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Hat hóra . .
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Egyes számok
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Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.
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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 és TÁRSA r. t.

Két törvényjavaslat.
A földgázok a kálisóknak hazánk

ban való előfordulását már régen ész
lelték. Ez tehát nem újság, de az, 
hogy monopóliummá teszik, az újság, 
még pedig nem jó újság.

Senkúem tagadhatja a dolognak 
a nagy jelentősegét. Kar, hogy már 
korábban nem karolták föl. Ez is mu
tatja, hogy élhetetlenek, közönyösek 
vágjunk. Mert bizony csak úgy tu
ristaságból 1821. óta, hány előkelő 
magyar vállalkozó, hány dúsgazdag 
magyar főur fordult meg Amerikában 
a földgázuknak a mezején s Német
országban a kálisók területén ?! Jutott-e 
csak egjnek is az eszébe, hogy de 
jó volna ezeket is hazánkban értéke
síteni?! Dehogy is gondolt erre va
laki! Ne csodálkozzunk tehát, hogy 
ny körülmények közt, mi gkeresi s 
meg ts találja az aiiam, de mindjárt 
monopóliummá i» teszi! A földgáz- és 
a kálisonak a monopoliza asa nem he
lyes. Ami riiában mi Uez a szabad 
velseny szárny alti Kuuült tol. Miért 
ne tehetne ez naiunk is es miért ne 
lehetne ez a föld tartozéka, mint Ame
rikában ? Talán azért, mert mint mond
jak, a fö.dgázok s kaiisók használatá
nak tirvenyes szabályozását csak a 
mindenható államtól varhatjuk ? Talán 
azért, mert a különböző iparoknak 
a telepítéséhez rendszer keit, hogy a 
külföldi iparnak a versenyevei szem- 
beBzáHhastunk ! Kár ilyen szofizmákra 
alapítani egy ilyen értékes és fon
tos dolgot!

Az megengedhető, hogy az állam
nak elsőbbségi joga legyen a fúrás
hoz b hogy erre a célra területek en
gedtessenek át; de ba a feltárás meg
történt, akkor tegye is azt mindjárt 
szabaddá, hogy a szabad verseny en
nek az alapján fejlődhessék ! Az állam
nak ez a kötelesBege. Meg kell mutatnia 
a jó példát s bevezetni az arra hiva
tottakat a hasznos munkálkodásba. 
Ebhez kell tehetségének s erejének 
lenni s ez törvénnyel szabályozható is. 
Mert hiábavaló a tok okoskodás. Lát
juk a szemeinkkel, bogy állami üzemek 
legtöbbje nem igen prosperál. Nem 
sikerülhetnek a sok végheietlen időt- 
rabló formasági nehézségek miatt. Hisz 
addig, mig egy állami üzem megmoz
dul, addig egy magánvállalat túl van 
a hetedik halálon. De nemcsak las
san csinálja az ailami üzem a dolgát, 
hanem sokszor rendszeresen rosszul is. 
Nincs nug a kellő áttekintés, a szaba
don való mozog hal ás. A műszaki 
ismtretek rindestn bekíuladnak az 
akiákba!

A monopólium magánosoknak is 
át fog engedtetni, vagyis lesz magán I 
mouopólium is. Jól nézünk ki! Féltik 
azt a tüzelő anyagot s az elektromos ] 
energiát a kizsákmányolástól? Messze I 
vagyunk mi még attól, bogy ilyesmitől I 
tartanunk lehetne! Hiszen az állam, 
ha szükségét látja, monopóliummá ak
kor tehet valamit, amikor ez neki 
tetszik; hát miért siet vele annyira? 
Csoda, hogy még a viziesők nincse
nek szintén monopóliummá téve, pedig 
ezeket jól ismerjük s tudjuk, hogy 
2 millió lóerővel rendelkezüi k s csak 
100.000lóerőt használunk föl! A kizsák
mányolást. úgy látszik, majd maga az 
áfám kezdi meg, amint ezt más tere
ken is eszk Illetjük. Ez egy igen jöve
delmező megadóztatás .esz!

Jellemző, hogy ott kutatti k kálisot, 
ahol az nincs s ahol meg vau, ott 
nem iur.ak, pl. Vízakna környékén. 
Szerencse, hogy fö.dgazra akadtak!

A kálisó monopóliumára azt mond
ják, hogy ez lontos mezőgazaasagi 
éidek. Eddig megvoltunk nélküle is 
es hz Csakúgy ai-. me gmerheéet en nagy 
mennyísegLen loiüul t.ő, hát akaor 
miért telil a kizsákmái yolásiol ? Kálit 
eddig is adiunk a földnek. Természe
tes, ha többet adhatunk, annál jobb 
lesz. Mert, ba gabonatermelésünket 
fokozhatjuk, mindenesetre jó és szük
séges; de ha sok van belőle, ki van 
zárva, hogy a közönség magánosok 
által kizsákmányoltatnék!

Az államnak tehát, ez az egész 
vállalkozása nem a haladásnak, de a 
visszaesésnek a tünete! És milyen 
drákói szigorúságot fognak majd alkal- 
nazni! A munka beszüntetendő, ahol 
rátalálnak s ha az állam nem veszi át, 
hát akkor ki fogja az illetőnek a ká
rát megtéríteni? A végzett munkála
toknak a költségeit kitől követeljék? 
Hát a feltalálásért miért nem fizet az 
állam? Hiszen ez bőven megtérülne! 
És mennyi idő alatt döntenek a bánya
hatóságok az ilyen ügyekben? Ezek 
a hatóságok is, mint minden állami 
hatóság, nem szokott ám valami gyor- 
nau dolgozni! Ebhez jáiul még, hogy 
maga a művelés is korlátozható,

Agrikol állam leven, ellenkezőleg, 
az államnak mindent el kellene követ
nie hogy a közönség, korlátlanul 
rendelkezzek veleI igy a föld termő- 
íégének a fokozása is csak a monopó
liumtól fog iüggui. A kálisónak állami 
monopóliummá való kimondása tehat 
szintén helytelen. .

Hazánk ásványkincsekkel meg 
van áldva; de ba monopolizálunk, e 
kincseknek a napvilágra való hozatalát 
nem mozdítjuk ám elő b inkább en

nek az ellenkezőjét. Ne bántsuk a 
magántulajdont, hanem inkább egyen
gessük útját annak, hogy az hogyan 
válhatik mindinkább jövedelmezőbbé. 
Ilyen eljárással megtalálhatja az állam 
is a maga hasznát. Ne hánytorgassuk 
a bányászat ősi alapját, a regalitást ! 
Elcsépelt dolgok ezek ma már s kellő 
biztosítékot, kitartást, kockázatos vállal
kozást napjainkban nemcsak az álla
mok adhatnak s a közjó érdekének a 
megvédését nemcsak tőle várhatjuk!

Vizy Ferenc.

„A logika kényszere4
— Utazás a kéyezilei ut körű!. — 

irta: Jónás Imre.

Hat ez megint mi ?
„Szabályrendelet Láva r. t. város tiszt- 

vi. elölnek éa alkalmazottainak nyugdijiuté- 
Ez uiég muci rendezve? Erre 

c.ak most keiül a sor ? No, kérem, ez 
g „au turea»! Az a tisztviselő, az a városi 
. ..ozcretiy ti-ciea melolt eltölti 
e>eii.t a varos szolgálatában. V g sieti ve
tik a város nemcsak a saját ügyeit, hanem 

míg az álismét is ; sz adóbeszedést, a 
kulin.ügyeket, az auyaköuyvek vezetését, 
a regá é kezelését stb. Hát ez a tisztviselő 
öreg napjaira éhen halhat ? Ma, muor 
minden állami és nem ál.ami tisztviselő 
nyugodtan nézhet jövője elé, aggkorára. 
Nyugdija van a katonának, a papnak, a 
tai árnak, orvosnak, tanítónak, sőt még a 
muci ásnak is a „Magyarországi Munkások 
Rokkant- és Nyugdíj-egylete" réven, egye
dül a városi tisztviselőkről no legyen gon
dolkodva ? Ez képtelenség. A váiosi nyug- 
dijiuiezet megalakítása a logika kényszere.

Itt as őszi esőzések.
A Kapuközben le he te ti. n átgázolni a 

szennyes vizáradaton. A Kálváriától kezdve 
folyik ide a víz végig a piacon. Útközben 
magába esed minden szeonyot, minden 
piszkot. 8 ennek a vizuoa vagy minek, itt 
kell elpárolognia felszaradnia. A zöld és 
büsiis pocsolyákat az utcaseprőknek kell 
szétsöp örntök az utcán, hogy részint a 
talaját, részint a levegőt fertöatessék meg. 
Hat még a 10,(1(10 ember áitai megemész
tett elei és ital hová lesz ? Vannak, akik 
a földjüket termékenyítik meg ve.e az or
szágút mellett és a kapitányság nem vesz 
tudomást róla. Vannak, akik földbe stl- 
lyesztik és a kapitányság megbünteti őket. 
A rendes eltakarítás pedig bűzössé teszi 
az egész várost. 10 óra után csak úgy me
hetünk végig a városon, ba ezagló érzé
künket asebkendöhe temetjük. Nem a leg
természetesebb dolog-e ló dalalti csator
náiban elvezetni eteket a micsodákat ? 
A Csfiotnézás, kérrro, a logika kényszere.
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Terv nélkül épiteni nem a legokosabb 
eljárás.

Városunk folyton épül, egyre fejlődik I 
össze-vissza, egységes terv nélkül. Megkez
dődik egy-egy városrész az állomásoál, a 
Csepregi-kutnál, a Caigány-ufca végén a 
Zugó mögött, a Kákák-ban, a Hegyalatt s 
nem tudjuk, hogy illeszkednek ezek a ré
snek egységessé. Néró felgyújtotta Rómát, 
hogy rendezettebben épüljön fel. Nekünk 
legalább egy tervrajzot kell készíttetnünk, 
amely a város építkezésének szabályossá
got, irányt szab. Ebben a tervrajzban keli 
kidolgozni azt is, hogy az uj képző körül 
mi módon történhetik majdan az építkezés ? 
Hol legyenek az utcák ? A logika kényszere 
e tervrajznak az elkészítési.

,A balga épiti homokra a házát.“
Az alapok tartják az építményt, azok

nak erőseknek kell lenniök. Léva város 
alapját mindenesetre az iparos-osztály al
kotja. Kisiparosainknak, különösen csizma
diáinknak köszöni városunk létét es fej
lődését. Köztudomású, hogy a kisiparunk 
pang. A hajdan fényes megélhetést bizto
sító csizmadia-ipar ma kenyeret nem ad. 
Ezeken a bajokon mindenesetre segíteni 
kell. A város fenntartóinak megmentéséről 
van szó. Ez első sorban városi, másodsor
ban állami érdek. Selmecbányán úgy se
gítettek a munkájuktól elesett bányászokon, 
hogy d gyárat állítottak fel a számukra. 
Nekünk egy sincs. A módokban egyébként 
tessék válogatni ; de a kisiparosoknak, kü- 1 
lönösen csiamadiáinknak, mególhetest nyúj
tani a logika kényszere.

Elsőrangú kötelességünk a testápolás.
Hogy mennyi szappan fogy el egy 

orsaágban, abból a lakosság műveltségi 
fokára következtetnek. SzsppaLgytra van 
városunknak ; de fürdőszobával kévés em
ber dicsekedhetik. A poiu.oknak a tisztán
tartása sok-sok betegségtől megóv bennün- i 
kei. A reuma e,len nagyon jónak bizonyult 
a gözfuidö. A varos legtöbb iái. osauak 
nincs módjában a fővárosba, vagy más vi

déki városba utazni hetenkint, hónaponkiut 
csak azért, hogy megfürödhessék. Ha ma
gánvállalkozó nem mer bele fogni, a város
nak meg kell oldani a fürdöhiányt. Ez a 
logika kényszere.

A szüret rosszul vágott be.
Eddig a lévai ember könnyen beszélt. 

Ha nem volt iható vize, kiment a hegyre 
és beszedett a jóból. Az idei termés kevés 
is, rossz is. Azt is el kellett adni, hogy a 
munkáltatásnak legalább egy része megté
rüljön. Kénytelenek vagyunk a rossz vizen 
élni. Mennyi betegséget szedünk ez által 
magunkba. Aki négyezázszoros nagyításban 
megnézi a kutvizemket, látja, mi'y förtel
mes állatokat iszik meg. Víz nélkül már 
csak még sem lehetünk. A kenyér után 
ez a legszükségesebb. Vizet keli lakóinak 
adnia a városnak. Furassuuk artézi kuta
kat és vezessük be as egészséges ivóvizet 
minden házba. Ez is a logika kényszere.

.Meus sana in corpore sano.“
Nemcsak városunk fejlődő gyermekei, 

de a vidék fiataljai is ide sereglenek inté
zeteinkbe. Görnyednek a könyv me.le't, 
szívják a romlott szoba-levegőt, az egész
ségtelen iskola-levegőt. Hogy mekkora szük
ségük van ezeknek a gyermekeknek a moz
gásra, a játszásra, a tornászásra, azt oly 
Bzépen fejtette ki hosszabb cikksorozatban 
dr. Karafiáth Márius, főorvos, e lap haiáo- 
jain. S nincs egy tornatermünk, nme. ját
szóterünk. Hogy legalább a város által fenn
tartott iskoláknak tornatermük és játszó
terük legyen es a logika kényszere.

Lesz tavasz, lesz meg nyár.
Varosunknak megvan az a nagy hát

ránya, hogy se hegye, se erdeje, fia faifele 
Visz a garamvöigyi vicinális, felébred lel
kűnkben a vágy, vajha egy hegyet áthe
lyezhetnénk abból a soktól a mi kis váro
sunkba I A hivatalnokviiag csak úgy, mint 
az iparos- éa munkásosztály vágyik munkája 
után az ózOLdus levegőre. Nincs hova men
nie. Kénytelenek poios uicaiukat róni es 
a füuedt levegőt szivei. Mindenki nincs ab

ban a szerencsében, hogy szőlőt vegyen. 
Pedig ba nincs valakinek, akkor a kocsi- 
utón járhat csak a Kákákban is, a Kereszt
hegyen is. A logika kényszere, hogy a város 
befásitsa a Kálváriát vagy más alkalmasabb 
helyet, hogy ligetünk legyen.

Ez mind logika kényszere és uem teg
nap lett azzá. Mikor nyernek ezek elinté
zést? Ha logikával megehetne oldani eze 
két a szükséges kérdéseket, már rég készen 
volnánk. Pénz kell ide, kerem, sok pénz.

A képezdei ut loyika kényszerűségét a filo
zófus kénytelen distingválni. Ha Lem ut 
mellé építették a kepezdet, utat építeni 
hozzá a logika kényszere : concedo ; ha van 
már hozzá ut, még egy utat építeni hozzá: 
subdistinyus. In futuro : transit; in presenti: 
simpliciter negO. Érzem en is, hogy szép 
volna, jó volna egy másik ut is hozzá ; de 
tudom, hogy a város nincs abban íz anyagi 
helyzetben, hogy most 50— 60 ezer koronát 
ebbe az improductív útba befektessen.

Az állam, bizony, szívesen veszi, ha 
nemcsak telkei és utat adunk ; de be is 
kenneljük a telkei es kutat is furatunk 
neki. Hogy Léva váiosa így nyujou az 
állam hona ala, az ellenkezik a prudeu- 
oiaval.

Valasz a lévai polgármester legújabb 
szabály rendelet-iervezetere.

A jó es tiszta ivó-víz mai időben 
egyik legfontvaabb egeszsegügyi követel
mény, ezt tudva, a vidéki varosok közül 
azok, amelyeknek viszonyai megengedik, víz
vezetékeket létesítenek, mikiiai lakosaikat 
a raga-yos betegségektől is ovjáa ; hiszen 
ma már közűmért do.og, hogy a koiera, 
tífusz s b b-cuusai, leginkább a fertőzőit 
taiajbol, a kuiaana sz.vargott víz aiial jut
nak aa emberi szeivezetbe; vaiOoUuk 
szeieoceéueu alacsony fekvésénél fogva, kút- 
jaiok leginkább ta.-jviz tzriamu-z, s ao- 
leraVes.eiy lUejun v.zUa eiVezete vta-e.yei*, 
ho,y ip a kú tra, e sínem, ennek Oaa az, 
hogy az idén jelentkezőit szórványos meg- 

T A B C A.
Édes anyám sirján.

Engemet ia kihoz, hogy bolyongok szerte, 
Valit un bús érzés a'térnél ö-kerlbe. 
Lelkem aggódik, nekem ia vau ottan 
Százszor megadatott draga, szép halottam.

Édes atykui pihen ott egy aiihalomba. 
Melyre fakón, sárgán pereg a fa lombja, 
ti amíg a világban járok, önfeledten, 
E drága porokhoz visz engem a lelkem.

8 amig a fejfáját könnyes szemmel nézem,
▲ szerető lényét mind közelebb érzem. 
B amint száll az este violaaziu árnya, 
Mintha átölelne lelke feher szárnya.

Nem tudom elhinni, bogy elmúlt egészen, 
A jóságos arcát most is látom, nézem. 
Habár ölnyi mélyen rideg hant borítja, 
Birja mohos zárát a lelkem kinyitja.

Habár eltűnt, mint egy veröfényes álom.
▲ létének nyomát újra megtalálom.
Csak szivembe neszek, ti mig könnyem kicsordul, 
Hófehéren, tisztán elötün a porbul.

Ü, ki volt s szeretett, nem ia lehet röggé, 
Édes anya volt és élni fog örökké.
▲ s Ö lelke kisér a világba járva, 
Gyengéd szeretettel fedez az ő szárnya.

Élet nehéz terhét valahányszor érzem, 
Birjánái a lékem megenyhül egészen. 
K jő a sirból is, letörli a könnyem, 
• felveszem a harcot újra bátran, könnyen, 

tfer$éJ( Jáqos.

Karón borsó
irta : Járást ferzso.

A bűnügyi krónikását o.vasva, úgy 
találjuk, bogy a rendőrök ügyo.sege a fo
gatba száz- meg szá*t«ie fajtajat alkalmazza 
az umeretlen es esetleg megugrott tolvajok 
a más gonosztevők kinyomozátára es meg- 
keritesere.

lévai csizmadia, akiről ezen kis 
történőiben szó lessen s akit úgy cehbeli 
társai, mint a város lakosai a furfangts 
csizmadia Leven titulállak, mert nem vo.t 
rá eset, hogy rajta valaki kifogott volna, — 
mar körűibe.ül nyolcvan év előtt a tolvaj
fogóin, k olyan leleményes cse.ét eszelte 
ki, hogy ez ntmc.ak e heiyen m4ió a 
megemntesre, hanem a mostani detektívek, 
— akik pedig legújabban kü.ön tanfolya
mokon tamljak a mesterségükéi, — aligha 
tudnának ennél jobbat és biztosabbat ki
találni.

No, de tartsunk rendet I
Régente, a régi jó világban, az a szo

kás dívott a lévai mesteremberek kötött, 
hogy amint valamelyikük átesett a reme
kelek nehéz és kinoa tortúráján, — ha a 
jusbói nem szállott reá egy—két darab 
szőlő, — első kötelességének ismerte a 
Kákákban vagy az Orbán-, Nixprót, Ké
résit-, Ör- vagy a Vargahegyen szőlőt vá
sárolni, ahol napi munkája után, a jóízű 
karcot mellett, fáradalmait kipihente.

Nem is volt azelőtt Lován igazi céh- 
beii mester, akiuek legaiabb egy szőlője 
ne len V0iua.

A H.deg-o.dalon azonban uem szeret
tek szőlőt ozeiezm ; meit ez a begy — 
miut neve is muiaja, — mar a.kor is 
olyan rossz hírben alion, hogy olt m< g a 
kauikuiáoau is elfogynak a szolók.

Col.médiánk apjaló. örökölte a Varga- 
heyyen bírt, jokora kiteljedesü szuiojer, 
ame y — gondos mivelea ménéit — annyit 
termett evenkiut, hogy néha meg óbornak 
való is maradi belőle) jól.ehet sem magá
tól, Bem másoktól — amint ez akkoriban 
álialanosau beveti szokás von — mm saj
nálta a lopoiöaöt minei sUiüuóen a hor
dóba manogaiui, ezt mondogatván :

— Uoy-e, sogor, jo bői ? 1 Igyunk 
hát 1 Ha ez e.fogy : ad az Isién masiaáti

E azon edes reménységgel sziveikben, 
hogy .’ majd ád az Isten másikát, — mert 
volt mit s mert jól is esett nekik, hat — 
ivának.

A szőlő venyigéje nem is busitotta a 
csizmadiát ; mert hiszen a sárga-, feher- 
fekete- és vörösgahéiek, a tokodi, a vízes
és sárfehér, a vörös- és törökdenka, a fe
kete- és fehérkadar, a juhfark, a ráczfekete, 
a bárzsiug s egyeb regi fajták, melyeket 
mostanság amolyan cifra és szinte kimond
hatatlan nevű fajok szorítottak ki helyük-
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betegedéaek folytán tarthatni attól, hogy a 
övő tavasszal nagyobb mérveket fog 

ölteni.
Városunk pénzügyi viszonyai nem en- 

,>adik, hogy az annyira szükséges, de költsé- 
«a visveteték a bősei jövőben létrejöhessen ; 

°y körülmények között valóságos áldás, a 
,rméssettudományi közlöny múlt év folya

mában >s kidiosért szántói természet i a szén
avas víz kútjának közelsége, mert ily utón 
árosunk lakosságának jelentékeny lésze ki- 
jgástalan, tóz’a s baktériummentes vizhez 
ut, mely a többi ilynemű vizekhez
szonyitva, elég olcsó is.

De mi terveztetik most ? városunk t. 
olgármeatere, egy szabályrendelet-tervezetet 
olgozott ki, melynek célja — hogy a vé
na növekedő siüktégieteit ne kelljen pót
ló-emeléssel fedezni, — az ásvány- éa 
rrasvizek iogyaettási adó alá vonása, az 

ezeknek megdrágítása.
Ezen Bzabályrendeiet-tervezet váró

inknak egészségügye elleni merényletnek . 
evezhető ; tudom méltányolni a t. polgár- ! 
esler úr azon törekvéset, hogy a város 
védelmet szaporítani törekszik, de ne te- 
ük est egy fontosabb ügy kárára, keres

nünk más kereseti forrást.*)
As indokolásban azt mondja a t. pol- 

aimester úr, hegy, ásványvíz ivás luxus 
dolog, a csak gazdag ember iszik ilyet, en- 

edjen meg, de en Léva város lakosai között 
o«ak egy gazdag embert ismerek, a ez nem 
togyaszlhatja el, ugyancsak as indokolásban 
I,-.,öntetett 150,000 üveg természetes szén
savas vizet, de ismerek nagyon sok nem 
gizdag családot, mely Báját jól lei fogott 
érdekében, mert közeit kútjai egészségtelen 
vizet tartalmaznak, csakis az ennél úgyis 
drágább természetes szénsavas vizet fo
gyasztja ivóvíz gymánt; m>, midőn a 
szükséges élelmi-szerek drágasága ellen or- 
szsgszerte küzdenek, ue akarja a szükséges 
jó es egészséges vizet drágítani, hiszen ez 
aözstükaéget kepez ; addig, míg más jöve
delmi forrás nem nyílik, forduljunk csak a 
pótadóhoz, ha kell, amely más városok pót- 
adójat tekintve, meg éiég mérsékelt, s ez

Ml bllöganjuk est is adóalapnak akkor, lia a vá
ros kózonsego más, kifogastalan ivóvízhez juthat. Ilyen 
lenne az artézi kut-viz. Adja leien, bogy ehhez jut 
11 ásunk miudlelöbb, salán készséggel járulunk a többi 
kozott — ezeu adóalapra mulató javaslathoz ia; adóig 
mi is fe.függeszlendönek véljük a javaslat előterjesztését.

Szárit. 

a legigazságosabb is; s az a csekély emel
kedés, mely ez úton áll elő, Benkit sem fog 
érzékenyen sújtani.

A gyógyvizekkel egészen röviden vég
zek, ezek amúgy is elég drágák, s ezek 
nem élvezetből, de gyógyszer gyanánt fo
gj a-ztatoak, az’, akit a betegség Bujt, ne 
akarjuk meg fogyasztási adóval is sújtani.

Arra kérem a nyilváL osság előtt a t. 
polgármester urat, vonja vissza ezen általa 
kidolgozott szabályrendeletet, a bizonyítsa 
be ezáltal is, hogy e ötté a közegészségügy 
egy igen fontos érdek. Senki sem gyanú
síthat azzal, hogy pro domo beszéltem volna, 
magam nem vagyok áiváuy viz-fogyasztó, 
mert tudvalévőén udvatom kútja oly jó vizet 
tartalmaz, hogy nemcsak a közeli, de a 
távolabbi utcák lakói által is igénybe véte
tik, váljék egészségükre.

Léw, 1910. nov. 9.
Medveczky Sándor,

gyógyszerész.

Az ásványvíz tervbe vett 
megadóztatasa.

Miután a fenti kérdéssel e helyen bő
vebben nem akarok foglalkozni, de azt szó 
nélkül sem akarom hagyni, kerem e levél
nek a ,Barsu-ban való szives közlését.

Tekintetes Elnök úri*)
Léva város polgármestere a következő 

szabalyrendelet-tervezetet szándékozik a 
képviselőtestületi közgyűlés ele terjeszteni;

„Léva r. t. táros szabályrendelete az ás
vány-, forrás- és yj ártott vizek után fizetendő 
fogyasztási adóról."

A tervezethez 1756/1910 sz. a. csatolt 
indokolásból kitűnik, hogy a polgaimester 
hosszas helybeli hivatalos müaödese ellenére 
nem szerzett arról tudomást, hogy a szántói 
savanyuviznek Léván közegészségügyi jelen
tősége van.

Ezeu aözegészsegügyi jelentőseget, te
kintettel a városszerte uagyobbára CBak 
talajvizekkel etetett kutakra, melyek bizo
nyos járványok esetén felette veszélyesehké 
válhatnak, nem aell Emöa úr eiőtt, mint 
szakember elölt, tárgyalnom. Azt is csaa 
mellesleg pendítem meg, bogy eppen ezeu

Ezen levél — mint éltekül link —- <i váioa 
egédzeegügyi bzakouztaiyanak eluukeiiez. dr. Frowiuer 
Iguac tb. megyei ii>orvo»hoz vau íulezve. — Özeik. 

közegészségügyi jelentőség az oka, hogy a 
szántói savanyuvia rendszeres fogyasztása — 
nemcsak, amint a polgármester indoko ásában 
kiemeli, borral luxus cikk, — hanem ivóvízként 
— talán több, mint féiszázada polgárosodott 
meg Léván és ez oknál fogva itt mintegy 
életszükségletté vált igen sok emberre nézve.

A szabályrendelet tervezete tehát oly 
természetű, hogy azt nemcsak pénzügyi 
tekintetből lehet, de közegészségügyi olda
lánál fogva közegészségügyi bizottságban is 
kell tárgyalni.

Nem oszthatom a polgármester nézetét, 
hogy a savanyuviz élvezése Léván csak osz
tály privilégium. Mint orvosnak, ezen felfogjás 
ellen határozotton tiltakoznom kell és tekin
tettel rá, hogy a polgármester tervezetének 
éppen ezen, az indokolásban világosan meg
jelölt, de mindenképen téves nezete híveket 
toboiozhat, a kérdést Léva város közegész
ségügyi bizottságéban tárgyalandónak vélem.

Kéri in tehát tekintetes Elnök urat, 
szíveskedjék a közegészségügyi bizottságot 
egybehívni és a jelölt kérdést a tárgysoro
zatba felvenni, annál is iukább, miután az 
ivóvíz kérdése — tekintettel a kolera ve
szélyre, mely ha mott nem is, de talán 
tavaszra komolyan ránk zúdulhat — több, 
mint időszeiü.

Léván, 1910. nov. 9.
Dr. Karafiath, 

városi képviselő, 
a közeg, biz. tagja.

Különfélék.
— A népszámlálás. A városunkban 

megejtendő nepBzámiáJásra nézve a városi 
t nács már megtette a szükséges előkészü
leteket és az ide vonatkozó törvény értel
mében a várost a tizedek szerint kerületekre 
beosztva, — kinevezte a kerületek számláló 
biztosait. Ezek a következők : sz első ke- 
lüietben : HŐS Simon, — a második keiü- 
letbeu : Ghimessy János, — a harmadikban : 
írecska láván, — a negyedikben : Kiss 
Uyula, — »z ötödikben : hányái Ferenc,
— a hatodikban : b'varba Endre, — a he
tedikben : Sárhegyi Jai os, — a nyolcadik
ban : Klfpócs Ietvi n, — a kilencedikben: 
Jaross Kerete, — a tizedikben : Deák Adolf,
— a tizei egyedikben : Tokody István, — 
Ftiüivizsg áió biztosok: az 1—IV, szám átó

röl, — komló módjára hozták meg évről 
évre a bő terméseket.

Annál több gondot okoztak neki a 
karók ; mert bár minden évben szaporította 
azokat, a számuk nem lett nagyobb; sőt 
mindig jobban fogytak, még pedig rém- 
ségesen.

— Hm 1 Kutya van a begyen 1 Mor- 
mogá magában. — Lopják a karóimat I 
De kik?

Járt, keit, kutatott az összes szomszé
doknál, bejárta az egész hegyet, — de nem 
bírt a tolvajok nyomara jönni.

Ejnye no I Adta tekom teremtette I 
Nem azért viselte ö a furfangos nevet, 
hogy rajta hoimi hitvány karótolvajok ki
lógjanak 1 Elhatározta tehet, hogy kifürkészi 
a inptotokat, ha mindjárt aa ördögökkel 
trafikálnak is. Es a diktumból faktum ia 
lett, mert ezen fogadását valóban meg is 
cselekedte.

Tavasakor, egy-két héttel a karóverés 
elölt, minden nsgyobb és jobb karóját 
.ehetett körülbelül 400 darab — behordotta 
a hajlékjába b ott íart ajtó mellett, suty- 
y ómban az összes karóknak felső vegén 

egy tágas és elég mély lyukat fúrt, amely
nek aljára nedves földet siórt s erre egy 
orsószemet helyezvén, jó erősen betakarta 

folddi 1.
Est • ksrófurási műveletet a mostani 

nyurga, pipaazátvékonyságú fenyökarókon 

bajjal produkálhatta volna ; régente azon
ban a kainkat tölgyfától készítették és 

olyan vastagok voltat, mint a kaiom a igy 
azoknak felső részé kerületének meg sem 
kottyant egy közepes túró.

EAeszüiveu a titkos munka, a karókat 
kirakta a bsjlek elé. Nem felt el három 
nap es a kaiók javsreBze eltűnt. A csiz
madia moso.ygott egyet s a megmaradt 
karókat a saját szőlőjében a tőkékhez 

kivervén, a legnagyobb türelemmel és 
kíváncsisággá! varia munkájának ered
ményét.

A nthzny nap múlva bekövetkezett 
tavaszi, csendes, meleg eső életre keltette 
a kaióba ültetett borsót. A csizmadia elé
gedetten dörzsölgeite kezeit végig jár
ván a hegyet és a borsót növesztett karók
ból nagy bölcsen megállapítván karóinak 
tolvajait, — a kövelkozö vasárnap délután
iáik — fontos tanácokoiás c.mén — tisz
teletiéi meginvitálta szőlőjébe a hegység 
elöljáróságát es a három szomszédot is, 
Skikbek szőlőjében borsóval díszelgő karó

kat talált.
A gyülekezés - a hajlék előtt annak 

rendje és módja szerint megtörténvén, - 
. csizmadia szőlőjébe vezette a társaságot 
és a borsós karókra mutatva így szóit:

_  Hát, hegybíró és szomszéd uraimék, 
láttak e már karón borsót ?

A jelenvoltak tágra meresztett szemek
kel nézték a különös esetei és ,a hegybíró 
jutván először szóhoz, bámulatának tudakoz 
és komoly ábrázattal imigyen adott ki
fejezést ;

— No, hallja, komám 1 Nem hittem 
vo'nz részemről ilyen csuda szemléléséti 
Négy álló esztendeig vándoroltam : Miskol
con és Debreczenben is voltam, sokat 
tapasztalván és már a kenyerem jovát is 
megettem, — de ilyen csudát, hogy a ka
rókból borsó nyött légyen ki, — még nem 
láttam! De mondja csak komám: hogyan 
eshetvén meg ez a dolog és mi közünk 
lévén hozzá ?

A csit madia egyet-kettőt sandítva a 
három ludas szomszédjára, — következőleg 
válaszolt:

— Talántán, voltaképpen igaza is va
gyon hegybíró komámuramnak, hogy semmi 
böie az én karóimnak ezen csudálatos 
mivolijához ; de annál több van nékem és 
majd akkurátusán megmagyarázandó is 
leszek, hogy ez a csuda, olyan csuda, ami 
nem is csuda ; meit ezt a csudát én cse
lekedtem, még pedig azért, hogy megfogjam 
vele az itt sunyitó loptoeokat, akik már 
nagy idő óta dézimát szedőnek karóimból. 
Az ö szőlőjükben is található borsós karók 
_  Isten és ember előtt — nfnd az én 
jószágom, mert a borsót én ü.tettem vala 
beléjük I



B A K S 1910 november 6.
4

kerületben : Szilassy Sirdor, — az V—Vili. 
b»n : Farkai Tivtdar — a
IX—XI.-lou : Stern Sándor javada n>i hiva
tali ügyvezető. — A lévai és garimizcnt- 
kereezti járás néptz/m'á'ó bistossi e hó
10-ér,  déle ött a váioebáz rágyteimében 
köiös értekez'etet tartottak, )molyén az 
egyöntetű eljárást álbptowák meg.

— Főigazgatói látogatás. Firchala 
Imre, a pozsonyi tatkeiülei főigazgatója, 
e bó 7.-én érkezett Lévára s két napot 
töltött városunkban, amely idő alatt meg
látogatta a főgimnázium összes o-ziályait. 
Látogatásának eredmenye fö ölt — mint 
értesülünk — a tanári konferencián teljes 
megelégedését fejezte ki.

— Tudományos felolvasások. A 
főgimnázium es az a.iami tauitoaepző-mtc- 
zet tanárai együttesm úgy, mint az előző 
évben, az idén ia tudományos felolvasásokat 
és előadásokat fognak tartani a főgimnázium 
rajztermében. Összesen hat előadás van 
tervbe véve. Az e bő december hó 6.-án lesz, 
amelyen Futár Zo.tán a müvénél és illés- 
ről tart felolvasást. Fertetics István kísérle
tekkel kapcsolatos előadásban a nagy fe
szültségű és napóra váltakozást! áramokat 
mutatja be. Hisssűk, bogy varosunknak a 
tudományok és művészetek iránt melegen 
érdeklődő közönségé most is tömegesen 
fogja lá'Ogatni az élvezetes es itm-retter- 
jesztő felolvasásokat, me yek mindig délután 
6 órakor kezdődnek. Bsiepti-d.j nincs.

— Kabaré-estély. A casino vigalmi 
bizottsága f. ho IV. en az egyeiü.el helyi
ségeken kabare-estelyt rendiz, ameiyen a 
rendezőség a tagoz által bevezetett vendé
geket is szívesen fogadja. Az estely, ameiy 
iránt igen élénk érdeklődés mutatkozik, — 
8 es fel orakor veszi kezdetet,

— A kegyes tanitőrend névtára 
A magyar kigyes lani-orend vezetősége e 
napokban adta ki az 1910—1911. tanévtől 
szóló névtárat, ameiy szerint a hazafias n 
buzgó k ultur-miesziot teljesítő rendnek ba
sánkban összesen 26 há a, ineiö eg isko ája 
van. A rendnek iotok : Alayyur Gáior. A 
rendtsgok összes szí ma; 404. Kzea közül 
á.dozópsp — köziük egy gyiizent es egy 
aranymisés — 277, ünnepe yes es egyszuü 
fogadalma* növendék 97, fog. d. mai mm

A háiom szimezed Lhorgsaztott fejjel 
és pironkodva hallgatta a CBUiu.dia ez.Van. 
As elöljáróság azután szemlét tartván a 
gyanúsított szimsstdok szőlőiben s ennek 
alapján meggyőződvén a csizmadia vácijá
nak igazságos voltáról, — az ügyből kifo
lyólag nem csinált kihágást pert, ameiy 
hónapokig is eltartott volna, — hanem 
bíráskodási jogánál fogva s a hegység statú
tumainak paragrafusai szerint, rögtonösen, 
ott a helyszínén meghozta az ítéletet, amely 
igy hangzók :

hlinekutánna a karók enopása a tete
jükből kihajtott borsók á.ial a napnál vilá
gosabban kivilágosodek, — annazutánua a 
lopásban találtatott bűnösök a h gyseg 
kasszájába fejenkint 5—5 pengő foriniok- 
bak befizetésére Lün.elieiuei., — megha
gy atvan ezenfelül, hogy a borsos karók 
kiszedetven, 24 órák e.mulasa aialt alta.uk 
azon Le yre hoidaaaanak, a honnan euo- 
pattak vaia.

Csáki Magda.
Népromanc.

Perec partján találtak egy kis kendőt. 
Kid lehet én jóságos terem, öm? 
Könnytől ásott, tele sírra 
Minden sarka, közepe, 
De has lehet, én Istenen, 
▲ki azt elvesztette!

Csáki Magdát keresi már az anyja,
▲ faluban utcahoaszat eiiatja:
Gyere haza kia violám,
Gyere haza gyermekin!

Bárkid légy, nem bánom már;
Jiagy dolog a szerelem.

tett 5, ujorcnővendék 25. A rendnek leg
öregebb tagja Matusik nép. János, nyup. 
állami főreáliekólai gazgatótanár, aki 1845- 
ben siű'etett és 1834-ben lelt a iend tag
jává. A fcg muiziumc klán működő 233 
tanár közül 214 ok eie’ee, 16 szakvizig - 
latos, 3 alapi izsr,álatos taiár A rer d veze
tése alatt levő feszes lekoiakban az 1910 
—1911. tanévben 9265 tinuó vob, 230-cal 
több, mint az előző lan v fo yamán. Az 
elmúlt tanév a’att a teidiek hat tagja halt 
meg, köztük Kustár I’nác, a rend legidő
sebb tatja, korának 98 es szerzetesi Jeté
nek 79-ik évsben, továbbá Szárnovszky Ede 
és Kövessy Ká mán, akik egykor a lévai 
főgimná, uo Ilin is mütödtel.

— A Barsmegyei Általános Ta- 
nltÓ-EgjestUet vo kezi a. >.ai>gose eut 
eideaiodese m lett e Ló 10 en Léván tar
totta ülését, amelyen a nap rendre tűzött ée 
megvitatott tárgysorozat kapcsán a köröknek 
kü.önöaen figye mebe ajau.js, hogy az új 
tanterv és az ezzel kapcsolatos tankönyvek 
körül eddig szerzett apasztaiatsikai komoy 
és beható taiumáuyuk tárgyává tegyek a 
erről a közgiül suek jelentest nyuj sanak 
be. A választmány előkészítvén atö gyüLs 
anyagát, e.hataroít., bogy a közgyűlés jövő 
évben Léván, ez U) tanítóképzőnek felava
tásával egyidejűleg tartassek s hogy az azon 
való megjelenésre az egyesület a tauitóki pzö 
volt növendékeinek is megadja a modo'. 
Gyűlés u>án Tomcsányi Jáuos, sir. tanfel
ügyelő Vese e e u.el ett ku dotiség kereste 
fel a vtros | o gármes’erer, ári aria kert 
fel, hogy a Tanítok liá-.a számára a Város 
as uj unitóatpzö siomszt drágában levő 
telket adcmaiyoiza az egyetüienek. A 
po garmesier tejes ke.usjgcl megi^erm, 
hogy az ügyet a egköae.elb klt.ido köz
gyűlés ele fogja terjeszteni. Amennyiben az 
egyesület a varia ol megsspja az óhajtott 
le.ket, a vá a zimary a.onnai megindítja 
az epnktzesre vonalközé eiö.eges e -ndoker. 
— B zva a k■ pvite.öiesiü el nagyle.lü.e- 
geben, melegen oh.jtjux, hogy a varos a 
telek adom Dyozasavai tegye lehetőbe a 
hosszabb idő ó a tervezeti T ni ók Hszanak 
mar a köie jövőben v-ió lei esi eset.

— Lelkeszválasztas. A báti ev. 
■ g>hsz — ui.ut t.r esu u*.a — e napokban

Gangos házad, tükör szobád hiába.
Ablakodban a rozmaring, de árvái 
Pertc-pa'ak vize néma, 
A kis kendő oly hideg .... 
Síi hatsz, ríhatsz édes anya. 
Választ nem ad teneked.

• •

Szól a harang: 
Giling-galaug 
Halott van.
Egy szerelmes
Kia lái.y szive 
Meghasadt a 
Habokban.

Amott hozzák 
Hazafelé 
Szekéren.
Nétfy c mérés
Ökör húzza 
Lasbu, néma 
Lépésben.

Száz kis leány 
Virágot hint 
Útjára.
S/áz legénynek
Könnye pereg 
A szekérnek 
Nyomába.

• •
•

Szól a harang: 
Giling«galang 
Temetnek. 
Sir a falu 
Sir az erdő, 
Könnyet hullat 
Setét f ILő, 
Ha leány-sziv 
Reped meg. y. j.

tirlott közgyüc-Ben ioglaiáozott a leike.si 
állás beiö.iccénk J.eide.e vti ét kimiiuo.i. 
a további pióbactóioklank lariássu.a műi- 
lötéset n ejiybáigu megh vássai Jmenszt y 
Jái oh deviCtei jeifeftzi <ÜLletie ti a tt 
meg e. en evben el is fogtálja uj álla>at.

— Polgári menedekhaz Körinöc 
banyán. KuiinócLaiya thtut e lo u <u 
Unott kc*pyütatn taigyzita Krttsiner A- 
bert nyugdijakon tiLcaibri oi\oa a»pitó 
oklevelet, mely íztr.iit bt akt, kertjei ea 
nsgyobb telkét a vfcioankk bGOZoany o^za 
pogaii meLedekbáz ce jaira. A közgyűlés 
az ajándékot halas löoköieltel tiiogbOta,

— Fai isi pedagógusok és varo
sunk tanil.01 nA kúuoi nvina Vagy vioo*a- 
IDAiadl Éjtline ÜÖ IblJlltbál tb pailiügnBat 
1 iA*.ro ó tollúié.44, —• auieiyei Grusseltn 
A OatOD, a ion*.m m.aa nagynevű te-'-•!«.úja, 
lbbö.-üMU aiap*ioit a meyuea lotnesányinét 
Czukrász Róza <s ivaiO muuKataroa<-aaun.«*feja,
— évi jclduteatíi e ho b -<*u Ghunessy JalOó 
ta lióuaa la megküldött?, akii az egycoüiet 
azon bitó, ó ea iaCmdaagu muu&Hjáort, hogy 
t'ebó Jaiioa uevü öukei ikkUihva^yai a iuuO- 
m rn.aai U4Ód»í.or »i*pjau boáiéiul, oivaani, 
írni ea azamotui m g Am ObbM, d.o.ok evenuA 
ea bi ouztreuiuiűi Kituieble ki. — A jcLuiea 
egyeoaeui azért is 1Keu erdoneo, mert 
behatóan es diCaero azavaa kiaereteoen 
íeinerteu ea szói 01-azOra aöz.i a lévai taní
tok éa Grossslm Em i, az egyeaümi eiuüae- 
Vei, a h.ruui eu ti anci* pedagvgUaakbi a iouu- 
miuaika inodöZei eutia ioikar .ias«» oa lerj^cZ- 
tcae lajgjrtb in ho cöü*-ö->eu vanuti löfciaaüi.
— Arn duu Ghtmts y Jánosi uioiegeu ud»ő- 
zo.jua hiiÜmc.iBc aiaaiUtanOj, egyiuimi 
OoZiUvb ÖlUiBliuuüiií adunk alicjezeai a maga 
nemebeu ia.au vi'~zagszorití par«.lauui mi 0 
a.ou viotOi-y ioloii, m„.yuei ioóVa varvoUuk 
lallllOl kÖZVoiieu ÖacZeaOvieiccUo JüLietk a 
•eg* ivaioüb ir»ncia pea»goguaukka , aatk a 
iunuuiimiKai modoZciuca. leiueo tela«.ro aaa- 
cTi ea ei eu mudozer aiapjáa nlttíjbebl 111 li- 
rödccliaeil mellű eut in .i ea u eu reazsuaibik 
VaruoUuk töioavo iann.üá»«

— Kulia aduuiauy. A he.ybeii tő- 
g tuilaaium ööOi.i--Egj wU.clű e no 6-aU 
cMiiULb Uivaeu esüavaiu.ia, bugy ÖUU nüuluü 
aöál.eg LÖ-CvcbiU M lu& UludK.UUI 16
BZvgeujeü 8U U.ojat ialja leli lUUcVai.

— eviuugy aiosiLubi sLatitízLÍAa. 
A be. UQ j Ili női. wl u U.puuü*u bobvu oUiáJ 
•Zi. a Kiinu at-aai, «Uieij lü-AoUIui »Z iülU. 
ti v beli eu, edciycaeii uo> m»by doi.aju&i ül. 
K aztiiini a muil eV iuíjmuiau «a egcaa 
uiczagbmu lböb ne v wagj at uoi. aa eugoUe- 
iye«.-.eiuil az ii.ckoutij in.uioaveimül Miuu.

— Tűzrendészei! szanaijz<*t. A 
Vaiittb- Bo &0«v^ü«s<kMUo) 1 Ul uiosio. ea sün- 
btigi ea iu»ga«z e.ilii. iBau.aa co k.od^duvuk 
rebk.cie tu^ieudvBzeiá ai.«b«iyhíj 
rneje. a á.eveaehi laau.aK uek*riaui au.o- 
iBoth. ib bz*bayzal Ce:ja az, hügy raa*vM- 
l«aaak a gyue^ckui. líLfCut. üoö.bu *gyoia 
lMuue. Ü joie.

— A kezbefaiiee uj beosztása. A
v*iu.cfeycu. ben Lute tbü^MVg 1. ovi
no Vt 111 bei he eibtJciOx xezuve a ZjiIv *gyar- 
mau w. au. pvaiauiv«i«i aez.booiuai Korú
ié Le bűi m baialUoai in. kir. poiahi >aiai 
kezbt 8.10 aeiu.vltibd Odá-taiOt** be.

— hueilegjavito tanfolyamok. 
A keiei».cuc.<.uucy i m. k.f. uiiuccer 
bc7b9/L91U. a^uiiiu locraitav.l zozu a 
bBiöébtuoiuii ea Jparaainarakkai a mérleg- 
JaVliO dii ivjkmua lantéi Vet. ib lantoiy amok 
renQczeavVei * luinip»ri azakioKOiMZ biaaiiak 
meg (aoi Uávlüuahuz iuga.Ui.eioüÜ Oouez : L Lo 
ip«j lo. o » Kaobb, icni.palá bibkibko.a (iu.niC- 
uanya, (ijui, PutcvuJ auuVa áZ tildékéi- 
lea luidu UmLuaK, A fe«UAMlM akOBzSigobeu ad 
további iöiVifagOoituai ea közi emu a je- 
leuikezéat.

— Eljegyzés. Weisz Gyula, We.ái 
Jus.et ,tv-i bun..g^aer>iiatUu t.«, e.je6ye«i« 
Lusttiy Alarb ti* ai ljobOnCZOUe

Uj körorvos. A aórmöcbi.nya- 
Videói ojvOoi büiutu Üreaedobben volt 
böruivooi kiiaara dr. Kitin Uuön magyaronki 
gyatiorio orvos vaiabaimiou mjg.

— Diágább lesz a szivar és a 
cigareita. u,ttl uuo.yo.,
hvty Ibii. t>vi jul.us ho 1 .ói a douauy- 
tja. uiaojoa arat lei ceaauoZ ömölve. Még 
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pedig ettől az időponttól keidve a közön- 
siges be to.d , úgynevezett hossitú szivar 
ara 1 tilieriei lesz oiágsbb. A lövid szivar 
ő fiUer leijeit 6 fiuer lesz. A közép es 
übimstb mnőugü biliö.di gysnnánj 2 
h.Kitel lóg negoisgu ni. A irthutó ara 16 
túlér be.Jet 18, a önimkae 14 be jeti 16 
es a iigaiiiatze 18 hliir heijett. 20 fillér 
lesz. A ku.ölnigeesegea is a bavana szivarok 
arat <s teiemeieu megáragu.Lsk. Azok a 
sztvaikik, rue.jik aaraboukint kerülnek 
e.aöáci*, égj tu.eue. o>afcu.Laa üteg es a 
hU.im.egesiegi sztvtrsak árán is telemelik.

— Uerekkönyvi vizsga, 'lúth Antal, 
VarooUUL. l.avSa, aal leiezzoujvi piaZezisat 
ur. Kmoskó Béta Ugyveu irodejabau szerezte 
m. — raeui eriu.u.Uuu, — e ho 7.-eu 
t.Kell'el le.le le PuzsOuJOaU a lOleklÖUyV- 
veaotor vizsgát.

— Harva tarait drotos. Mászunk 
Márton sejaVuiKi illetőségű urotos letol lég
ii.p r.ggei a Kzluai-utualiau ievo ezegenjbar 
uuvaraii hatva la.alias. Az. a.SOüo.isia utöios 
hiueio.eg részeg au.po.aüau teveűheteit be 
a ezegenjIrazOa s atoll ejje. a levegő erősen 
lehűlt es neves hu .a esen, a részegségtől 
e.fcjeugu.i saller nree>f.gj on. l0azo.j> ezt 
a megejtett ir.vaia.os vi. sga.al, meiy seut 
süietOszah, seur euenai.aei njouioaai uem 
ta.ait rajta s igy uüuteny esete leije.eu m 
van zarva.

— Eljegyzés. Kalocsai) Beér e hó
12. eu vallon jegyet Docx.iiuresi.eu Ikuróczg 
Margittal.

— Birtokvétel. Verő Zsigmond, nyit- 
rai földi rr'oí os, — mint erte. ülünk — 
megvette Klobusicki Járó nak kahez birtokát.

— Feloldott zárlat. Észtéi gomvár- 
uiegye mar teijeseu zo eramentesnek nyil
váníttatván, a zariatot feloldottak b igv a 
vármegyében meg hátralevő vásárok is 
meg lesznek tartva.

— Ragályos állati betegség. Csata 
és Zsitvaujlalu községekben a czarvas- 
mirbak körött a ragályos tzáj- és köröm
fájás fellép e hatóságilag megáilapiltatott.

— Sok a korosma. A pénzügy un- 
niszier felmerült esetből Kitolj ó..ag kimon
dotta, hogy 3000 lakosnál kisebb uepessegü 
községben a mar ungievö egy vendéglőn 
kívül míg korlato t engedélyt is csak akkor 
aeh.t a pénzügy igazgatósig, ha a közBeg 
füidoheiy vagy idegen forgalmi központ. — 
Jo voiua ezt a varosokra is alkalmazni és 
ezzel e.ejel venni annak, hogy a korcsmák 
gomba módjára szaporodjanak.

XÖ1C6önkényVtár újon n berendezve 
kb. ttOO hotel magyar, nemet es iianca 
itgerj Nymai es Int* r. t. körjvkeie- 
keaeseben. Eiütizeies baimely nap kezdhető.

Iskolában. Tanító : Tehat gyermekek, 
mint em itettem, legegeszsegesebb ital a víz. 
Én is mindig azt iszom... A kis Puli: Ak
kor megmondom apanak, hogy ne küldjön 
több Esterházy cognacot a tanító urnák. 
Janitó: „Oh te kis goiyhó, hiszen az Es
tei hazy Cognac az orvosság.

Állandó butoikiállítás. A székes 
iitáios legirdeaeseLb látványosságai köze 

tartozik íhitázbatatlarul a budapesti Ipar- 
teitület védnöksége tla't álló „Asztalosok 
bútorcsarnoka* (.111. Józeef-krt. 2 . szám 
■ s Eeri iciek-tere 4 szlm. Kualy-paiota) 
helyiségeiben levő állandó bútor ia . a*, 
itt a közönség egy helyen össztgyujtve, 
z ésegen csoportosítva, megtalálja mm az » 
mi ety modern lakásberendezéséhez szűk 

ues. A berecdeíési tárgyak olyan us 
á tsztéka van itt együtt, hogy az egysze- 

JÜLb butoi oi-on kívül feileihe ök a lég e« 
)»sebb igényeket kielégítő lakbérén e^,cU 

muri mekek is. Az asztalos mesterek jobü|ai 
-zert tartják iont mar 12 ei-ztendeje ezen

■ gtekiniesre méltó bu'orkinilitast, hogy * 
ozöuségnek módjában legyen iakasauak 
crendezeeét közvetlenül, minden kozveti- 

■es eileiülésevei »z ipaios'ól i eszerezm. 
Az aszta.osok butoi eszi i okénak töltetlen 
megbiibstósigál Bibid es jó hírnevén kívül 
ittazoija meg azon körű.meny is, bogy mm- 
gan eladott bútordarabért jótállást vallat

A Dr. Richter-léle Liuiuient. Caps. 
contp. (Horgonj Pain-ExpeUer) igazi, nep- 
izeiü hzZiszeire lett, mely eiámos család
ban mar tok év óta mindig ketzletben van. 
Hiltájas, cs.pöiajdaiom, lejfájas, köszvény, 
csüzLal stb. Lei a Horgony- Lmimtnttel való 
beüöizsöieiek minőig lájoziomcsillapitó ha
tást .deztek e.ö : köt jat vaujáéinál, minő; 
a koma es hányt haiioiyáe, az altestnek 
Horgony -Lmimeuttel va.o beuöizoöiése min
dig igen jónak buonjuit. Ezen kitűnő 
haziszer jo eredméojtyel aikalmaitatoit 
bidörzsölesképpen az ntlueLza ellen is es 
üvegeKbeu : a K —.80, K 1.40 es K 2,— 
a legtöbb gy ógy szériái bau kapható; de 
bevatar.as aika mavai lessek halmozottan ; 
K.cu e.-lo.e HoigOLy Liuimeutec (.Horgony- 
P*m-hxpelierij aerm, Va.immi a nlloigony“ 
teujegjie Ügyeim es Csak eredeti üveget 
e.iugadui.

Közönség kureből.
A Jónkét kir. herczeg Szanatórium 

Egyesület „viruyszat* — es rtumUyyüjtese. 
Műt \Uil U pUoa.tt*Lail OiLtoUgZU oíO, L*U<.111 
i6tu la bovcu termo talajra taiait Léva 
vaios u cm cd Eok oizbtgt he'a intézett azou 
Kcieouuk, bogy küakuzzou a szegény lutlo- 
OoiegcK ük guruit dere, byujuoii segédkezét
• hOeü. juvuuuu kemuj-u Coib* Veti bara- 
uic^yoi tuuuüeleg gouuuzo íulezei itleöiiü- 
böiü. — A AtUUczo OiZulloUg tel ti tagjai ed
* bnizuzkibiiüu.1 uizülistag leiaea hölgyei, aa 
esővel luu^egeio boiua, kudua ídujaiaa 
cucara, luar ütleioiu tíz érakor lógjanak 
bejev a itiuclubeu lutaHiloit perseiycd *sz- 
laioa. Uichcib cd Ónul ha aa IdkeuA gUuÜVioeied 
id lucg akarta volna EÖbbyiieoi ]ouagOd 
vaiiaikozuoUiáat, UelLeo kitUiOit az enyhe 
Odzi LupsUgar.

Ua voitak egymáat fölváltva este hat 
óráig : betcaak Beikoe, Bibié Gyuláné, 
Btr«xO loLVauoc, Bacaea Jczleiné, Buguer 
Gy Uiaue, BiaUuuáUiier Klaia, ozv. Uairok 
Jmlujüc, Lh. h ruiMiuur lguaczne, íiciluiabii 
AipaUue, llouvcz Juiatlüe, JozaelCstk Gézá
ké, Levi.uoh Gutziavoe, Alcdvtczay bac- 
ooioe, Umuaiiu i? ideibe, Toih Kerekezne 
utkOK ea Beltdak l.ouaa, lleizer Dóra, 
lionuAaou Looka, ilontcz Margit, Mohi 
Al.uiiE-e, -Kovoioy Maigit, Novotuy Louka 
uiieunyoa. A per oeiy eaoen meggyűlt »virag- 
bzal- adtmanyoa Odozege 127 kor, 24 üli.

Mikütnoackiek Lapja utau pedig meg- 
ikduii a ndikuigy újteu. Az ujool btáliou 
e^ód rdO daczara, barom csoportra oeziva 
jariak be varoauukat a kedved kéregetök, 
Kezuabeii a tuakaionum egyeaütet tarsolya
ival • litilmaku Lukká, Kern Lón, Kiaiu 
Aranka, Medvtczky Eiuska, Medveczky 
Micike, Puiya Giziae untauyok, kikiiek 
íaiaUuzusa leven 24ö kor.^ 14 huer gyűlt 
Össze, ügy topy ezuuai o7U kor, 38 hi*er- 
íei gy aispuLat jua a József kir. heiceg 
szaLMéOi.um egyediket aLy ági értjét, h ogad- 
jan Léva vaius nemes KOzoiiaégt es kuiö- 
sosáii kidou iOikü hüigyei a szegény 
muobuveguk kevebeb megyek erzelt koszö- 
ueiübkei.

Dr. lion.nitr lgnácz
.1 Juá.8ct k.r. Uucxtg szauatunuui egyesület lévai 

dtkuks.

A r v u y József
a Jvust SU. huv»«is zzhnaivnuiu sgyizülst lévai 

bis.uit»a^auMk pcuM«*ruuka.

Cseveg tiguláné es Katscher Károlyné
gyü)tés alkalmával a 
adakoztak t

1 kor., özv. Adsmo- 
Imréné 2 kor., Groz- 

Forgácsné 2 kor., 
. Márkly JénosDÓ 2 kor., 
....... burgonya, Grapka 

Máriássy Istvánná 
'“°Sz.u“eí’i’zdorné 2 kor., dr, Lakner 
'* > zor N N 2 kor., Kohács Gyula 

Vöwv’ L pót’né 2 kor., dr. Kolp.a- 
loL Jor.efc.ek Geráné 2 kor., 

Oilánné 2 kor., Steiner H’nnkué 
Si.m.r József 1 kor., Lázár Emrl

yyü/tóiven az ósti 
következők

jRox-ir Jánosné 
vicsne 4 kor., László - 
maiin G. Ado'fne 1 l^or« 
H 'tzerné 2 kor.,özv.— 
T«nyka btván puttony I 
Józsefné 1 kor,, özv. A 
2 kor.r 
Zo 'én 2 kor- 
1 or., 1

, né 2 kor 
Fai kas
1 kor.,

1 kor., Boros 1 kor., dr. Gergely Fülőpné
2 kor., VVeinberger Z-igmondné 2 kor.,
Madarassyné 1 kor,, Szarka István bad, 
burgonya, Halász István 40 fill., Kohn Ja
kab 40 fill., Knapp Gézáué 1 kor., Schwartz 
Bernát 1 kor., Sabler Pál 1 kor., Osztri- 
eder Györgyné 1 k’, N. N. 40 f., N. N. 
20 ff, Maly Palné 1 k., Lauter Béla 1 k., 
Moravcaik Lajos 2 k., Vidor Sámuelné 2 k., 
Bajtay Janosné 80 f., Hopferné 1 k., Mé
száros Lajosné 1 k,, Bchönstein Lajos 2 k., 
Medvegy Lajos 2 k., Eugel József .2 k., 
Bteiner Sándor 1 k., Weisz Salamon két 
kenyér, Siranszky Mór 40 f., N, N. 20 f., 
Weisz Ignácz 1 k., Schönstein Henrik 2
k., Schulcz 'ignácz 1 k., Pollák Adolf 2 k., 
Poilátt Kálmán 1 k., Hamburger József I 
k,, Grotte Vilmos 5 k., Bolemann gyógy
szertar 2 k., Holzmann Bódog 2 k., From- 
mer Ignácz 2 k., N. N. 40 f., Klem Sándor 
2 R., Nyitrai és Tarca 2 k., Schück Gyula 
2 k., N. N. 60 f., N. N. 40 f., Jánosa 
J nőné 1 k., Dr; Balogh Sándorué 2 k.,

Folyt, köv.

Hivatalos kőzleméay.
2122—1910.

Hirdetmény.
Feihivatnak Léva város adóüzető pol

gárai, hogy adókönyvecskéiket 8 nap alatt 
a városi adóhivatalnál mutassák be, hogy 
azokba a folyó évi egyenes adó kivetés 
bejegyezhetök legyenek.

A könyvecskék be nem mutatása bír
ságolást von maga után.

Léva, 1910. évi nov. hó 17-én
Komztlk

adóh. ifinök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi okt. hó 23-tól 1910. évi okt. hó 30-ig.

Születés.

A szülök neve
4) O
qj gj 
s

A gyermek 
neve

Va.->zaráb Fülöp Michel Mária fiú József
Sinka Pál CzvMiga Veronika leány Mária
Sabler János Hugyec Mária fiú János
Bóna Jáuos Horváth Anna leány Margit

Hazassag.

Vülc£diiy es meuvasszouY neve

Hrits János özv. Vaszaráb B, 
Csókás Boldizsár tízrna Anna 

ifj. Kuptr Ferenc Kosko Terez 
özv. Kis Károly Qazgyik Jusztina 
Uoruya.sik József Kaszás Mária

Vallása

r. kath. 
r. kath* 
t. kath. 
r. kath. 
r. kath.

Halálozás.

Az eliineyt neve Kora A haléi oka

Nemcsok István 
Maszárik József

29 év
44 év

TUdögümökór 
Megtagyás

Lévai piaciárak.
Bo»atves«tö ; Kónya Jóasef rendőrkapitány

Búza m.-mázsánként 19 kor. 50 fill. — 
19 kor. 80 Kétszeres 16 kor. 20 fill. 17 
kor. 20 üli. — Bozs 14 kor. 40 üli. 14 kor. 
90 fill. — Arp; 13 kor. . 60 fill. 14 kor 
40 fill. Zab 16 kor. 40 fill. 17 kor. 20 fill. 
Kukorica 13 kor. — fill. 14 kor. — fii. 
— Lencse 26 kor. — fill. 27 kor. — fill. — 
Bab 19 kor — fill. 12 kor. — fill — Kö
les 14 kor. 40 fill. 14 kor. 80 fill.

hiueio.eg
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Vutő rrafvak 100 kilónként: Vörös ló- 
hrrn Ifi ru-'rze töl .r irk.mfnteH 150-155 
Vörös 'óhere k>e «rinkA» 135—145 Vörös 
lóhere, Dfiry srónkíö 125 —140 Luczerna 
t<: ménellöl .r.tii.niente. 165—170 Lu
cáért*. viléroa ura ü »isnl<»“ 155—160

Nyíl ttér*)

8V72/19I0 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A lévai kir. jarásb.réság mint tlkvi batós>g köz

hírré lezzi, i ogy Pn. Mayfaerth <>' tomp, czég végre- 
bajtatouak Meiicber János vég eb. jiast szenvedő ellem 
vtgr hajwtBi ügyebeu benyújtott árverési kérvénye 
folytán a neveseit végrehajtató javara Üti korona 
töxe ennek 19U3. évi dvCztinb«.r hó 7 napjától ti°/0 
kamatai 90 korona 90 fillér edd gi per és végrehajtás), 
az ezúttal 12 koroua 30 fillérbe. m galiapitott áiverés 
kereti valamim z m«g felmerülendő további költségek
nek kisegítése végett az 1881. évi LX. t. ez 14 If § 
es a Vhu. a>apjau a végrehajtási árveiest a végrehajtást 
szenvedő Mei.cber JÁLOsusk a lévai kir. járásbiróság 
leiü etéu Garamkel* csény község hataráb n fekvő és a 
gxrainkelecseuyi 2ti sztjkvbeu A. I. alatt felvett 1/4 
lelki közös Itgeöbeu való ti. 14 t alatti 1/12 ié-z 
ju alekaia 4 koioua, az ottani 2< sz jkvbeu A. 1 alatt 
felvett 2/4 te ki koiős legedben vak* B 12 t. alatti 
1/12 jutalékai a 4 koroua, az ottani Ő1U sztjkvbeu A.
1. i — 5 sorok alatt fsáéit legelőben xalo B. 5 t. a att 
32/288 tesz ihe íueuyere 16 kor. az o tani 611 ozijkvben 
A. 1 1 sor 186 brszau.u ingatiaobaii vaio B. 3 t. aa ti 
0/168 rész jutaiekara 18 korona az ottani 612 .-z jkvben 
A. 1. 1 svr 332 bis*.aiuu lugatiaubau va>ó B 3. t. 
Miatu 9/zUa Mi ju.aiekara 60 korona, az odam 613 
sztjkvbcii A. 1 1—ti soiszam alail felvett lege őbon 
vám B. 3 t. alatti 9/108 rész jutalekaia 7 koroua, az 
ölti ni 614 sztjkvbeu A. i. 1-7 sorsaim alatt telv-tr 
legelőben vaio B. 3 u Miatti K-/10b rész jutalékára 7 
koioua, az ottaui ölö sz javb.u A. 1. 1 — 6 sorszám 
alatt felvett lege öueu taio B. 3 t alatti 9/108 rész 
juialeaMia 9 koioua, az o.Uui ölti zztjkvbtu A. 1. 1.
2. so szám Miau felvett lugatiaubau vaió B. 3 t. a.alti 
9/.08 ju.aiekara 39 koioua, az oitaui 617 sztjkvben
A. 1. 1. 2. sor aiatt fciveit mgatünban való B. 3 t. 
Miatti 9/108 rész jutalékára 178 kor. az o tani 518 
sz jatbeu A. 1. 1—7 sorszám aiatt íoglau ingatlanban 
va.u B 3 t. Miatti 9z108 rész juiaieaara 16 ko>oua, 
az otUui ui9 szijkvbcu A. 1. 1—ti fcoisz. m alatt felvett 
lugatiaubau vaio B. 3 t. alatti 9/108 rész jutalékára 
13 koioua. az ottani o.O tzijkvbeu A. 1. I—5 Bor- 
szam <.iM.i füveit mga<laubaii való B 3 t. a aui 9/108 
rész jutalékaié kV koioua, az o imui 317 S2'jkvbrii A. 
1. 1 tuiSzaui aiatt 1< vett lugaiixubau való B, 7 L 
a.Mih 1/12 lesz jután kara 165 koioua az oltani 318 
sHjkvbiU A. 1. soiszam alatt foglalt ingailauba** való
B. 7 t. alatti 380. 1/12/4661 rész juta efeáia 126 ko
ioua, az ottani 4kő sz.jsvbeu előbb Meiich*r János 
nevtu vtie eii de időközben Alti.éber Luk. vara atiu- 
hazott A. I. 5 tor 9. 11. 13. 14. . ő. tőrszem aiatt 
ieiVett lugatiaubau vaio B v7 t. antli 1/9 rész juta
lékéra 7 korona kikiáltási aibau az aivuest elrendelte 
meg ptoig a a Vhu. kti. §. aiapjau akként, hogy ezen 
La aiubpuii SZ lUgailaiOK a u cgaliapnoit kikiáltási ár 
ketbsiu.1 dauai aii.isouyabb i rou e.adaiui ntm fognak,

1 zen ryiivinos bírói aiveres 1910 évi november 
ho 29 rakjanak ue■ előtti 9 érakor Garamkelecaeny 
kOditg házánál le<z megtaitva.

Aó aiviioui szhumko'.ok tar o/usk az ingatlanok 
kikiáltási árauak 10*/0-at kts pembm vagy az 1881. 
tvi l.X. t.-cz. 42 9>< ben jelien aifoly; mmal számított 
es az 1881. tvi 3333 számú 1. Al. R. 8 fc-abau kije.ölt 
ovadékkepts critkpspiibán a kiküldött kezéhez letenni 
vagy az 1881. évi LX. t. ez. 170 fc-a eileimében a 
bauaipeuzutk a bnosagual toriéul előlegre elbelzezé- 
stiöi aiailroit azaba.yszeiü ehsmervéuyl kiszolgáltatni, 
me y kotehzvliseg am csak a Vhu 21 |-abxn megüt* 
v etetlek tanúik leimen ve.

A kikiáltási aruai magasabb igérej esetén a bá
bái pénz. a Vbu 26 f-anak nugteleiöeu és az itt jelzett 
j< gki’Vetke. md yek tel hé un llett k egészítendő.

Kell Ltváu a ki*, járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1910. évi szepu mber no 13 uapjáu, Hoffmaun 
Sk kir- a.biió.

▲ kiadvány bitekül.
Dodek 
kir. ilkrn.lö.

Bars- és JEZoxxt megyéket érdeklő 

vasúti uj menetrend 1910. október hó l-töl.
G-Berzencze—Léva. Láva—Csata—Pártany-Nana-
Gr.-Berzencze ind. 6oi 1230 600
Jálna . . . 610 1238 6OB
Saskő-Váralja *619 1249 619
Gr.-Szt.-Kereszt Ö26 1 Üti 641
Geletnek-Szklenő 643 1 26 704
Szénásfalu-Vichnye 649 134 715
Zsarnócza . 711 205 747
Zsarnócza-Fürészm. *7 16 *210 *7"
Garamrév 7 32 2>’ 7Ő9
Rudnó 7 38 222 82Ü
Újbánya . . 748 2 <2 84Í
Bars Berzence 6. őrü. 7 07 232 853
Gr.-Szt.-Beuedek 6 17 3'3 *916
Kovácsi . 828 324 927
Nagy-Koszinál) 843 337 943
. , (érk.Léva . . . 806 354 11)00

(tud. 916 410 514 12<1
Nagy-Szecse 922 420 524 1251
Alsó-Várad . 9 426 530 1267
Nagy-Salló . 942 446 jóü 1”
Zeliz . . . 1°"' 5 04 6~ 135
Garain-Damásd lü5 510 620 145
Oroszka . . t°2‘ 524 624 154
Csata . . . érk. w2 530 635 2«o

, ... iurt. !0w 600 653 208
Bény . . . 1044 644 7 04 2*9
Kéméud . 1054 714 22»
Kőhid-Gyarmath 1106 6-40 726 241
Párkány-Nana érk. 1120 666 740 255
Budapest felé . ind. 12 36 8U‘ «3l 3j2

” » • 627 8“’ 342
.... érk. l‘» 1Ü3Ö 9<o 530

n w • 945 ll*6 555

Bécs felé . w ind. ||35 823 305

• • »» 333
«, ... *rk. 545 12“ 1045

655

B.-Gyarmat—Parkany-Nana es ússza. I Érseínjvar—Kis-Tapolcsaay es vissza.
B.-Gyarmat iud. 265 82“ 220 Érsekújvár . . ind. 440 9*7 442 900
Dejtár . . . 322 8<7 2*6 *Bankeszi 3 sz. őrh. 453 9»“ 454 *9*3
Ipoly Vecze *338 *908 *302 N.-Saráuy . . érk. 5ŰŐ 938 502 9“
Drégely-Paláuk 35Ö 925 3*6 Nagy-Suráuy ind. 5” 950 5“* 923
Ipolyság . . érk. 4Í8 9*8 335 Zsitva-Fődémes &“ 10«* 5*8 935
Ipolyság . . ind. 4oö 950 3*3 Kis-Mánya . . Ö3l 10** 52* *943
Visk .... 5Öi 10“ 406 Alanya . . . 5öj 1025 53* 949
Szakállos . . 523 ÍO28 425 *8zt. Mihály úr 547 1088 539 *967
Bél .... *534 10*0 438 Vajk .... 567 10*« Ö*8 10«6
Ipoly-Pásztó 5oo 1068 455 Verebély . . 6Í8 ll*8 6*0 1Ü2«
Zalaba . . . 6Ő7 llio 5*2 Zsitva Újfalu . 685 112« 621 10*7
Csata . . . érk. 620 1123 525 •Betekints 644 ll86 6^5 • 10Í6
Csata . . . ind. 6*o 1130 547 Taszár . . . 6*4 ll** 637 1053
Párkány-Náua 727 12*7 643 Arauyos-Alarólb 7 “9 12«» 6tö llőő

Vissza.
Kis-Tapolcsány 720 122* 7“ö 1175

Párkáuy-Nána iud. 900 428 5*6 VlMMb.

Ccata . , . érk. 9 51 520 6M Kis-Tapolcsány &10 838 35» 800
Csata . , ind. 1020 5*3 6*6 Aranyos-Maró th 520 88* 4** 816
Zalaba . . 108* 55’ 669 Taszár . . . 5«2 90’ 422 8*7
Ipoly-Pásztó . 1055 6*6 719 •Betekints őrh. 533 9*5 * 429 ♦84Ö
Bél ... . 11»6 *6íf »72» Zsitva-Ujfalu . 547 926 488 850
Szakállos . . 112* 6™ 7*5 Verebély . . 6“9 951 502 975
Visk .... 11*“ b55 8«3 Vajk .... 6*» 10“* 5*2 92S
Ipolyság . . érk. 12“2 7»B 826 *Szt. Mihályúr 62’ 10“ *5jo 938
Ipolyság . . ind. 1208 72Ö 8*5 Alanya . . . 6 «5 108* 5»“ 10ŐÖ
Drégely-Paláuk 1280 73? 920 Kiö-Máuya . . 6*0 ÍO8’ *536 10W
Ipoly-Vecze . 12*3* *7.1 *9“2 Zsitva -Födémes 6*8 10*’ &** 10"
Dejtár . . , 1«* 8Ö» 960 Nagy-Surány . érk. 700 HM 556 1035
B.-Gyarmat , 128 8»3 10“ , > ind. 707 11“’ 558 1046

•Baukeszi örh. 7“ 11*’ »60« *1056
Érsekújvár • . érk. 727 11” 6Í» lliő

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 0 órától reggeli 0 óráig terjedő időt mutatják. 
|y — gyorsvonat; I —=± személyvonat.
'jelzettek feltételes megállás.

„Útmutató" leguiIíb pvaHSU" < amenetrend
Nyitrai és Társa r. t.

iCuyv-, papír- <t zeneműkért*fedélében Léván-

PártanHiiia-Csaia -Léva. Leva-Gr.-Berzence
Budapest . . ind. 210 930 705 650
Bécs ind. 915 1105 450
Párkáuy-Naua ind. 4 18 540 855 900
Kőhid-Gyarmath 433 565 910 9*ö
Kéméud . . 4 48 6o» 923 93“
Bény .... 4 57 618 934 944
Csata . . . érk. 5» 629 94‘ 954
Csata . . . ind. 5 3i 637 100’ 10Ö2
Oroszka . . 533 64* 1022 100o
Garam-Damásd ő47 6&3 10»‘ 10”
Zseliz . . . 5 as 704 1048 10”
Nagy-Salló 623 728 1108 1054
Alsó Várad . . 63» 143 1123 1109
Nagy-Szecse 643 748 1128 11“
Léva .... érk. 759 ll8’ 11“
Léva .... ind. 7S 609 121* —
Nagy-Koszmúly 749 827 12»1
Kovácsi . . . 753 8»5 12*i
Gr.-Szt.-Beuedek 819 853 J02
Bars-Berzence 6. Örh. *831 ♦903 ♦ 115
Újbánya . . 864 9“ J32
Rudnó . . 905 9>9 1»9
Garamrév . . 917 980 Pl
Zsaruó cza-Fürészin. 926 936 16»
Zsaruóeza . I 9ó4 955 2“
Széuásfalii-Vihnye 10‘2 1006 283
Geletuek-Szklenó 1033 1012 2*0
Garam -Szt.-Kereszt 1108 1030 306
Saskő-Váralja 1118 ÍO37 315
Jálna . . . 112» 10*6 325
Gr.-Berzeu‘‘Zn . 1137 1053 333
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HuGLwö lett alkalmazunk vidéki 

ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
rl.déáhor. Havonként elérhető jövede em 
300—600 korona. Hecht Bankház R «i- 
véoytársaság, Budapest Ferenciek-tere 6.

Kiadó lakás. előtérből és kamara* 
bél álló modern udvari lakás vízvezetékkel 
Ozmán tér 3, színtű házban kiadó.

QrtYtlyACeí Kocsiaim használatához 
űerJiUvisXa bundát és lábzsákot 50 
fillérjével kölcsönzők, egyben van szeren
csém értesíteni, hogy egy új, könnyű a 
mai kor igényeinek teljesen megfelelő zsa
lué kocsival (-árt kocsi) bövitet'em ki bér
kocsi üzletemet, smeiy kocsi barmi yen 
útra használható. Az uimzó közönség becses 
pártfogását továbbra is kérve, maradtam 
tejes tisztelettel Ertler Henrik bérkocsi 
tulajdonos.

Tűzifa
teljes vaggon-rakományokban 

kapható 
Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető VOLFNER S. czeg- 
nél Budapest, V., Dráva utcza 16.

Drezdai Motorgyár rész ó-társ. 
Németország egvlk legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

Stiigös megbízásunk van

10 0C0 000 torma törleszteses jflzaloakölcsön 
elhelyezésére I. és II. helyre földbirtokokra és nagyobb 

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

tetnek. Felvilágosítással költségmentesen szolgál: 
Propper és Őriéi bank- és váltó-üzlete 

Budapest, VI., Andrássy-ut 32.

Szakvélemények.
A magy. kir. műegyetem borászati 

laboratóriuma által hivatalosan meg
ejtett és általunk tudomásul veit vizs
gálatok alapján az

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

Kelt Budapesten, 1892 nov 25.

CLIMAX 
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

Bachrich és

Legjobb es leg
olcsóbb hajtó
erő mezőgazda
sági és Ipari 

célokra.

Nincs 
robbanási 
veszély I 
se pénzügyi 
ellenőrzés. 
Elsőrangú 

rsfersneiak 

Társa
Magyarországi mlntaraktá'- és Iroda:

Budapest, V-, Szabadságter 17.
(Tőz8de-palota.)

Budapest, Wien, Hamburg 
MOTORGYÁR

Wien, X'X/6, Heiligenstádtlerstrasse 83

Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú

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

valamint ezivógázmótorokat 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
oránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.

Vezérkép viselet:

Gellert Ignác és Társa
Budapest, Teréz körút 41- Telefon 12—9i.

Legmesszebbmenő jótállás. Kedvező fizetési feltételek.Dr. Tauífer Vilmos, 
egyetemi tauár.

Dr. Stiller Bertalan 
egye’érni tanár.

Dr Réczey Imre, 
egyetemi tanír.

Dr Perük Ottó 
egyetemi tauár.

Dr. Ketly Károly, 
egyetemi tauár.

Dr. Ángyán Béla, 
egyetemi tauár.

Dr. Poór Imre,
ír. tanácsos,egyetemi tauár

Dr. Bá'on Jónás, 
egyetemi tanár..

Védjegy: „Horgony:1 "ZWJ

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

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsöiésnek bizonyult 
köszvenynel, osiiznál és meghűléseknél.

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

gyógyszerésznél, Budapest

Dl Richter gyójyszei tára az ..Arany oroszlánhoz",
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Védjegy

Jól jár, ha
utánozzák jHj

PALMA-EAUCSUK- 
V 
íf 
fi
EJ

CZIPÖSAROK 

mindenütt ismeretes, jellegzetes dobozait- Az 
utánzott dobozokban természetesen - sak kö
zönséges gumisarkak vannak, jói teszi tehát, 
ha károsodását megőrzendő, a valódi Pa ma- 
kaucsuk-cipöaaiok minden dobozon látható 
védjegyére ügyeli!

Vöw
Védjegy.

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatáru- és vaenagykereBkedéBe

Alapittatott 1881. LÉVA. Telefon 14

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

Állandó nagy raktárunkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
eak, és angol

rumokból.
’j essütemények likőiök, cognscok, 
pezsgők, cukorkák és déli gyün öl- 
csök legjobb minőségben.

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

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 
alumínium és valódi nickei főzőedé
nyekből, modern háztartási és kony- 
hafelszereléei cikkekből.

Takaréktüzhelyek, folyton égő 
kályhák, fa- és széntartók, kályha
ellenzők, szesz- és szénvasalók. gyors- 
forralók, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, konybamérlegek stb., legju- 
tányosabb árakon.

Varrógépek
5 évi jótállásra.
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Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Neumann Ármin garam- 

szentgyörgyi lakos által a Nagysallóban folyó évi július 
4-én volt v.'íáron Bottka János tölbi lakosnak cserébe 
adott s csökönösöknek talált egy sárga kanca és egy 
pej kanca lovat, 1910. évi november hó 19 ik 
napján délelőtt 10 órakor Léván hivatalos iro
dámban megtartandó nyilvános árveresen, a legtöbbet 
igérö vevőnek készpénzfizetés mellett el 'ogom adói.

Kelt Léván, 1910. évi november 7 én.

Belcsák László
kir. üzjegyző.

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

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

mege-erűimet olcro árak, gyors és pontos kiszól 
gálas mellett I

Naponta eltolt friss íeJvápottak, hecsi és franifnrti virsli. 
Prágái sóúar naponta főzve.

Állandóan friss tea-vaj, csemege liptói túró és 
különféle sajtok. Na(.y vslasztik finom ezukorkakban 1 

Idei friss töltésű ásványvizek nagy raktara.

!!Üzlet áthelyezés!!
Közei egyregyedévszázad óta fennálló

BUTORRÁKTAROMAT,
kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá
helyeztem át.

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

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LÉVÁN.

Üzlet megnyitás, i
Tisztelettel ér'es’tem a t. vtvő közönséget, hogy f 

a Hite i> tézet házában november hó lén
u

röfös- és divatáru
üzletünket megnyitójuk, rövidáru nagyban és kicsiny
ben, alkalmi olcsóságok mindenféle cikkbeu kaphatók.

Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek.
Tisztelettel

CSIILLAG E. és TSA.
az .Üstökös Csillaghoz*.

________£»______■

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
u. m, H0FHEBR es SCHHANTZ féle gőz
cséplő készletek, ÖANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

- gépek és géprészek ---- -

A Budapesti Asztalos Ipaitestütület 
védnöksége alatt álló

BÚTORCSARNOK 
és hitelszövetkezet 

az Őriz X özp. Hitelező veti eset tagja.

12 éve fennáll, ftlbivja a n. é. bútorrá* ár'ó 
íön»ég mtt. 1 Vili. József körút

kö- .. ______ 28 U 
sz Errbccfis vtca tsick). v> limit t IV ke- () 
lület, Feienciek-teie 1. szám Királyi bérpa 
lota) újonnan átalakított be ji-egetben rendezett U 
lakásberendezési kiállítás o o o o

V megtekintésére, raktárink, mely a legnagyobb az 
y országban, a l< gegyszerűbbtől a l< gfii.t mabb kivi- 
Ot. iű. művészek á u tervez t> ét s ae bízó i>ár á'»al 

felü vizsgáit 1 u'< r< f 1 ól ál . teljes lakásberende- —■
Ql zéseket művészeti tervek szerint készítünk. Q 

mii.den dar<b jótállás mellett adatik el.Q uni.ueu uar<o joianas mellett adatik, el. q
4<OOOC IOOOOOOOOO<á

A gyakorlat emberei gyakorlati kísérlete’!
alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
minden gazdasági növénynél

fényes eredményeket értek el.
Minden gaz fa kérje saját írd.Kében ezen szakvéleményeket BÚD 1PFST KÖB ' NT ál TPÁGTASZ/RITÓUT 1R 
tartalmazó ismertetéseket árajánlatot, melyeket készséggel kUlda ljiai/1. Sclralriwti. T.tu cáy ladajiit, IX., B.lti-it 11. ujj.

Jziv«» figyelmébe i Minden hirdetőihez uj szaK.éhmény ven mellékelve!

Nyomatott Nyitrai és Táiea r. t. gyorssajtójan Lévám

Az Önöktől megrendelt szárított 
*«i léstrágyái szölőtelepeinen és gyii- 
iit :<^'»ö.nbpn alkalmaztam A szőlő 

’»>jl (lése úgy vesszőre, valamint a gyii 
nőiesre is szembeötlő és az ered

mény jóval felülmúlja az istálló- 
trágyával elért eddigi próbálKozá 
sómat, és ez az arány ugyanígy 
van a gyümölcsösnél is. Deutsch 
7siga földbirtokos, Szabadka.

Beli intettem egy 20 m. holdas táblát, 
homokos agyag, egy vaggon szárított 
sertést ragyával, tehát egy holdra esett 
’> <1. bevetettem rozsot. Termés holdján 
20 kereszt, egy kereszt fizetett 57 kg.-ot, 
teliét egy magyar hold adott 11 q. 40 
•<g.-ot, j mi fényes eredménynek 
mondható. Bezcrédy Andor, Ménfő.


