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Egv evre . 
Hat hóra . .
Három hóra .
Egyes szamok ára 20 fillér.
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HIRDETÉSEK
C centiméterenként • 4 fillér 
Nyilttcri közlemények garmonn 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.

Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel. 

fómunkatárs : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI ÓS TÁRSA T. t

Osztrák fantáziák.
Most, hogy a nemzeti munkapárt 

nem várt többségben vau, az osztrák 
szí mszédok úgy okoskodnak, hogy az 
ismert nemzeti jogos követelésektől 
elállotiunk. Pedig nagyon csalatkoznak, 
mert csak azoktól az egyénektől for
dult el, akik ezeket a nemzeti köve
teléseket kezelték, úgy gondolkozván, 
hogy eztk, azokat az általunk köve
tett utón s eszközökkel ki nem vív
hatják, el n< m érhetik, tehat más utak 
éa módok követése látszik taná
csosnak.

Hogy vájjon okosan helyesen 
cselekedtek-e e politika vezetői, az az 
idők folyamán ki fog derülni. A nem
zeti követelések tehal megvannak, azok 
eltüntetve nincsenek; azok mm gyo
mok, melyeket ki lehetne irtani, mert 
azok minden magyar ember lelkében 
ebek, gyökereznek, s megvalósíttatá
sukat óhajtják, követelik, Vájjon ez a 
kotmány politikája alkalmas-e a nem
zeti céloknak a kivívására, majd meg
látjuk ! mert a koalíció sokat rosszul 
cselekedett, de el nem tagauható, hogy 
az ország tej.ődése erdekéber, uehez 
helyzetek közt is, sokat tett!

Már most, hogy micsoda párt s 
micsoda férfiak száUanak síkra értük, 
teljesen közömbös dolog, lévén a poli
tika nem a 
dolga.
amire 
nek a ami bonyodalmakat tud megol
dani.
pedig nemzeti irányban s igy szaba
dalmazott radikalizmusra és oktrojált 
demokratikus intézményekre nincs 
szükségünk! Szent meggyőződésünk, 
iiogy még van eleg vaskaratú magy ar, 
akik ha kell, a nemzet igazai mellett 
ai fognak tartani es semmiféle rémit- 
getesiől sem ijednek meg, hanem 
velük lévén az egesz nemzet, helyt 
.illának és az ország függetlenségét 
semmiféle demagógia által sem enge
dik megtámadtatui. Bécsi kirendeltség 
Lem leszünk !

Dehát mik is azok a törekvések, 
amelyek elleneseinket annyira bántják? 
Talán holmi elszakadási hajlandóságok 
magyarázhatók ki belőlük? Szó sincs 
róla. Ez csak szántszándékos ráfogá- 
sokkal állítható. Mire is törekszünk ? 
A magyar állam megerősödésére. Kinek 
áll ez útjában ? Ausztriának ? Hiszen 
az neki is csak eiőssegül szolgál. Szá
zadok annyira összekötöttek nár ben
nünket, hogy gyengítése senkinek 

szébe sem jút. Erős Ausztiiát akarunk 
íz erős Magyarország mellett, ugyan
azon állami erdekekLek a szolgalatá-

személyeknek az Ugye, a 
Minden polnika jó, ha annak, 

szükség vau, érvényt ib szerez-

Haladni akarunk igenis, még

bán, az igaz, hogy mm bécsi recept 
szerint való kormányzással.

Demokratikus politikát akarunk 
követni, Az egyenlőségnek az elve 
lelkesít bennünket ! El akarunk tün
tetni minden különálló 
az állami 
zet lakik 
lekezete, 
badelvü 
volt s az-----------, ----------
hogy mienk legym cssk a jog s as

ellenérdeket 
életben; mert itt egy nem- 
s mm jobbágyoknak a gyű- 
vagyis Magyarország a sza- 
gondolkozásnak a Lazája 
is marad; de nem agy ám,

osztráké a haszon nug a hatalom! 
A magyarországi helyzetet meg kell 
Iái ni, tudni!

Akarjuk továbbá az általános 
választói jogot. A kormány is ezt val
lotta piogtammjának, de, hogy az 
megvalótuljon, hozzá becsületes demo
kratikus szándék kell; vagyis igazi 
parlamenti reform szükséges s nem 
reiorm-porbintés! Reméljük, hogy ez 
az ország érdekében meg is fog 
oldatni.

Akarjuk, hogy gazdaságilag meg
erősödjünk. Ez reánk nézre életszük
séglet. Ennek a nagy drágaságnak az 
oka is az egyoldalú magyar gazdasági 
politikában keresendő; s szociális 
bajainknak ijesztő jelei: a nagy kiván- 
dor.áB, mely 1903.-ben 113135-öt tett 
ki s az. hogy 1908.-ban 427000 gyer
mek nem járt iskolába. Addig tehát 
anyagi bajaink, ijesztő elmaradottsá
gunk számára nincs segítség, mig 
gazdasági itiggetlensegünk vagyis a 
gazdasági mtg<róeödtsülik egy másik 
elengedethetlen követelménye az önálló 
vámterület is, nincs meg. Sajnos Auszt
riából mindig csalt anyagi létünkre 
törnek s igy küzdelmeink sikertelenek 
a legtöbbször. Ez az a tér, ahol a 
nemzet egyéniségének a tisztelete s 
megértése helyett, a bölcs kiábrán
dulás S a lemondásnak a gyászinduló
jával akarnak lelkesíteni! Ped g hiába 
való munka.

Hát az önálló pénzügyi beren
del kedés nem áll egy országnak az 
érdekében! Ki meri ezt tagadni? 
Megengedjük, bogy a viszonyok úgy 
alakulhatnak, hogy az önállósítás nagy 
nehézségekkel jár, mint napjainkban 
is, lebát egyelőre m gelégszünk a 
közösséggel is. Igen ám, csak hogy e 
közösseget szigorúan kell ám határolni! 
Az osztrákok itt is utunkban állanak, 
mint ezt a készfizetések felvételénél 
is látjuk. E tekintetben lehet ezt a 
kérdést igy is, meg úgy is taglalni a 
szükségesség s a hasznosságnak a 
szempontjából, de törvénybiztositott 
jogunk van boizá! A kormány felvette 
pn grammjába, a trónbeszéd kifejezet
ten kívánja a rendezést, az ország 

ia óhajtja 8 még sem tud megszületni. 
Nem vagyunk tehát mi Ausztriának 
a gyarmatterülete? Ha es igy megy, 
akkor bizony csakugyan oda is ju
tunk! És ennek első sorban mi leszünk 
az okai, mert most aluszunk, holott 
ilyen válságos időben jobban, hatá
rozottabban kellene a közvéleménynek 
kialakulnia, hogy a kormány rámu
tathasson s erős támogatást meríthetne 
belőle; de a zsibbadtságból nem tu
dunk kikáBzolódni! Legfölebb filozo
fálunk, pedig nem erre van szükség, 
hanem szigorú kormányzásra s nem 
elvi vitára, pártpolitikára, hanem ke
nyérre ! Ezekkel menthetjük meg éle
tünknek a feltételeit! Közéletünknek 
meg kell változnia, akkor majd az 
isztrák lemond annak az elvnek a 
hangoztatásáról, hogy Magyarország
nak semmiféle dologban sem kell 
engedni!

Hátra volna még a katonai kér
dés. Ezt szintén meg kell adni, még 
pedig a nemzet jól felfogott érdeké
ben. Elengedhetetlen követelmény, 
hogy ebben a magyar nemzeti eszme, 
a magyar államnak az önállósága 
ki domborodjék! Úgy állunk ám, hogy 
a katonai kérdés is csak akkor old
ható meg, ha a nemzeti jogok is ki- 
elégittetnek! Itt ia bebizonyosodik az 
az igazság, hogy a koalíciónak lehet
tek s voltak is hibái, de politikájának 
az igazsága azért nem szűnt meg!

Ha már most áttekintjük az el
mondottakat, bátran kérdezhetjük, hogy 
hát melyek azok, amelyek jogtalanok, 
amelyek szükségtelenek, amelyek 
Ausztriát sértik, amelyek elszakadási 
törekvéseket tartalmaznak ? Olyanra 
senki ember fia nem akadhat s igy 
az osztrák hatalmi s elnyomó törek
vések el nem takarhatók!

V. F.

A szellemi fertőzések.
Ha a speciális életben megnyilvánuló 

jelenségek unnimüségét vizsgáljuk, többek 
között nyilvánvalóvá válik, hogy e jelen
ségek között akadnak olyanok is, melyek 
kóros jelleggel bírnak. De esek kapcsán 
észrevehetjük még azt is, bogy a sióban 
forgó jelenségek évröl-evre ijesztő módon 
terjednek s ezzel mindjobban vágnak a 
szociális haladás ele. Nsp-nap után olvasunk 
híreket, nceiyek a legkülönbözött bűnté
nyekkel, vétségekkel, stb. társulnak.

Néha tömegesen, azaz járványosán, 
néha pedig csak siórványostn merülnek 
felszínre. Mindenkoron az il'etö szellemi 
hiba, rét dedenesség, rsgáiyoró, fertörö 
voltától függ, bogy mennyire terjed e baj
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> hány áldozatot követel, Számos lélektani 
ét szociológiai tapasztalat arról tanúskodik, 
hogy egy-egy nagvobb bűntény, vétség, 
stb. rendesen szí mos, részint uagyobb, 
részint kisebb fokú bűnténynek, vétségnek, 
stb. szülöttét képezi 1

Ez egyúttal legszembesiököbb bizonyí
téka annak, hogy nemcsak a testnek, ha
nem a léleknek is varnak abnorm.tása', 
melyek között igen tok a ragályos je'- 
legü is.

Azonban a testi és a szellemi fertő
zések között nagy a különbség. Mert amig 
a szervezet fertőző betegségei kizárólag 
csak a kűönbözö mikiobák, baktériumok 
által terjednek, addig a szellemiek pusztán 
a kóros lelkületű egyén suggestióiból ered
nek. Tudjuk, hogy az egyén lelki tényke
dései velejükben véve nem egyebek, mint 
a külső világ részint meste séges, részint 
természetes suggestiói, A szellemi fertőzés 
csakis a mesterséges suggesliónak a követ
kezménye. Azonban valamint a baktériumok 
között találunk ártatlan és betegségokozó 
baktériumokat, azonképpen igy vagyunk a 
mesterséges tuggestiókkal is. A kóros jel
légii suggettió batáta mindenkoron attól 
függ, hogy mily idegrendszerrel, akarattal 
áll szemben. A gyengeakaratu és ideg- 
rendszeiü egyénre tokkal veszedelmeseb
bek, mint pld. az erős, edzett idegretdszerü 
egyénre.

Sokszor azonban az erős akaratú és 
idegrendszerü egyént is legyőzik, ba az 
ellenük való védekezés lanyhasággal, nem
törődömséggel párosul.

De megj-gyzendö, hoty laiamint a 
szervezet, ha már meg örtent az infekció, 
a baktériumos mérge eben küzd, hasonló
képpen Cselekszik az egyen akarata, eiőre- 
Játáaa a káros suggestiókkal szemben. Ha 
az egyen e col érdekeben kifejtett ener
giája gyengébb, mint a koros suggestív 
halatok, akkor mu hatat ai ul az utóbbiak 
áldozatává válik. Ámde ne feledjük el, 
bogy a eze.lemi teiiőzvs nemcsak direst, 
hamm nd.rekt is teljed. Ide tartozik e.- 
sőuben a pornográfia, a különböző er- 

kölcslázitó képek, szobrok stb. A városi 
suggestióban sokkal több a kóros e.em, 
mint a falusiban. Az utóbbi bejen inkább 
a természetes suggostió érvényeeü , me y 
mintegy gyógyító hatással van a lélek kóros 
jelenségeire.

Összevetve sz előbbieket á'hatjuk, 
hogy a szellem fertőzések tp oy vesze
delmesek lehetnek, mint a testiek. Azon1 an 
tény, hogy a testi fertőzések elleni óvintéz
kedések sokkal körültekintőbb, szélesebb- 
körü, mint a lelki feritze éké. Innen van 
az, hogy a különböző bűntények, vétségek 
egyre szaporodnak s terjednek. Köztudo
mású, bogy társsdaiuunk, mint bármelyes 
bűntényt, vétséget, úgy a bizonyos szellemi j 
hibákból, rendellenességekből sarjadzó bűn- | 
tényeket, vétségeket is börtönbüntetéssel 1 
torolja. Ez az u. n. óvintézkedés, mely | 
a beteg lelkületű egyént bűncselekménye 
miatt kiragadja a szociális élet kebeléből 
s börtönre veti, hogy bűnhődjék és ne ter
jessze a ragályt. Ez az intézkedés némileg 
bozzáhasotüt pld. valamelyes szerri bajban 
leledző egyénről való goi doskodáshoz, 
amennyiben ezt is elszigetelik, csakhogy 
azzal a külömbseggel, hogy amíg sz utób
binak a baját az elszigetelés időtartama 
alatt orvosolják, addig as utóbbi e tekin
tetben teljosen magara vau hagyatva. Je
gyezzük meg, bogy a büntetésnek ez 
egyetlen mme sem alkalmas arra, bojy 
bizonyos ieiki kórságokat gyógyítson. A 
büntetés többnyire csak fokozza a bajt.

De menjünk tovább. Tegyük fel, bogy 
az esküdtbnóság a szellemi hibában levő 
egyént minden i.ün'e.es alól lelj sen s 
vegleg fe,meuti s szabad ai r- he yezi. Kér
dés, vájjon heyes-e a jelzett cselekedet? 
Ebben az esetben az esküdtbiróság eljárása 
helyesnek mii ösitendő, de nem helyes sz, 
hogy az ty kóros lelkületű egyén megint 
szabadon jaijon-ke jen s szuggestióival fer
tőzzön. Itt oy intessed-sekre voIlz. szük
ség, melyek az illető egyén elszigiteléaere 
s egyúttal lelki hibájának orvos étára szo
rítkoznak, Az ily egyének gyógyítás t kiváló 
pszichológusokra, szociológusokra kellene

bizni. Ezzel többet nyerne a társadalom, 
mint a jelenleg alkalmazott börtönbünteté
sekkel. De maga a társadalom is oka an 
nak, bogy a különböző bűntények, vétségek 
szaporodnak. N m egyszer olvassuk, hogy 
ezt, vagy amaz egyért, börtönbüntetésének 
kiállása után teljesen megveti, miáltal 
újabb bűncselekménybe sodorja. Kü önben 
az illető hasznos tagjává lett voÍDa a tár
sadalomnak.

Ezek kapcsán nem szabad érintetleriil 
hagynunk, hogy az u. n. fiatalkorú bür- 
tettesek javítása, helyesebben a beteg lel- 
küle’üek orvoslása icrén legújabban sok 
üdvös intézkedés történt. Azonlau az áliam 
abbeli intézkedése még édes kevés ahhoz, 
bogy a különböző lelki betegségek fertőző 
voltát teljesen megakassza.

Tekintsünk csak bármely jellegű ée 
minő égü iskolába, látni fogjuk, hogy mi - 
derült akadnak gyermekek, akik bizonyos 
lelki hibákban, rendellenességekben szen
vednek. Már pedig bizonyos, hogy az isko a 
legalkalmasabb aira, bogy a kóros lelkü
letű gyermekek suggestiói, mÍLt fertőzései 
tova terjedjenek. Rendesen a normális h 1- 
küietü gyermek astimiiá.ódik a beteghez, 
mint edenkezőleg. Azért van az, hogy a 
kóros lelkű gyermek úgy beszédeben, vaa- 
mint cselekedeteiben sok követőre tálul. 
A gyermek természetében benne van, bogy 
tokkal inkább hajlik a rosszra, mint a 
jóra. A tiltott dolog édesebb, mint a 
uem tiltott.

A gyermek kivált oly do ogra, csele
kedetre kivsncs , mely bizonyos tilalmié. 
s> ggai van körülövezve. Így tehát a tiltás 
meg jobban iokozza a gyermek ez irányú 
érdek ödését, mint a uem ti'tott do gok, 
vagy cselekedetek. Utánozza a rossz gyer
mek cselekedeteit, melyek idővel állandó
sulnak s különböző kóros tüneteket idéznek 
elő. A kóros Jelzi je'ensegek gyógyítása 

a az ellenük való vedekezes széleskörű 
pez chológiai tudást igényel. Nem hagyhat
juk érintetlenül, hogy amíg a fejlődő orvo - 
ludommy valóságos csodákat müvei a szervi 
betegségek gyógyítása terén, addig a lelki
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A hegyaljai csoda.
Irta ; Járass Fereao.

A régi időkből jó barátaim ée ismerő
seim annyi sok ea érdekes anyagot halmos
nak össze nalam, hogy arra — a magam 
adatait is hozzávéve — talán egy kisebb le
véltár sem volna elegendő. Hat még az in 
szegény tejem I

Ámde azért hálás köszönettel fogadok min
den újabb adatét s nem ijedek meg tőle éa 
ha erőm s időm engedik, — nem hiúságból, 
hanem a aiülövároiom iránt érzett igaz és 
forró sárrétéiből, — lassaL—lassan mind fe.- 
dolgoi om. Azt hiszen, hogy idők folytán, 
ba etek as igéLyte en krónikák — mint 
ócskaságok — unokáink kezebe kerülnek, 
tanulhatnak belőlük valamit városunkról, 
ame>y önerejéből, senkitől nem támogatva, 
emelkedett cg lobamosan emelkedik a mo
dern váiosok sorába.

Es ba i> mezőseim kötött akad olyan 
is, aki — mint aa én kedves volt tanítvá
nyom s most ösiinte, jó barátom, Felföldi, — 
szintén alaposau ée izelit mezen hozzászól az 
általam közölt es köziéi dö krónikákhoz, s 
szokat raját visszaemlékezéseivel mintegy 
kiltviti, — ezzel rágjon lekötelez, mert az 

áita'am esetleg ismeretlen újabb adatok 
a kis krónikák értékének emelésére szol
gálnak.

* * **
íme, ez is egy rövid történet Léváról, 

amelyet Thurócty Komé1, az irgalm a ok 
rerdjének nagytekintélyű jelenlegi tartomá
nyi főnöke juttatott eszembe. Thuróczy Kor
nél is egyike azoknak, aki — mint lévai 
diák — a 60 aa években sokat Irp’ázott 
velünk s még ma is a legnagyobb rokon- 
tzenvvel viseltetik Léva iráni, aminek már 
szímos esetben adta feryes temjeiét.

*
Még a múlt század közepén is, amikor 

Léva az úgynevezett mezővárosok sorába 
tartozott s lakosainak száma nem ütötte 
meg az ötezret, — a városnak amoyan 
falusias jel eget kölcsönöztek az alacsony, 
kis ablakos kit ált a mellékutcákban többnyire 
szalmával fedett apró házak, —. aa utcák 
követeden állapota miatt fel- ésösszegyülem- 
iett, bokán felül érő sár, — az u’cán levő 
nyitott, közös, — az udvarokban és kertek
ben kiáiott kerekes és gémes kutak.

Az Uri-utcát kivéve, alig volt a város
nak u cájs, ahol több-kevesebb szalmatedeles 
ház re bit volna. A iüiö utcák között 
pedig voltrk olyanok is, amelyekben nem 
is skadt fazsindelyes háztető. Hegya'att

pe.dáat 50 ev elölt csak ö bízat ismertem, 
amelyet ilyen tető díszített. Az eme ette 
házak meg éppenséggel a ritkaságok közé 
tartoztak. Ostzesen bet emeletes hí zra em
lékezem ezen időből. Ezek a következők : 
a vár, a piaristák Iá a, városház, a M d- 
Veczáy- es Kaveggia hazak, a r. katb. elemi 
iskola es a néhai Oroszlán fogadó.

A lefolyt 50 ev alatt mennyi változási 
A lakosok szama megkétszereződött. A 
szslmafödel teljesen eltűnt. Es ha jól szám- 
bavtzszük városul k nagyotbszabásu épüle
teit, azt látjuk, bogy ma az aszfaltkeretben 
45 csinos, eme etre épített ház ét középület 
s a régi Lázak nagy részének mód'rn for
mában történt átalakítása mutatja a város 
szépü'éset és izléres haladását.

És hogy a kutakról ia tegyek említést, 
mert ez a kis történet ezekhez fűződik, — 
az egérz vros teiületén volt szivattyús 
kutakat r. két kezem tíz ujján könnyen 
elszámlálbati ám.

Minden utcának — a népessége és a 
láisk éráménak arányában — megvoltak a 
közös kutjai, melyekből horoggal vagy ke- 
rrkkel Io2ták felnimé a vizet. Az ilyen 
kutakat a tized községén tisztították ée 
javitották. S mert a közös horog gyakran 
kaj ott lábat, a legtöbb házigazdának meg 
volt a saját horga s azt vitmeritéakor ma
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betegségek gyég’itá-a jóformán míg cs.k , 
csicstmökorát éii. Az <gyéni lélekian és a 
lelki betegségek kórtana, valamint azok ■ 
gyógyitAsa még ciak igen Bnükkörü érvé- , 
nyesülésnek örvend. Ennek fogyatrkos vei- : 
tát leginkább a pedagógusok éráik. A ig 
van munka, mrly a p- dagógusr.ak vezér- ' 
tónál gyanánt szoUáina. Ebbez hozzájárul | 
bogy hazám pedagógusainak e körben való ! 
kiképzése még hiányom Az egyetem inkább 
tanitáire, i ietve előadásra, semmint neve- 1 
lésre kepesiti a pedagógusokat. A tanító
képzés csekély időtartamánál fogva nem 
teljesíti azokat a kívánalmakat, melyeket 
a modern gyermekneveiéi valamennyi fel
tétele követel. Mar többször hangzott el a 
panasz, mely a jelemegt tanítóképzés elég
telenségere irányult, de a panasz csak rész
ben nyert kielégülést, amennyiben a képzés 
időtartama változatlan marad s csakis a 
heisö lényeg módosult. Vaió igaz, bogy ha
zánkban sokkal többre becsülik az állatot, 
nagyobb fontosságot tulajdonítanak neki, 
mint az embert. Példa rá az állatorvosok 
és a gazdászok kiképzésé. Ezeknek a 
képzési időtartamát tetemeitek, de a taní
tóét nem. Pedig, azt hiszem, bogy az ember 
testi és lelkivilágának megismerem, nevelese, 
hibáinak, rendel.euescégeintk az orvoslása 
fokozottabb tudást igényei, mint pld. az 
állatok szervezetének, értsd : stervezetének meg
ismerése, nevelese s betegsegenek gyó
gyítása.

Mindezeken kívül jegyezzük meg, hogy 
a XX.-ik század tanítója nemcsak a szoros 
értelemben veit gyermeknevelésnek az osz
tályosa, hanem bizonyos szociális nevelesi 
körben is igen fontos szerepet tőit b<.

Ez azonban a keilö számú néplélektani, 
közgazdasági es szociológiai ismeretre támasz
kodik. Az oivos a testi, a pedagógus a 
lelki hibák, reLdellenessegek gyógyítója. 
S valamint a szü.ö, ha a gyeimekeuok 
szervi baja van, orvoshoz iordu., aioukeppen 
így kellene Cselekednie akkor, ha a gyer
meke bizonyos lelki hibában leledzik; t. i. 
ilyenkor a gyermeke tanítójához ke.lene 

fordulnia, aki szükséges tanáccsal, utbaiga- 
z.fással látná el a szülőt.

Ennek viszoazátáui az államnak arról 
kellene gondoskodnia, bogy a tanító kép
zettségének és munkájának, valamint társa
dalmi állásának megfelelő fizetésben része
süljön. Ne legyen kevesebb fizetése, mint 
pld. a négy közép, vagy polgári osztályt 
végzett postásnak, vagy vasúti kalauznak, 
billiót Euo.st tényleg úgy is van.

Szobolovszky István

Ktdöntélék,

— A megyebizottsagi tsgváíasztások 
Barsvsrmegyeben f. ho 24 < n ejtetnek meg. 
Ezt is, mint minden kérdést, mely a nagy
közönségét erdekh, nálunk véka ala rejtik, 
titokban kezelik, nehogy a közönség komoly 
körültekintessei szervezkedve, vegye a ke
zébe a kérdés mego dasat. Aug 8 nap előtt 
adjak közzé, hogy kik lepnek ki az év 
végevei a bizottsági tagok sorából — s 
különös — a szolgabitó urak kész tisztát 
hoznak Maróthról, bogy kiket óhaji a Mél
tóságok úr megvalasztatui. barsvármegye 
közönségé —- azt hisszük — meg nem szol
gait arra, hogy a kiskorúságnak ily alacsony 
fukara degretaltassek ; tudni fogja ö maga 
>s, hogy kiket küldjön tol a varmegyére, a 
kis az ő eidekeit lelkiismeretesen meg 
fogjak vedeni. — A bizottsági tagok sorából 
Lován kilépnek: Csekey Vimos, Szil.ssg 
Sándor, dr. Holló Béla, dr. Katona János. 
— A két elsői, reméljük, újból megválaszt
ják; a ke*, u.óbbi köiüukuől távozván, 
helyüket másokkal kei! betölteni ; mim 
éi tesu.üuk, bet középiskolánk erdemes igaz
gatóit óhajtották vuiua jeiöini, mivel azon
ban az egyiknek itt laitozkodasi ideje a 
törvényes batáridőt meg el nem érte, uem 
vo.t jelölhető az egyik. Így uj tagokként 
Kőveskuti Jenő kepezdei igazgatót es Lakner 
László urada.mi főtisztet je.Oitek. — Ezt 
vegyek polgártársaink szives tudomásul s 
lomoruijunek Lován e 4 t.guak a megvá
lasztása kőiül. — A Lévai jaiasLau ki.ép
nek : Balbsch Árpád, B.logh János mro, 
Csekey Havid, Cseto Mihály, busa Miklós, 
benőt Róbert, Uugyecz István, Meikáder 
Alajos, ur. Mocsy Aoa, Nagy Kaioiy, Uiuody 
Kötn e, Pásztor h..es, Petet ke Mave, Kacz 
János, Kútyik Lukacs, biücs Anuras, Vida

János. — Ezek közül a kipróbált tagok 
móllók, hogy újból megváiasztassanak. Az 
elhunytak helyét uj, alkalmas tagokkal 
igyekezzünk betölteni. — Egy-két érdemet- 
len, a múltban megtántorodott tagoknsk 
helyébe igyekezzünk szilárd, elvhü, tisztes
séges embert választani; az Ujbarsiaknak 
különösen ajánljuk köztiszteletben és sze
retőiben álló lelkészeiknek, Varannay Lajos 
és Szakács Viktor érdemes polgártársaink
nak a megválasztását.

— Városi közgyűlés. Léva város 
képviselőtestülete uov. 18-án és folytatólag 
19-én rendkívüli közgyűlést tartott feltűnően 
gazdag és értékes tárgysorozattal. A pol
gármester jelentést tett a havi pénztár
vizsgálatról. A szálloda már-már befejezési 
nyer. A többletmunka 5887 K. 96 f., a 
vállalkozóval kötött szerződősben meghatá
rozott építési költség 402,005 K. 58 f., a 
városi vigadónk tehát ezideig 407,893 K. 
54 f.-ben van. A kincstár a tanítóképző 
céljaira neki adott vadaimási szántóföldet a 
varos tulajdonába vieszabocsátotta. E jelen
tések tudomásul vétele után a városi szer
vezeti szabályíendeletet t rgyalta le a köz
gyűlés. Az elfogadott uj szervezeti szabály
ra nd- let érteimében csak egy tanácsnok 
lesz jogi képesítéssel. A II. es HL tanácL- 
lok helyébe a közgyem és városgazda 
címmel egy tisztviselő lep. Egy uj fogal
mazol állast is szervezett a város 1800 K. 
fizetéssel, 360 K. lakáspénzzel és 400 K. 
szeme.yi pótlékkal. Az állast csak jogvég 
zett egyénnel töltik be. Elhatározta a kép
viselőtestület, hogy felír Barsvármegye al
ispánjához, hirdessen pályázatot es tűzze ki 
a iiBztujitószek határnapját, mert a város 
jelenleg működő választott tisztviselőinek 
megbízatása f. évi december 31-en lejár.— 
Egyhangúlag elfogadta a közgyűlés a város 
tisztviselői, alkalmazottal es szolgaszeméiy■ 
zete reszere eleibe léptetendő uyugdijinter- 
mény szabályrendeleteit. A nyujdijalaphoz 
a varos 5000 K.-val járul hozzá éveukinf, 
amíg a iiozzajarulasra szükség van, a tiszt
viselők stb. pedig az első évűén fizetésük 
3üu/o-ávai, a további eveabeu 2% aval. A -. 
ingatlanok atruhazasa után szedendő l°/o 
városi illetékről alkotott szabály rendelnie t 
a napirendről levettek. Az ásvány-, gyógy , 
lorrás- es gyártott vizek megadoziatasát 
25 szóval 14 oi.euébeu elvetetlek. A gai- 
dasági munkasbazak építését Beígér Liptt 
es Monaco Mo»e nyertek el. Az előirány
zatnál valamivel drágábban. Az évi törlesz
tésbe a munkás 96 K. 65 f.-t, az aliaiu

gat a. vitte. Minden kútnak, volt ugyan 
lodeie is, de mert tjjelte gyakran nyitva 
leiejtetiéx a kutakat, xtgge. au. euredtea, 
hogy a kuibau hói egy kutya, hol egy 
macska Vagy más adat lüidőti meg. Lle 
gyakori eset voit az is, hogy az ai*c-ony 
kavaju kútba le.nőtt emberek vagy gyere
kek is bepötyögtek.

A gemeskutak leginkább a gazdálko
dók udvarán es ketijebtu voltak láthatók.

A mi Utcánkban hegy közös kút volt. 
Az utca elejeu, aa utca középén, az utca 
végén es a mostani lltgya.ja-soruak közepe 
táján. Ezekből az elsőt betömték es he
lyette a Hideg-pincevel szemközt Csinállak 
uj kutat es kettőt közülök szivattyúra 
alkalmaztak. Utcánknak a retek te'é eső 
oidaián a legtöbb has udvaréban vagy kert
jében is ástak kutakat. Ezek azonban ar- 
ióí voltak nevezetesek, hogy sekely vol
tuknál lógva vagy nagyon bővelkedtek 
vízben vagy ídőukint kiasztak. Tavaszkor, 
ha a Perec kiaradt, ami majdnem minden 
evben megtörtént, — úgy megtellek, hogy 
csordultig kilőtt bennük a piszkos víz ; 
nyáron meg sunyna kiapadtak, bogy egy 
bekapoionty sem bírt volna bennük buk- 
lencet vetni.

Közös kútjaink közül a három első 
vergődött nevezetességre.

A vau out atelienebeu levő kút egyszer 
hűtős oiebe fogadta Z. Alii a.y nevű ácsot, 
aki tjnea idejen kissé pnyokosan dülöngélt 
haza a várostól; a tok szesztől megnehe
zült feje a kútba huaiu ői, ahonnan egy 
bosszú létra tegnstgcvel a bakter tejes 
epsegLen es kijosanudva segítette ai a 
hoidvnagra.

Az utca végen levő kutunk, melyet 
aliaiabkn í»yebala-auiuait neveztek, — volt 
a legmelyebb ; ez o.yau hideg es kitűnő 
vizet szogalutotl, bogy a belvárosiak kö
zül sokzu korsókkal es üvegekkel hordták 
a hazukhoz. Ennél a kutnal csak a Jded- 
vecekyház kútja voit híresebb, amelyre 
kunyiau járlak, bogy sokszor parazs vesze
kedős ÍZ támadt a cso.edek között a men
tes elsőbbsége fölött.

Ámde uevezetesseg dolgában utcánk 
összes k útjait te.uinuila a középső, amely 
olyan csodával határos eseménynek voit szín
helye, hogy arról annak idején meg a 
pesti újságok is megemlékeztek.

1865-ben, egy őszi hűvös délután, egy 
tíz eves iiu ment ezen kútra vízért s mert 
a kannáját nem zarta le a horgon alkal
mazott kulccsal, a kanna a horogról lecsú
szott. A gyetek nem bírván a horogra 
kapni a kannal, úgy akarta kihaiászni, 

hogy kőröi-köie lépegetve leereszkedett a 
kútba. L>e alig ért a víz színéig, a ku. 
kövezetetek egy részé nagy robajjal alt
zuhant.

A szerencsétlenség hírére a fiú anyja 
szivettépö siránkozással kesergett egyetlen 
fia eiveszlén es a szomezedokkal a kúthoz 
sietett, ahol a legnagyobb meglepetés vált 
mmduyájukia. A fiút ugyanis a kútnak be 
nem omlott oldalához simulva életben talál
ták. A leszakadt sok kő — néhány lényeg
telen horzsolástól eltekintve — semmi na
gyobb kart uem tett benne s amikor édes 
anyját meglátta, vacogó fogakkal arra kérte 
öl, hogy gyorsan húzzák ki, mert nagyon 
fázik. Az ijedtség és a meghűlés néhány 
hétre ágyba fektettek a fiút, aki — mint 
velem egy kot u — talán még ma is él.

Ennek a rendkívüli esetnek híre ment 
úgy a városban, mint a vidéken s a babo
nás emberek a bú megmenekülését csodá 
oak minősítették, mellyel Szűz Mária azért 
vette oltalmába a f.út, mert édes anyja igen 
jószivü és vallásos asszony volt, aki nem
csak Pozbát és Selmecbányát látogatta meg 
minden évben, de Sastyinban kétszer és Má- 
ria-Ceilben egyszer járt a búcsútokkal.
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67 K. 68 f.-t tizet. Berger Lpót éa neje, 
Huszár Jánosné es Hiugyi Janosné az Arok- 
ulcábau telket vetlek • varostól; itj- Weisn 
Mór a Báti-utcaban levő magtárát megvé
telre felajánlotta. Mindhárom ügy érdem
leges tér. yalését 1911. jan. 20 ra tűzi ki. 
A pesti magy. Kereskedelmi bank kéri a 
▼érőit, hogy kötvényeivel a letétbe helye
selt Hasai Villamoséig! Társaság kötvényeit 
kicserélje. A véros megengedi. Osv. Voja- 
csek Janóménak a heiypenzt elengedi a 
képviselőtestület. A kössegi ácsmunkának
1911. évre való össseiraaét és kivetését a 
közgyűlés tudóméiul vésni. Kis lelvén telek
vételi ügyet 1911. jan. 20. közgyűlésre ki- 
tüai. A kereskedő tanonciskola és iparos 
tanonciskola 1909-1910. évi sérssém.désat 
tudóméiul vették. As él.mi ““^kep.ő 
építési költségeiben megajánlott 2ÖUOU A. 
városi hostájáruUs kifizetésére a polgár- 
mestert megbatalmantak. Tokody Livin 
kéutortanitóoak évi *-4 K. kiutori járulékai 
600 K.-rn emelte a varos. Essél erény bán 
a többi íelekesetek is segélyben részesülnek. 
A véroson étvonuló vámos ut 1911/12. évi 
fenntartásé bon as eddigi 2280 K.-t meg
ajánlotta a kösgyűlés. As 1909. evben be
folyt 128 K. anyakönyvi kivonati dijakat 
Forgács Mihálynak átengedi a képvi.eö- 
testület. A főgimnázium! jalatólér meg.zer- 
séset as 1911. jan. 20. közgyűlés fogja 
tárgyalni. A népssamiáiasra es a vele járó 
Kiadásokra — mintegy 700 K. — vonatkoió 
jelentések tudomásul saolgá >k.

— Tanfelügyelői látogatás, 'lom- 
csányi János, k r. lanté.ügye.o, e ho 16- u 
migatogatta a helyben izraelita nepnkola 
összes osztályait s az Olt ispasstailak fö
lött — miül éile.üü.k — megengedésé
nek adoti kifejezést.

_  A járvány bizottság ülése A 
járvány bizuttssg t. ho 17.-éu dr. Frommer 
Ignác e.nöklete alatt megtartott üieseueu 
as előző ülés jegyzőkönyvének felolvasása 
éa a legújabb miniszteri rendeleiek tudo
másul vétele után behatóan lóg a kozván 
a poigérmesternek az ásványvizek megadóz- 
tatasa tárgyában készített es a kepvue ö- 
testülethes beterjesztett izabalyrei.de'et- 
tervezetevel, — a bizottság, — leki.tettel 
arra, hogy as ásványvizek használat* Liván 
a rossz ivóvíz mialt nem fényűzésnek, ha 
nem közszüksegletnek tekinthető, — ezen 
vizeknek sdóval való megterbeleset mind
addig, amíg a város lakossága artési kút
nak letesitese által jó ivóvízhez Lem jut, — 
egyhangúlag időszerütlenuek tálalta. — E- 
batáronta továbbá a bízott ag, hogy jövőre 
is permanenciaban marad úgy n, de iilenen 
__ ha sürgős ügyok enotezeie nem teszi 
szükségessé — e néniül hálom hetenkint 
fogja tartani.

— Kabaréest a kaszinóban. Minden
izében aikeiüu kabarédtól uyno ta meg 
tegnap a kaszinó az idei tei mulat, ágainak 
aorat. A mu.altató műsort Szecsey Sándor 
hegeaü e« Sápi Eiemer tougoiajateka nyi
totta meg. U táncuk Medveceky Etta es 
A’otiolny 1 onka tájus etöaaa.abau Erdélyinek 
Naibs c. dialógusa következén. Es után 
Olaiftf* Fai haCuagy aúia elő ügyesen Nagy 
Euarenok A prím* donna előszobájában c. 
magánje eueiet. Bzecskay Jenő aszalós siker
rel euekoit aehany kupiéi, csattanóul pedig 
Mohi Mimi ea Dr. F'ovotny Ernő adták elő 
aLandó derüliaeg meneti Muuar Ferenc 
Elseje c. ktoaglaió yátjoieneiei. A vidám 
műsort eme.kedati hangulat s tánc követig, 
melynek bizonyara akkor fog vege szakadni, 
mikor o sorok mar napvilágot latnak. Jelen
volt hölgyek névsora ; Asszonyok : Bet- 
csak Lasa*oné, Beicsak Beiane, Borsó Ist
vánná, Buguer Gyuiauo, Bittó Gyu.áne,Be
lemen Ede né, K. Braünmü-ler Klára, ösv, 
Brsmüiler Sándorné, öav. 0sírok Jáuosné, 
Faragó Samuné, dr. I tornasor Iguacae ösv. 
lieny ei Ödönné, Hotzer A.-ne, özv. dr. Klem 
K-.né, dr Kssosao Bélane, Medvecsky Sandoi- 
ne, dr. Medvoosky Károijne, öav. dr. No* otny 
Imrébe, Fo.ya Anaorue, Kantiak Edene, 
Sai sa.y Beiane, — leányon : Belessk Ilonka, 
Btlcsaa Tónké, Gy.nai Mai ess, M.a.rassy 
Msigit, M.UV.Casy £*■ ia, Medvecsky Miéi 
Moh. Miuu, Novotny Lonaa, Novotny Mar
git, Fmtor Viiáta, Foiya Gis-, Ssjiáry 
Hero»,

- Negyvenéves jubileum, Bearba 
József, a t.nnókepaö-mtezei gyakorló tskolsi 
isi.ára, aki 1875. óta működik Lévár, a 
múlt tanév végen -őliö.te be buzgó és nagy 
elismerésre m. Itó működésének 4O.-ik esz
tendejét. VároBU'ik esőn kiva ó és köat-st- 
teleinek Örvendő tsnfértiét, ak.nek a város 
társadalmi életének irányításiban is igen 
jelentékeny t.erepkör jutott, - jubdeum. 
atka mából a Bsrsmegy > A talsnos T-m ó 
egyetületnek lévai kö-e dec. bo 3. án, 
Léván, tartandó ülésének keretiben fogja 
“e8Ül"Tvkr0.0E AUamsegélye. A be’- 
ügytt misztériumban, — mu t hiriit, “Ar 
elkészült a váresoknak juttatandó á •mr- 
uélvröi bzÓ ó fe osztási tervezet. Az 1910. 
évre já.ó államsegély Utalványát mar at is 
tette a pemüg minisztériumhoz, ahol az 
ügyet soron kívül foejak elinté.u,

_ FöegyhAzmegyel hírek Obett 
Sándor garamaren bei ed ki kistó uagyu- 
jesi sdminuztráior lelt. Orszagh E ek rntna 
völgyi káplán hason,ó minőségben Utr.m- 
szentnenedekre küldetett.

_  Tanítói gyűlés. A Bsrsmegyei 
Alisiaro, Tanitoegye ülői lévai járőre 
d. c inuer bó 3. án, delelof 9 órabér, Lé un 
as á lami lám ók -pzö-intezec zene ■ rmebeu 
ülést tart, me yuek lágyai : Ernők! meg- 
nynó.beszed. Tartja: HlWtír Káro-y, - 
Bvarba Joz-ef lamlókepi ö-mézen gya. or o- 
ishoiai lanae üdvöz ése müa.d zenek 4U.-ik 
évfordulója slka rnabó . — Gymkor mii Uni
tás a szamtanoó. T.ítj,.: Bvarba József.- 
A gyakorlati tamias megt-esao.ese. — A 
juta mazaa es bümetes, m.nt neve esi esz
köz. E öaúó ; liányae Ferei c, — A lerme- 
szeitaui tane.z.ö.o- bemutatása es ismer- 
teteie. E öado : To ody Lvan.

__ Az aranyosmaróti- garamko- 
vHCslih. é. vasútra ue.v. a Bánt A' enor 
leeu.ayoub mcitekoeu »e-,b«h.-o erto.u- 
lese eVennt azt a hírt .ÖU., hegy a Va.ui 
munkálatai — imounyibeu azt a uchmkai 
körülmei-yak ea áülóuö.eu az időjárás alaku
lta megenged k, - mar a legkóze eobt he
tekben mecke dodnek.

__ Nyugdíjazások. A p-juiügymimsi- 
ter Benkovicl János arany osm.róii kir. 
adóhivaiaii pvm.tari0.oi 42 eV. buzgó mű
ködésének elismerése mm.ett Veg.eg nyu
galmazta — Kö.möcbauya kepvi.e.ö.esiü- 
,ete múl. ló 20-sn lanotl rendsivü,. 
bömvü.eaeben Schmdler Jó-sei városi tiszti 
és uradalmi ügyészi köze. 43 ev. müsödeae 
mán november végevei nyuga.on.ba bo.yezte. 
_ ö símen óhajtjuk, bogy a két kivaió 
ezorga mu tisztviselő igen bosszú időn ai 
boldog mugeiegedssben eive.hesse a jó. 
megeidem e<t lyugamzt.

— Tanítók mozgalma. A B.rsme- 
gvei A talanos T-nubeg,tsüml vaiaez many. 
JeguiObb uriou Umé- h-.aiozau.ag a.mun- 
dotta, bogy csatlakozik ** auami szo.gaial 
bzn levő kartsrsak azon mozg..mahoz hogy 
snybgilsg velesieuek ki az 19t>7. évi XXV11. 
t-c rendelt ás. se amt a bo.yea.essenea a 
hason Ó I.-pe.se>gél ti.Ó ai.ami btvalalLO- 
kok rangeoiozaizba, meive soroltassanak 
szón Uotesi io ozaioa, meyiou a tanító
ba! egv rangú auami hi-a.auoaok vaunak. 
A vklzs.taány egyuual imáeli a mosga.ou. 
vezelőseget, bogy — lek.mel neUul az 
iskola jellegere, a megindítóit akC.onak 
olyan iraiyt adjon, bo8y az az ors.ág öaz- 
ezes taniioeagbusk egyeie.rn.eges kivaLSUgá* 
fejezze t jurandulas. A B.rs-

megyei G-u...g-Bey -“.o. iRmmoer bo 
7 -en és 8. an M.gy rovarra e. aa azzal 
szomszédos lözsegezne a tz.rvasmaiba- 
tenyéiztés és a lejezbvelkezeUk i nu m.- 
nyozasa végen k.ranuu ást rei doa. A a.- 
ráaduláaon rész* venui obaj.ok i.suUssU.ai 
az egyeeü el inkari hivat-Uca. legaeisouu 
nov. bo 25-ig je.enihoua bo, abonuau rész
letes pro>raumoi is kaph«*uar. A kirán
dulás költség. 20 — 30 soro.a.

— Huszonöteves jubteum. A Kör
möcbányái l*r. bne <iao g o bo 13.-án szépén 
ünnepelte meg elnöke, 11 tldmann Auoif 25 
eves működ, sei.ea evio.uulőja.. á* Uune- 
pe yi isieni-iiSsteiel e o»*o meg. Aeuiau 
di> ak öi gyűlés volt, me.yen ötmelanovtct 
poigarmestvr-helyettes vozeioaevei a varos 

képvise őtes ü'ete is megjelent. A díszköz
gyűlése, amelyen több hitközség is képvisel
tette migat- Langfelder dr., városi tiszti 
föorvoe, a Ferenc József-rend lovagja nyi
tót a meg es szép be.z ddel üdvösölte az 
érdemesben gazdag elnököt. A közgyüés 
után bankett következeit. A hitközség a 
jubi áos nevere ösztöndija', alapitolt és öt 
örökös t’szteletbeli elnökké valzeztoits.— A madarak védelme. K ndkivu; 
panaszos evet érászéit szerkesztős- * ülthöz, 
melyre felhívjuk a hegyközségek elttijaróinak 
a rendőrségnek es a SchoeUer uradalomnak 
a figyelmet. A levelboi ez alkalommal ki
hagyjuk a neveket; de hasonló eset ele- 
fordu.távai kcnyteienek leszünk kiszolgá' 
tat ni őket úgy a nagy közöuségnek, mint 
aa illetékes hatóságnak. A levél ide vonat
kozó része :

Tekints es szerkesztőség I
Két kollégámmal a Kákákban a Vargaheyy 

tájáu sétá.tauj, a oiy dolgokat lapaistaiiaui. amikéi 
szó uélkiii bagyuom uein leket

E őször is hi. iparost láttán) a segédjével. K< t 
9-es *10bérltei bajkurasszak azokat a szegeuy, apró 
éneklő-madarakat, amelyeket eu ugyanott nagy kíuuai, 
faradisaggal védek es etetek. Felelősségre voutam. 
vau-e vadászjegye*? van-e ott joga vadássm? Mr^ 
gorombaskodiak, bogy a tiobert nem esik tégy véradó 
ala. igen is adó alá esik. ▲ madarak pusztrasa ped g 
szigorúan büu'eltetik. Idegen vadásziéi ülőire fegyverrel 
lepni : vadorzás.

A Vaigahegy ajkban elvonuló árok mellett, ura
dalmi terüieteu isu et iátok két alakot. Egész szabá
lyosan cserkesznek a gazban. Az egyik egy sza^o- 
sop,éd, a másik egy iakatosbeged. Fegyvereiket eiszed- 
tem ; de oiy könyörgést vittek vSgbez, bogy miután 
megígérték, hogy többet ilyet nem tesznek, visszaad
tam nekik.

Üdébb a Varya-h gy alatt gy iparos vadaszik 
egész zavartalanul teher autyajavat. Közeledtem ebhez 
is; de vau esze, kereket old s a Á’onc-erdö leié 
e. szalad.

íme, ő vadorzó mu at s úgy látszik, nem e.öszo . 
Caőszuek se h re, se hamva.

Ea ilyesmit vásott gyermekek cselekeszuek, azt 
érti az ember » me*a is talaja ra n gtöu a megtorlás 
módjai; de bogy iiyenmit magukat űrt embereknek 
tartó, öná'lo üzlettel biró ipaiosok is űzzenek, az mar 
több a soknál.

Tejes tisztelettel

N. N.
— Az analfabéták tanitasa. Az 

Orc>»gO' Köxuiüveiöuesi lauacs *ut a nagy 
tonio.sá^u Kultúráké öt, uia.ja. aa anslfa 
belak oktatásával fennállása óta vegez, az 
ideu is msgsetdeile. A könmüveiódsai egye
sületen es a le kas hasai latinosig beievo- 
uá'sval fogja e leien is megszervezni ana1- 
iabeia lanfoiyatuaii mindenfelé az ország
úén s mini eadig, úgy az idén is ellaij. a 
tanfolyam hallgatóit ingyen tan- es íróaze- 
r.kkel s goncosaodut tog a lanto yamot 
vese. ián. Ok i.ssieioidijarói is. M uda. oo 
tanítóknak, aaik a leien ilyen tanfo yamot 
óhajtanak szerveiül, a tanács lájenozást 
kuid, ba ebben .zindekukat az Ossagoa 
Köauiüveiödesi T.uacsuak (Fereuciek-iere 
3. II. 5.) uejeieuua. Ohajlandó lenne, hogy 
iá-megyeuk tanítósága, amely a nép müse- 
te.ere irányú ó m ndeu törés vsat felkarol, 
a tanács eseu rendkívül nagy horderejű 
muuaejsió. is a lehető .eguagyobb szambán 
venne al a rag. res.ei. — H. -esznek 
lelentke.ok, uaiUnk a rkatb. e éra fiúiskola 
tauiio-tesiü eteuea taglal — mint eilesu- 
lun. — a. idén is teljes aeszseggei táisl- 
kuauak az aua.fabeiáu taufoiyamauak ve- 
noteszre.

— Leégett postaépület. Ipolyságon 
a postátpuio. lauii vasamaproi hotfore vir
radó ejjei aet órakor kigyu.adt es leeget'. 
A tuig*,omo.L 2—3 n«pg z.var abo.t ba 
a :üa aövetkeztebeu. A aar 20— 30 ezer 
korouár- lehe.o,

— Névmagyarosítás. Binger Gyula 
újbányái szu e c.u buü.poau lakos ed/yórs, 
— btmonik Ferenc ea kiskorú S.uionnt 
Viktor uis^a.maili llieiöaegü garauiszeul- 
aetosaii, n-etse . Öruiuc -anya lakos pedig 
öimonyiia is-ioi aitás csaiedi nevűre'.

— A varmegyei számvevőségek. 
Evükké, eaiui- a tat megyei számvevősége
kéi es gjikiupeuztarki-at aliamoanoiiák. Ez 
inlezkeues a.ouUkii — úgy latszik — netu 
inzunjuit jöuaa; ui.ri a peuzügyiaiuiszteri- 
umuau — miül eiieaülüok — mar el is ké
szítetlek asi a jaVkaikt-iervezeiei, amely sze
rint a vo.i varuiog-i számvevőséget ceisie- 
ruseg szempontjából aa aiispam hivataluk 
uioie helyezik es így azok a belügyi tárca
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tötelékeba fognak tirtoeni. A javaslat-tar- 
vezetet törvénybe iktatják, amely 1913. 
január l*n ‘ép ö'etbe.

— Uj malom Léván Egy vid ki 
.mulufir, — mitt értéitiiiuh, — a városi 
tanícs’ól a ra k<rt crg<d*iy , bogy a Mán- 
yorláüóstieu vil atnoa erőre berendezett 
daiAÓ ma mot alnthre on fe1.

— Kinevezői. A varmegye föiipáuja 
a gatawet"g) örgyi auyakfinwi keiüetbe 
Tokody Lisaic p gyzí'.f yt korrokot 1 or.átült 
hfc'BBrö.rei • unj v vez.ciu-Le y bi teese ne
vezte ki,

— Elvi határozat a munkás biz
tosítás dolgában. A köxigaig.taH n.ró- 
sag rendkívül fontos éa úgy a munkaadókat, 
mint a munkáitokat közelről érdeklő mun 
kasbittositási ügyben hczott elvi határoza
tot. Eszerint a közigazgatási bíróság ki
mondotta, hogy a biatositssra kötelezett 
egyen már a biztosításié kötelező foglalko
zásba va ó lépésének puszta tényé ánal biz
tosítottnak tekintendő, akar bejelentette öt 
a munkáadó a műnk ás biztosító pénztárba, 
akár nim.

— Közgyűlés. A Bar>megyei üazda- 
sagi-Egyeeüiei f. évi december ho 4 en, 
délelőtt 10 órakor, Léván a vaiosbáza tauice- 
lermeben közgyüket tart, au.e ynek kivá
lóbb tárgyai.' az egyeiii.et 1910. évi zár
számadásának beter jesztese, jelentés az 
egyesület múlt évi n tiké d< serei és a jövő 
évi munkatervezet előterjesztése; ellök, 
alelt-ök, titkár választása, illetve megerő
sítése ; uj tagok felvetek s az esetleges 
indítványok tárgyalása.

— A száj és körömfájás. Szarvas
marháinknak ez a vesieoe mes betegei ge 
varmegyénk -őrületen te i agj on kezd ter
jedni es súlyos csapással lényégéit amúgy 
is szegény ailatáilomunj uns.t. Legújabban 
Zsarnóctán áUapittaivau meg ha ó.agilag a 
ozatvasmarhak között a sza|-és köiömtájas, 
a község zár aia helyeztetett.

— Beszélő óra. Ha igaz, akkor .g- 
zan érdekes ea szellemes ta a mn y, sme-yre 
állítólag egy órásmester szabadalmat is kert: 
a betzelö oia. — A. u; óra nem üti az 
órát, hanem szóval beje onu. A szerkezet 
nemileg hasonlatos isim a telelői Inig le- 
mezehez, a mit itt egy vö ösrézlsp be.yet- 
tesit. — A felta.aló altitól g a vasutakon 
akarja taiámanyat alkalmazni.

— Kinevezés. A pénzügy m'niszter 
Veghseö b-udor nymai £ir. adóhivatali 
ellenőrt auóhivatau penztai noaka nevezte 
ki Aranyocm.rótra.

— Betörések es lopások. Eo.yó 
bó Ib.röi 16.-r* virradó ejjoicu umeretien 
teiieatk a bk.eiit Járót- ta öii.ep.yi biö.Öa- 
ben több háljieK ajoját icnörie«, bt hatot 
lak a piliCuaöu ib, LUijünUen LOiKOöiOot 
tartottak, üo btiu bori, Btm t^jebut ei 
btUl VlkliM. A ltok ÜU1 tKfc H OtlUIOk Kt-Zlo- 
ktnicbore íiczw íu ^íette a *. j omoxMai, de 
eddig ereduienjtuicuu . — Uryau**-uu ej- 
sza» m Pi teziOiaurza y Bu a K«áur<.jubOt pé
tiig baiUUs ükláb 11 ÍZ Ott iliüsl, 'lotil 1 v»hll 
kOiCsIUalOa UuValMLOl egy a«ekdiroi 6 JfcbMK 
ku.onca. lopta* w. A tu vajukba* — 
nnirl enetüiUiak — a ruLdcraeg uiur ujo- 
uiaoaii vau.

A Dr. hichter-iéle Liniment Caps. 
comp. (Horgony Eain-hxpeiieij Iga**, nép- 
tz-titi hmBibxtrre lelt, iaeij skaiave CöMiau- 
bhd mar tok ev óla miLdig ktssieibeii van. 
Hktiájaa, CBipöiajdaiiw, Itj'ájkD, kuazvciij, 
CbÚtLai Blb.-Lei a lloigUiJ LilulktlAUI VMáU 
beűöriBÖiebek xuikdig 1 ájuaiuiiiceiiiápiio ba- 
ubi .ebnek e.Ö ; köt jatvan)kOiLái, ihíuo ; 
a kolera és hány baiioijais, aa ai.eeiuek 
Horgon j -Lilimre miéi va.o bedöiBboiese mm- 
dig igen jónak buonjuii. Kién kitűnő 
haaisBer jó eredmeuj r*yei alkalmat Utoii 

idorz aölebk ep peu aa miiuetaa odúit 10 eu 
üvegekben : á K —.bü, K 1.40 ee K 2.— 
* legtöbb gjógy bxi fiai báb kspiiaoj de 
bevasárláa aikaixuavai itbatk Latul uxotiaii : 
Hichtei-fe.e Horgony-Lmmiemei ^lluigouy 
P*iL-.Expel]eri) kérni, va-ainmi a nlioigoiju 
védjegyre ügyeim ea coak ereden üveget 
aifogadoi.

Közönség köréből.
Tekintető Sterkesttö t’rl

A Létavw’éki róm. kath. népnecslök 
eyyesületének A anyo-msiotou 1. ho 3-au 
tartott közgyü.vseről szóló tudósításukban 
a M. T. üt. A'.-vel szemben neátm imputalt 
kifejezeti en nem haezusluui,

K fejlettem azt az álláspontot, amelyet 
egyen; meggyőződésem s kxth. vani.ó vol
tom elfog.a nőm párái e o t, ám a kérdéses 
kifejezés az általam uioLdo nak önkényes 
interpretálása.

Soraim szives közlését kérve vagyok 
kiváló tiszteletéül kitejezesevei

Léván, 1910 uov. lő.
Tokody István.

| Hiuiaiosioíleniöiij.
J Hirdetmény.
i Léva r. t. vaios hatósaga részéről ezen

nel közhírre teszem, bogy a városi keD- 
viseiötesiluet f. évi november ló. es 19-ik 
napiam tartott rk. közgyuitBeben 7300 
6700 es 7342-910. bit. a, lozol b<áiHru2a- 
tcziVMi SL va r. I. vaios tHorveaeu ózhümíj. 
ieiidttieiehu mtígaikuua, továbbá 7266/910 
ea 7341/910. b&. baiároxaiaivai nLyva r. r. 
vaio* iiDz.iv lse.Ölnek es aikaiinMzoiiaiuak 
njugd j-baabkljröLde eieiu intga.kot.a éa 
axou ny ugdij-inltsmeLy tea a vai oa «. öaön- 
tege resaeroi 5060 aoroua evenacnii tozaa- 
ja Uiksi luegbaavaioLí, végül 7207 910. a>. 
üatarozaiMS ai 26 gazdasági munk^ohaa tö.- 
epii'se es a leiek iram ímexaedeii s 
Aiouaco Mese ea Beiger L poi tai-ovabaii.o- 
zük epitkeaesi ajamat-ai (báz.aukeul 2.00 
Horonv) elfogadta s veiük a aaerkoiiési meg
kötötte es a sz-usseges e-jeb inteakeduse- 
kei e.rei deiie — a leüli ügyek;e vonaikoaó 
összes iratokat a városi kiadóbivataibau 
(városház 1 dö tineiei 12. az.) JSoveiuoer
21-loi BzámiiOtt 15 napi a köasaemiere tei- 
ttm s azok a kivaiaos órnk alall d. e.
9—11- g inegíekiothelök s a^ n.eiekes egye
nek « lor éuy ertuiuich<>n eiienok 15 napon 
betűi, vagjiD f. évi december ö-ig beaMió- 
lag — a va üji íhtalo híva aiban be yuj- 
tandó — iuieüLotessei e hamuk.

Levan, 1910. évi nov. hó 19.-eu.
rk Touacd neveben :

Ziccicglx Xuajcfi, 
pLigaiiucDicr.

7223/1910. Biarn.

Hiraetmeny.
Bsuváiaepyt tűivityh.iossgi bízott- 

saga iáátnü‘1 i.gjMinak leje reake a 1. ev 
Vtgevet Bmp. Minek kövtlkuaitbuu Ba1d- 
vaiiUfgje tb. bik.0iuaoa 1. évi 639/9d59 k. 
gy. aaaUsU hamruaaiHLMU a vaiatx.*.Mtu»k uieg- 
tjiesbV e.rendelte, a eitu rés deikezeauen 
nyert megbi&as ai« pjan B*rsvai meg)e a.is 
punja aa ÖddZcs vaiaSAlO keiUicio&ueu » 
vá Hasik. bat*ride|eui f. évi november ho
24. napját, tűzte .1.

A lévai 1. választó kerü ötben Batfly, 
LáaZ.o th. b zo.t»s6i tzg einoalete matt a 
vaiothsz tanács e. mebeu lóg megcjtetoi es 
eddig a legtöbb szavazatot nyert 4 tagnak 
megvaiass.ásavai.

A knepeiica, átkLek helye betö.tendö, 
a kővetkező; C.ekty Vi mos, Saiiassy Sán
dor Dr. Hm o Béla, Dl. Ka.Ona János.

A vataszus leggeu 9 orakor veszt 
kezdetet, rntly időtoi fogva a tsavazaiok
d. u. 4 óráig fogadtatna, e. •>,

Választó mindaz, ki a. 1910. evie 
eivtuyes oisziggyuiesi stp i.elo válaszuk 
jogeios uevjegyzeaeneu iö.veve vau.

Választhatóit windazo*, kik az 1686
< evi XXL t. ez. 23. jj-aban érintett kizar.si 

okos alá nem esne*.
A szavazás szavazat apók u.jau töl te- 

mk melyre négy jeiotinei több név nem 
jegyezhető lei érvényesén.

Midőn a va asz.u aozöiseget mindezek
ről ertesite“, egyúttal a választójog tör. 

vénys^abta gyakorlatára figyelmeztetve a 
választókat a válás:tási eljárásnál megki- 
vántató rendnek szigorú betartására is fel
it vöm.

Keit Levau, 1910. évi uov. hó 16-án. 
icö.o_ ja. XuetjQB 

polgármester.

24224/1M0, Hl.

Az I9H. évi hazberjovedelem bevallasara 
vonaiktHoiag ezúton is közlöm a tekintetes 
m. kir. Penzügytgazgaiosay altul kiadott 
hirdetményt a hazoerjoveüelem bevallása 

tárgyában.

„A há^iéradó 1911. évru való érváunyel kivetendő 
leven, aa ea^u kivetés alapjául azoigalo haz.bervaJioiuaai 
ivek beuyujl. sara a ni. kir. peiizugyiuiniDitleriuni 1Í#1U, 
évi 11LÓUUU tuaiu alatt kiadoit';i’cndeielevtH az LyiU. 
övi november hu dtt-aig terjedv idol tűzte ki.

A hazadéról azoio 190V. évi VI, t. ez. 46. j-a 
érteimében a bevallás annak a községnek elöljárósága* 
nál törteink, amelynek területen a ház fekszik.

A liazberjovedeieui bevallasara kötelezve vau :
a) a leuyiegvs birtokos, illetőleg vagyuukozuseég 

eseten az összes tényleges biitokosuk.
b) a hazkozoaseguul auuak teje.
c) neui oujogu, valamint jogi személyeknél a tör

vényes képviselő.
Ha a hozod tényleges birtokosok közül osak egy 

ad vallomást utóbbi aa összes teuy leges birtokosok 
megiiatalmazoitjanak tekintendő. .

A ház leuyieges birtokosa (tulajdonos vagy ha* 
saoueivezö; illetve a törvényes képviselő a hazbervai- 
fuaiMBi ivet meghatalmazott aitai is kiaiutiaibaija, 
euuek eljárásáért azonban a uisgUalaimazu anyagilag 
felelős. A beiytgmuu.es inegbata mazas kívánatra íei- 
muiktando.

Euiüivalnak a vatloiuasadasra kötelezetlek, hogy 
a hazbei valfomasi ivet pouiosan es a valóságnak meg
felelő hűséggel töltsék ki s ezt a községi elöljáróságnál 
(.városi auuuivaiaiuai) legkesubbeu november őU.aig 
nyújtsak bu.

A bevallás tárgyát a hazak évi nyers bér jöve
delme kepezi.

Nyers jövedelemnek tekintendő tgymveve mindaz, 
amit a benő a burlettargy hasznaiata fejűben a be
vallás időpontjában ulienertekui fizet, illetőleg telje
síteni tartozik.

Ide szamitaudok különösen :
1. a szoros értelemben vett lakbér.
Z. a lei meszeibeui szoigailatasok, a tulajdonos 

helyeit Űzetett kai biztosítási dijak, afiaun, hely liahosagi 
s egjcbü adok azoknak az <bsz«gekuek kivuieievei, 

» muiyek t a ber.u kuzsegi adó t. jebeu üazbeilmerek 
| uiuevezeau alatt, vagy más koz.sugi lakasadu cimuu 

fizet, ba a bérbeadó ezeket ai összegeket elkülönítve 
mutatja k>, vagy bei vaLumasabau oda nyilatkozik, 
bogy a meiiekjarulekatvai együtt nuva.ioii 'nyers jőve* 
Ut.itmbeu a liazburhlieiuk mar üuiitogia.iaiuaa.

ó. Azon az összegük, melyeket a bérbeadónak a 
buiio üazlailns.t keretűben vizvezulek, ujj un világítás, 
szemeikiUoiuas es u*as iiynemu uieiiekkoitseguk címen 
fizet, ide ut.ui ellve a ház gondozásátaf megbízóik 
egy euuek a benők rtszeiöi kuiöu tizeiéit, aka. uiorw 
ui cg Hala ozolt Jtiaiidosa^okal, továbbá a iakas vnagita- 
s.trt ta 1 Iliescuit kuiuu megállapított összegeket, végül 
a benő unni uzletiuiajdouos anal üzlete céljaira fei- 
uaszuait víz után fizetett vizezuteki dijai.at.

4. Azok az összeget*, melyedet a bofiö a brrbevult 
baz vagy lat*reszu« adandó ataiakil; sanak vagy karba- 
liuiyczesuuuk kollstgu fejebeu a bérbeadó Uuiucgyuze- 
sovux aajaij.boi o<y telteiéi aiall előlegezett, hogy, e 
költség v;ssz.t.erumaeig ue.zpuuzben aranyiag csukeiyebb 
<>sszegú lakbért tariozuak uzciui. Ha u koilseg vissza- 
teruese a szcizöuo felek aiial több evre oszlatott fel, 
u hoiibcgekuuk ..ma icsze számítandó a nyers jovede- 
miiiuez, me*y a megaiiap.iolt feloszlás szénül az ifieiö 
eVlu ys.k.

Aitaiui-os hazburado alá eső heiyekeu a hazbir- 
loi.os aiiaf hasznait vagy masuak ingyen aieiigedult 
epu.eietsuck, metve epúielicszekuek uyuis hazberjuve- 
dt-ime gyanánt a bei beadas cselen eiernelö hassunerte- 
Két ^bmeitekeij az uiesuii ano jakasokuai pedig az 
uiozo eVi adóalapul kell bevallani.

Uzielíui&zerciessei, ioidbírfokkal, házi kerttel vagy 
ugyebb dolgokkal es jogokkal együtt bérbeadóit ús
zásnál vagy lakrészüknél uyeis jövedelemnek az az 
összeg vanando be, meiy kazbtr cuueu a berszerr.ö-

■ désbeu kUion kitüntetve vau.
Kuiuizailai együtt bérbeadóit lakrészek berjove- 

de>met mtunen, levuuss ueikiii kell bevallani, aiuuiyboi 
azonban a bútorzat elhasználása icjebeu 3Uv/t-o. a 
kivető közegek fognak teazaiuiíaui.

A beriok a vallomást íven bizonyítják a vallomás 
helyességét nevűknek a vaiiomasadasra kötelezett tei- 
ütvasa foiytan a niegUiuio lovaiba ionéul bijegyzese 
aithl. Ex a bejegyzés a bérösszeg ben asz eiőtt tilos.

A leiek a uazbeivadumasua beadásáról eiismei- 
Veuyl kerbutuek. **

Aki vallomását a kitűzőit határidőben be nem 
adja, a kivetés soiau megállapított nazbersdunak l°/e-at. 
ha pedig » leszeru szabaiyszelüun kézbesített es a 
VHiiuuíaÜ bunyujirsara szoio lcihivas vetületűi számított 
Ö nap alatt suiu adja'- Uu vaiiomasat, továbbá 4u/ft*«t 
tizen pöllek fejtben. ,

Ha s vailuinasadasra kuleleZvtl a valiuttiuai ivet 
a bérösszegnek be>rasa u.ött naija aia beiiőjevei, 
annyiszor, buuieieuuö ő—2tU soi-ig terjedhető reud- 
biisaggai, auai.y bei.ojeuei uzt uiaövuite. Hasonló 
reudbnbag ala esik a bérlő is, ha a vatiouiasi ív ma- 
íraeat elfogadható ok ueiküi megtagadja.

Bíró lag büuteieiido, vagyis jövedéki búuleiő eljá
rás sia eső kihágást követ el a teuyleges birtokos 
vagy auuajj törvényes képviselője, ha a Uazberjovede* 
lemre vonatkozó vallomást ívben adóköteles jovudeinicj 

beiytgmuu.es
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uáuJólo.au elhallgat, vagy abban tudva való'lau vagy 
aadndékoa fólreveaeté-ro irányuló nyilatkozalot teaa, 
mely az adó megrövidi’daére alkalmáé Ha ennek a 
kibágáeurk elkövetéaebeu a bérlő ia szándékoaau rérzt 
vesz, ez a tetteivel egyenlően büntetendő.

’Tájékozáaul szolgáljon végül, hogy a vallomás- 
adásra kötelezettet a bevallás kötelezettsége alól uem 
menti fel az a kötülméi.y, hogy a vallomást iv részére 
hivatalból kézbesítve n.ra lett. Aranyosmaréth 1910. 
november hó ö én. M. kir. Penzügyigazgatóság".

Komzaik Lajos
városi adóh. törtök.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kó-ya Jóaeef rendörkap'tánv

Buza m.-ináBabnként 19 kor. 50 öli. — 
19 kor. 80 Kétszeres 16 kor. 20 fill. 17 
bor. 20 fill. — Booe 14 kor. 40 fill 14 kor- 
90 fill. - Arp 13 kor. 60 fill. 14 kor* 
40 fill. Zab 16 kor. 40 fill. 17 kor 20 fill. 
Kukcrica 13 kor. — fii). 14 kor. — fii. 
— Ltrteto 26 sor. — fill. 27 sor. — fill. —- 
Bab 19 kor — fill. 12 kor. — fill — Kö
lti 14 kir. 40 fill. 14 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.* Vörös ló- 
hiie teimesseitöi aiankamentes 150—155 
Vörös lóhere kis aránkká 135—145 Vörös 
lóhere, nagy arankán 125—140 Luczerna 
teimesaenöl araukanreules 165—170 Lu- 
caerna, világos szemű aráukaa 155—160 
Lucáért a, barnás szemű 115—120 Biborhete 
80—85 Baitacsin 32—34 Muharmag 14—15

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. in okt. hó aa-töl 1910. évi okt. ho 80-ig.

Születet.

A szülök ötre
UA

*!§
Sz 1

A gyermek 
neve

Nováki Is vÁu Czúdor Z'-ófia tíll Géza
Ifj B gdau G <8pár Iváu 1 oum tiu János
Kai át Gáspár tinbik Margit tiu László
Konc Is.váti Boggá Za üt tiu | LísGÓ
Mészáros Sándor Major Te é« hu Bandot
bieui^t András Ko^aes Ju> au a [ le’*1'/ lloua

Házassal8-

Voicíeiiy cs memsszm nerc Vallása

iij. Jancso Mihály Jánosok R. r. kaih,
Vilesek István K>s Matild r. kath. ref.
Kacséra Béla Novotuy Paula r. kath.

Halálozás

Az ellmiyt lete Kora A halál oka

özv. Zsíros Istvánod 68 év Setrvi szivb jMajtáu Júlia
öxv. Maris Juzsefué 72 év CyomorrákKaxueuitzki Verőn
özv, 1‘lan dér Janosué 
Winlerliczh Erzsébet 87 év Aggkori vég kim.

ifj. Pó ya István 3S ev Tüdövésa

Nyilttér*)
Nyilatkozat

Alulírott esennel kijelentem, hogy a 
Schrana Balhén ur állal e-ieutm 1910. B. 
11. 187. svam alatt folyamaiba tett bűnügy
ben nekem tUiajaoniioti kifejezető., et em
lékezetem szerint nem hasziáliam és ha 
netán hasznaliam volna, akaor csak tréfá
ból haoanaliam.

Kijelentem, hogy legtávolabbról sem 
Volt szandeaum bchiauá Bt.báu urat sem 
egyem, sem kereskeoöi bto.Uteieben meg
sértem es a tói leniek m.au lóié bocsánatéi 
kerek.

Leve, 1910. évi november lóén,
Schflck Gyula. 1

Euyh**, oldó bázissvr n ii hazuknak, kik emésztés 
zavarokban és az illő életmód egyebb követkéz 
menyeiben sstnvedut k.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ^K£oll
készítményt it.

r MOLL-FELE
SOS - BORSZESZ-

-«*OLfJ*
• arubfdnntwt ’

Z
FMF bedörzsőlés, 
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
Szaggatás és hülésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára koz. 2

Kapható minden gyógyszertárban 
•MO ás drogériában. UW
Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész.

Cs. kir. udv. azállitó, Becs, I. Tuachbuen 9.

Árverési hirdetményi kivonat-
Az újbányái kir. járásim óság, mint llkvi hat-’s g> 

közh rié usz-, hogy Trcszlier GyulM végre hajtaténak 
M;>ezke Marion vegiehajiast szenvedő elleni 186 kor. 
Íz fillér tökeköveie.es és jár. itáut végrtbajtaai ügyében 
az újbányái kir. jarasbirtsag teiiiieten levő a geieineki 
34 tjkvben A. I. 1.5. 7—9. 12. 13 soraz. 4ö 337. 445 
489, 534. hisz, alatt Maczke Marina in. ven irt egesz 
ingatlanokra (ház, udvar, Keit, pajta, meilekepületek, 
zsautóM, ie eU, közös erdő es iege ö), az u. o. 38. 
íjkvbeu A. 1. 5. 7—9. 13 tor az. 339. 443 487. 532. 
uis2. alatt lugaii iuoan< uoabui (stantotoidek, retek es 
közös legelő) Ugyanannak utVtu iri 24/72, az u. O. 108. 
íjkvbuu A. 1. 1. boiaz. 5u. hraz. alatt logiait ingaűau- 
bi 1 (caz, 25 sz. aiait; ugyauauuaK i.evéu irt 14/16 
rtszre 5250 túr. 491 kor. 768 kor. ezennel m egál lap t- 
lott kikiáltást arban az aívdest eiieudelte, ezen árve
rés a 34 tjavbeu C. 10. tetei aiatt a 108 tjkvben C. 
7 te.ei alatt uz”. Marcaok iá zsebet javára bejegyzett 
özvegyi jogot, úgyszintén az Uiohbi tjkvben C. 8 tetei 
dalt Maczme Mar.ouue szül, i'iguii Tetéz javain bejegy
zett tejes el áiaai fcikotmenyi jogot Lem érinti, na 
azonban a 108 ukvi ingatlan o,j arban adatnék el, 
miut hinuiy az elsőbbséggel bejegyzett 513 kor. 67 
fii.er követelést uem fedezi, eztn ingatlan a jelzett 
izolga.mi joguktól mentesen újabban ai veres aia 
Docaaitatik.

A founebb megjelölt ingatlanok az 1910- évi de 
cember hu 10 napj n deielötti li urakor Geletnek 
kO Stg hí z.auai u.igiaiiandu íijnvatus aiveieseu a 
megái apiloti kikiáltási ar 2/3 teszeu alul eladatni 
útin lo6uak.

Árverezni szauuekózuk tartoznak az ingatlanok 
becsarauak 2o%-a>, készpénzben, vagy az 1881 ; LX. t. 
c. 42. §*abau jelzett aitvijauimal szaunloit es az 1881 évi 
uuveiuüur üo 1-eu 3333 sz. a. keit igazsagügyiujnisUri 
rendelet 8 §*abau zíjciOH i>vadefcfcepei> erteb papírban a ki
küldött keZritex letenni, avagy 1881; LX. t. c, 170. 
&-a ért el mebe-n a bánatpénznek a bíróságnál előieges 
elhelyezései öl kiállítóit szabaiyszei ü elismervényt 
átszoigai.atui.

Kelt Ujbanj én, 1910. évi aug. hó 26.-én — A 
kir. járasbirósag mint llkvi. hatóság. — Patkay s. k« 
kir. jarasbtró.

A kiadmány hiteléül :

Kovácsik József
telek könyvvezető.

CLIMAX
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

Lepjabb ea le, 
Olcsóbb hajtó
erő merőgazda- 

sagl és Ipari 
obiakra.

Nincs 
robbanási 
veszély I 
lé pénzügyi 
ellenőr zés. 
Elsőrangú 

referenciák

Bachrich és Társa 
Magyarországi mlntarakti' és Iroda; 

Budapest. V, Szabadságtér l7.
(Tőzsde-palota.)

Budapest. Wien, Hamburg 

MOTORGYÁR 
Wien, XIX 6, Heiiiganstttdtleratraase 83.

T*:-- fZ-.Aá- t's mngas juta'ék mel- 
A 12x Xl^UUvö lett al^alropzunkvidéki 
ügynök öl et, Forajepyek résziéif zeléare való 
eladásához. Havonként e'érhe’Ö jövede’em 
300—600 korona. Hecht Bankház R sz. 
vénytáreaeág, Budapest Ferenciek-tere 6.

.AZ OLLA" 
szakorvosok 
által meg 
vizsgáira és 
legjobbnak 
minősítve

van
Két évi jót

állás. 
Áru 

tucatonként 
4.-, 6.-, 

8. — , és 
10. — korona

Az
.OLLA- 

több mint 
200 orvon 
által lég. 
megbizha 

tóbbnuk van 
ajánlva.

Kapható a: 
ország min- 
den <)y6,jy- 
szertárává n 

és jobb dro 
gériákban

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értrkii silány utánzatot, mint .ép oly jót" feldiesérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és ered< ti 

propayunda reklámot ingyen küld az

„OLLA“ enmuiigyár Wien- H 437 Fraterstrasse 57

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

legnagyobb motorgyára.

Szállít >-akkörökben e’ismert ’egjobb gyártmányú

Benzin-. Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum- 
motorokat és locomobilokat 

vakmi'-t szivógázmótorokat 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
oránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.

Vezérképviselet:

Gellért Ignác és Társa
Budapest, Teréz körút 41. Telefon 12-91. 

Legmesszebbmenő jótállás. Kedvező fizetési feltételek.

r-vr_>nr_a f.1 I.
W “Védjegy

jj J ó I j á r, h a
tudomásul veszi, 1

A
PALMA-KAUCSUK

"Hfi

5i

W
hogy újabban utánozzák

a. valódi “Wi Ji

CZIPOSAROK 
mindenütt ismeretes, jellegzetes dobozait Az 
utánzott dobozokban természetesen csak kő* 
zönséges i'umisarkak vannak jól teszi tehát, 
ha káro.-t dasát megőrzendő a valódi Pa ma- 
kauosuk-cipősarok minden d bozon látható 
vedjegyere ügyeli!

Védjegy.

u%25c3%25a1uJ%25c3%25b3lo.au
t%25c3%25b6kek%25c3%25b6veie.es
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Kiadó lakás. JUSh. Ki; i 
bél álló modern udviri látás vízvezetékkel 
O^rosn tér 3 szímu házban kiadó.

A legújabb rend4zerii motorcspplökésjietek, 
továbbá a legjobb benzin-, nyersolaj és 
szivógázmotorok, valamint teljes malom- 

berendezesek lego'csóbban

Trebitsch Gyula
Budapest. VI . Eötvös u 42 kaphatók 

Teljes jótállás ! Könnyű reszletfi-etea 

----------- Árjegyzék ingyen '------------

Ezen jóhirü motorai könnyű kezelésük 
•:m nagy erőkifejtésük folytán hz t-gé*/. or
szágban n«gy elterjedésnek és k advel súgnék 

ö vendének.

Elszámoló pincér. S" 
márkái üzletber , egy ovad^kképeM pincér 
elnzámo'á<ra kereste'ik, kíné1' f* etU^e jó 
polgári konyhát tudna vezetni. Cin a 
k iadóhi vat alban.

• j
J V. djepy ^hirgoil)!’ :

A Linimsnt. Capsici comp., 
y. a Horgony-Pain-Expeller 
' <, pótléka

egy rógjónak bizonyult háziszer, mely már 
(«.J sok óv óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 

köszvenynel, osúznal es meghűléseknél. 
>/. Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 

miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és • 
i tsak olyan eredeti üveget fogadjunk ol. 
>> mely a „Horgony44 védjegygyei és a Richter 
►-X cégjegyzéssel ellátott dobozba van csórna- í 
ftg) golva. Ara üvegekben K —.80, K 1.40 és (

K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer- J 
tárban kapható. — Főraktár: Török József ■ 

'(•( gyógyszerésznél, Budapest,
táj 0[ Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", í

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Eladó ház. Halas;, utca 8 szám
4 szobából és mellék

helyiségekből álló láz szabadkézből eladó.

Bérkocsi. Kocsiaim használatához 
bundát és lábzsákot 1

koronáért kö'csönzök, egyben van szeren
csém értesíteni, hogy < gy új, könnyű a 
mai kor igényeinek teljesen megfelelő zsa- 
ius kocsival zárt koc'i) bővítettem ki bér
kocsi üzletemet, amely kocsi bármilyen 
útra hasznaiható. Az utazó közönség becses 
pártfogását továbbra is kérve, maradtam 
te jes tisztelettel Ertler Henrik bérkocsi 
tulajdonos.

Tűzifa
teljes vaggon rakományokban 

kapható 
Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető VOLFNER S czeg- 
np| Budapest, VI., Drava utcza 6.

G?<=
S 
K te"
jaV
V tel
Vte"

A
A

AHte"
HJl
V 
M

MAGYARAZaT.
Hogy m ennyire köz udomasa a közönségnek »z a tény,hogy 

kolerajárvány 
veszélyének esetén a tisztaság mellett 

legjobb óvszer az

Esterházy-cognac
annak legjobb bizonjitékaa rendkívüli fogyasztás 

H vsta'osan, közjegysöileg meg van á l.pitv., hogy 

az Esterházy cognacgyár két Egrot-téle foki-szülék' 

1,752.000 liter bor
termelő képességet foglal magában, 

Ez az óriási sióin legjobb bizonyít :1a snnak,
a közönség tudja, mivel védekezzék a

kolera ellen.
Ez a magyt rázata a rendkívül n>gy fogyasztásink

Az Esterházy-cognec mindenütt kapható.

hogy

Központi iroda: BUDAPEST, Csaky utca 14 sz. ,

¥ ' -----------ga...... ..... . í

Üzlet átvétel.
Tisztelettel értesíteni a n. é. közönsé
get, hogy a régi jónevü Mitschke-Í'éle 

bádogos üzletet
mű belivel és a házzal egviitt átvet- „v 
tent s azt ezentúl régi szolid alapon ’ 
pontos kiszolgálással saját nevemen 

tovább vezetem.
Léva, 1910. november hő.

Tisztelettel
Prachár János.

Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T.
könyvkereskedésében Léván

KERN TESTVÉREK
±•06261-, g 

A le pittatott 1881.

Ajánljuk mindennemű fűsier- és 
csemegeáiuinkat naponta friss fel
vágottakat és prágai sonkát.

Állandó i agy rikiírurkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
teák, és angol

rumokból.
leasütenii nyék likőiök, cognacok, 
pezsgők, cukorkák és déli gyün öl- 
esök legjobb minőségben.

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Uiszkoszoruk 
es koporsók gyári áron.

eskedése 
Telefon 14

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

Takarektiizhelyek, folyton égő 
kályhák, fa- éB széntartók, kályha- 
ebe' zők, szesz- és szénvasalók. gyors- 
forralók. kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, kouyhamérlegek stb., legju- 
tányosabb árakon.

Varrógépek
5 é vi j ó t<llá«ra.
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OCCASIO!
Van szerencsém a n. é. vevőközönség 

szives értesítésére sdüi, hogy I9ll január 
hó 1-töl egy újabb kilátásba helyezett vál
lalat miatt a karácsonyi ünnepekhez 
az összes divata ru czikket üzletem! öl mar 

november 20-tól 
kezdve sajat arban 5 % cassa scontóval 

kiárusítom.
Eladásra kerülnek z

Az összes divat ruha-, Costiime- és blouse szí vetek, barket, 
tlsnel, krot< n, z< fir, delain, butiéit és ruhi vasinak minden 
•ginben, püscli, bársony és selymek, lovábbá csipkék, csipke
szövetek és minden névén nevezett rnhao’szek, télikéi.dők, 
plüscb és flanel takarók paplan és ágy téri ők, futó és sza'én- 
szőnyegek, Stóórnk és csipkefüggönyök fetti es női fi bér 
n« miiek, valamint nap és esernyők, zsebkendők, keziyük, 
nyakk« ndők, gallérok és kézelők.

Köztudomású dolog, hogy a kereskedő 
világ nagyrésze reklámmal csábítgatja a 
nagyközönséget, bogy ezzel üzletének hasz
nálhasson, kérem jelen esetem ily hasonló
val rém összetéveszteni, mert határozott 
szándékom üzletemben az összes divatáru 
cikkeket reducálni.

Midőn i rra kérem a n. é. vtvőkl aönséget, hogy ezen 
uem mu d< u naj o» alkalmat felhasználni szíveskedjen, vagyok 

mély tisztelettel

Grotte Vilmos 
áz» T-* XZ “V -A XT.

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

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

mege áruimat c.cio áiak, gjois és pontos kiszol
gálás mellett!

Naponta ériezett fuss felvsfottak, bécsi és frankfurti virsli. 
Prágái sódar naponta főzve.

Állandóan friss tea-vaj, csemege liptói túró és 
különféle sajtok. Naiy vslsszttk finom cukorkákban! 

Idei frss töltésű ásványvizek nagy raktára

__ Ö___________£< 
!!Üzlet áthelyezés!!

Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BOTORRAKTÁROMAT, 
kárpitos és asztalos műhelyemet 

Báthy-utcza 1. sz. alá 
helyeztem át,

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

becsű pártfogásával szerencaéltessenek.
Steiner József,

bútorkereskedő LÉVÁN.

s> tT* -£<

f<OOOOIOOOCOOOOO^
A Budapesti Asztalos Ipartestütület Q 

I védnöksége alatt álló Q

BÚTORCSARNOK

és hitelszövetkezet
az Orsz Eözp. Hitelszövetkezet tagja.

12 éve fennáll, felhívja a n. é. butorvásárló 
íönrég íity< ’mo. 1‘gy Vili. József körút 
íz. Bíikcceisutca sarok), vakmn.t IV 
ifilet, Ferenciek-teie 1. szám Királyi bérpa
lota) ujoirm stelakttott hely bégéiben rendezett

Knapp Dávid,

kö-
28. 
ke

0 megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az Q országban. m legegyszerübbtŐl a legfiDcmabb kiviét l« ti művi síik á tai tervezi tt és szak bizottság által V felülvijegí it tutorokból áll, teljes lakásberende Q zéseket művészeti tervek szerint készítünk,

mezőgazdasági és varrógépek
—~ nagy raktára LÉVÁN. =====

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás 
vau 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. HOFHEBR és SCHBANTZ féle gőz- 
cseplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyssglat, vaismint minden * szakba vágó 

- gépek és géprészsk. ■ —

A gyakorlat emberei gyakorlati kísérlete’í 

alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
minden gazdasági növénynél

fényes eredményeket értek el.
Minden gazta kórja sajti órd.Mk.a ezen szakvéleményeket BÚD 1PE8T KÓBÁNT&I TRÁGYASZÁRITÓQYÁH 
tartalmazó ismerteléseket árajánlatot, melyeket készséggel küld a Bjisn/l. Sck-struapl tt Tirn ctg Bsdijtit, II., Olléi-ét !1. uiB. 
dV éslv.a figyelmébe i Misiden birdeté.hes ui_eaaKeéleménz ven mellékeivel "ESS

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t gyorssajtóján Léván.

A szőlőink alá felhasznált serlés 
trágya eredményével nagyon nteg 
vagyok elégedve, a tőNéK nag'on 
szép^vesszőt hajtotta i s ez< K 
remeKüi beértek ürgróf PalhtVieim 
Ede mosdósi intezösége, Mosdós.

A szárított sertéslrágya gazdasa 
gomban sokféle véleménynél, bevall.

Szeszburgonyánál az htállótrá- 
gyávái szemben eléri külőnbő/’1
1904. évben 10 mm. magy. holdunkén
1905. évben 28 mm. magy. holdanként

A burgonya után termelt zabra d 
1905. évben 1.5 mm. magy holdon 
ként, répánál 1905 évben 600 mm 
magy holdanként, tengerinél 1905. 
évben 65 mm^magy holdanként 
Vermes István nagybirtokos, Sikabony


