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ELŐFIZETÉSI

Egy évre .
Hat hóra . 
Három hóra .
Egyes szamok

FELTÉTELEK.

10 K. — f,
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS HIRDETÉSEK

□ centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

POLITIKAI HE T I L A. JP.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS-. Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI ŐS TÁRSA T. t.

A vasúti pragmatika.
Még mindenkinek élénk emléke

zetében él az a hatalmas vasúti zztrájk, 
amely hetekre megbénította Magyar
ország kereskedelmét s diskreditálta 
vasúti politikánkat a külföld előtt. 
Oak roppant erőfeszítéssel, ígéretnek 
Ígéretre való halmozásával sikerült a 
sztrájkot elfojtani, még nehezebben a 
vasutasokat megnyugtatni. Az ígéret
nek egy pozitívuma lett: az uj vas
úti pragmatika, az 1907. L. t. c. 
megalkotása.

Lázas sietséggel rótták össze ezt 
a törvénycikket, hogy a forrongó köz
véleményt lecsillapítsák. — De nem 
sokat használt. Nincs nap, nincsen 
óra, amikor kétségbeesett panaszok 
ne szállanának el a vasutasok aj
kairól.

Ha vesszük az életbeléptetett tör
vén) cikk szembeötlő hibáit, nfndjárt 
a legpreguánsabban nyilatkozik meg 
az a sokat, hangoztatott panasz, hogy 
oly egyének töltenek be magas állá
sokat a vasútnál, akiknek egyedüli 
érdemük csak az, bogy hatalmas pro- 
tektorral dicsekedhetnek.

Az 1907. L. t. c. 3 §-a teljesen 
szabad kezet enged a mindenkori mi
niszternek, módjában van tehát párt
fogoljak a legmagasabb vasúti állá
sokba is helyeztetni. Az ártatlan kis 
paragrafus ugyanezt szépen a „kiváló 
képesség11 és a „vasúti szolgálat érde
keinek kívánatossága11 subája alá rejti, 
de hiszen mindannyian jól tudjuk, — 
hisz csak nem régiben kísért általános 
felszisszenés vasúti körökben egy pár 
ilyen sub titulo „kiváló képesség11 tör
tént kinevezést, -— hogy milyen diva
tos a politikai korteskedésnek zsíros 
allami hivatalokkal való megfizetése.

Éa látjuk a következményeket, 
hogy a vasutasok a mindenkori kor
mányok eszközeivé süllyedtek az által, 
ingy pragmatika hiányában teljesen 
ki vinnék szolgáltatva a felsőbb, hi
vatalos í vöm árnak. S amelyik nem 
ngedi magát felhasználni, amelyik 
íiálló meggyőződést mer nyiieáuitani, 
irthat attól, hogy szolgálati érdek ci- 
ién úgy eldugják vak melyik Isten 

iá.a mögött levő faluba, hogy soha 
'öbbé nem jön elő. A héten az álta- 
anos választói jog érdekében tartott 
yülésen a szónokok az általános, 
gyenlő, titkos választói jog beho- 
atalától várjak eunek az állapotnak 

szanálását. Hogy ez még mind nem 
lesz elégséges a helyzet megváltoz
tatására a szolgálati pragmatika beho
zatala nélkül, a jövendő igazolni fogja, 
mert a mig * felsőbb nyomás képei

az alárendelt tömegnek nem csak testi 
erejére, hanem a meggyőződésére is 
ránehezedni, addig a si olgálatadó min
denkor talál módot arra, hogy alkal- ] 
mazottja titkos szavazatát is tetszése 
módon irányíthassa,

Már most azt hinné az ember, 
hogy az ilyen, a hatalomnak teljesen 
kiszolgáltatott modern rabszolgák leg
alább olyan javadalmazásban részesül
nek, amely nekik nyugodt és kényelmes 
megélhetést biztosit. Koránt sem. 
Rettenetes az az anomália, amely- 
lyel a vasutasok fizetését és szolgálat 
rendfokozatát tárgyalja a törvényja- I 
vaslat. Mintha nem volna úgy is ég
bekiáltó az a helyzet, amely a mun
kásosztály és a iateiner társadalom 
között mélységes szakadékként tátong, 
maga az á lám iparkodik ezt a szaka
dékot mélyiteni. A hivatalnokok, mű
szaki hivatalnokok, mérnökök ect. fi
zetési kezdő fokozata majdnem egyező 
a vasút szolgálatában álló iparosok: 
nyomdász, könyvkötő, asztalos stb. fi
zetésével. — Tehát a képzett, évekig j 
tudományos pályán levő egyének 
anyagi honorálása egyező azokéival, I 
akik sokkal kisebb előképzettség, ta
nulmányok nélkül állanak a vasút 
szolgálatába. Természetes folyománya 
ez annak a nyomorúságos helyzetnek, 
amely a szervezett munkások erős 
összetartása és a szellemi munkások 
összességének — magát az állam gon
doskodásának birka módra való alá
rendeléseként jelentkezik.

A „müveit középosztály11 szé- 
gyenli sebeit, Az „ur“ fogalma úgy 
látszik, összeesik ezen a téren a kóp
iással és az álszégy enne). Egy kissé 
jajgat, többet tűr, adóst ág ot-adósságra 
halmoz, de egy pár memorandumon 
kivül mit sem produkál. Végre bele
törődik és azt hiszi, hogy ennek úgy 
kell lennie!

Végül foglalkoznom kell a vasút 
legrosszabbul fizetett alkalmazottainak, 
a vasúti kezelőnőknek ügyével. Az 
1907. L. t.-c. 16. §-a szeriül azon ke
zelőnők, kik pénzűi ' kezelnek, 1300 
iil. 1400 korona fizetést húznak. Hát 
ez egyszerűen abiurnum. Azok a sze
rencsétlen teremtések, kik a fiatalsá
gukat áldozzák tel a államnak, felelős
ségteljes munkát vegezuek, valóságos 
cselédbéreit kenytelmek szolgálni.

Egy cseppet sem csodálható tehát, 
ha a vasút évente egy bizonyos össze
get irányoz elő hivatali sikkasztás fe
dezete címén. lelát tudja az állam, 
hogy alka mazottai képtelenek megélni 
abból, amit nekik juttat és mégsem 
segít rajtuk. Inkább pótolja a sikkasz
tást, sem hogy megelőzné.

Azzal indokolják ezt a mostoha 
bánásmódot, hogy a vasút tiszt* jöve
delme tekintélyes részét szolgáltatja az 
állampénztárba. Ez nem indok. Ha 
nyerészkedni óhajt a vasút, tegye ezt 
okos vasúti politikával, de ne az al
kalmazottak bőrén szerezzen magának 
nagyobb jövedelmet. Fizesse alkalma
zottait jobban, ne halmozza el őket 
munkával annyira, hogy teljesen kime
rüljenek. Mindjárt megszűnik a temén- 
telen baleset cs kár, amely az agyon
hajszolt, kimerült alkalmazottak köny- 
nyen érthető testi-lelki depressiójából 
származik. Megtakarítja majd az állam 
azt a sok milliót, amit évente haszna
vehetetlenné vált árukért és nyomo
rékká tett emberekért fizet. Ha csak 
ezt az összeget szánnák az alkalma
zottak javára, sem a vasút, sem az 
állam, sem a közönség nem valla
nak kárát.

Méltányosságot és belátást azok
tól, kik a vasutasok sorsát intézik !

D'plomahajhaszat.
I yenkor, midőn a tudományok csar

nokai, az i gyetemek és főiskolák kapui 
megnyílnak, magára vonja figyelmünket 
egy szomorú társadalmi jelenség, mely 
ilyenkor mindig ijesztőbb mérvben megis
métlődik. A magyar középosztály fiai nagy 
tömegekben hömpölyögnek a tudomány 
csarnokaiba, bogy szett tegyenek tudo
mányra, helyesebben — illetve helyesen — 
diplomára.

Szomorúnak mondható pedig e jelen
ség azért, mert míg egyrészt fogy a meg- 
e he'és lehetősége az oklevelek alapján, 
másrészt hatványozott arányban növekszik 
azoknak száma, kik diplomájuk alapján 
óhajtják létük kérdését megoldani.

E jelenség okát szeretik sokan a ma
gyar faj élhetetlenségének betudni. Élhetet
lenségének, mely a nyakas idegenkedésben 
s húzódásban nyilvánul, melyet a legkisebb 
kockázattal is járó foglalkozások s vállalko
zásokkal szemben tanúsít.

Felelemmel húzódik a kereskedelmi, 
ipari a egyéb gyakori*' i pályáktól, mert 
megrögzött féleség ieliogása szerint biatoa 
jövőt nem nyújtanak, nagyon is kiszolgál
tatván egy hatalmas, szeszélyes istenasz- 
szonynak : a szerencsének. Ezen pályák 
néhány hajótöröttje lebeg szeme előtt a 
nem az óriási többség, mely élvezi élelmes
ségének busás kamatját.

A gondos családapa tehát, midőn gyer
mekének boldogságát célozza, beteges elő- 
szeretettel tekint * biztos jövőt nyújtó, 
1 x fizetéses pályák felé. Elsősorban termé
szetesen a diplomás pályák felé fordul só
vár szemekkel, b* azonban gyermeke te
hetséggel, avagy pedig ő pénzzel nem birjs,
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kielégíti ambícióját a fix fizetéssel jÁró 
hivatalnoki pálya is. Ilyen állások után só
várog, tülekedik anélkü1, hogy tekintene 
az igy szerzett kenyér sanyarutá >ái a, szű
kös voltára.

Bái mennyire is benne él a magyar kö
zéposztály gondolatvilágában e félszeg fel
fogás, a szóban forgó jelenségnek okát nem 
adja. Van e jelenségnek egy mélyebben járó 
oka, mely egyBaerrmind magyarázatát adja 
annak, miért tódulnak a polgárság mind 
szélesebb rétegei a tudományos pályákra. 
Benne gyökeredzik ez a társadalmi beren
dezkedésünkben, a társadalom elosztályo- 
eodott, sséttagozódott voltában. A diploma- 
haibászatnak eme oka nem más, miut a kap
csolatnak, a belépési jogosultságnak kere
sése az ,úri“ osztályhoz. Az „úri® osztály
hoz, mely a társadalmi életet szinte moro- 
polisálja, amely vezet, szerepel, amelyet ha
gyományos tisztelettel vesz körül a tömeg. 
Az „úri“ osztálynak a csillogása-villogása 
megejti a gyermeke jövőjét biztosítani 
akaró gondos családapát. Elvakitja annyira, 
hogy nem látja — a ha látja — nem érté
keli kellőleg az érem másik oldalát, nőm 
ótlik saamebe az a sötét szörnyeteg, me y 
kínzóan reánebezül az „űri“ osztály vállaira 
a fontos mardosó anyagi gondok képében. 
Ki gondol azonban ezzel akkor, midőn egy 
erős belső vágy hajtja, beteges ambíció 
ösztökéli tagjává lenni az „úri* osztá'ynak. 
A dip'oma ide belépőjegyül szolgál.

Látszólag nem is olyan kizárólagos ea 
az úri osztály. Legalábo elvben nim. Ma
gába fogad a középosztály egyéb rétegei
ből is. Az értékesebb egyéniség, vagy a 
vagyonos (ilyen okvetlen I) szerephez is jut
hat tekintet nélkül foglalkozására. A ven
déglátó űri gazda azonban bizonyos előkelő 
hátborzongással fogadja a közéjé furako- 
dott „idegent" ; kezet szőrit vele, de — 
mint akinek sürgős dolga akadt—tovasiet.

Minden hangzatos, egyenlőséget hirdető 
társadalmi elmélet dacára sem vitatható el 
a középosztály tagozódása. Legfelül a di

plomások, szerényen hozzájuk simul a hiva
talnoki kar, együtt pedig teszik az úri osz
tályt. Uiánok következik, de már élesebb 
határvonallal elkü örülve, a köaépcaxtály 
többi rétege.

Ebbéli társadalmi berendezkedésünkben 
keresendő a diplomás pályák túlbecsülésé
nek aásik oka. A gondos atyát törekvésé* 
ben, hogy fiából urat neveljen, az isko'a 
csak támogatja. Középfokú oktatásunk szel
leme belopja s kiegiti a fejlődő ifjú lelké
ben azt a gondolatot s törekvést, hogy az 
úri osztályba való bejutást a legértékesebb 
eredménynek tekintse.

A tudományos pálcáknak kelletinél 
tokkal nagyobb mérvben való megrobanása 

elvitathatatlan, valamint tagadhatatlan s 
már-már észrevehető e pályákon a túlpro- 
dubció is. örvendetes fényt vet ez talán az 
ország kulturális fejlettségére, szociális szem
pontból azonban veszélyt jelent ; a szellemi 
proletár iátus veszedelmét. A diplomátok 
ugyanis, midőn a társadalom nem tudja, 
nem képes létüket biztosítani, izző gyű öl- 
séggel s romboló szenvedéllyel fordulnak 
mai társada mi berendezkedésünk ellen. En
nek veszedelme pedig nyilvánvaló.

Mindezek dacára egyre jobban telnek 
egyre tulzsufoltsbbak főisko!áink. Nem tu- 
dományszomj, nem komoly törekvés, isme
retek szerzésére, hsLem a diploma utáni 
tülekedés, az „úrrá lenni* vágy oka eme 
túlzsúfoltságnak. Az ijesztő módon növe
kedő számbeli adatokat csak társadalmi fel
fogásaink gyökeres átalakulása csöv kelt
heti. Ez átalakulásnak pedig rohamosnak 
kell lennie, mert — tartani kell tőle — 
gyorsabban, de következményeiben félel
metesebben véget vet neki a mind réme
sebben fenyegető ,sok az eszkimó, kevés a 
fóka" elve. Keleti Oszkár.

Ktüöniélék.
— A képviselőház első ülése A 

nyári Bzucet után e bo 27,-eo, kedden, 11 
órakor lesz a áepviselőbaz első ülése.

— Védekezés a kolera ellen. A ko e 
raveszély meg retu fenyegeti höav.tieuül varo
sunkat, de — tekintettel a közelgő és esetleg 
ei nem kerülhető jár ányra — a közegész
ségügyi bizottság e hó 21.-én a városháza 
tanácstermében d*. Frommer Ignác tisztelet
beli megyei főorvos elnöklete alatt ülést 
tartott, melyen a koleravesztly ellen vaió 
védekezés módozatait behatóan és a legna
gyobb körültekintéssel tárgyalván, tudomá
sul vette, hogy a városi tanács ultal dr. 
Medveczky Károly városi tiszti orvos javas
lata alapján már megtétettek és a rendőrség 
által a kel ö tz'gorusággal végre is hajlatnak 
a legszé eaebbkörű közegészségügyi előlegei 
óvóintezkedések. He yeslétsel fogadta a 
bizottság a tanács azon határozatát is, hogy 
a védekezés módozatait népszeiü nyelven 
kétezer példány bán kinyomstja a a lakoss. g 
között szét fogja osztani. A köaiisziasag 
szempontjából, mely ellen az ülés folyamán 
számos panasz merült fel, szükségesnek 
találja a bizottság, hogy első sorban a vá
ros sürgősen gondoskodjék a közt.reknea 
és utcáknak tisztántartásáró.. Felhívja a 
bizottság a városi tanácsol, hogy az e bo
26., 27, és 28.-án tartandó országos vásá
rokról a dunameUéki községek lakossága ki 
legyen zárva. Gondoséodjea keiiö mennyi
ségű fertőtlenítő szerekről, — fogadjon 
betegápolókat, illetőleg beiegapolónöaei es 
a fert^tleniteshez szükséges egyénéké , 
akiket eljárásukra a tiszti orvos oaias.ou 
ki. A bizottság a városi tanács által jar- 
ványkórhaznak kiszemelt, a külső vásár
téren levő, úgynevezett cédula-házat ezeu 
célra nem találja alkalmasnak s ezért azt 
javasolja, hogy a város a kákái szőlők feleit, 
a régi homokbánya területén sürgősen állíttas
son fel két—öt-öt ággyá, ellátott — barakszeiü 
járványkórházat, amelyek közül az egyikben 
a gyanús, a másikban pedig a kolerabelegeí 
nyerhetnek elhelyezést. — A jövőre nézve 
pedig azt javasolja a bizottság, hogy a 
város évi köitségvetésebe a közegészségügy 
céljaira eveukint megfelelő összeg vétessek 
fel s ebből első Borban is a rendőrök számi 
szsporit.a.sék. Továbbá : hogy a börvásarok 
ne a város föteiéu tartassanak, hanem va
lamely más külső területen. Nyújtson a 
város alkalmat a lakosságnak arra nézve, 
hogy a szemet minden házból egy, esetleg 
kot hetenkint kivihető legyen es vegye 
tervbe megtelelö illemhelyek te á Inasat. 
V.gül a bikQitaag kimondotta, hogy al ando

TÁBCA.

A kis Ostoros.
Költői tréfa.

Mondogatják: 9zép aa, 
Ma alkonyodéikor 
▲ nagy firmaméntra 
Gyűl a caillagtábor.

Vagy, hogy : Sxebb a Göaicölscekér, 
Mikor rudján ott fenn regél 
BierelmeUi, boldogságoi 
Ciillagtaemként as Ostoros.

De Legszebb — s fokozzák, 
Midőn a holdvilág 
Bíboros alkonyon
Bontva bűvös szárnyát
Egy szép csillagpárbul 
Szerelmes pirt árul 
Szerelmes gyereknek 
Kis lány háztájárul.

Mondnék szépet én ia,
Bár nem dr az égig: 
„Mindez szép, szép; akár 
Leguto'só padbul 
Szavalná a diák, 
Bogy tud már .... arabsull* 

Bobé! ócska szép író toll! 
▲ te szép szód esak duruzsol.
Ne beszéljen arabusul, 
▲ki nem tud arabusul.
Haliga! majd a mesemondó. 
Aggódó ia, s nem aggódó 
Meséli el rendre, szépen: 

éi 14 fok ózhat tan Bzép'sn,

Pirtfakasztó holdfény esti hasadásán 
Róttam az utcáink a kövezet hátán. 
Törtettem keletnek Göncölszekér felé, 
Zeniten at szembe a Nagynégyszög elé.
V°1 a Partra, merre delelt a Fia.tyúk,
.... S a Malomnak be, hol egy ki. ablak klgynl-.

Itt az égítájou fényességre Végát
A Tejut peremén s felbök függönyén át 
Lantos csak sejteté, Többi gavallér!.’ 
Hattyú, Deneb és Sas, erős Horkolás is 
Alsóbbrangu urak e tájou a diskrétek, 
Lyrát megelőzve egy se gyujtna mécset.

Szóval vaksötét volt a Malomhid táján.
Ide még a hold se (csdlagutját járván) 
Tolta ki figyelme fényes reflektorát.
Gondoltam, erre lesz az a fránya diák,
Kiért tüvétettem Eget, azaz várost, 
Mert az „Indexeiben megrótták a Lányost.

Erre kell lenuiel Itten szeretkeznek 
Csobogd habocskák, víziben Perecnek. 
Itten caókolóznak hövérii halacskák 
Füzek árnyékában ■ a nagykorút adják.
Itt sóhajt nagyokat a malom-turbina.
(Itt aludt ki máma a fény., ivlámpa) 
Itt lesz a szerelmes, megrótt gimnazista.

Mondom, íz Ind.zben, a hirhotdó könyvben 
A sok pogányauktor összeveszett szörnyen, 
Pogányok I Hirdettek talán bizony morált?! 
Igen, miiül a ,jó* „szabályszerű*.re vált.
Iudezre veletek 1 De el. bb gazdája 
Zabkeuyeret egyen, mért, hogy kitalálta.

Az apai gondot abba raktároztam, 
Mig a keramitot fel- és alá jártami 
,Tudja-e holnapra leckéit a gyerek?*

Számtan és fizika — s mert holnap lesz péntek, 
Órareudeu van m-g; latin, magyar, német 1 
Es a kirótt penzum mindenéül tömérdek,

Binom-ok tétele, Pascal háromszeg.,
A gravitáció (hol nincsen stációt)
Romantikus költők s „Virumque cano*.ja 
Bűbájos Vergilnek .... a megmondhatója
Nagy lelki terhemuek. — Az én böröm fázik, 
Hogy a gyerek ebbül mind btszekundázik.

Loptam hál magam a megsejtett ablakhoz.
A kitervelt tervem az volt, bogy de ma s most 
illem ide-oda............... Kedves kis Magácska,
Kerem fontolóra, hogy a lösz tanara
Megrótta a fiam, mert .... ami sok, sok a’l 
Csütörtöknek vége . . . .“ Nesze, UMae lecke.

Olt elitem bál — hm, hm — hol Urfim járatos. 
Eiébb hallgatózni lesz itt kívánatos.
Szemedet .zeg.-msd ki a sötétségbe,
Hogy a hajlandókkal jere elébb rendbe.
Majd osztobszerválom — hm, hm — a ,da lisgt*...ját 
Romantikus lakok grávitációját.

Véltem, itt is indul egy nagy hösköltemény.
.... Mikor a fülemet megüti egy kemény — 
Szóra elfordított bájos, üde, lágy hang, 
Kíséretében az ismert kopogásnak!
(Mit csapnak tanárok, türelmetleukedök) 
.Kültagok, beltagok — Szorzatok egyenlők!*

.Micsoda tanóra ez a pásztoréra!
Tisztára vak volnék ? Msgam se professzor,
Ha az a kopogás a szívig uem szólna.
— Ne cirógasson meg a gyerekek dolgai
nál látni akarok I-------------- Le voltam
A kis csipkés függöny le se volt eresztve.

Kislányos szobának kellős közepében
- A jé Oregmama ott tett-vett, járt-kőit béna —
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járványbiaottsággá alakul és e hó 28.-án 
ismét ülést tart, melyre a város ösrzes or
vosait meghívja és ezen ülésen a szükséghez 
képest A város polgáraiból kiegészíti magát. 
Ha azonban ezen idő alatt nem remélt 
megbetegedés történnék, — az elnököt fel 
kérte, hogy a bizottságot azonnal hívja össze.

— városi közgyűlés. Léva r. t. vá
ros képviaelotestü ete folyó hó 24 én évne
gyede* rendes közgyűlést tartott. A város 
polgármestere a szokásos p.-uziárviasgála- 
tokról telt jeieutese után előterjesztette, 
hogy a királyt kinostartól a hús- és bor
fogyasztási adókat sz 1911—13, evekie évi 
35000 koronáért megváltotta A .közgyűlés a 
szerződést jóváhagyta. Hosaájaruit a köz
gyűlés a Kertéit Lajossal kötött egyezség
hez, meiy szerint a benő 10 even át évi 
100 koronával járul a városi szálloda por
taijának építési költségeihez. Bejelentette 
a polgármester, hogy az 5000 K. tisztviselői 
államsegélyt a júniusi közgyűlésén elfoga
dott felosztás szerint a tisztviselők felvetlek. 
A soha fei nem épülő g-zdasagi munkai
hazakra vonatkozóiig a közgyűlés okt. 15. 
halam.ppal harmadszor hirdet versenytár
gyalási pályázz ot. Egyuiial aöleiessegevé 
teszi a lauacsuas, hogy a liáriiag való i pi
téét kesaitse e Ö. A iiu» vizsgálati tzabaiy- 
rendeletet nmete t átdolgozás után Bars- 
vaimegye lörveLyhatósági bizottságához jó
váhagyás vegett toiierjesztottek. A F. Al.
K. E. köszönettel vette Léva váios meghí
vását. A jövő évi közgyü.essi Láván tarja. 
Az elÖKessüieieket 11 isgú bisoitság esz
közli. Megállapította a közgyüké aa iparos 
es kereskedő isko ak 1910/11-re szoló költ
ségvetései. Elhatározta 2% nkoiai pótadó- 
uaa kivetései es aa eddig is eivezett se
gély kérelmezései. Megerősítette a közgyű
lés az iparos es aeieskedö tanonciskoiai 
tanerők valasaiasát. A h.vaia.os órakat oat. 
1-töl kezdve reggeli 8 ólától d. u. 2 óiaig 
lartjaa a varost hivatalokban. A kolera el
len úgy védekezik a vaio«, hogy tokozott 
mértekben gondoskodik a tisztaságról, jár
ványkórhazat emei, 3 ápolót es a leuza-
n.on felül 2 erie mes r<_ uaort fogad. A költ
ségekre 5ÜIKJ koiouat a közgyűlés kiutalt. 
A kaih. 1 unkÓlak tsndíjsnsa a kárpót.áeai 
a váios a törvény ellenit ben követeli. A

Egy nagy halom kouyv közt hasak aa asztalnál 
(.Indexe is ott volt) a draga fiacskám. 
Vele szemben allolt, mint úgy túdós várta, 
Ceruzával késben bogaibaju lányka.

Firkált. Műi csikóit ott 
Egy uagy-arkus papírt, 
▲mi holeher volt, 
Habár rajta irt—irt 
Sok ákumbákumot. 
Halluciuálom oszt: 
„Ez a számításunk 
Jaj, meg a Mirásuuk 
Né. . . Isé. . . Egyéniéi? 
Isnitrctleuekkti ?
▲ xuagdé, haha 
Bolygóiuodra bujkál. 
Niisca eredmény? ■ kacag 
Vagy hogy ntxu niaiurai?

Ha ext * sok ikazet 
Jól el nem rendezi, 
Két iameretieunel 
Többel keli küzdeni. 
Egyik a papaja,
▲ ki már haragszik j
▲ iuaaik ? ha baba 
Nocsak, számítsa ki. . . .•

Harag és vívódás elszállt a telkemből. 
Be azért szaladtam a kis kapuköabői. 

Malomnak? a Partuak? mit én tudom merre. 
Ki nem álltain volna, hogyha néz szemembe 
▲kar gimnazista, akar piarista, 
tea. MaLocaka, halacska, ívlampa, turbina.

Nsm mertem a Földön járulni a szemem; 
▲s a kacajostor zsongott ott körültem, 
Firtfakasztó után néztem fel az Égre; 
▲ vén Hóid is elbújt feibököpenyébe.
a ... De a „Kis Ostoros* a Szekér tört rúdján 
Kacagott és ugrált. — Kacagjunk a tréfán.

Léván, l&uí. II.

feltörj csaté ti asept. 30.-ig a polgármester 
eiskösii.

— Gyűjtés a templomokban. 
Vasgary Kolos hercegprímás legutóbb kiadott 
körlevelében elrendelte, hogy „A Keresztény 
Szeretet Országos Gyermekvédő Müve" 
cimü egyesület javára a föegyházmegye v»- 
laaeQDyi templcmában minden év szeptem
ber hó negyedik, — a Katholikus Sajtó- 
Egyesület céljaira ped'g 1. évi december 
hóelsö vasárnapján gyűjtés rendeztessek.

— Esküvő. Tegn»p délután 6 órakor 
díszes esküvő folyt le a róm. kath. plébánia 
tfmpomábaD, ahol Kriek Jenő textiltechnr- 
kus — Kriek Jerö állami tanítóképző inté
zeti tanár és neje ; Arvay Vi-nsa fia — 
esküdött örök Lüiégtt Mészáros O’ga urle- 
ánynek, özvegy Mszaros Jó sefne úrasszony 
kedves unokájának. A jegyesekre Gácsér 
Endre nagyszombati fögimnáziami tarár 
adta a^ egyházi áldást, aki gyönyöiü beje
det íb intézett az uj párhoz. EdküvŐ után 
a Schmidt-fé e vendéglőben dús lakoma 
volt, me yen a robonságou kívül nagyszámú 
és elöke ö vendégkoazorú vett reszt. — 
Ál andó és bo dog m«ge égedés kísérje 
frigyüket I

— Tanulók kirándulása. Amíg fő
gimnáziumunk 30 tanulója Batxovszky Kál
mán éa Pap János tanárok vezetése alatt 
barom Dapra t«rj<dö kiráidulást telt Dob- 
einára, mely kirándulásról lapunk előző szá
mában már említést tettünk, — azon idő 
alatt e hó 17.-én, szombaton, 180 tanuló 
öt tanárjával Doóojó-pusiti ra rándu't ki, 
hogy ott a szeszgyárat me> tekintsék. A lé
vai uradalom neve ben Lakner László és 
Balbach Aipád intézők fogadták és kalau- 
toliák az ifjutágot. A gyár megtekintése 
után pedig magyarosan megvendégellek a 
kirándulókat, akik kellemes es tanulságos 
emiezekkel jöttek haza utjukról.

— Gyászhlr. Belopotacky Árpád, a 
nsgymálasi kilátni népiskola nyugalmazott 
tanítója, f. hó 19. én életének 53.-ik és bol
dog házasságának 18.-ik éviben hosszas 
ssenv dés után e.hunyt Léván. Halálát mé
lyen tujtolt özvegyén, hét kiskorú árváján 
és a rokonságon kivül ismerősei is szeles 
körben gyászolják.

— A József Bír. Herceg Szana
tórium Egyesület évi közgyűlése. Az 
Auguszta tohercegno védnökségé aiatt ái.ó 
József Kir. ILrceg Szaratorium Egyesület 
évi közgyűlését Kassán, október 23.-án 
tarija meg. A közgyűlésre az egyesület 
tagjai es azok, akik október 10.-ig tagokul 
belepnek, a Kassára való utaaasra teláru 
vasúti jegykedi örményben részesülnék. Fel
kérem a helyi bzottseg t. Tagjait, szíves
kedjenek velem október 1.-ig tudatni, hogy 
közgyűlésünkön reszt esznek-e, hogy Buda
pesten az egyesület központi nódájában a 
vasúti jegy váltására izolgaió igazolványról 
idejében gondoskodhassanak. Dr. Frommer 
lgrác a József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület lévai bízótttágának elnöke.

— Tandíj kárpótlás. Az eiemi isko
láiéban a megaezUodoit tanévtől a tandíj
szedést teljesen éltniültek. Az így elvesz
tett jövedelmek be yett a köiohtatásügyi 
minisztérium kárpótssé állapított meg. A 
ts tdij-1 ál pótlás azon r< szenek kiutslvanyo- 

zása, mey a tanítók fizetését kepezi, már 
folyamattan van.

— Kegyelem a katonaszökevé
nyeknek. A kiiaiy bü.-ik születésnapi* al. 
Pálmától kegye met adott az összes katona
szökevényeknek. A honvédé mi miniszter 
a törvényhatóságokhoz leiratot intézet’, 
hogy uaiisk ösen- a katonaszökevények 
nevtorái, hogy az eueLÜk folyamaiban levő 
eljutást beszüuieihesse. Akik tehat a gyöngy, 
eleitől va ó félelmükben Lujdoaásrak adtai 
fejüket, most már bátrán hazajöhetnek, nem 
lesz semmi nániódái ik.

— A tiszt viselők fogyasztási szö
vetkezetének szervező bizottsága e bó 
18. au a vá. ősi áza nagy teimeben ülést tar
lóit, amelyből tégy 'ágú kisebb bizottságot 
kü dőlt ki »» » apsaabályok e'keaaitésére.

— A gazdasági tanfolyamok. As 
lóéi lykiou s, isiin ss eiöaő évi vakációkban, 
bu.z bejen mzögsidasági UiJoly.mot reo- 
dezieielt a vada*- »» kozoktataaügyimiuisaler, 
sasai a váll ózta lássál, hogy eziden a húsa 

helyen rendezett tanfolyamokból két helyen 
tanítónők voltak. A gazdasági tanfolyamok 
— melyek a gazdasági ismétlő-iskolák fej
lesztése végett tartatnak és képesítést adnak 
a tanítónak ilyen iskola vezetésére — eridén 
■okkal nagyobb munkát fejtettek ki, azokon 
még eddig tzlán soha nem végeztek oly 
intenaiv munkálkodást. A mo tartott vizsgá
latok ia igazolják ezt a »zép sredményt.

— Nagy hetivásár. Évek óta nem 
volt Léván olyan látogatott hetivásár, mint 
tegnap. A vidéki gazdák annyi gabonát 
hoztak be, hogy a tágas Kossuth Lajos-téren 
a rengeteg sok szekérnek csak egy részét 
bírta elhelyezni a rendőrség, amelynek re
dukált létszáma ez a’kalommal ir feltűnően 
csekélynek bizonyult. A többi szekér a 
piactérrel a szcmseédos utcákat foglalta el,

— A népfelkelők szemléje elma
rad. A hivatalos lap közli azt a hirt, hogy 
a m. kir. népfelkelés időszaki jelentkezései 
a ko'rra-veszéiyre való tekintettel a folyó 
évben nem fograk megtartatni.

— Tanítók kinevezése és válasz
tása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Raeeek M. Gábrieila, Jenei Ede és Lengyel 
Nándor oazlányi községi tanítónőt, illetve 
tanítókat az oszlányi, tíibarik Gábor okle
veles tanítót pedig a simony-kisugróci állami 
elemi népiskolához rerdes tanítónővé, ille
tőleg tanítókká kinevezte. — A nagykálnai 
róm. kath, iskolaszék — e hó 18. án tartott 
ülésében — Vanyer Istvánt választotta meg 
Xagykálnira kántor-tanitónah.

— Esküvők. Ordögh Gyula korcemáros 
e hó 19.-én tartotta esküvőjét Léván Zilay 
Zsófikéval. — 22.-én Bém Antal, földink, 
hontkiskéri róm. kath. kántortanitó vezette 
oltárhoz Bóna Margilot Kiskörén.

— Az udvarok tisztátaianságára, 
kü önösen a város külső utcáiban, tekin
tettel a fenyegető kolera-veszedelemre, fel
hívjuk a rendőrség figyelmét. Eisö és sür
gőé teendő volna az udvarokban felhalmo
zott trágyának a határba való kihordása ; 
továbbá a színiét kihordásának szigorú és 
pontos teljesítése, mert e tekintetben az 
egyes háztulajdonosok éa lakók ellen számos 
panaszt hallottunk.

— Uj képes hetilap. Az országos 
Magyar Gazdasági Egyesület f. évi novem
ber bó l.-évei Magyar Földmivet címen uj 
képes hetilapot indít meg a kisbirtokosok 
részére. Reméljük, hogy ez az uj lap sokat 
fog segíteni és könnyíteni a lelkészek, ta
nítók és jegyzők nehez munkájában a ma
gyarosítás torén is.

— A felborított széuás-szekér. 
Tóth János nevű földmivesgazda e hó 19.-én 
estefelé a városon keresztül szénát szállított 
a Rákóci-utcában levő házába. Amikor sze
kéréi el a Kazinci-utcába ért, lovai — hihe
tőleg — a villany világítástól megijedve, 
elrag dták a szekeret és a járókelők nagy 
rémületére sebes vágtatássai rohantak az 
utcáu végig. Szerencsére, nagyobb vesze
delem nem történt; mert a megbokrosodott 
lovait egy hirtelen fordulattal a Kazinci- 
uicából a Deák Ferenc-utcába kanyarodván,
— a szekér kerekei oly nagy erővel 
ütödtek a járda keramit-siegélyebe, hogy a 
szekér tartalmával együtt a járdára borult. 
Tóth János leesett a szekérről, de az ijedt
ségen kivül egyéb baja nem történt.

— ■ Uj napilap. Xyitrdn szeptember 
hó 17.-m Byuyabnagyarorszáyi Xapló címe 
alatt pártoktól független napilap jeleit meg, 
me yi ok felelős szerkesztője; Fagy Endre.

— Megsemmisített csomag. E hét 
folyamán Bunaalmásról, ahol mar koleraeset 
tói dúlt elő, egy, gyümölcsöt tarts mázó 
csomag étkezett Lévára, amely egy tanitó- 
lip.ö ÍLtézeti növendékre volt címezve. A 
csomagot a postahivatal lefoglalta s hogy 
esetleg a ragály hurcolasának eleje vétessek,
— aat a hatóság a városi tiszti orvos 
véleménye alapján tartalmával együtt még
sem miBitette.

— Tűsek a Vidéken. A múlt napok
ban vidékünkön négy községben volt tűs. 
Qaramlökön a község tulajdonát képeső 
koic-ma eget: le. — Zeemléren hat házat éa 
rok irgóságot pusztított el a iüs. — Xigy. 
kálnán eyy baa ós Oaramezndyyüryyön egy 
kamrának tetőzete esett a tűz martalékául.
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— Japán vőlegény, magyar meny
asszony. A ClevUndban megjelenő Sza
badság című hírlap legutóbbi esi ma a 
köretkexő érdekes hírt köali : Hanousek 
clevelandi békebiró előtt érdekes házasság
kötés történt a napokban. Tóm I. Súgóiba 
és egy 22 éves csinos magyar leány : Ada- 
msvstky Mariska rebegtek egymásnak sírig 
tartó hűséget. A békebiró búsakén em egeti 
as általa törvényesített külörös nemaetkösi 
báaasságot : — Ilyen érdekes pár még nem 
volt hivatalomban, pedig lengyel, skandináv, 
dán, francia, olasz, amerikai szerelmes pá
rokat nagyszámban eskettem már. De japán
magyar 1 ázasaágról — az igazat megvallva 
— még nem is hallottam. — Mi is azt 
hisszük, hogy edd g magyar Dny aligha kelt 
egybe japán vőlegénnyel.

— Mennyit késtek a vonatok ? A 
hivatalosan összeállított sratiaztika szerint 
a hazai vasutakon 1910. julius hónapjában 
összesen 108.181 azemélyszá litó vonat köz
lekedett. Ezekből késett 1935 ; csatjai ozást 
mulasztott 141 vonat. Csupán a m. kir. 
államvasutak vonalain közlekedett 75.916 
személyvonat s ezekből késett 1619 (2.1°/0) 
csatlakozást mu.asztott 119 vonat.

Jó tanács kolerái időben. Ügyelj 
a tmt.aágra, élj és "gyei merteklete.en és 
igyál meg reggel, délben es este *g)-«gy 
pohárka Esierbá.y cognacot. Köveid e ta
nácsomat és egessséges marsdss.

Közönség köréből.
Kertiem-

Ezernél köcbirré tessem, hogy « ne
vemre szóló es a birsmegyel közig, eid. 
biaottság által 1/910 sz. a. kiállított e do- 
tissti eskübuonylaioui e.veszett. Kérem a 
saives megtalálót nevezett buonyiaioi v.gy 
honám vagy a közig, bizottsághoz lő nap 
alatt elküldeni szivesKedjéb.

Barsberzence, 1910. szept. 14.
Barrois Andor 

püsp. erdőgondnok* 

Búcsúié.
Távirati utón U.gváira történt e öirp- 

•tó Latint tá>t».á»uii> miatt nem tuutam 
jó baiá'aimiól es ismeröteimiöi elbúcsúzni, 
ez utón köszönöm aa irántam tanúsított szí
ves jóindulatot, kerve, hogy tartsanak to
vábbi szives emiekeaetültbeu.

Léva, 1910. szeptember 20.
Székely Ármin.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi szept. hó 19-tól 1910. évi szept. ho 25-ig.

Szülata*.

Hazatááfl,

k szülői uere A
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neve

Kis Lajos Csenger Teréz leány Irma
Kovács József Pull.nger Adél flu József
Bütnegh Janót Oyatykó E. fiú János
Ssalai Imrs Rehák Katalin fiú halva szül.
Bottlik Lajos Németh Zs. fiú Gyula
Madarász Jónás Billinger K. fiú Ernő
Bucsek Gyula Mordinyi B. teány Margit
Pekarik Vilmos Galambos B. leány Rózsa

Vóleícny es menyasszony neje VsU.sa

öiv. Ualaj Béres Ferenc Juszt M. rkatb.
Ördögh Gyula Zilay Zsófia ref.
ifj Kriek Jenő Mészáros Olga rkatb

Halálozat.

Az elhunyt neve

Kis Károlyné 
Árendás Anna 

Belupotocky Árpád. 
Umod Eraaébet

Kora A halál oka

23
52
58

végbéléák 

tüdölégdaganat 
j síi v bén u ás

Lévai piaciárak
Rovatvezető ; Kó-.ya Jó.»ef rM>d«rk»p!Uav

Busa m.-mázsánként 18 kor. 40 öli. —_ 
18 kor. 80 Kc:-»eras 14 kor. 40 fi'l. 15 
bor. 60 üli. — Kos- 14k"e 60 611. 14 kor. 
80 611. — Arp 12 aor. 60 611. 14 kor, 
60 6il. Zab 16 kor. — 611. 17 kor. — 611. 
Kukoiica 12 kcr. 60 6H lő kor. — 61. 
— Lencse 26 sor. 40 61 , 27 sor. — dll. — 
Bab 19 kor — Bll. 20 -or. — áll — Kő- 
es 12 kor. — fül. 13 kor. - fiil.

Vetőmagvak lOul kilónként Vörö- lé 
here termisze tői ..in-: m inié, 155 160
Vörös lóhere kis aránkás 140 —150 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 130—140 Luc írna 
természettől arankáméul.-,. 175—190 Lu- i 
c.erna, világos szemű aránkat 160—170 . 
Luc. erna, barnás szemű 115—120 Bmorhe-e . 
42—44 Baltaczin 32—34 Muharmag 14—15

Nyilttér*)

M OLL-FÉLE
LSEIDLITZtPOR ]
Enyh**, oldó bázisser mindazoknak, kik emésztés 
s»’ árokban és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti dobez ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
koszit menyeit.

FT”.Xp,‘ beaórzsöies,
elismert, regi jóhiruevü naziszei 
BZaggatat es bülésböl szármázz 

mmdeuuemü betegségek ellen.
Eredeti üvog ara leox. 2.

Kapható minden gyógyszertárban

Fóizetküldesi hely MOLL A. gyogytzerasz.
Cs. kir. udv. szalato, Becs, 1. luachbueu 9.

Kiadó korcsma.
bksK> sitiin alul Lto ». ua c. ui-h< iy is tg 6 övre 

btirtauv, Lov ebn itívi.MbUöitno CöuxvouKa 
Andi ás ujbaibi lakosnál s>cii<üt»u.

■ „Kaitol III 7 axtou* —

■ htt laktot-büi to Ib vb k ül Out gy U-
UsO.Ci.Us UpVtoirtol Lilü — kuigtoCB-tcle l*is- 

h tok to LliZZto lal iuau Skc p IVKVCbU BZO.Ote- 
1 Itluutii : tgt-tkbcu átl leeftre Uéztva.
EiUik lüdk UsiLÜtli li»p Üciüiam urtoabau 

Itot£itkilzlÍJt,litz, a hÜsUulegts búr ta C^e- 
uiÚjukkal k üae»eii bxu.uk to — ggü- 
rctly --- tolili k bXtp lüIlllCkUl.

M. kir. Foieonyi iV. honvéd kerületi hadbiztossaga 

2736. zzam.

Kivonat
A in. kii. juzionyi IV. hoivtd ktibiel ca* patai 

uak kenyer es zab azukstgieient k szailiiasa u jau Valu 
biztosítása céljából vz ambb lemoiou napokon es aiio- 
maaokou k.zaruiag írásbeli kjamaiok aiapjan minden
kor deieiŐu 1U érakor — ..yuvanus ajau.au vuseuy- 
taigyaias lóg ur.aui, es pen g;

hu.yo ovi Október ho 28.-sn Pozsonyban a keiüiet 
hadbitiuasaganai a pozsonyi keuyr.r e» zab es tóvá
rosi kenyer.

Eo.yo svi október ho 27.-én Nyitran a bonvud 
kezeioubzui irodában, a nymai kenyer es zab es lo
vai kenyer.

Foiyo svi október hó 28.-an Trencseubeu a hon
véd kezeiouszli irodában a tieucseui kenyér es zab is 
rózsahegyi kenyér.

üoiyo évi október ko 24.-tn Besztercebányán a 
honvéd ezred nezoiotszu irodában, a besztercebányai 
kenyer es zab továbbá a jo.svai te halágyaimat! 
kenyer.

Foiyó évi október bó 21 -en Vao/on a honvéd hu- 
szar-wzied keie.o iszti irodában, a vaczi es eréeauj- 
van kénytrazüksegieiuek buios.tasara.

Az egyes a.omazok szükséglété, a szállítás felté
telei *z egyidejű eg kimiou mi deimeuyekböl s az 
előkészíteti .szauuasi ielieie ek iÜZdtebo.- megtudha
tok, Uioiyek a üouveukuiuiea liMaümübsagual, valamint 
a megnevezett auoiuasomou dbo.jeze.l üuuved e^redek 
keatm.iszti iroda-bán, zUotve a tuvarts., lévai, rózsa
hegyi, baiaasagy.truiaii, uavai es trsekujvan honvéd 
állomás paiaucsnoksag iiodajaban betekiutLeiök.

A szállítási iviuteiea lu.elentk nyoiukatvany i>éi- 
d*u7. . u^rtüe. ..ui.g.em.. ÍJim,
kerbe tok,

PuMouy, U1U. évi sscptpuiber hó 16.-an.

A kir. poMcnyi IV. honved kerület hadbizteetagg.

í
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.

294/lü 1U. vguto szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az lbdl. évi LX.

t. -c. 102. §-a erteiuiebeu ezenuel közhírre teszi, hogy 
aa újbányái kir. jarasbirósagoak 191u. évi V. 133 1. 
szauiu végzésé kuvetkeztebeu dr. Baibach Béla újbá
nyái ügy Ved aliai Képviselt Zzarnocai Mepbauk javara 
*018 kor. s j. r. értjéig 1910. évi augusztus bó 19.-eu 
iosauaiosiio.t k.eiegnesi végrehajtás uijan le- ts feiüt- 
togiali es *OGO koiouaia becsü.t következő ingosagox
u. in.; széna, szarnia, zvb, kocsi, Báeaer, szerszám, ló, 
bika, stb. nyilvános árverésén eiadatnak.

Alely árverésnek az újbányái kir. járásbiróság 
1910. évi V.133/2. számú tegzese folytan 1918 korona 
löket öveteles, ennek 191J. évi apru.s hó 19-.ő< járó 
6u/0 kuuiatai es eddig összesen i3ö kor. 92 hiiérbc 
biruuag inai megai.apiiull költségek erejeig Alsóhámo
ron, a be.ysziuen, leendő megtartására 1910. évi 
szeptember ho 3u. ik n pjanaa deiutani 3 oraja 
uaiaiidoUt kiiuzenk es ahuoz a venni szaudekozok 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érültéit ingessgok az 1881. évi LX. t. a. 107. es lu8 
§ ai erteiinebeu keszj euztizeteB mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén a becsarou alul is el ioguak 
ada ui.

Amennyiben az elárVeiezeudő ingóságokat mások 
is ie- es ie.üliugiaiiaitak es azokra kielégítési jogot 
uvertea volna, ezen arverew az 1881. évi XL. t. c. 
120. s a erle.uicbeu ezek javara is elrendeltetik.

Újbányán, 1910. évi szept. hó l-».-éu.

Mubay Kálmán,
kit. bír. végrehajtó.

1802/1910. tlkvi biaiu.

Árverési hirdetmény.
Az újbányái kir. jbirosag, mint tlkvi hatóság köz- 

biire teszi, hogy Bún Alajos es neje szü.. Tuzsiuszkí 
Katalin végiehajiatoknak bzuuhar János es neje szül, 
bkvaika Zsuzsái ua végrehajtást szenvedők elleni 217 
korona lökekoveitles es járulekai iránti végrehajtási 
ügyében az újbányái kir. járásbiróság területen levő 
az újbányái 995 tjkvben A ] 1 soisz. 2206—2210/b 
hrsz. alatt Özuubar Janosné szül. Ökvarka Zsuzsauua, 
az u. o, 12<4 tjkvben A 1 1 soisz, /X202—2200/ hisz. 
Miatt Ózuunar János es neje szül, bkvarka Zsuzsanna 
az u. o. 2441 tjkvben A 1 1—2 so.sz. /2z92—2205/ 
/2z06 22z0/ hisz, alatt Bstrubar János névén irt
egész ingatlanokra (ház, közös udvartérrel, istálló, Maii
tok te letek; az eívsresl 122 kor. 688 kor. 811 kor. 
ezennel megállapított kikiáltási arban elrendelte.

A ienueLb megjelölt ingatlanok az 1910. évi 
október ho 3. napinak deleiéit II órakor a te 
tekkonyvi hatosag heiyuegeben uieg.artando nyílva 

lob aiveresen a megauapnuit kikiáltási ár */, rvsz< 
alul e<adatui nem loguak.

Árverezni snaunekozok tartoznak az iugatlai * 
becsarauak 2uu/e-at, készpénzben, vagy ai 1881 ; LX. • 
c. 42. Jj-abau jelzett aifmyauiuiai számított es az 188J l 
uoveuiber hu 1-öu 3333 sz. a. Ue*t igazsagügymimsuri 
renddel 8- §-abau kijuiOH ovadekkepes értékpapírban a ki
küldött kezebez letenni, avagy 1881; LX. t. c. 170. 
$-a er telnie he a a bauaipenzuek a bíróságnál előlege® 
eiheiyezesei ol kiállított szabály szerű eusmerveuyt 
atszoigaliatui.

Kelt Ujbáuyán, 1910. évi julius hó 10.-én. — A 
kir. járásbiróság mint tlkvi. hatóság. — Pátkay »• k. 
kir. járásbiró.

A kiadmány hiteiéül :

Kovácsik József
telek könyvvezető.

bxu.uk
ajau.au


1910. szeptember 25. Jő A K «

Kiadó lakás mellékhelyiségekből
Álló moginyos ház f évi november 1-töl 
Balassa utca 8 színi alrtt bérbeadó.

Eladó ház. Koháryutci 77 sz. ház 
gj ümö et ős kerttel elsdó.

1 övebb tudósítással a tulajdonos szolgál. 
Budapest VI. Mohád uta-ösz.'. fn>. 19 a. együtt eladó Bővebbet özv. Markly Já- 

nosnéuál ott.

Kiadó lakás. 2 szoba, konyha, 
előtérből és kamará

ból álló modern udvari lakás vízvezetékkel 
Ozmán tér 3, számú házban kiadó.

'M? Mángorló utcza 17.
IXwula számú mii kor igényei, 

ziek megfelelő ház, meiy 4 szoba, konyha- 
fürdő-szoba, kamra, pircze, nagy üvegezett 
folyosó, me lák-épüleiben egy cseléd szoba, 
mosókonyha, két udvar, konyha kert no
vember- 1-től bérbe adó (megjegyzendő két 
lakásrak is használható.) Feltételek Tokody 
Imre háztulajdonosnál tudlutók meg.

CLIMAX
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

Fuvóhangszerek Munkásegye- 
eületnél csaknem használatlan állapotban, 
nagyon jutányos áron kaphatók. A hang
szerek Stowasser gyártmányai. 1 drb. Es 
klarinét, ébenfa uj-ezüst billentyűk. 1 drb.
Szárnyk űrt, hengergépszet I. minőség.
1 drb. Basa1-ült „ I. n
1 „ Trombita , I. n
1 B Posaun „ 1. n
1 F Bombardon hgép. I.
1 „ B Helikon hengerg. I.
1 ” Es Pis'on „ I
2 B kis dob verőkkel.

ISZABÓ és TÁRSA
Most: BUDAPERT, V., Báthory utoza 22., 

azelőtt Gyár utca
Árjegyzék Eredeti svéd 

ingyen _____________
védiegyzett nyersolajmotor.

I

Védj egyezett „Ölinder- nyersolaimotorok csak 
nálunk kaphatók. Legmesszebbmenő jótállás 
A levelezést kérjük rém Gyár utcába, hanem 

Báthoiy-utcza 22. szám alá címezni.

í';

J£ff~ Védjegy: „Horgonyt1

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziHzer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony4* védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 ée 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár; Török József 

gyógyszerésznél. Budapest.

DL Richter fyijyszciiíri a „Ar«y eroszlíahor,
Práfák.., Eliasbethstnsse 5 neu.

Csmrfilrdö
magyar irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú 
kenes hévvizü gyógyfürdő ; modern beren
dezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek és 
urak részere. Török-, kő és márványfür- 
dök ; hölég-, szénsavas- és v llamosviz- 
fürdök. A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg ctuzos bantalmaknál és 
idegbajok ellen. IVÓ kúra es légzőszervek 
hurutos eseteiben s al esti pangásoknál. 200 
kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, juta 
nyos árak. Gyógy és zenedíj nincs. P. os- 
pektust ingyen ea bérmentve küld.

Az Igazgatóság.

Miért legjobb és miért lego esőbb a Sztraka- 
fele Mentből fogezappan? Legjobb azért, 
mert kellemes izü fogszappan a 
fogkőierakodé st eltávolítja, a 
száj savanyu és rossz izét fel
frissíti, feiüditi, végül átható de- 
sinficiáló erejével a fogszuvaso
dás megakadályozz*. Legolcsóbb 
azért, mert mindennapi haszns
at mellett is eltart s erődet! ha
tásából állás közben semmit sem
vészit. Kapható Gyógyszertárakban, drogé
riákban 1 koronáért. 3 darabot 3 koronáér. 
bermentve küld Sztaka gyógyszerész Moholt 
— Kapható: „Fekete Sas“ gyógyszertár
ban Léva.

PALMA KAUC3IM*

Legjobb és lég 
olcsóbb hajtó
erő merőgazda

sági es ipari 
célokra

Nincs 
robbanási 
veszély! 
se pénzügyi 
ellenőrzés. 
Elsőrangú 

referenciák

Bachrich és Társa 
Budapest. Wien, Hamburg 
MOTORGYÁR

Wien, XIX 6, Heiiigensiádtlerstrasse 83. 
Magyarországi mintaraktál és iroda: 

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

— .»♦***> V.C.SW S\.

kell a szappan összehasonlításánál és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy 

szappana sem éri el a 

Sclik"'
szarvas

szappanét 
minden jó tulajdonságában, tiszta
ságában, mosóképességében, lágyságá

ban és olcsóságában.
Alt Hé ■

Alkalmi vétel.
21 év óta fennálló üzletemet folyó évi november hó 1.-től a városi szálloda 

épületébe helyezem át. Ez alkalommal raktáromon levő áruimat

Mélyen leszállított árban _ a n. é. közönség rendelkezésére bocsátom. 

Maradékok és egyes más cikkek teljes kiárusítása.
HOliZMANN BÓDOG vászon-, leliér nemű-, divatáruk-, női felöltők raktára.

Régi üzlet helyiségem bérbe adó-



B JL B S 1910. szeptember 25.

5530,1910. szám.

Hirdetmény.
A lévai takarékpénztár réazvénytársulat által fenn

tartott kézi zálogkölc'öiiüzletben a lejárt zálogtárgyak az 
intézet üzlethelyiségében f. évi október bó 3.-án d 11. 
1 órakor megtartandó árverésen eladatni fognak.

Ezen nyilvános árverés tnegtartá-áról a közönség az 
zal értesitteiik, hogy a zá'ogtárgyak jegyzéke a városház 
hirdetési tábláján s a zálogház kapuj n kifüggesztve van 
s hogy a lejárt ?á ogtárgyak az árverés kezdetéig kivált- | 
hatók vagv lejáratuk meghosszabl ithatók.

Léva, 1910 évi szeptember hó 14.-ét'.
Eóétogb Xjajos,

polgannaiiter.

Loserth Dezső
fűszer, csemege, bor e3 ásványvíz kereskedf.se.

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

mege áruimat olcso árak gyois és pontos kiszol 
gátas mellett!

Naponta érkézéit friss felvágottak, iersi es frankfurti virsli, 
Praoai sódat’ naponta főzve.

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

Idei ír ss töltésű ásványvizek nagy raktara

ö *_______________£
!!Üzlet áthelyezés!!

Közel epynegyedé>század óta fennálló

BUTORRAKTÁROMAT,
kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá
helyeztem át,

8 kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben ia, ahol úgy a let modernebb, mint a leyol- 
Cíóbb berendezeiek is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LÉVÁN

rf MAGYARÁZAT. jjj 
p C Hogy mern y be k ös* u dóm ás a a közönségnek az a tény, hogy 
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kolerajárvány 
veszélyének esqtén a tisztaság mellett 

legjobb óvszer az

Esterházy-cognac
annak legjobb bizonyítéka a rendkívüli fogyasztás

II vita oí»n, kölj’gyvöpeg me? van állapítva, hogy 

az Esterházy cognacgyár két Egrot féle fökészüléke

1.752.000 liter bor
termelő képességet foglal magában,

E< az óriási svául legjobb bironyiteka annak, hogy

a közönség tudja, mivel védekezzék a

kolera ellen,
Ez a magyarázata a rendkivül nagy fogyasztásnak. kJ

Az Esterházy-cognac mindenütt kapható.

Hl

hA
K 
K 
t

Vs
A
5*1 
3*1 
w Központi iroda: BUDAPEST, Csaky utca 14 sz. *4

AL*1L*JL*JL*J l V*JL*JL*Jl’“ra

mezőgazdasági és varrógépek
- nagy raktára LÉVÁN. -

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 es szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek

n. m. H0FHERR és SCHRANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e svakba vágó 

— gépük és géprészek —
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A gyakorlat emberei gyakorlati Kísérlete’'
alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
minden gazdasági növénynél

fényes eredményeket értek el.
Minden gaz la kérje iáját érdekében ezen szakvéleményeket BUDAPEST-KŐBÁNYAI TRÁGYASZÁRITÓQYÁR 
tartalmazó ismertetéseket árajánlatot, melyeket készséggel küld a BjUs/I, Sch etrumpf is Társa ctg Budapest, IX., Ollii-iit 21. itta 
kW Szíves figyelméből Minden hirdetéshez uj szakvélemény van mellékeivel "TSQ

A múlt évben rendelt szárított 
disznólrágyából nmgyar holdankcnt 
(1200 Q“) 5 mm -t szórattam el és 
az eredménnyel igen meg voltam elé
gedve, a mennyiben a keresztek száma 
a nem trágyázott földhöz, viszonyítva 
25 százalékkal volt több Dr. 
Berkovics Jakab, Kiskörös.

.Fészektrágyázás alá használtuk a 
száritott sertéstrágyát s vele teljesen 
meg voltunk elégedve, úgy, hogy 
továbbra is száritott sertéstrágyát 
lógunk használni. A múlt évi trá 
gyázott kapás után búzát vetettünk 
ezen is szemmel látható volt a hatás, 
am, nnviben a fészkek helyei erősen 
kilátszottak uraselti Miklós földmi- 
vés isk. igazgató, Kecskemét.

Legfinomabb sütemények: és lakodalmi törték

Sipiczky-czukrászdában kaphatók
Kriapp géprakiár átjáróval szemben.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri kiváló tisztelettel
SIPICZKY ezukrász.

Nyoaiatott Nyitrai ée Tina r. L jjyoifFajtójan Lóvíd.

kereskedf.se

