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H at hóra . 
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Egyes szamok

FELTÉTELEK.

10 K. — f.
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2 K. 50 f.

ara 20 fillér BARS
POLITIKAI ej. E T I T, JL. E.

HIRDETÉSEK
C centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények gannond 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 

Kéziratok vissza ne<n adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS: Df. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI ás TÁRSA r. t.

Tüdőbeteg gondozó intézet 
Léván.

.Vegye be az orvoMgot úgy, 
mint mondtam, eresszen gyakran 

i'risa levegőt a szobájába,“ igy magya
rázattam egyik szegénysorom tüdőbete
gemnek, „és lássa, maga gyenge, ma
gának jobban kell táplálkoznia. így ék 
bőven tejet, egy, vagy másfél, sőt "két 
litert is naponta.1*

„Tejet ? mondja a szegény embtr, 
lehorgasztott fővel, „kérem azt nem 
lehet, mert erre nem telik.**

„Hála Istennek! könnyebben ér
zem, magamat orvos ur,“ mondja egy 
másik, „az orvosság használt, köuy- 
nyebben veszek lélegzetet, nem is kö
högök már annyit.“

„Örülök, fiam, hogy a gyógyszer
használt, ismételje még egyezer."

„Ismételni is kell?** kérdi szomo
rúan a szegény beteg, „kérem, azt 
nem lehet, nincs miből, az elsőre is 
csak úgy kértem kölcsön pénzt.**

A jobb módban levő talán nem 
tudja, hogy ilyen eset is létezik. Aki 
ezt saját maga nem hallotta, nem ta
pasztalta, föl sem foghatja, mennyire 
szorul el az orvos szive ilyen kijelen
tések hallatára, Egy aránylag még 
fiatal, vagy pedig javak orbeli férfi, 
egy család fenntartója, akinek baján 
még segíteni lehetne, vagy akit lega
lább még egy pár esztendőre munka
bíróvá lehetne tenni, elpusztulni kény
telen, mert nem telik neki naponkint 
tizenkét krajcár másfél liter tejre. — 
Egy fiatal asszony, 2—3 gyermek 
anyja, korai sírba száll, mivel nincs 
ptLze orvosságra. Még elképzelni is 
rettenetes, bát még keresztül élni!

És ne mondja senki, hogy ez tul- 
z - Bizony szomorú, rideg valóság ez, 
ai 'ely ismétlődik hétről hétre, hogy ne 
m ndjam, napról-napra,

Bízva bizunk, hogy ezen szomorú 
á -pofokon immár közel jövőben se- 
g ve, enyhítve lesz.

Segítve lesz pedig a József Kir. 
E cég Szanatórium Egyesület által, 
an-í-ly egyesület az egesz országra ki
tt eóŐ hálózatával o.y sikeresen küzd 
“ üdővész ellen; túlnyomó részben 
jé kony adakozásokból lölalhtotta a 
gyulai népszanatóriumot, most készül 
161 piteni az „Auguszta Szanatórium**-ot 

már két tüdőbeteg gondozó inté- 
Zfc: tart fönn.

Kötelező Ígéretet nyertünk ezen 
eg?esüiet elnökétől, hogy egy bars- 
Dl gyei dispensatorium érdekeben rő- 
vid időn belül megteszi a szükséges 
lépeseket,

Gondunk lesz íeá és minden tő
lünk telhető erővel azon leszünk, hogy 
ez a dispeusatorium Léván állíttas
sák föl.

Egy dispensatorium, melyben a 
szegenysorsu tüdőbeteg ingy en orvosi 
kezelésben részesül, mely ellátja őt a 
szükséges gyógyszerrel és orvosi ta
náccsal.

Egy dispensatorium, amely a szű
kölködő tüdőbeteget nemcsak gyógy
kezelésben részesíti, hanem anyagi 
erejéhez mérten gyámoliija táplálékkal, 
hússal, tejjel, kenyérrel is ; esetleg 
egészségesebb lakásba segíti,

Egy dispensatorium, amely a 
tuberculosis elleni harcnak legideáli
sabb módját is alkalmazza az által, 
hogy nemetek a tüdővészes beteget 
igyekszik megtartani az életnek, visz- 
szaadni munkaképességét, hanem a 
családban levő gyermekeket is igyek
szik megóvni a tuberculosus fertőzés
től, eltávolitva azokat a fertőzött lakás
ból, a beteg környezetiből, kiadva 
Őket más, egészséges családokba.

Amit tehát eddig áldoztunk a 
tüdővészes betegek megmentése érde
keben, nem ment veszendőbe, hanem 
termékeny talajra talált. És ha már 
jóleső érzés az is, ba csekély pénz
áldozatommal hozzájárulok egy távol- 

j bán ltvÖ beteg megmentesehez, meny
nyire kedvesebb érzés az, ha azoknak 
siethetek segítségére, akiket itt látok 
senyvedLÍ közvetlen szemem előtt.

Léva város nemes közönségéhez, 
különösen áldott lelkű hölgyeihez for
dulok ismét: sdakczzrtck a szegény
sorsú tüdőbetegek megmentésére ; lép
jelek be tömegesen a József Kir. 
Herceg Szanatórium Egyesület köte
lekébe, mindmegannyi harcosai a tü
dővész ellen !

Jótékonyságunk jutalmát meglel
jük azon magasztos érzésben, melyet 
maga a jó cselekedet bennünk kelt, 
itt azonfelül használunk önmagunk
nak is, mert minden tüdőbeteg kigyó- 
gyhasával csökkentjük egyúttal azok 
szamát, kik ezen borzasztó betegséget 
terjesztik. És ba sikerül némileg hoz
zájárulnom ezen cél eléresehez, nyu
godt leiekkel lugem mondhatni: nem 
eltem hiába, mert embertársaimnak 
hasznára voltam!

Dr. frommer Ignác.

A kepezuei ut,
Késien a szép, b»'» Utunk

nincs hozzá. Vígjuk keretiül a várost, 
bzeit.uk ki az Utat egytnueu » tanítóképző 

kapujának 1 Ez pénzbe kerül; de nem olyan 

sokba. És ba akármennyibe kerülne is, a 
városnak meg kell hozni ezt az áldozatot.

Így beszélnek és imák az idealisták.
Engem úgy tanítottak, hogy kiadásai

mat a kővetkező skála szerint eszközölj, m: 
szükséges, hasznos, kellemes. Városunk pénz
ügyi helyzete nagyon is megköveteli, hogy 
megnézzük, mire adjuk ki ezreinket, mert 
ha szükséges dologról van szó, akkor is 
könyökig kell a kasszába nyúlnunk, hogy 
a szükséges összeget előteremtsük.

A csatornázás, a vizvezetek, a fürdő 
szükséges, feltétlenül megoldandó kérdések, 
mégis leire tette a város mindegyiket, mert 
meg szükségesebb kötelességek megoldásá
val volt eiiogJa.va. 8 most előállnak a ké- 
pezdei úttal. Követelik oly vehemenciával, 
miotba a város lete, boldogsága csakis ettől 
függne. 8 követelik a várostól, mintha elöbb- 
revaló gondunk nem is volna.

Nyugodt higgadtsággal és körültekintő 
okoBsaggil kezeljük a város ügyeit és mun
káljuk teljes objektivitással a javát.

Az áiiam kepezdét épített Léván, öt 
kaieeztráíis hold telket és 25,000 koroua 
hozzájárulást kért tőlünk. Ezt megadtuk. 
Utat is nyitottunk a telekhez, a Háti
ul caról. Ussze-vissza mintegy százezer ko
ronát zdotl e szegény, a polgárság adófillé
reiből eiö város az államnak. Ezzel szem
ben az állam annyit tett, hogy a képzőjét 
vámsunkban állította fel es nem máshol. Még 
helyesebben: a lévai képzőt nem adta más 
városnak.

Lia tz álizm az izgyen telek éa a 
25,000 korona hozzájárulás nélkül emelte 
voma tel szép palotáját, akkor is csak kö- 
lelestéget teljesített volna. A vidéki váro
sok fejlesztését — ée ezzel ezek környé- 
l enek a fejlesztését — elő kell mozdítania 
az alfámnak azzal, hogy minden olyan in
tézményt, legyen az közigazgatási, közgaz
dasági, igazságszolgáltatási, egyházi vagy 
tsLiigyi intézmény, amelyeknek nem okvet
len szükséges a fővárosban való elhelye
zésük, a vidékén helyezzen el.

Szépészeti szempontból mindenesetre 
sürgetnünk kell ezt a megoldást áilam- 
költsegen. 8 Léva jövendő fejlődésének a 
tervrajzában — ez eziiitén elsőrangú szük
séges munkálat 1 — úgy kell megvonnunk a 
kepezdehez vezető uiat, hogy az gerincét 
képezze u Báti-éa Koháry-uicák közt kiépülő 
vé i O: résznek. Ba a váios fejődése szüksé
gessé teszi a kijelelt útirány rendezését, 
álsmtégey híján keresztül kell vinnie a 
váiosnsk a sajat költségén is. Ify azonban 
évtizedek munkája lesz annak az utcának a 
megnyitása.

Itt nem 16,000 koronáról van szó, 
amint hona fide nébányan hiszik, hanem 
háromszor annyiról. Ea az összeg csak egy 
lakás kisajátításának az ára, amely lakást 
még pár hónap előtt 10,000 koronáért árul
tak. A többi telkekkel is igy lennénk,
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Útba esik egypár D öl, amelyet a tulajdo
nosok seumi íion ieu hsjlmdók átengedői, 
csak úgy, ba is egész lakást elviszik. Per
sze, nem potom áron 1 Ez is lesz 16,000 
korona. A harmadik tulajdonos cserében 
akar telket adni városi telekért sat. Ez 
mind pénz. Hol van még az úttestnek az 
elkészítése, ami eltekintve a kisajátítások
tól, magában is több ezer korona. A meg
vett lakásokból nem Bök térül meg. A vá
rosi telek értékesítése úgyis évekbe 
kerülne.

Az állam képzője bÜBzkén díszeleg a 
város által adományozott szépfekvésü tel
ken, bele van építve 25,000 koronánk. Ha 
most már az állami képzőhöz hiányzik még 
valami, ha ut kellene a város belsejéből, 
építtesse meg azt az utat az állam. Ahol a 
város telkén vezet keresztül az ut, ott 
szívesen lemondunk a kárpótlásról ; de oly 
költséges útnak a megnyitásába a város 
bele nem mehet, amely neki nem szüksé
ges, nem is hasznos, legfeljebb csak kelle
mes volna.

Dicsérjük a buzgóságot, a törekvést, 
amit az uj utca megnyitásának érdekében 
kifejteni látunk, csak a pénzforrást válasz
tanák meg szerencsétlenül, ha azt a város
ban vélnék megtalálni. A város ezt az 
utat csak akkor nyithatja meg, ha minden 
szükséges és hasznos ügyét már elíutéate.

Ha városunk vezető férfiéi és a nagy 
közönség a saját gondolataira és érveire 
ismernének fejtegetésemben, ne vádolja
nak átok kisajátításával, mert cikkem csak 
e köshangulatnak akar kifejezője lenni.

Jónás Imre.

Mizériák a közigazgatásban.
Folytatás.'

Persze, ehhez biztosított jogi helyset 
kellene, bogy a hivatalnok közjogi állása 
szabályozható legyen. Szabályoztatnia kellene 
a fegyelmi felelősségnek a pénzbeli járan

B -A.

dósággal a re hagyassák bizonytalanságban; 
mert igy bizony szcmoiúbb a függése, 
könnyebb a bűnre vaió csábítás, mi a tekin
télynek a rovására megy. Akta közt sio'gálja, 
annak biztosított helyzet, végleges kenyér 
kell. Vájjon, ilyen erteltmbon kívánja e a 
kormány a l önigazgatás rendezését?

Vannak ügyek, amelyek határozottan 
elveendők voinái ak a közigazgatástól. Ilyen 
elsősorban a szegenyügy, melyet az 1886- 
évi 22. t. c. a községi k autonóm ügyei 
közé sorozott, pedig ez országosan volna rét - 
dezendö, mert így te jestn el ■ an hanyagolva. 
Minden törvényhatóságnak egy pénzalapot 
kellene teremtenie pótadó kivetesevel s azon 
szegényházak volnáuak építendők. Eddig 
még törvény nem szabályozza a szegények 
segítését. Az 1886. évi 22. t. c. hiányosán 
rendelkezik s gyakorlati eredményt elemi 
vele nem lehet. Ezt maga a kormány is 
belátta, amikor 1889.-ben egy rendeletben 
a szegényügy adminisztrációjára nézve, bi
zonyos tekintetben rendelkezik, a betegség 
szinten csak a szegény embernél terem 
legjobban. A szegény embert nemcsak 
pénzzel, de szerszámmal, kis üzleteknek az 
alapításával kellene .abraáilitani, 10—20 
K-as törlesztés mellett. A. ért most, ha a 
váiosokban községekben kap valaki 6—10 
K havi segélyt, három év alatt ez kitesz 
216—360 K ai ; ezt a község 10—15 évig 
is fizeti, holott 200 K-val azt a szegény 
embert, egyszerre lehetne lábraállitani. Így 
vagyunk a magyar községi illetőség rend
szerevei is. Ez is elavult mar, csak felesleges 
költséggel es munkával J r. A szövetkezett 
kis községeknek nincsen semmi közös szerve. 
A körjegyzőnek pedig uem hivatala, hanem 
a munkaereje közös körbe tartozó minden 
egyes kis községnek küiön-külön va.ó hiva
talnoka. A jegyző uem hatóság, mettjurisz- 
dikcioja b impériuma nincs, leven a megyei 
csőszöknek, a stoigabirakuak a vak eszközei, 
így vagyunk az elhagyottá vaió nyilvání
tással is. Fazik tőle a megye a közérdek 
nagy kárára, mórt nagy teherrel jár, a 
költségeknek a háztartáséi töukre teszi s 
különben is, ellenkezik a közterhek egyen
lőségének az e.vevel. Ennek a költségéit 
viselje az alom vagy a törvényhatóság pót- 
adónak a kivetésévé.

A rendőrségnek az államosítása is szük
séges voiut, teimeszelésen úgy, hogy ez, 
ua.nl köziiaialmu, a megye körében meg
maradva, vagy legalább is egyöutetüieg 

kellene rendezni, hogy pld. a városoktól 
a rendőri hatóságot elvonnák. Az 1886. évi 
XXII. t.-c- 69. §-a szerint, a rendezett 
tanácsú városoknak a kapitányai, a főispán 
által, élethossziglan neveztetnek ki; de a 
szervezeti szabályok szerint, mégis a pol
gármestertől meg a tanácstól függ. Sőt 
még a közrendörnek a kinevezésebe sem 
folyhat be. A minisztériumnál-, tehát, szabá
lyoznia kellene ezeknek a szolgálati a hi
vatali viszonyait is úgy, amint ezt 24 év 
óta az 1886. évi XXII, t.-c. el is renden. 
Ugyancsak ez rendeli azt is, hogy fizető
sök nem lehet kisebb, mint a szoigabiróké. 
(66. §.) Itt kellene a tisztviselőt függetle
níteni, mert sok mindenfele ok van, mely a 
rendőrségnek az államosítását sürgősen kö
veteli. A felmerülő bűncselekmények bizo
nyara a közbiztonsági helyzet ronbbaná a- 
nak a jele. Ide, hathatós intézkedések ke.- 
lenéuek. Lathaló ezekből, bogy a közren
dészetnek az ügyét, meg ma sem szabá
lyozza a törvény, hanem a varo.oanak au
tonóm jogkörükbe ke.l a közrend biztos.- 
fásáról gondoskodniuk, ami rajuk is elv.- 
seihetellen terhet ró.

Ha a rendőrség működésében siaerc 
akarunk biztosítani, akkor megfelelő java 
dalmazással függetlenítenünk keil, meg ke.i 
határozni működési körét, meri most annyi 
más leendővel van eihalmozva, hogy a 
rendészeti s közbiztonsági érdeken hátterűé 
szói urnák.

B.zony, a közr-nd biztosítása s vé
delme, állami feladat. Mert, amint most vau, 
sok nehezen felderíthető cseieameny, való
ban fe.deriietlenüi is marad.

A rendőrség a közrend fenntartásának a 
kérdésé s uem az autonómiáé. Az aiumi 
hatalom által átruházott teendőn e.la.asz 
csakis abami hatáskörben intézhetők el. A 
rend fenntartasz auami eidek, de ha a fő
ispán nevezi ki, hogyan teljesíthesse else- 
feau kihágást s aözigaagatasi hatósági ke
ié. •sBégeii függetlenül ?

Eieg baj, hogy a közrendészetnek az 
ügyet meg ma sem sz-baiyoaza a törvény I 
Es így lehelne azt tovauu tüani. Ilyenekre 
azonuan nem jut idő, hauem igenis létszám- 
emelesre, bajok epitesere, anueksaiöra, ko- 
zösbauara, adoseagcsinaiaera, alkotmány 
kijátszásra, megfeiemntesre stb.

Vlsy Ferenc.
Vég..

TÁRCA.
Vadvirágos Mecsek. . . .

Vad virágos Mecsek most hullatja lombját, 
Ssomorn a képe . . .
Viruló pompáját hiába keraautík,
Oda miudeu éke.

Saamoru őszi szél, keress egy virágot
Erdők rejtőkében,
Csendes alkonyérán tedd le majd egy sírra 
Lenn a temetőben.

Ögy sem lehetek ott azon a szent estén, 
Hiába hull könnyem,
Ssomoru őszi szél, majd a drága simái
Zokogj te helyettem. . . .

öxv. farkasné, Sípos s €rzsi.

Koszorút fonok.
Irta: Özv. Farkassá, Slpssa Erzsi.

Három hónappal ezelőtt még a vad
virágos Mecsekről, a szép Kardos-utról, 
gyönyörködtem a Dunántúl legszebb váro
sában ; most pedig itt ülök a lévai Kálvá
rián. Koszorút fonok, azokból a virágokból, 
melyeket kis fiam a hegyoldalban szedett, 
hogy sz Ur keresztjét ditzitsem vele. Imád
kozni is szeretnék, de tudja Isten, megszo
kott mindennapi imámat nem tudom kellő 
ábitattal ma elmondani.

Vannak ilyen pillanataink aa életben, 
mikor életünk minden szomorú óráját átél
jük újra — és nem tudnak imádkozni. ..,

Mi költi fel az eltemetett, fájón kísértő 
emiekeset ? — Tálán az ölembe tévedt 
saiga faltvei? Vagy a távolban kek.ő he
gyek áissa ? Vagy az elhsgyottsagnak vi
gasztalan tudata?

Kis ham hízelkedve simul hozzám:
— Anyuskam, miért oiy szomorú? 

Nezze, milyen B2ép virágot hoztam.
— Szegény kis fiam, hogy moudjam 

el neked mindkettőnk nagy árvaságát 1 
Pedig olyan jól esne eimondvni.

— Nézd csak, kis ham, ott loLn fek- 
Bzik a város, ezer s eier ember él ott 
lenn s nincs köztük egy sem, aki örömmel 
várna, kinek síivé haigosan lobbanna a nu 
látásunkra. És néad, olt a nagy hegyek 
távolában sem gondot riáuk senki sem. . .

Talán még sem volna szabad olyan 
idegennek erezni m magam, A .Szent 
Peier esernyője* című regeuyeben miiy 
gyönyöiüen írja le Miksiáth Ka.mán, bogy, 
mikor idegen helyeken járt s elfogta az 
elhagyotleágnak sionoru erzese, bolyon
gásai között valahol talált egy egyszerű 
fa- vagy kökeresztet — „eyy jó itmerő»tu 
és már un. etette idegennek magát. Vala
hányszor inLen haza megyek, nekem is 
megkönnyebbül a szivem s több erőt érzek 
az élet által reám rótt nehéz kötelességek 
teljesítésére.

Tekintetem önkény leletül a tanítókép
zőre tévéd. Mint valami várkastély őrködik 

a varos felett. Eszembe jut Havas István 
tárcacikkének a diákja. A etzem a „Nyitrai 
Cs Tarsa* köuyvkiraéata e.ött szemieiödö 
kipezuerz vágyoostail s as őrömet, mit 
„Az ember ti agediaja“-nak megstzrsesesoi 
erzett. Vegigá ruoocui nagyratörö álmán, 
meiyek valóra úgy sem válnak soha.

Ki tudja, hány uyen bohó, álmodozo 
lakója lesz u meg u.ost épülő tanitóinti - 
zetnek és vsjjon háuynak fognak vágyai 
teljesedni? Egy cseLdes kis faiubau tauno 
lesz és Bsabad óraiban bizonyára álmodik 
tovább k oi szakalkotó, metész tervekről.

Az eu nagyobbik f.sm is i öaiük lesz. 
Mernyi teuieunyei, muyen őrömmel megv 
ódul Vajha az elet menne! nevesebb cs. 
lódást tar lógatna számára 1

Majd a pisrutaá gimnáziumát keres 
tekintetem. A kisebbik fiam anuak pá. 
napos tanulója. Egy kicsiny sajka iudu 
el as élet tengeren, vájjon revbe jut- 
majd ? Oda segiti-e szerető edes anyjáns 
a Mindenhatóhoz küldött forró ima< 
skga . . . ?

Késs a kis koszorú. Ide teszem .lába
idhoz Uram Jézus. Bocsásd meg, ha zug’ 
lódtam szent Atyád, az Úr rendelései ellet : 
Add, hogy sóba semmi se ingassa meg B 
léd vetett erős hitemet és bizalmamat. A 
erőt, hogy türelemmel viseljem el emb<- - 
társaim bántaimait s végül; ne vedd el isi
kém ssép, színes álmait 1
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Különíélék.
— A József kir. herceg szanató

rium egyesületbe való telepesre szolgáló 
aláíróéi iveken beiratkozhatni Dr. Frommer 
Ignác bízott! ági elnöknél, Dr. Kmoskó Béla 
bizottsági titkárnál és Áivay József bizott
sági pénztárosnál. A kö elezettseg bat évig 
tart, 1911. évi jmuar hó l.-töl 1916. évi 
december 31.-i|. liendes tag négy koronát, 
rendkívüli ta? két koionát fizet evenkint. 
Azon bír, hogy Baravármegyében — minden 
vatóazinüség szerint Léván — egy tüdőbeteg 
gondozó intézet fog fölállít)atm, a legszéle
sebb körökben nagy megelégedést keltett 
és értesülésünk szerint sokan fognak tago
kul beiratkozni.

— Gyászhlr. 0színié részvéttel közöl
jük a leverő hírt, hogy Városy Gyula, kalo
csai érsek, e hó 28.-au, 64 éves korában 
hosszas szenvedés utáu meghalt. A bo rio- 
gullban a magyar kath. klérus egyik uagy- 
tudományu, kiváló képzettségű fopásztorá', 
a társadalom pedig nagylelkű, a közügyek 
iránt érdeklődő tagját vesztette e , aki mint 
töpap, hazafi, író es ember egyaránt betöl
tötte magasztos hivatását. Ha á a országos 
gyászt erdemel, mert emberszeretete, iro
dalmi működése, puritán jelleme már éle
tében országszerte a legnagyobb tiszteletet 
szerezték meg neki.

— Városunk két uj épülete. A ta
nítóképző es városi veLdegiö munkálatai 
lövid idő múlva teljesen be lesznek fejezve, 
A tanitókepzö hatalmas pa o ája a varos
nak a majdi eui északi oidaiau fekvő dombon 
impozáns látványt ny ujt nemcsak Léva lakos- 
ssganak, hanem meg a távolabbra eső deli 
eB nyugati vidék is gyönyörködhetik a re
mek és nyagyszabásu épület szépségében. 
A víz- és az épülethez vezető ut kérdésé
nek gyökeres es kielégítő megoldása azon
ban még hátra van. De hisszük, bogy mue 
elérkezik a tavasz, amikor az epű.et a'adu
nk rendeltetésének, — ez a két igen fon
tos ügy is teljes sikerrel el lesz intézve. — 
A vendéglő mellöl is eltakarították mar az 
összes állasokat es az epüiet díszes és ízlé
ses külseje, az öt erkély, a csinos főbejárat 
es a Kossuth Lajoe-tér sarkán a falazatra 
alkalmazott városi c.mer, tokát emelnek az 
amúgy is stilszeiű es modern vendéglőn, 
amelynek belsejében most végzik a befe
jező munkálatokat és ezekkel is már any-

Halottak napja.

Az egész emberiség gyászünnepe ez a 
nap. Hiszen nincsen az emberek között egy 
sem, kinek a elkebeu te idézne fel fajó 
‘miekeket, kinek nem vo.ua egy kedves 
ha.ottja, ame.ynek emleket szeretettel őrzi, 
sírhelyére a szeretet ölökiöldjeböl font ko
szorút helyez.

Nincs talán senki, aki ne keresné fel 
ilyenkor a csecsemők sirbautjait, a gyerme
kek, a letört virágai álak temetőit, vagy a 
felnőttek, a munkában, küzdésben elaggot
tak sirkertjet, kiket egymásután kaján 
örömmel kaszált le a halál rettenetes 
kaszája.

Ki ne szentelne ezeu a napon csak 
néhány lövid ólát is a halottak birodalmá
nak, elnézve az elök hétköznapi tülekedése, 
a létért való küzdelem után az elkerülhe
tetlen elmúlást, amidőn az élet jobbágyi 
hódolatra járul az ö hatalmas ura, a halál 
elé, amidőn a földi alakjuktól differenciáló
dott lelkek megjelennek köaöltünk.

Elnézünk a sirhantok fölött — csupa 
földöntúli könnyűség, csupa remegő árny
kép lebeg köiüiötlüuk ; s mi halkan, lehaj
tott fejjel jáiu'unk eléjük. 'Körültekintünk 
közöttük, megismerjük ökot átnézve azon 
a sürü ködtáiyolon, ami az ö árnyképüké* 
takarja — s látjuk azt a rettenetes semmi- 

nyira haladtak, hogy nov. 1.-én minden 
bérlő akadálytalanul elfoglalhatja benne 
üz i ti helyisége*, illetőleg lakását. A ven
dég ö belső berendezése azonban hosszabb 
időt vesz igénybe s igy va ószinü, hogy 
csak nov. Iió i özepe iáján lesz teljesen 
átadva a kö önségnek.

— A refoimáczio emléknapja. A 
piotestamok mindenütt es minden evbeu 
megünneplik okt. hó 31,-iket, mint a retor- 
máció megalakulásénak évíordulóját. Ezt az 
emlékezetes napot a lévai protestánsok is 
a szokott ünnepseggel lógják megtartani.

— Paedagógiai előadás. Az áll. 
tanitóképzö-intezet 111. eves növendékei 
Köveskuli Jenő igazgató vezetesevel f. hó 
28.-án kiiáudu est tettek Arany osmarólra, 
hogy Tomcsányiné Cukrász Háza fonomikai 
tanításait megfigyeljék, az uj és immár 
nagy elterjedtseguek örvendő lanitási rend
szer ismer ütését maganak a feltaláló ki
tűnő paedagógusnak ajkairól hallván, tanul
mányozzák. A társaságot az előadó úrnő 
nagy szívességgel fogadta s rendszerét ki
merítően és igen szépen ismertetvén, az 
általa eddig elért rendkívüli sikert is be
mutatta. Előadásáért Köveskuti Jenő igaz
gató meleghangú köszönetét mondott, az 
ifjúság a városnak es környékének meg
tekintése után még azon nap haza ko
csik ázott.

— Az áUam jövő évi költségve
tése. Lukács Laszió pénzügy min sster e hó 
26.-án terjesztette az országzyü.es ele az 
államnak 1911. évi köitsegvetrsét, amely 
szerint 1.672,457.302 korona összes kiadás
éul 1.672,007.302 kor. bevetei áll szemben, 
vagyis vtgeredmtnyben 49.827 koroua feles
leg mutatkozik. Ezen ezt madalok alapján 
az államháziartásban megvan ugyan az 
egyensúly, de attól tartunk, bogy ez a 
csekély felesleg hatalmas hiánnyá változik 
majd akkor, ha a delegációé aitai megsza
vazandó s az előirányzatból most Kihagyott 
rendkívüli milliók beaiiitlatuak a rovatokba.

— Áthelyezés. A val.ás- és közokta
tásügyi miniszter dr. Balga István barsvár- 
megyei Begedtanfelügyelöt a bajdumegyei, 
— Buyel Jenő baesbodrogmegyei segedtan- 
ie.ügyelőt pedig a barsvarmegyel kir. lan- 
feiügyeiöseghez eddigi minőségben áthelyezte.

— A tanítok es a népszámlálás. 
Minthogy az 1010 tvi Vili. t.-c. 3. paragrafu
sa erieimi ben a tanítók » nepszt mlalás rnegej- 
itseuél szsmhiziosokul alkalmazhatók, sőt az

séget, amit a halál jelent, az emberi lét 
veget................. „egy lőpke percig érni,
s eitünni eztán midörokre.................“

Memento móri!
Bárhová is tekintünk, mindenünnen ez 

cseng a iü ünkbe. Ezt hirdeti a tavasz e - 
mu.áis, a virág heiveőása, minden fejlődé? 

és minden enyészet. „Pedig a teimeszetbeD 
minden fejlődik és minden el is enyészik. 
Ami keletkezett, annak kei), hogy vége is 
legyen, s csak az lehet végtelen, aminek 
kezdete nincs.“

8 bír mindig, mindenünnen fülünkbe 
ceetg : „emlékezzél a báláira," mégis mily 
riiktn gordoluLk aira. Egykedvűen nézzük 
a etépett virág hervadását e gondolataink
ban i.im zavar, ba temetéssel találkozunk. 
Jlipsioliuk, tudjuk, hogy mindennek vau 
vége ; a baltit is úgy tekintjük, mint ter
mészeti törvényt, amely épugy követi az 
életet, mint ÖBzt a tél, az alkonyatot az 
éjszaka, a boldog és munkátlan gyermek
kort a gonddal és küzde'emmel teli fér
fiévek.

Ez a nap azonban hangosan hirdeti 
mindenkinek :

Memento morf I
Kern Oszkár. 

erre való kinevezést elfogadni kötelesek, 
épen azért a kultuezminiazter fölkérte as 
összes főpásztoroka', bogy a fönbatóságuk 
alá tartozó hiitelekezeti iskolák tanitóit 
utasítsák, bőiy amennyiben számlálóbizto
sokul ea esetleg fölül vizsgálókul kinevez
tetnének, a tisztséget haladéktalanul fo
gadják el. Ugyancsak tudassa velük, hogy 
az idézett törvényszakasz értelmében mind
azon iskolákban, illetve osztályokban, ame
lyeknek tanitói az összeírást végezik, leg- 
fölebb a tanítás hat iskolai napon szüne
telhet. A tanítási időben való veszteség 
lehető csökkenése végett fölbivandók aa 
iskolaszékek, hogy a népszámláló-biztosokul 
kinevezendő tanítókat a népszámlálási mun
kálatok oly módoo való beosztására szólítsák 
föl, hogy az lehelöleg 1911. évi január hó 
8.-ig bezárólag készen legyen s igy ök a 
tanítást január 9.-én megkezdhessék,

— Állásától felfüggesztett pol
gármester. Körmöczbánya kepviselötes- 
lüieie — mint értesülünk — e hó 24.-én 
tarto't ülésén Palkovcs Emil polgármester 
ellen 24 szóval 3 ellenében Két ügyből 
kifolyólag fegyelmi vizsgálatot rendelt el. 
Kimondváu egyúttal, hogy iránta a legna
gyobb bizalmatlansággal viseltetik, áltálának 
ellátására képtelennek es érdemclennek 
tartja és ezért öt állásától felfüggeszti és 
határozatát nyomban vegrehajtandóuak és 
csak birtokon kívül fölebbezhetönek je
lentette ki.

— A honvédség köréből. A király 
november hó l.-töl számítandó ranggal a 
bonved tisztikarból Magos Sándor hadnagyot 
iöbadnaggyá, Nyáry Artbúr zászlóst had
naggyá, Halasz Lipót hadnagy gazdászati 
tisztet főhadnagy gazdászati tisztté léptette 
elő. Az azelőtt Léván szolgáit tisztek közül 
Iuteédy Gyula ée Schieb Karoiy századosok 
őrnagyok lettek. Ugyancsak november hó 

i 1.-vel uieléthei Barna Béla százados a kassai 9. 
bonvédgyalogezredtöl a lévai honvéd zász
lóaljhoz helyeztetett át.

— Harminc uj iskolai könyvtár. 
A F. M. K. E. elnöksége elhatározta, hogy 
a nyílra-, bars , honti nyelvhátát okon har
minc uj iskolai könyvtárat Bzervez. Varme- 

I gyénk iskolái, amelyek a 302 műből álló 
■ iskolai könyvtárat megkapják, a követke- 
1 zök : Nemcseny, Gatamszentbenedek, Never, 
i Garatukovácsi es Maholány.

— Eljegyzés. Oravecz Lajos zsemlén 
; tanító e uapoauau váltott jegyet Oroszkán 
i özvegy Vobrovodszky Gásparne kedves leá

nyával, Mayduskával,
— A nyugdíjtörvény revíziója. A 

pénzügy miniszter.urában serényen folynak 
es most mar igen elönhaladott stádiumba 
juiottaK azon előkészítő munkaiatok, melyek 
aa aiiami tisztviselők, altisztek es szolgák 
nyugdijáról rendelkező törvény korszerű 
iejormjára vonatkoznak. A most érvényben 
levő 1S8Ö. XI. t.-c. és az azt módosító 
1892. XXX. t.-c. sok rendelkezése meglehe
tősen elavult es különösen az özvegyek es 
árvák ellátására és a gyermekek nevelesi 
járulekára vonatkozó rendelkezései sok pa
naszra es elegedetlenségre szolgáltattak okot 
a tisztviselők közölt. A törvényjavaslattal 
nemsokára a minisztertanács is foglalkozik 
és röudesen a parlament ele kerül.

— Kinevezés. A ni. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Kiss Gizella ok
leveles tanítónőt az aranyosmaróti állami 
elemi népiskolához rendes tanítónővé ne
vezte ki.

— A lévai liba mint kiviteli áru
cikk. Városunknak van egy kiváló neve- 
zeteesége : a libafertaly. Nem is tudnak úgy 
sehol libát hizlalni, mint nálunk. De a hiz
lalás még nem elég, a megsülés módja ia 
művészét. Hogy milyen jó a lévai sült liba, 
azt maguk a lévaiak nem is tudják ; azt 
csak as idegenbe szakadt „gyökerek** 
tudják igazán méltányolni. A múlt héten 
a kiskun/éleyyhátai áll. tan. kipső növendékei 
kellemes meglepetésben részesültek : pom
pás lévai sült libát kaptak vacsorára. A 
ritka pecsenyét Izsó/ János polgártársunk 
derék felesége szállította a tan. képző igaz
gatója rendelése folytán vasúti gyorsáruként. 
A pompás sült libák, ssámszerint 14.-en, 
harmaifrissen érkeztek a kiskunok városába,

vo.ua
orsz%25c3%25a1gzy%25c3%25bc.es
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— Érdemes azon gondolkodni, hogy a mai
gyors közlekedési viszonyok mellett, a lévai 
libasültet export-áruvá lehetne tenni. Az 
idegenbe Bzaksdt „gyökerek" nagy n>«ny- 
nyiségü sült libát hozatnak öbz idején 
Léváról, de ezt az igazén lálés produktu
mot országszerte ismertebbé lehetne tenni. 
Ha pl. Nagykörös a korán hervadó termé
szetű salátával képes volt vi'ágra szóló 
exportot teremteni, mennyivel könnyebben 
meg lehetne ezt tenni a mai husdrágsség 
mellett is aránylag rendkívül olcsó lévai 
sült libával. Ha alakulna ilyen kivitelt elő
segítő szervezet, nem kellene a mi derek 
libabizialó asszonyainknak félnapokon ke
resztül a piacon vesztegetni idejüket. Mert 
hát a lévai liba nem is említhető egy 
napon a soroksári kenyérrel, meg a körösi 
salátával^ ker jnunkAsbiztOSitÓ

pénztár hivatalos helyiségét folyó évi 
november hó l.-töl városház-köz 1. sz. 
Goldstein Henrik-féle házba tette át.

— Járvány az iskolában. Cs~ffar 
községben az iskolái gyermekek között a 
fültömirigy járványszerüleg lépett fel, mi
nek folytán a betegBég tovább terjedésének 
meggátlása céljából a batórág az iskolai 
tanítást egyelőre 14 napra beszüntette.

_  Templomrabló. Csütörtökön éjjel
— mint értesülünk — az arany osmaróti és 
a barstaezári plébánia templomba betör ek. 
▲a aranyosmaróti csendörség nyomozást 
indított és Fodor György csendörszázadosnak 
sikerült megállapítani, hogy a betörő Slo- 
Marik Ferenc morvaorBzági származású em
ber, aki csak május hónapban szabadult ki 
a liptóujvári fogházból éa azóta a szomszé
dos vármegyékben húsznál több templomot 
fosztott ki. A csendörséget az vezette nyomra, 
hogy a tettesnek a gyűrűsujja hiányzik. 
Valóssinü, hogy a betörőt már a legközelebbi 
napokban elfogják.

__ A falusi temetők bekerítése. 
Úgy értesülünk, hogy legközelebb rende
letet fognak kiadni arra nézve, hogy a 
községek temetőjüket rendes kerítéssel kö
telesek körülvenni. Ez az intézkedés bizony 
nagyon üdvös dolog lesz nemcsak azért, 
hogy aztán majd nem fogják legelőnek 
használni a temetőket, de a temetők beke
rítése közegészségügyi szempontból is 
szükséges.

__ A körmö eb Anyai vizmü bőví
tése. Körmöcbánya város legutóbbi köz
gyűlésé tárgyalta a vízvezetéknek kiter
jesztése és a házakba való bevezetesenek 
ügyét. A kösgyülés e célra 170 ezer koro
nát szavazott meg és elhatározta, hogy a 
vizet közvetlenül a forrásnál felfogja es a 
vízvezetéket a házakba is bevezetteti. A 
viaveaeték munkálataiért az illető műszaki 
tanácsosnak 6000 koroiát izsvaztak meg.

— A kántori teendők végzése. 
A vallás- es közoktatásügyi miniszter meg
kereste az összes hittelt kezeit főhatóságo
kat, hogy hassanak oda, hogy a tanítok 
kántori teendői lehetőleg iskolai szorgalom 
időn kivül, a rendes tanítási idő zavarása 
és megrövidítése nélkül végeztessenek.

— A vasúti tisztek u.| egyenru
hája. A magyar államvasutak tisztviselői
— mint hirnk — uj egyenruhát kapnak. 
A tervek rnoBt vannak döntés aiatt a mi
nisztériumban. A szolgálatot teljesítő tisz
tek könnyebb felismerhetéB végett porosz
országi mintára — vörös sipkát fognak 
viselni.

— Elhalasztott vásár. Vármegyénk 
alispánja a Körmöcbányán megtartatni szo
kott októberi vásárt a közegészségügyi 
hatóság előterjesztésére a koleraveszede
lemre való tekintettel betiltotta. Amennyi
ben a kolera most már az egesz országban 
csaknem teljesen megszűnt, as elmaradt vá
sárt november hó 24. és 25.-én fogják 
megtartani.

— A fehér foszfor eltiltása. A 
kereskedelemügyi miniszter a kepvtselöház- 
bak múlt szeidai ülésén terjesztette be a 
fehér foszforból való gyufagyár lka eltiltásáról 
szóló törvényjavaslatot, amely 1912. évi 
júliua hó l.-töl szigorú büntetés mellett 
megtiltja, hogy a gyufagyárak a gyártásnál 
a fehér foszfort használjak és csupán a eved 
gyufának a gyártását engedi meg. — Esen 

tilalmat, amely — más államokban már évek 
óta behozatott — úgy a gyufa gyártásúval 
foglalkozó munkátok egészségének meg
óvása, mint a fcsrfo'os gyufák álfal olozott 
gyakori tűzeseti k meggátlúra szempon'jálól 
igen üdvösnek és szükségesnek találjuk.

— A póttartalékosok bevonulása. 
Az 1910. én póttartalékosok bevonulása a 
kolera miatt a jelen évben elmarad é. 
amint értesülünk — csak a jövö tavaséra1, 
március 1.-én fognak » póttarraiékotok két 
hónapi kiképzésre bevonulni.

— Leány uiiut kovácsinas An.ut 
napokban — miut a Felvidékben olvassuk
— megjelent a verebélyi föszolgabirói hi
vatalnál, mint eisöfoku iparhatóság!á! No- 
votny József verebélyi kováci-mester es be
jelentette, hogy 14 éves l.erez leányát, aki 
szintén jelen volt, kovács inasnak akarja 
alkalmazni. Arra a kérdésre, hogy a leány
nak nem le.z-e terhére is a nehéz mes
terség, úgy az atya, nrnt kánya kijelen
tették, hogy Teréz már annyi ovat patkóit 
meg, hogy segédnek is beillenék. Mivel az 
ide vágó törvény szerint nemre való tekin
tet nélkül az ipar bármely ágának üzését 
a nö is gyakorolhatja Novotny Teréz a 
kovácsinasok sorába felvétetett s 2—3 évi 
inaskodása után mint segéd s aztan mint 
mester fogja a szakmájába tartezó munká
kat végezni.

— Szarvasmarha-dijazás. A Nyit- 
ramegyei Gázdasagi egyet üiet a fö'diuivöiés- 
ügyi kurmáoy támogatásával a azurvaa- 
maiha-állomány minőségéi ek javítása cél
jából Pöstyéut'en, f. évi nov, 7.-én d. e. 
10 órakor szarvasmarhadijazást rendez, 
mely alkalommal nagyszabású állami és ma
gán dij lesz a kis tenyésztők között ki
osztva.

— Orvosilövedékek száma. Nem 
érdektelenek azok a statisztikai adatok, 
amelyek ezt kimutatják, mert ettől függ 
jövőben »z ország közegészségügyi állapota.
— Az orvosLÖvendékek száma éppenség
gel nem mondható nagynak, mert az eisö 
évfolyamra összesen 630-an iratkoztak be. 
Még ha ezek vak mén 1 yien elvégeznék is az 
egyetemet, ami ki van zárva, — még ak
kor is kevés ez egy húsz millió léi kből 
álló orszáób n.

Trebitsch. Gyula jóbnü tővírcsi mo- 
toiteiepen (VI. Eotvös-utca 42) a -legújabb 
rendszerű motor cséplők észtetek, benzin-, 
nyersolaj es szivógazmotoiok, teljes ma- 
lombereudezcsea igen előnyös reszUtfizetesi 
félté eek mellett szerezhetők be.

Iskolában. Tanító : Tehát gyermekek, 
mint említettem, legegeszsegesebb ital a viz. 
Én is mindig azt iszom... A kis Pali; Ak
kor megmondom apának, hogy ne küldjön 
több Esterházy coguacot a tanító urnák. 
Tanító: „Ob te kis goiyhó, hiszen az Es
terházy Cognic az orvosság.

Magyar kir. szab. OsztAlysore- 
jAtek. A szigorúan tzo.id es S ö. ültek intő 
vezette, valamint a nagy nyerési esélyek 
állal ezen e.torangu, 14 öve fennálló, sors
játék Ltmcrak nagy tért lódított, de a 
közönség szeles reiegeiben közkedveltség
nek örvend. Épugy, mint azokban íz álla
mokban, a hol sz osztály sorsjáték már év- 
szasadok óla fennáll es ahol a résztvevők 
azokat a sorsjegyeket, a melyekkel már 
ősapáik játszónak, sorsjátékról sorsjátékra 
ismét megtartják, epen úgy már idejeben 
lefoglaljak nálunk is az előző sorsjátékon 
résztvevők ugyanazon számú sorsjegyeket 
az újabb huzaBra is úgy, hogy jóval min
den sorsjáték megkezdése előtt az első 
osztályú sorsjegyek mind elkeltek.

Hí utal os közlemény.
3793. 1910. szám.

Hirdetmény.
Az 1911. évi ujoncállitá ra felhívandó 

három korosztályt az 1890. 1889. 1888. 
evekben szü eteti állitásköielegek képezik.

Tekintettel a véderőről szóló utasíts.
I. rész. 22. §-ánaa rendelkezésére — felbi- 
vatnak a Léván tartózkodó mindazon álli- 

táskötelesek, kik a jövö ujoncáilitási év I. 
korosztályhoz tsrtoznzk ; nemkülönben zz 
1886. 1887. ívben született azon hadköte

lesek, kik korábbi áiiiltatásu < Lói lolyólag 
még állítási kötelezettségüknek végleg ele
get nem tettek vagyis be nem Boroztattak, 
sem pedig fegyverkepteleneknek vsgy tör
lendőknek nem nyilváníttattak, hogy ille
tőségi helyükre való tekrntet nélkül fo yó 
évi november havában a rendörkspitáuyi 
hivatal helyiségében — az idegenek igazo - 
ványaikkal, munkák öny veikke', cseléd-öu)- 
veikkel, esetleg egyébb az í letöséget iga
zoló okmányaikkal fölszerelve — szóval 
személyes megjelenés akadályoztatása ese
tén pedig irásbelrleg okvetlen jelentkezzenek, 
mert el enkezö esetben a mulasztás és a 
kiiüsött határidő be nem tartása kihágás
nak minősíttetik ; — minek következtében 
illetők elieueben a Vediörveny 35. §-a alap
ján 10 kor-tói 200 kor.-ig terjedhető pénz
büntetés av>gy megfelelő elzárás alka!- 
mazlatik.

Figyelmeztetnek továbbá a jelentke
zők, hogy a V. T. 31., 32., 33., és 34. 
§ aibau megje ölt kedvezmények elnyerése 
iránti igényeiket jövö évi január és február 
hónapjaiban, legkésőbb azonban a fösorozás 
napján a sorozóbizotiságnál bejelenteni 
tartoznak.

Az illetékes sorozó járáson kivül le
endő á> illatás iránti kérvények a jelentke
zés alkalmával nyuj'andók be, amidőn a Ved- 
törveny 31., 32., 33., es 34. §-aiban meg
jelölt kedvezmények iránti igenyelt is érvé
nyesíthetők és igazolhatók.

Végül megjegyestetik, hogy a jelent
kezési kötelezettségnek elmulasztása ezen 
hirdetményi felbivasoknak, vagy a vediör- 
vényben megszabott kötelezettsegnek nem 
ludasa által ki nem menthető.

Léván, 1910. okfóbtr 26.-án.

Kónya József, 
rendőrkapitány 

katonaügyi előadó.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
' 1910. évi okt. hő 83-tól 1910. évi okú ho 80-ig.

Születés.

A szülök neve 4) 0)
1"

A gyermek 
neve

Turpinszki Mihály Valasik M. 
Akáca Anna

leány 
leány

Mária 
Mária

Házasság.

VóieieDy es menyasszony neve Vallása

Caut Albert Pécka Erzsébet 
Beregszászi Lajos Cximerman E. 
Drevoui József Csert.yá >szky E-

r. kath. 
r. kath.

h. ev. r. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Scbőnstein Mór 76 év Gyoinorrák
Mikula István 2 hó Bélhurut

Lévai piaci Arak.
Rovatvezető ; Kó^.ya Jóaaef rendőrkap’tány

Busa m.-mázsán tént 19 kor. 50 üli. — 
19 kor. 80 Kétszeres 16 kor. 20 fill. 17 
«or. 20 611. — Rozs 14 tor. 40 fill. 14 sor. 
90 fill. — Arp 13 kor. 60 fill. 14 kor. 
40 fid. Zab 16 kot. 40 fill. 17 kor 20 fill. 
Kukorica 13 kor, — fill. 14 kor. — fii. 
— Lenese 26 sor. — fill. 27 «or. — fill. — 
Bab 19 kor — fii!. 12 kor. — fill — Kö
les 14 kor. 40 fill. 14 kor. 80 fill.
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Vetőmagvak 100 kilónként.- Vöröa ló
here leimészetői urankitmentee 150 — 155 
Vörös lóhere kis aránkás 135—145 Vörös 
lóhere, nsgy aránkás 125—140 Luezerna 
természettől arankáméi tes 165—170 Lu
ezerna, világos szemű aránkás 155—160 
Luezerna, barnás szemű 115—120 Biborhere 
80—85 Baltaczin 32—34 Muharmag 14—15

Nyilttér*)

Fiatal leány kerestetik, 
ki ügyes, írni, olvasni, számolni tud egy 
elsőrangú helybeli szolid üzlet -észére mint 
kiszolgáló leány. Cím a kiadóhivtalban.

Kiadó lakás. .Lxh. Sí 
bol álió modern udvari lakás vízvezetékkel 
Ozman-tér 3, számú házban kiadó.

Kiadó ház MAngorló-utc.a 17. 
rizainu mai kor igenyel

tek megfelelő ház, mely 4 szobü, t-onyha, 
fürdö-tzoba, kamra, pircze, nagy üvegezett 
folyosó, mellék-epületben egy cselédszoba, 
mesé konyha, két udvar, konyha kert no 
vem bér 1-töl bérbe »dó (megjegyzendő két 
lj.kásiak is használható.) Feltételek Tokody 
Iliire háztulajdonosnál tudhatok meg.

Eryli*’, oldó bázieier n irdxzoknak, kik tmenztéo 
xt’srokbau és az illő fleinoód egytbb követkéz 
menyeiben nvednek.

Egy eredeti dobsz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 2k<£oll
készítményeit.

|r MOLL-FÉLE?

"‘óMIff1’ bedörxsölés, 
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
8ZI|0Stáe és bülésböi származG 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára 3cox. 2.

Kapható minden gyógyszertárban
•WS és drogériában, ueet 7Í • 
Föszet küldési hely MCLL A. gyógyszerész.

Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbueu 9.

1881/1910. tlkvi bzám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az újbányái kir. jbiróság. mint tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy Kohn Ignác vghajtatónak Kepiszki 
István vghajtasc szenvedő ellem 52 kor. tőkeköve
telés és jár. iráuti vghajtási ügyében az ujbáuyai kir. 
jbiróság: területéu levő, az eidősurányi 59 tjkvben A 
1. 1 — 7. 9. 1U. 11. 13. górsz. 640. 542. 476. 477.51b. 
522. 577. 899. 907. 912. 966. hrsz. alatt foglalt in
gatlanokból (ház, udvar, pajta, kert, száutók, rétek 
legelők) B- 2. 10. 20. 25. tétel alatt Kepiszki István 
nevéu irt 9/24, az u. o. 115 tjkvbeu A 1. 1. sorsz. 
578. hrsz. alatt foglalt ingatlanból (rét) ü. 4. 8. 16. 
21 tétel alatt ugyauanuak névén irt 9/28. az u. o. 
171. tjkvben A 1. 1. sorsz. 965 hrsz. alatt foglalt in- 
gátiakból (legelő) B. 2. 7. 12. 14. alatt ugyauanuak 
uevén irt 17/56, az u, o. 173 tjkvbeu A 1. 1. so>sz. 
4ö9. hrsz. a alt foglalt ingatlanból (rét; B. 4 tetei 
alatt ugyauauu; k ütvén irt 8/144 rtszre az árverést 
5b7 kor. 50 kői. 24 tor. 72 kor ezeuuei megaliapi 
tolt kikiáltási árbau eheuaelte és hogy a fenuebb meg

jelölt ingatlanok az 1910. évi november bó 12.-én d. e 
II órakor Erdösurány községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási ár 
részéu alól eladalui nem fognak.

Árverezni szauaékózok tartozuak az iugatlauok 
becsaranak 20°/#-at, készpénzben, vagy az 1881 LX. t. 
c. 42. §-abau jelzett árfolyammal számítolt és az 1881 évi 
november hó 1-eu 3333 sz. a. keit igazsagügymiuisteri 
rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t. c. 170. 
§-a érteimében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszoigáitatui.

Kelt Újbányán, 1910. évi aug. hó 24.-éu. — A ; 
kir. járásbíróság miut tlkvi. hatóság. — Pátkay s. k. 
kir. járásbiró.

▲ kiadmány hiteléül :

Kovácsik József
telekköny v vezető.

Sürgős megbízásunk van

10 000 000 Korona törleszteses jelzálogkölcsön 
elhelyezésére L és II. helyre földbirtokokra és nagyobb 

városokban levő házakra. 4'/,®/„-os kamatra.
Kölcsönök a legmagasabb becsérték két harmad része 
erejéig a legelőnyösebb feltételek mellett engedélyez

tetnek. Felvilágosítással költségmentesen Bzolgál: 
Propper és Örlei bank- es valtó-üz ete 

Budapest, VI., Andrásay-ut 32.

Eladó földek. özv. Mészáros 
Józsefed tulsjdo- 

nát képező vadainál, kákái, orbáni, kál
váriái földek szabadkézből eladók. Komoly 
vevők forduljanak ajánlataikkal a megbí
zotthoz Joasefcsek Géza lévai takarék
ás hitelintézet fökönyve öjéhez.

Szakvélemények.
A magy. kir. műegy< tem borászati 

laboratóriuma által hivatalosan meg- 
ejt<tt és általunk tudomásul vett vizs
gálatok alapján az

Esterházy-Cogn acot 
betegeinknél alkalmaztuk és azt sike
resen használva, mint kitünc minő
ségűt és a francia Cognacokkal 
vetekedőt a legjobban ajánlhatjuk.

Kelt Budapesten, 1892 nov 25.
Dr. Tauifer Vilmos,

egyetemi tanár.

Dr. Stiller Bertalan
egye emi tauár.

Dr RéC2ey Imre,
egyetemi tanár.

Dr Periik Ottó,
egyet«mi tauár.

Dr. Ketly Károly
egyetemi tanár.

Dr Ángyán Béla,
egyetemi tauár.

Dr. Poór Imre,
lir. tauácbos,« gyttenntauar

Dr. Bá?on Jónás,
egyetemi tanár,.

Drezdai Motorgyár rész,.-társ. 
Németország egvik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú

Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Pelroleum- 
motorokat és locomobilokat 

valsm ■ t Hzivógazmótorokat 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.

Vezérképviselet:

Gellert Ignác és Társa
Budapest, Teréz körút 41 Te'efos 12—91

Legmesszebbmenő jótállás. Kedvező fizetési feltételek. :

CLIMAX
nyersolaj-motorok 

és lokomobilok
Legjobb és lég 
olcsóbb hajtó
erő mezőgazda
sági es Ipari 

oólokra.

Nincs 
robbanási 
veszély I 
se pénzügyi 
ellenőrzés. 
Elsőrangú 

fererenolák

Bachrich és Társa
Magyarországi mintaraktál és iroda:

Budapest, V., Szabadsagter 17.
(Tözéde-palota.)

Budapest. Wien, Hamburg 
MOTORGYÁR

Wien, XIX 6, Heiligenstádtleretrasse 83.

Piv fi rolóé! é8 “‘s88 'u,alólt “eb 
“ IXáivbCö lett alkalmazunk vidéki
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladásához. Havonként elérhető jövedel«m 
300—600 korona. Hecht Bankház Rész
vénytársaság, Budapest Ferenciek-tere 6.

Szőlöoltvány
zöld veltlini, zöld és

Gyökeres elsőrendű 
■ iádoltvány, (riz ing, 
piros silvám, oportó,

ezerjó, echabelasz, muskotály éa mézes szö- 
löfajokbó1) ripária-portális alanyi! oltvány 
alulírottnál mostani őszi szállításra ezrenként
150 koronáért kapható. Csomagolás és fuvar 
önkö iségen számittatik. Görög Ferenc 
körjegyző.

•<
z

Is

Védjegy: „Horgonyt*

S<<’A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnok bizonyult 
köszvenynel, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el. 
mely a „Horgony14 védjpgygyel es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegükben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél. Budapest.

D£ Richter gyógyszertára u „Árny oroszlánhoz".
Prágában, Elisabethstrasae 5 neu.

►><<!
><<

<

o___________

A gyakorlat emberei gyakorlati küsériete’í
alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
minden gazdasági növénynél

fényes eredményeket érteK el.
Minden gaz la kérje saját érdesében ezen szakvéleményeket ED PEST KÖB ' NT I TIIÁYASZÁRITÓGTAR 

tartalmazó ismertetéseket árajánlatot, melyeket kéltséggel küld a 0 su/l Seb eltüispf Is T rsa bég Billióst, II., IIUi-lt ti. HÍS. 
í<- íziv.n flg/.lméb.r Minden kUrd.té.hoz uj iwKvál.nónr v»n zn.ll*K.Jv.l Ttas

Az l’hi.iklol veit szántott sertés- 
h ;; savul sec lör.'.ben feltétlenül jó 
eredményt értem el. a trágj anaK 
2-ik évi hatásáról is Kedvezően 
nyit <tKozhatom.

Ültetéseim, az ültetés évének őszén 
meglrágyázva, a reá következő évben 
remek vegetáczíót.fejlettek ki és több
nyire kóromagasságoljsöt annal többet 
is értek el Dr Adfcr Rácz József mi
niszteri osztálytanácsos, Budapest.

Gyártmányukat pócsmegyer leány- 
falusi szőlőimben akként alkalmaztam, 
hogy abból tőkénként 4<H> grammot 
has/naliam lel es hatását itünő- 
neK találtam. Dr\ Olösz Ferenci 
a pesti magyar keresk. bank ügyésze, 
Budapest.
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íg) Hirdetmény, (g)
Ezennel közhírré tétetik, hogy miatán a Magyar 

Királyi Pénzügyminisztérium
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXII sorsjáték) 
I, osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgáltak, azok a 
főárusitóknak árusítás végett kiadattak. .

Az I. osztály húzás* 1919 november hó 17. é» 
18-án tartatik meg. A búzások a Magyar királyi ál
lami ellenőrző hatóság és királyi körjegyző jelenlété
ben. nyilvánosan történnok, a huzán teremben. Sorsjegyek 
a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítói- 
nál kaphatók.

Budapest, 1910. évi október hó 23.-án.
Magy. Kir. Szab.

Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Tolnay. Hazay.

.% __ Ö---------- -- ---- Jé*
!!Üzlet áthelyezés!!

Közel egynegyedévszázad 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 is, ahol úgy a lefmodernebb, mint » legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LÉVÁN.

ra ~ *____

Loserth Dezső
fűszer, cremege-, bor- es ásványvíz kereskedése.

LÉVA- KCfJUth Lajos-fér I. (Városház-épület.)
Ajánlcm mindennemű friss fűszer- és cse

mege -áruimat cJcro árok, gyors és pontos kiszol
gálás mellett 1

Naponta eriezelt friss íelKíottak, becsi és frankfurti virsli. 
Prágái sóflar nauonta fűzve.

Állandóan friss tea-vaj, csemege liptói túró és 
különféle sajtok. Naty vtlaszftk finom czukorkakban1 

Idei fr ss töltésű ásványvizek nagy raktara

Knapp Dávid, 
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 és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
m. HOFHERR es SCHRANTZ féle gőz

cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

gépek és gépré.szek. —

u.

KERN TESTVÉREK
íŰEzer-, gyetxretÉi-u- ée -ve sn e gykeresk edéBe

Alapittatott 1881. LÉVA. Telefon 14.

Ajánljuk mindennemű fűszer- és 
csemegeáruinkat naponta friss fel
vágottakat és prágai sonkát.

Állandó nagy n-ktirurkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
teák, és angol

rumokból.
Teasütemények ülőtök, cognacok, 
pezsgők, cukorkák és déli gyün öl- 
csök legjobb minőségben.

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoizorúk 
és koporsók gyári áron.

r Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 
aiuniinium es valód nickel főzőedé
nyekből, modern háztartási és kony
hafelszerelési cikkekből.

Takarektüzhelyek, folyton égő 
kályhák, fa- és széttartók, kályha
ellenzők, szesz- és szénvasalók, gyor - 
forralok, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, kouybamérlegek stb., legju- 
tányosabb árakon.

Varrógépek
5 é -v i jótállásra.

L e gf in o m el b "b sütemények é e lak odal m 1 torták

Sipiczky-czukrászdában kaphatók
Knapp gépraktár átjáróval szemben.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t gyorssajtóján Léván.

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


