideletet ado’t k, 
ame'yben a vármegye tciü.'etén tartatni szo
kott országos vásárokat — a Dunsa máson 
észlelt ázsiai k o erK-meghrtegedesekre va ó 
tekintettel — betiltotta.

— A mezei egerek kőtelező irtása 
tíarsnyavarmegye törvény bátor? ga szabaiv- 
rendel**tet alkotott a mezei éger k köte eaő 
irtásáról, me y sz.bá’yreT d ’e’et a korm^nv- 
hatéság moP h: gyott. jóvá. A szabályrende
let kimoi djw, hogy a vármegye terü’etén 
mrden birtokos köteles a mezei egeret 
irtani szár óíÖ djén, kertjében, legelőjén, 
vagy bármi néven ueveaendő kopár terüle
tén. Eltek e rou fsitésa esettben vagy ha 
az eger rönuges fe lépésé észlelhető, a ható
ságilag veaetei dŐ irtás egyes veszélyer.te'ftt 
területekre hivatalból elrerdeltetik. Ea eset
ben a költséget aa érdekeltek vise *k s az 
közadó módjára vettetik k’. — Baranya- 
vármegyérek fei tehb je'zett ^zabá'yr- nd‘ - 
letete szó-'gá jón pé dául arra, ho y azt — 
mezőgaadí- sugunk érdekében — ami vár
megyénk törvény ha1 óséga >s »ü * őser 
megalkossa,

— Drágább már a zsák is A övö 
kartelbm egyesüt osstrák es magyar jii”»- 
pyárosek ej pen jókor átia^ lo-zá <*- 
áramé érh-r. Most, anuibo’’ szál á ra k ■ ii 
a termés, szóval keli a zsák. E k a jó U't, - 
szept m> er e'ejétö! — F?< p csendben fel- 
em* íi ’ a iu’tars^i oknál, s»övefekne) é* 
lom akr.a két és fel filh'rrel kilogrammon
ként az Arakat, amit a bcresk' dt k bi onyo- 
san megliösrörnek nekik.

— Szüreti mulatság. A L vii 
Kerentéry Murit fírgyesö e^ f. évi október 
hó 2.-án, k pfcjrt he!yirépeiben zártkörű 
szüreti nrulatbfgot rendez. Be’éptid■ j : sze
mélyei kim 1 K. Családjegy 2 K. A mu a’aág 
délután 6 órakor kezdődik.

— Kinevezés. Gilinyer Lajos, csiftárí 
seg< djej yzo, a ce ff ri körjegyzőségh»'» anyr- 
köuy WfzetŐ helyettessé neveztetett ki.

— Az idei termés. A fö!dmivelésür?yi 
minisztérium a hét folyamán adta ki az 
idei tírmésre voratkezó hivaiaios jelentésé*, 
ame y a dcsági tudósítók jelentése alap
ján 50*29 mii ó méter mázt ára becsüli a folyó 
évi búzatermést.

— Az uj százkorouás bankók A íg 
f'/ü ettek meg a formátlan es i psteien Fzáz- 
koronás b®D> jegyek, már halára vznuak 
szánva. Amit eddig belő ük forga emba bo
csátottak, — mint hal juk — azokat ia 
viisaaviEják, mert rossz a Möwg. És pe- 

di<y természetesen a migyar szöveg. M-rt 
tudós németek gyártották o’ysn sz^renc^és 
be'ükkel, fogy y éa v között ninci kü
lönbség. Ig«z, ho y a szegény ember nem 
nagyon nézegeti a szöveget, ha « b naót 
elfogadja vagy n^gy ritkán latja, de meg 8 
csat furcsa, hogy az i yesmi is m‘gtör- 

térhe'ik.
— A katonai lóavató bizottságok. 

A hadügymuusztüT most adta ki x beds-- 
reg lóbeszerzófi bizottságai számára aa uj 
szabályato’, \mdy szerint n>olc bizottság 
szervezendő. Ö' Magyarországon, három 
Ausztriában.

— A világ gabonatermése A föld- 
mivelésügyi m uiszter o napo^oan adta i 
jelentését a világ gabonatermeséről. A 14L 
oldalra terj do bvcalfsi adatoü alapjáu a, 
je entés konataíá ja, hogy a huzatéi m a 
eredménye a avalyinál kedvtzőbb. A<taiab*n 
minden gabonan^mü a mull éviié joob ho
zamot adott. Végső eredményben «z összes 
gabonanemü termése 33.99 millió q val több 
mint 1909. évben volt.

— A pótado felemelése. A pán . ügy- 
miniszter lendeieiet »dot.i ki, mélynél fogy4 
1911. évtől kezdve a fcözs g khez csaton 
puszták u»án teljes póiadóv tartósunk fizeti i 
a tulajdono o<.

— Hidak építése. A lévai főszolga
bírói hivaui e nupOKban versenytargyalá ; 
tarló t a/ Uíbars—alsógyŐrödi ex garam*öki 
v.cin^'is uion 14ő4.34 es 873.44 kor. elő
irányzóit ÖHS e<eK keretein beiül építendő 
kei híd munkálatainak biztosit eára. A be
érkezett sjánlx’01 alvj ján a b>?ot ság mu.d 
a két hidra 212410 kor összeggel Belcsák 
B » ajánla á fogad a el.

— Az alkoholizmus statisztikája. 
A Hzes^foi*yasaiK* Leren Dsuia veze*, me*yneíi 
m üdén po gárára évi 104 i t^r sör- es 24 
liier pálir kifogy• sztáa e -ik. Bort a dánok 
csak igen kt-vetet fogyas^teni k. A svédé* 
és norvégek minden alkoholellenes mozgalom 
ellenerő szintén napy eredményt mutatna^ 
fel. A Rvéd^k fejenkint és éver.ki t 56 üttr 
sört és 9 liter pálinkát, a nor ég> 3 
pá'inká' és 31 liter sört isznak. M ü(Ie 1 
tévhittel ellentétben Oroszország aik°ho- 
statisztikája elég mértéklécé8'é/röl tes^ U- 

. nusógot, mert itt a fejenkénti fo2ya*»«tas 
c?upá i 5 liter sör éfl 5 liter pálinka évtn- 
kint. A franciak fejenhint ugy?EC »k 32 
liter sört isznak, azonban a hiányt 10'3 
pálinkává] és 108 liter borra1 póto jak. As 

’ arpo megelégszik 6 liter pálinkával eg 2 li*111 
borra1, ellenben 152 liter különböző e'neve- 
ré-ü < rős sört fogya°«t. A hollandus csupáu 
38 liter sörrel éa 8'5 liter pálinkával el^F* 
»»zik mf*g. Annál isvákosabb sromszédjs, a 
b^ö’a, a’ i évi szomjúságának cs ll api'á^-á a 
221 liter sört és 9 liter pá'inkát fogvaszT. 
A? olasz 2 liter sört, 1'3 liter pálinkát ég 
98 liter bo t inait évankínt, a német padi* 
évenkirt 125 liter sört. 7 1 tér bort és 65. 
liter pá' nká< fogyapz*, megem itrndő azonban, 
hogy Berlinben 200 ’iter, Nünbedben 325 
!i*«r, Frankfurtban 432 liter, Mü* ch*nben 
570 liter — a csecsemőket is srámicásbi 
Veve — a fajerbintj eörforva'^tás. A m< 
monarchiánk lakossága évi 11*4 Iper páhr- 
hát fogyaiz*. A I orfopyrs'-tás a Laj’h^n 
innen és fú lö’ülb’tíl egyaránt 16 liter, 
el © .ben m g Ausztriában tört 80 litert fo- 
gvas'tfcnak, addig ná'un>< csupán 11 litert.

— A légy mint takarmány. Ame
rikában rcmr>*giben igen különös árucikk 
került a ker^sk(de'mi forgr’omba. A furcsa 
árucikk nAritott légy, amelyet most |er- 
ujal bsn tata már.y gyanánt. tyu ok ete- 
té**ére használnak fi. — A » » w yorki ki
kötőbe a M*r d k gÖ ös hosta Vervcruthól 
a érdeke- árucki et hatmincnyo c hata'm«s 
zsákban min'egy uyo’c to u tulyban. A s»á i 
tott Ifgyek egy részé porrá v:n törve és a 
rsgy baromf tenyész ő te rpehen ily alakban 
fJkalmizzák Eddig igen kedve*/Ö er^dmény- 
nyel hnsznáhák.

— Baromfiak, ír ulak megölése 
alkohollal Oyengesz ü 1 á/meszonyok nak, 
o-eled kneí I izeny kiros perc két okoz ar, 
ha a szárnyast, vagy ijum kell a lakoma 
számára u>f( Ölni, Eteknek egy szakember 
olyan methoduat kínál, mely v rtelen s a 
millett a«. állatot egy perc alatt minden 
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bsenvedeeétő! noegHiabi d'tja. Al| pedig ez 
»bbó*> bogy a f.rekba ptárt FtFriy.gssl meg 
kell itatni egy kié pohárka 50° cs alkoholt. 
Legcélszerűbb ezt kanállal beadni. A h i:'l
— gutsütés fór nu jóban — rro-ra1 beáii. 
A vér a szívre tódul, w á'al a hús f- bérc bb 
eez. E me lett az ». k< hol a hásnak kellemes 
zt is kölcsöne

— A tökekamatadö törvény élet 
beléptetése. E-ideig Sí adótörvények vég- 
lebajiösara vonatkozó rendeletek kiadi.Sé- 
•iál a pénzű -yi ha ó»á.,ok és közegek véle- 
űüénytit n^m kér* ‘k ki, mely okból a*ok 
• geo gyakran jutott- k a vépr haj-ha'ó ág
gal ellenié be. A nM g-ar Pjriügy" érte- 
irülese szerint a p ír ügy mii í-z t *• szaki ott 
az eddigi eijérá a&l es e most életbe epte- 
lei.dö tÖkekamat ?égi b éra onatko ó 
előadói tervez a pénzügyiéin rium 
vek mér.y*■ d ez
pénzügyi hí ágoknak, *. mely eket aa észre
vételek urg urgya-AH' a október ekö telé
ben érteke* etre. l i o t eu)b .

— Az ebadó felhasználása. Az 
ebadó-alap te h*n n’-.izs* do g tan az egyes 
törvényhatóbágoknál i ü ön* őzé ? gyakorlat. 
Igen sok helyütt < - apó a r< rde t«ie> étöl 
eltéiÖ célokra j 1 sz- Ijá . A fő dm>ve-
lésügyi mtt’-z i e oki tö ybatósA*
gokhoz leírató intézet, mo * * e . é esni 
azokat, hogy az eb»dó«i>pok t h szuálisa 
tárgyában a jövőben hczaitio hátú osztókat 
csak azon esetre erő i.heti meg, ha az 
alapot közvágöh d f 1* \ . vi-rp, ár,. ,»* itá’úra,
kiegéi'zitéaére, gy < | m^-t ri te epek lá< s té
gére, állat vásárterek létesítésére **gy mn 
állattenyésztés1 és <i leg/azs . ü'y c • o ■ r 
i e'ő’eg a ) ö eégn«*». >jyen célokat “ÖiíO7- 
di ó ÍLt'zmery<-k ütésénél aiükaegea 
segélyezesere ford á .

- Zavaros bor derítése Aoae’y
bor fél vagy ety fves korában öt magától 
nem bír illatéra d tü ni, er. annak a jele, 
hogy tok vvá káé f h rryesrysg ven benne 
fe'o dva, Ez onnan van, bogy helytelenül 
voit a bor fzüre e ve, iö élet’et ül vijeaatve, 
Vk^y p<dig íoká á o ’ * s p őj n éa nem
Dj.ettí* le e»cg gvilr-n. E«» n a bajon 
úgy segíthetünk, boty ? f< h r« y-'»ry gokat 
leülepedésre káry»z< r jfik, ezt úgy érjük 
f’lj ha a torhoz he o i erenként 15—30 
inmir catnav t adunk <« a bort
gyakran l< fej jük A t *. éiry a Cíers&vval 
egyerü , n» h ebbe vá ’.'saan le-
ü eped.k.

— lláuy port ismer a katona ?
A.' önkéntes b< rukso-t, ’p-*r <»l *. szár
nyában; a *■ ép a- n at- t mü t. Egv- 
< er g : ’ ei < 1Ü L i
kia e’jtn ys. — M *z ? — é'd k j - 
ár. — A nőse re f 1 1 f ; — Foz-

1 or. — A káp tr gópoa j mooyog. — 
Erről ír le f<»r a okm < iirf, ao árknél,
— mondja rettent* <• y f»smni yd. —
Mért? — M) r ? Az rt, m^r erre >tc- 
1 á uk m-rnin: stü» ►> g-° ni; cm ! —• N nos ? 
Goidolja? — Bi ory >’ c . K h fo om 
dobni. Mert a fca or- cs»k -ifée port 
isin r : a puskaport es a rovarport.

Közönség köréből.
Kérelem.

Ezennel közi rré teprero, hegy a n - 
vemre szóló és a bt reme gyei 1 ö g. érd. 
b zottpfg által 1/910 7. >. k litott ord - 
’ipzti esi űbi; or yla'om e veszett. K rt m a 
szives inegtelÁiót nevetett bi«ony a o v>gy 
hozzám vagy a közig, bíró t á-J oz 15 n*-p 
a att eh üldeni ssivea’cedjá’’.

Bar-brrzenc', 1910. Fzept. 14
barrois Andor

piisp. rrdögondnok-

Nyilvános köszönet
A hö-’.'iDiiltl en l <>ve'ke?i<> l>egy«B ado- 

míi-yoh fo'yf.fc ír » Nííegylet által
f.ntrr*ott .IStHár’.-ái v» tár céljaira: Dr, 
Rudryí 1 rtky TíIufí t r»i yornuóti fö.rol- 
gabiró úrtól 10 kor., Siáulhó Jozefa ur» 

hölgy'Ő Qarauiözentkere zt 14 kor., Edsősy 
ÍR'do úrtól L va 10 kor., Ö.svesrn 34 kor. 
keszp •; B ió Révai Lá : óné urasszo y- 
»ó!, a Zrívavölgyben megártott gatamv-iő- 
v zeton rétztveti főúri táisasáj. nevében 
100 drb. galan-b; K« j t z Li-jo^ úrtól 
8 ö iö ; Murkó Mór ur<ó U;bán ♦ gy láda 
edery ; Dr K- ial a h Máriusné ura.-szoi y tói 
ruhácáka , Jozifc -k K roly ur.ó á^j- 
s?alm a.

Léva, 1910. Rseptember hó 10.
Leidenfrost Todorné, Faragó Sámuel,

tb. elnök. titkár,
a Fért ne J- /.séf rend lovagja.

Hivatalos Hiltohj.
5598/1900, szám.

Figyelmeztetés
a közönséghez 1

Hazánkban immár több kolera
eset fordult elő éa igy ttokozotabb 
mértékben kell gondoskodni, hogy a 
ragá'y a város területére be ne jöjjön 
és itt talajra ne találjon. — E cél el
érése végett Léva r. t. város közön
ségét a következőkre figyelmeztetem :

I.

1. A kolera hasmenéssel, hányással, görccsé’ és 
pvors elgyengüléssel jár. — 2. A kokra nagyon ra- 
£rfld'’s betezseg ; csirája (ragályai a beteg l>/'ürülékében 
s hányadikában vau. — 3. Átragad iát az egészségre 
mi^datról, ami a kolerás váladékával bepiszko'ódott 
és pedig különösen: h betegről, ájolöjár-'-l, ruha, fehér 
és ágyneműjéről, evő-, ivdeazközeiről s edényeiről, éte
léről, italáról. — Vtiztdelroes a I o'nü is, melyet 
a koleráa beteg nem használt u^y?1 de a lakásából, 
házából való. — Vfsztdélines az s, ami sok ember 
kezén főidül u>eg, például piaci, korcsmái, kávéház-, 
evő éa Íróeszközök, továbbá a bepiszkolódott pénz atb.

4 A kokra leginkább arra ra-a 1 át, aki a betegggd 
vagy holmijával bánik és mosd i'I-n k ezzel eazik, iszik, 
vagy mosdatlau kézbe fogott tárggyal (dohányzó, iró, 
vagy egyéb eszközzé’) nyúl a azájál oz. — 5. Igen 
sokan betegedhetnek meg akkor, i-a ko'cráa beteg 
váladéka vagy szem vek n osdóviz- kútba, forrásba, 
folyt vízbe iut melyet tokán hassnálnak. — 6. Legin
kább az betegszik meg kobrába, aki gyomrát (soká 
állott) e'edei'tl. nyers zö dt/gf el, (például ugorkaval, 
salátával, hagymával/ gytimölroe*, rzeazea itallal e1- 
ronfotta. aki magát a lakást tisztatalannl tar'ja és 
zsúfoltan, sokadmagaval lak I-.

H.
a A kolerától megóvhatja ma ál az ember; Ba 

nem látogat ko • r s b»J<ge<. h >'ei» iar ossz, i -te
lekre hi’ottí orra, vas rók a s’b. ha . oi.dos iii mosa
kodik s külöuíhh-n k’-.et iihi.h t kezes v ö>. i s/.'x 
vízzel szappanná: mosS il i< c-'páu irisseu tö/ot 
v.' gy súrolt e'rde lel es tvö- < • voi zköz^H forró íu> '’s 
vízbe mossa ; ha ütni * z k oyos folyó vizet vagy 
1L . • ‘ / I ' ' 1 I 1 ' ■
nál, amelyet í« i< rialtak, ; /ute. khütötiek s ha az 
eltett eledelt • ivóvizet guidosau fedve taitja; ha 
evésben fg ivísban ménék es <s gyomorrontó eledel- 
töl és gyomor ou’ó ita t< t r* z.kodik : ha ömnagat, 
ruházatát, i gyszintén k .- ■ (in/át) e» udvarát t sé
tán tartja.

b. A kolerás, ugjs/t ’én a gyaLUS beteget az 
elöljáróságnak miiéi több bekell jelenti ni. c. A 
beteget az egészrégtsektöl a/ounH ti keli különíteni 
és gondosan apo'ni, oivotsai i ><gyiita’ni. — Mindezt 
legfel y< M' I «■ L' 1 ->'• ■' ‘ • - ll- Á
beteg váladékát, imádó »s n oa< vizét fertőtelenikni 
kell, ’igy 1 ogy ol ott imszrt öntsenek hozzá, vagy 
n á.- szert, a i. t’y*t az orvos fertőtlenítésre rendel — 
e. Aki a beteggel bái k, dcs n mosakodjék: kesét 
szappannal *s v z/«l, a>.t;u ecc. U ucssa, száját 
(naponta több^ir) tcefes vi/.el öblítse ki es ne 
egyék, ne igy k a bet. g sjobaj:U an. — f, Ha a beteg 
egészen meggyógyu l, otü.-i; langyos, rzajpaivs víz

zel tetőtől talpig mosakodj, k tagy füiődjek meg es 
tisztába öltözködjék. - p- Ha a bet. g megialt. mm 
kell lemosakodm s öl oztvtm. lőném csak sr.t cse <- 
kedni, amit tz eiiljn eág x< i < el. — h. Ak*r korházi a 
laLHot ».l » lo*r.e »*’ ‘••HPU’*’ ’**jy
meghalt, a ii karai n. iduee i l f. i í teh i Heni kell- — 
A f. i’őtcie nttest a la <>g véj’/i — A n <. sLató srtLy 
ny»s fulát, /gy és le) ermnüi kgalalb két érán át 

] ugos vagy rz ppSIXHI Haha , '11 — A ko arai
*tt r ; IM< k.-1 <* f • » ' kot Ö az.li «tt e kth

égetni. — Elő és ivéeszközeit, edetjeit agaiaLb i.»

gy«duráig forró v.zbou, v*#y ké» óráig lúgos vízben
1 keli Istvánt. — M.uden egyéb tárgyát v>s z<» kell tar- 
j tani a butOg ■-•'■ SÍI....  Wi

' bocsátani.

Léva, 191U, évi szvptumber hó 16.-an.

Li 1 iiMity ffcrcly Bodoyli Lajos
váro.i tihzti orvos. polgárirw.Lor.

Lévai paciái»k
Kovs'..’. ’í? ; ’ . .’.'i.et reod’.rkíinUCny

Bura m.-’aaaca. ín 18 kor. 20 üli. — 
18 kor. 60 Két ■»■ 15 40 áll. 16
kor. 80 fiJI — Boos 13 k - 50 fiJ). 13 aor. 
80 fill. — A p i. or 60 14 kor.
80 fill. Zab 18 kot. — fill. 18 kur 60 fill. 
Ku oric* 14 • ,r 60 fill 14 kor. 80 fii.

om 26 — áll. ’Jö aor. 40 tíil. —
i . 20 , 50 20 40 — Kő.
1 •» 14 a r. — iil\ 1 Ö kei -

Az anyakönyvi hivatni bejegyzései
191L. évi i sz-.p . 11-tól l‘J10. évi szept* ho 18-lg.

Születés.

á Miilök neve
4> 4)

§ 

X C 
s

A gyermek 
neve

Ginicssi Mihály Sírba Etel üu Miklós

Zamboj l’ai Suhajda Mária tiu Samu

Házasság.

Vüleceny ts menyasszony iiüít vm.™

Freivirt Henrik Weisz Ludmilla . izr.

Kaufmau Ede Deutsch Gizella . izr.

özv. Budai József Öcbnier Józsa rkath.

Halálozás

Az elimnyl ncre Kora A halál ok h

J_ ______ _____ ...

Ve tt Mária 28 év ait. gümökór
G’m r-sy M’klós 8 nap veleszü'. gyeng.

M s^ik Ai na 21 nap vek szil . gyeng.
Szabó esik István 56 ev gyotnorrák

Nyilltér*)

inyl.-, o <:• b.-« •. minöszoki. kik emésztés
.-.okban v* az ii.ö életmód egyébb köv-ikez 

ui-Hveihen *> zen vednek.

kS F I.dl; £

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
i X^oll
k- kz tm. nv f .

FT^"eröM' beüórzsöles, 
elisn.trt, régi jóbirnevŰ háziszer 
FZRggafás * büfésből starmazt. 

mmd-nm. mü belrgHtgek ellen.
Frcdcti üveg ara lator. 2

Kapható mlid.r gyógyszertárban Ab* _■ 
«r dr.yeriaban «««« 11. ( k 

FCszétkiildesi hely Mí LL A 0yógysz»re»z.
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuacbbuen 9.

Juvóhangszerek
eü.*-tn«> c.aUntui használatlan állapotban, 
Dtgyor jutányos áron kaphatók. A harg- 
tzerek StoWaEEer yár:manyai. 1 drb. Es 
k aiinrt, < b< i.fa uj-estist billentyűk. 1 drb.
8. á i .l űrt, hínpergeperot 1. minőség.
1 dl b. Basa' űrt „ I. n
1 „ Trombita , I.
1 , Po.auu „ I. jf
1 „ F B mbardon hgép. I. n
1 „ B Hnlikou hengorg. I. n
l „ E- P.s on „ 1 j.
2 „ ki, dou verőkkel.
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nrt-,-..—* N<-h<iny f ymnííinniot vée- 
X aU0HG. ?etf, joM> omlédv,ól va'ó tiu 

t.DU'ón.k f Ivéirtik. Loserth Dezső <■»«• 
mege óa tüss^r-k ere,kedéeéb«n Léván

kell a szappan ósszehasonlí.áranáí és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ e y 

szappana sem éri cl a 

Schichí
szarvas 

szappanét 
minden jó tulajdonságában, tiszta
ságában, mosóképesf égében, lágyságé 

bán és olcsóságában.

3734/1910. tlkvi exám.

Árvérési hirdetmény.
A lévai kir. járásbinság uiip tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogv özv. Tu-clioai Janómé szül. Laky 
Kata’in v»greh>j«a*óu*k Nagy Jóstefné szül Makacs 
Julianna végrehajtást szenv< dő ellet i v-gr hajtási ügyé
ben benyújtott árverési kei vént e folytán a nevezett 
végr*hajtató javáta 148 kor. 34 tiiur költség oké 17 
koroua 80 fillér eddigi per és végrehajtási ax ezúttal 
15 koroua 30 fillérben inegall;<pi o t árverés kereti 
vab mint a nt^g felmerüleudö további költségeknek ki
elégítése úgyszintén az 1881. évi LX. t.-cz. 107 §-a 
alapján ezennel csati a hozottnak k mondott végrehajtási 
zálogjoggal bíró hitelezők nevezetesen dr. Steiner 
Oszkár lévai ügyv«dnek 104 korona 90 fillér tőke en
nek 1908- évi február 10- öl folyó 5®/e kamatai 35 ko
rona 80 fillér költség és jár. és dr Kersék János lé
vai ügyvédnek 105 korona 44 fillér töke ennek 1910. 
évi junius 4 ’öl fo'yó 5®/0 kamatai 32 korona 20 ti Jer 
költség és járn'ékaibói a 1<< kövt-telesriknek kié égitése 
végett az 1881. évi LX. t.-cz. 144 §-a és a Vhn alap
ján a vtgrehujtfsi árvetést a végrehajtást szenvtdö 
Nagy Józsi fné s>ül. Makacs Juliannának a 'évai kir. 
járásbiróság teiÜ'etm Léva r. t. varosban fekvő és a 
2052 rztjkvben All sor 5£6 hrsz; in alatt felvett 
i gatiana és »zen ej ült 499. r. számú hazára 3232 
korona kikiáltási árban .* s árverést elrendehe még pe
dig a Vhn alapjan akként, hogy ezen határnapon az 

ingatlan 1856 Joronanál alacsonyabb ar< n eladatni 
nt in fog,

Ezeu nyilván; s hin i átverés 1910. évi novem
ber hó ií napjan délelőtt 9 órakor Léván a kir. já

rásbíróság telekkönyvi irattárában lesz megtartva.

Az árverelni sz udekozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási áráuak 10%-at készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. frában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. 3333. szám 1. Al. K. 8. §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenui vagy az 1881. évi LX. t.-cz 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt e ő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervenyt 
átszolgáltatni, mely kötelezettség alól csak a vhu. 21 
§ aban megnevezettek vannak felmentve.

A kikiáltási áruál magasabb Ígéret eseteu a bá
natpénz a Vhn 25 § auak mec fele öen • s az ott jelzett 
jt gkövet kéz menyek terhe mellett kiegészítendő.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1910. évi aug. ho 31. napján. Hoffmanu 
sk. kir. albiró.

A kiadni iuy hiteléül.
Dodek
kir. tlkve7.'»Ö.

3136/1910. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság köz

hirré teszi, hogy Hédtrvári Gyuláné szül* Kecskemét' 
Katalin és táisa vé/iehajtatoknak ozv. Kecskeméti 
Sándorné szül. Dob as Maria úgy is mint kiskorú 
Kecskeméti Er/sebet gyámja és Al.halik János mint 
kiskorú Kecskeméti Rozália gyamja mint uehai Kecs
kémen Sándor marasztal.* örökösei végrehajtást szenve
dők elleni végrehajtási ügyében beuyuj ott árvetést 
kérvényé folytán a nevezett vegreh jtató javára 293 
kor. 7 tillée töke enuek 1907. évi májú. 19-től járó 
5° # kama.ai 2,7 korona 5 fiden eddigi per és végre
hajtási az ezut al 18 kor. 30 fillérben megállapított 
árver s kérni valamint a még felmer ülendő további 
költségeknek kielégítésé vegeit az 1881 évi LX. t.-cz. 
144 §-a cs a vhu alapjan a végrehajtási árverést a 
végrehajtást szeuv-dő néhai Kecskemell Sai dórnak a 
lévai kir- járásbiróság területén Léva r. t. valósban 
fekvő es a lévai i.62 sztjkvben All sor 164 hrszamu 
ingatlan és 126. ö. számú ha. bán való B 8. 10* 17. 
t. alatti 3/8 lesz tul.jdoui illet menyére 1800 koioua 
és a lévai 27u6 sztjkvben A I 1 sor 1130 hrszamu 
ingatlanban való B i tetei alatti 1/2 rész tulajdoui 
illetményére 105 korona kikiáltási atban az árverest 
e.re.-delte még pedig a Vnu 26 §-a alapján akként, 
hogy ezeu batarnapou az ingatlauok a megállapított 
kikiáltási árak két harmadánál alacsonyabb áron eia- 
datni nem fognak.

Ezen nyilvános bírói árverés 1910 évi november 
hó 17 napjan d e. 9 orakor Levan a kir. jarasbi 
rosag mint telekkönyvi hatóság rattaraban tesz 
megtiltva

Az árvere ni szándt ko'.ók tar óznak az in».at>anok 
kikiáltási árunak 10®/0-ai kes'pemb n vagy az 1881. 
cvi LX. t.-cz. 42 §-aban jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi 3333 számú 1 Al. R 8 §-.ibau kije ölt 
ovadéhkepes értékpapírban a kikü d >tt ke/atus letenni 
vagy az 1881. tvi LX. t.-cz. 170 §-a eiteimeoeu a 
baiiMipéuzuck a bíróságnál történt előlege* eihelzezé- 
seröl kiaili o t s/> balyszeiü elismervényt a s olgaitatni, 
mely kötél* Zel'seg at« 1 csak a Vhu 21 $-hbaU megne
vezettek vaunak i iiueu ve.

A kikiáltási aruai magasabb igére.) es -tén a bá- 
natpeuz a Vbu 25 §-anak megfelelően es az i.t jelzett 
jcgkövetkezmeLyek .eilie mellett kiegészítendő.

Kun Ltvan a kii. jarasbirésag mint telekkönyvi 
bánságnál 1910. ev, aup usz Us uu 31 napján. lIofTinauu 
sk. kir aibi O.

A kiadvány h téléül.

Dodek
kir. ilkveztlö.

ö846/t910 tlkvi rzam.

Árverési hirdetméDy.
A lévai kir. jarasb rcsag ui nt telekkönyvi hatóság 

közhírre Itszi, bogy Alacsai Pelei és neje llercs Maria 
végi t bajjalc kna k ur. La ulti Arthi-r lévai ügy ved mint 
biroiiag kínodéit ügygondnok altai k<| viselt Alt szár 
1**1 vtgr- b.' j'ast s/eu\<dö elinni e^rehajtasi üg) étien 
b>i*yuj'ott árverési kérvényé loyian a nevezin vég
rehajtató javtia 120 korona tőre ennek 1910. évi jú
nius 6 tói ja»o 5®/t kamatai 95 korona 14 fillér edd gi 
per es vegrebrjiosi az t’/Ulthi ,7 kor. 7 fiiléibeu 
m» gallaprott árverés ktreli vaiamiut a még ftimeiü- 
Ituiü uvabbi költség* knek kielegi ése veget az 1881. 
évi LX. t. ez. 144 § a cs a Vbu alaj jan a végrehaj
tató árverést a vtgrebajiast a/tr-vedö Mészár Púnak 

a lévai kir jútásbiróság területén Garamapáti község 
határában fekvő és a garamapáti 264 számú szljkvben 
All. 2. sor 188/a 5, 190/a 5. hrszámu inga lanbau 
való B I t alatti 1/2 r»sz jutalékára 263 korona, az 
ottani 226 sztjkvben A I 1 sor 388 hrszámu szől'öben 
való B I t. alatti 1/2 rész jutalékára 102 korona, az 
ottaui 10 sztjkvbeu All. 3 4-6 7. 8. 9. sor 16. 
50/a. 69/a, 92/a. lll/a. 1 5/a. 149. hrszamu iugatlauok 
és az ezekhez tartozó 1/8 telki közös legelő és erdő 
iik őségben való va.amint a 16 hrszámu részleten 
épült 10 ö. számú húsban való 1/2 rész jutalékára 
339 korona, az ezen 'jkvbeu A I 7 sor 374 hrszamu 
bzőHőben való 1/2 rész jutalékára 182 koroua, az ezen 
tjkvben A I 8 sor 376 hrszámu szőlőben való 1/2 
rész jutalékára 182 korona és végül ugyanezen végre
hajtást szauvedettnek a lévai ktr. járásbiróság terüle
tén Garamujfalu község határúban fekvő és garauiuj- 
falusi 504 sztjkvben A 1 1 sor 138/b. 35 hrszámu in
gatlanban való B 4 t. alatti 1/4 rész jutalékára 42 
korona kikiáltási arban ax árverest elrendehe még pe- 
d g a Vhu 26 §-a alapjáu akként, Logy ezeu határna
pon az ingatlanok a ui<gállapitott kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron eladitni mm fognak es 
hogy ezen árverés által a garatnap tti 226 számú 
tjkvben 0 1 tétel alatt özv. Mészár Pálné szül Pasz 
ur Katalin javára bekebelezett özvegyi jog ne n 
lesz er.utve.

Ezen nyilváuod bírói árverés a garamapáti ingat
lanokat >l| töleg 1910. évi november hó 30 napján 
d. u- 2 órakor Geramapati községházánál, a garam- 
ujtalusi egy ingatlaut ilietöpeg pedig ugyanezen d U. 
4 orajakor Garamujfalu községházánál lesz meg.ártva 

Az árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási arának lO°|0-ac készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t. c. 42. § abau jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi 3333. számú I. Al. R. 8. § ábau ki
jelölt óvadekkepes értékpapírban a kiküldet kezehez 
lete ni Vagy az 1881. évi LX. t. C. 170 $-a erteime- 
beu a bánatpénznek a bíróságnál történt etöi-jges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű eiismeivényt atszoi- 
galtatni, mely kötelezettség alól csak a Vnu. 21. §-áb. u 
megnevezettek vannak felmeutve.

A kikiáltási 6ruál magasabb Ígéret esetén a bá
natpénz a Vhu 25 §-ának megfelelően és az ott jel
zett jogkövetkezmények teihe mellett kiegészítendő.

Keit Levau, a k*r. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál ltrlU. évi aug. ho 31. napjau. Uoffmann 
sk. a>biró.

A kiadvány hiteléül.

D o d e £
k>r, tlkvezető.

A „Phőnix"
biztosítási társaság

elvállal tűz — jég — 
betörés, valamint 

életbiztosításokat, 
közvetít baleset sza- 
vazatossági, vízveze
téki valamint üveg- 

biztosításokat.

Főügynökség: Zólyom, 

Bars és Turócmegyék részére 
ZÓLYOMBAN.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet magyar német és franczia regény

Nyitrai és Társa r. t
— - — ■ ~ könyvkereskedesében. —

Előfizetés bármely nap kezdhető.
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Kiadó lakás. előtérből és kamará
ból álló modern udvari lakáj vízvezetékkel 
Ozmán tér 3, szimu házban kiadó.

Kiadó lakás mail ékhely iségek hő> 
álló magányos ház f évi november 1-töl 
Balassa utca 8 szám alatt bérbeadó.

Miért legjobb és miért iego’caóbb a Sztraaa- 
féle Menthol fogszappan ? Legjobb azúr.,

TTi A Yl i 7 Msugorló-utc™ 17.XXXwtXW IXáó, számú mai kor ígeuyei, 
nek megfelelő ház, mely 4 szoba, konyha- 
fiirdö-ezoba, kamra, pincze, nagy üvegezett 
folyosó, meilék-épü.etben egy cseléd szoba, 
mosókonyha, két udvar, konyha kert no 
vember 1-töl bérbe >dó (megjegyzendő két 
lakást ak is haszná ható.) Feltételek Tokody 
Imre 1 áz'ulajdonosoál ’udhstók meg.

mén kellemes izü fogsz.pp*u a 
fogkőlerakodf st eltávolítja, a 
hí áj savanyu és rossz izét fel
frissíti, feiüdi’i, végíi1 Athstó de- 
siuticiáló erejéve: a fogszuvaso
dás megekadályoiz1. Lego esőbb 
azért, mirt mindennapi haszná
ét mellett is eltart s erodetí ha
tásából ál'és közben semmit sem 
vészit. Kapható Gyógyszertárakban, drogé
riákban 1 koroná rt. 3 darai ot 3 koronáért

S

w 
ah Sk

bermentve küld S taka gyógvszereaz Mohol.
— Kapható: „Fekete S..sM gyógyszertár
ban Léva.

yBT Védjegy; „Horgonyt*

Tk A r K' háry-utc* 77 sz. h>z 
JiéXaaQ XLwM. gjümö estis kér te eladó, 
liövebh tudósítással a tulajdonos s olíá1. 
Budapest VI. Mohád u>ci9sz. . en>. 19 a.

CLIMAX
nyersolaj-motorok 

és lokomobilok
Petkouzi rozsotV 6lOHlőlgI12(H mmezsaját 20 Kurvái 

megvételre ajánl Bottka Ödön nemesényi 
fö|dbirtokog.

Teavaj
kizárólag nagyobb elsőrangú tejszövet

kezetekből és 
uradalmi tehéntúró 

—— ■/. kilója 20 fillér = 
állandóan friss állapotban kapható 

SINGER IZIDOR 
fűszer- éi> cseniegekereskedéeében 

Léván.

Legjohb és lég 
élesebb hajtó
erő mezőgazda

sági és Ipari 
célokra.

Nincs 
robbanási 
veszély I 
se pénzügyi 
ellenőrzés.
Elsőrangú 

referenciák

Bachrich és Társa
Budapest. Wien. Hamburg
MOTORGYÁR

Wien, XIX 6, Heiligenstádtlerstrasse 83 
Magyarorszagi mintaraktár és iroda: 

Budapest, V, Szabadsajtér 17.
(Tőzsde-palota.)

dl

¥

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Palin-Expeiler 

pótleka
egy régjónak bizonyult háziMnr, mely mii 
sok óv óta legjobb bcdörzsóiéenek bizonyult 
köszvenynel, osuznal meghűléseknél.

Figyelmeztet*#. Silány hamifdtvt nyok 
miatt bevásárláskor óvatosak agyúnk óe 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk ol, 
mely a,.Horgony védjen ygycl «»s a Richter 
cégjegyzÓBsel ellátott dohazha van ca<-ma
golva Ara üvegekben K. —.80. K 1.40 ea 
K 2.— én úgyszólvá minden f’ g Hzer- 
tárban kapható Főraktár TSrak József 

gyógyszerééznéL Budapest.
DLRIcKer lyéfnzirtiri u „Árny •Mzlíitoí’, 

Prágába*. Klmabethdirasse ' neu.

Ajánljuk ;
lego'csóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,

I Kern Testvérek
í fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése

Telefon 14. L E V A. Alapittaiott 1881.

vtlamiut állandóan friss Cíemege 
sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegearuinkat
Közvetlen kavéiir-portunk folytan 

kávéink 
úgy ar, mint minőség tekmteteben 

versenyen kívüliek!
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak!
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbésztaru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gáiicz, raffia-háncs, min 

dennemü festékáru,
portland és románczement
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasd és lőpor-áruda. 
DISZKOSZORUK, 

fa- és érczkoporsók gyári áron!
Varrógépek

jótállásra.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

Állandó raktárt t irtunk legfinomabb nickel, alumí
nium. email,, öntött, és lem- z

konyha edény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla és répskiemelő, fejsze, 
csákány, kapaaru, fűrész, reszt lő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti mezőgazdasági, méhészeti, tej 
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok, épü
let- és butoivasalások, olajoiók, keníb;.'.-! c eir, gép- 
szijak, szivattyúk, kei dertömlők, lömiiő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk 
kereskedelmi öntvények s b. vasezikkékből.

Legczelszi rübb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

b
V.

I

Szives megkeresette készséggel szolgaiunk fpeczislis 
árajánlattal. — Nagybani vételnél küicr. ajaniat.



2850/1910. kig. izátu.

Árverési hirdetmény.
Újbánya szab. kir. r. t. város képviselöteslületének 

ez idei 75-78. számú határozata értelmében ezennel köz
hirré teszem, hogy 1910. évi október hó 14. napján 
d. e. 10 órakor a városház tarácstermébeu a következő 
bértárgyak fognak haszonbérbe adatni:

1. Városi felső fogadó
2. Városi alsó fogadó
3. Városi sörkorcsma.
A bérlet tartama 1911. évi január hó 1-től 1916. 

évi december hó 31-ig terjedő 6 év.
A kikiáltási árak :
a) A felső fogadónál 1008 korona
b) Az alsó fogadónál 1110 korona
c) A sörkorcsmánál 60 korona.
Az árverési és szerződési feltételek többi pontjai a 

hivatalos órák alatt a város polgármesterénél meg
tekinthetők.

Újbányán, 1910 évi szeptember bó 15-én.
Dr. Kraft Dezső

po g’i m^s’er.

Loserth Dezső
fiiszer-, csemege, bor- és ásványvíz kereskedése.

LÉVA, Kossuth Lajos-tér I. (Városház-épület.)
Ajánlom mindennemű friss fűszer- és cse

mege-áruimat olcso árak, gyors és pontos kiszol
gálás mellett I

Naponta ériezett friss felfaiottat, becsi és frankfurti Tirsli. 
Pracai sodar naponta fözre.

Állandóan friss tea-vaj, csemege liptói túró és 
különféle sajtok. Nagy választék finom czukorkakban 1 

Idei friss töltésű ásványvizek nagy raktara

Tanoncz kerestetik
Nyitrai és Társa R. T

könyvkereskedésében Léván 

és varrógépek 
L É V Á N =

Knapp Dávid,
mezőgazdasági 
—— nagy raktára

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek 
u. m. HOá’H HRR és SCHBANTZ-félc gőz- 
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

'1 - gépek és géprészek.

g 1910 szeptember 18.

Tűzifa eladás.
A besztercebányai székeskáptalan alsóalmási erdejé

nek „Kolovratno, nevű erdőréazében a folyó év tavaszán 
bántott 1209 üm. tűzifa fog folyó hó 27.-én d. e. 10 
órakor alulírottnál zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladatri.

Egy erdei üm. hámozott fa kikiáltási ára 3 kor., 
mely áron alul a fa eladatni nem fog.

Bánatpénz 400 kor., mely az árverés kezdéséig alul 
Írott, kezéhez leteendő.

Zárt éa kellőleg felszerelt irásbeti ajánlatok a szó
beli árverés megkezdéséig elfogadtatnak. Későn érkező 
vagy utóajánlat nem lesz elfogadva.

Árverési és szerződési feltételek alulírottnál meg
tekinthetők.

Hontbesenj ődön, 1910. évi szept, hó 10.-én.
Bresztyenszky Alajos 

kápt. urad. « lenftr.

_  zzx 
!!Üzlet áthelyezés!!

Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BUTORRAKTÁROMAT,
kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá
helyeztem át,

a kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a le; modernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LÉVÁN.
Cd

A legjobb padlómáz

FRITZELAKK.
Tartós! "W Kiadós!

Használatban legolcsóbb I 
Szaklapokban hygienikus tulajdonánál fogva 

előnyösen ismertetve.
Kaph«tó: stern József *^j***w*«

Legolosóbb iskolai szerek, legújabb kiadású 

tankönyvek 
JS a.pLxa.t<51c : 

Nyitrai és Társa r. t. 
könyv- és papirkereskedésében.

Líiolcstti iskolai táskákl
A gyakorlat emberei gyakorlati Kísérlete'.!

alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
minden gazdasági növénynél

fényes eredményeket értek el.
Minden gaz fi kérje síjét érdekék*. ezen sukréleményeket BUDAPEST KŐBÁNYAI TBÁGTASKÁRITÓGTák 
tartalmazó ismertetéseket Árajánlatot, melyeket készséggel küld a taASfl. ItMIrMlI M Tlru kldissst. IL, Oll*<-ét H, 

fd" Síivé, figyelmébe i Minden hirdetésbe* uj *z»K vélemény ven melléKelvel

NTOMtott Nyitni és Iám r. t poneajttita Léván.

Az Önöktől vett szárított sertés
trágyával trágyázott földbe krumplit 
ültettem és a terméshozam 35 szá- 
zaléKKal volt nagyobb, mint a 
közvetlen mellette levő táblán, melyre 
ezen trágyából nem szórtam. Fuchs 
Kálmán, Elecskei bérgazdaság.

Van szerencsénk értesíteni, hogy 
az Önök által szállított szárított ser
téstrágyát az őszi vetések alá fel
használva azzal a legjobb ered
ményt értük el. Zweig Lipót és 
fiai, Galgócz.

A szárított sertéstrágya hatásának 
eredményével várakozásomon felül 
voltam megelégedve. Zaboretzky 
Ferencz építész, Kecskemét.


