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Artézi kút.
Köztudomású, hogy Léva vala

mennyi kútjának vize talajvíz. Miután 
pedig Léva városában nincsen épített 
csatorna, hanem a mindenfelől össze- 
gytllemlő szenyviz és piszok a talaj 
felszínén át szivárog a Perec patakba, 
elképzelhető, hogy egészséges, feltétle
nül tiszta ivóviz alig található váro
sunkban. Pár év előtt vegyelemezték 
a város legjobbnak ismert kutjtdnak 
vizét, amelynek eredményeként meg- 
állapittatott, hogy még a legtisztább, 
lég üdébbnek ismert víz is telítve van 
különféle idegen anyagokkal. Kétség
telen tehát, hogy a város, a polgárság 
egészsége szempontjából semmi sem 
szükségesebb, mint egy artézi kút 
fúrása, amely bő és egészséges vízzel 
látná el Léva város egész területét. 
Ez mindenesetre nem ksvésbbé fontos 
teendője a városnak, mint akárhány, 
a közelmúltban kölcsön pénzen létesí
tett alkotás. Mit ér a cifra ruha a 
betegnek ? Talán mégis mindnyájunk
nak a legdrágább kincse az egészsége, 
Es egy nagy arányokban fejlődő vá
rosnak talán a legszükségesebb kelléke 
az egészséges, tiszta ivóviz.

Ilyenkor, amidőn a koleravesze
delem réme kisért az ország határán, 
önkénytelenül eszébe jut az embernek 
a tiszta forrásvíz és szinte borzad az 
ember attól, hogy fertőzött talajvízzel 
kell szomját oltania.

Ma már nem tartozik a ritkaságok 
közé az artézi kút. Sok helyeu néni 
csak községek, hatóságok és egyesüle
tek, de már magánosok is furattak ily 
kutat. És a nyert viz mindenkor meg
érte a reája fordított költséget és fá
radtságot.

Mikszáth Kálmán szurdokujhelyi 
tanulmányút című kedves kis leírásá
ban olvasunk erről.

Szurdokujhelyen van ugyan is 
egy artézi kút. Ennek történetét kö 
vetkezőképen mesélte el az ottani 
főispán :

„Egy Tóth Mihály nevű gazdag 
paraszt jött hozzá egy Dap, hogy va
lami alapítványt akarna (enni a hol
napi arany lakodalma emlékére.

— Hát mennyit szánt rá ? Kérdé a 
ÍŐispáD.

— Egy évi tiszta jövedelmemet. 
Húszezer pengő forintot.

— Hohó, hiszen ez nem tréfa 
dolog ! Ez nagy s’-ó.

— Éppen avégett jöttem, tanácsot 
kérni a méltóságos úrtél.

— Úgy? No és mi a kegyelmed 
Ezive szándéka ?

— Egy kútra gondoltam, mivel, 
hogy nem jó a városnak az ivóvize,

— Ejh, ostobaság — pattant fel 
a főispán, ki fogna vízre húszezer 
forintot költeni! Hát érdemes az arra ? 
Hiszen nem vagyunk mi békák, hála 
Istennek. Eddig se halt még itt szom- 
jan senki. Inkább a sok ivástól pusz
tulnak az emberek vizi-betegségben. 
Én azt tanácsolom kigyelmednek, ren
delje el inkább, hogy a húszezer fo
rint kamataiból idők végeiglen egy 
szegény tanuló végezhesse az iskolákat 
és egyetemet.

— Majd alszunk rá egyet, vélte 
Tóth Mihály uram csendes flegmával.

Tényleg aludt reá egyet s másnap 
leolvasta a húszezer forintokat a vá
rosházán egy artézi kút kifúrására.

Mikor a főispán szemrehányást 
tett neki e miatt, szelíden felelte ő 
kegyelme:

— Azt gondoltam, kérem alássan, 
hogy a tudomány már nagyon sok 
koponyát megzavart, de a tiszta viz 
még egyet sem“.

íme, itt van a kutkérdés meg 
oldásának módja. E kis történettel 
kapcsolatban felmerül előttünk a kér
dés, nem tudua-e Léva város egy né 
hány tekintélyes, szépért jóért, nemesért, 
hasznosért lelkesülő fia, leánya, ha
sonló áldozatot hozni ? Hiszen talán, 
e hely, e város volt az, ahol, ha szor
galmas és fáradságos munka árán is, 
szerezték meg azt, aun őket a jómódú, 
a gazdag osztályba sorozza ; hadd 
legyen hát itt Léván ia egy közkölt
ségen létesítendő artézi kút bizonysága 
annak, hogy a szorgalmas munkás 
kezét áldás kiseri, mert abból, amit a 
sors nekik juttatott, ők másoknak ia 
bőkezűen juttatnak. Szobor hirdeti ma a 
nagy emberek, az emberiség jótevőinek 
halhatatlan érdemeit. De a szobor 
ledől, homályba vesz idővel a glória. 
De azok nevei, akik egy oly intéz
mény létrehozását megvalósították, 
mint egy artézi kút, egy városuak jó 
vízzel való ellátása, azok ércnél mara
dandóbb emléket állítottak maguknak 
s azt maguk állították fel, azt nem 
fogja sem az idő vasfoga, sem az em 
berek gyűlölete letörpiteni.

Úgy tudjuk, hogy Léva városá
nak egy nemeslelkű, minden szépért 
és jóért lelkesülő uriasssonya, már 
tett is ilyen kútra szép összegű ha
gyományt. Azt hisszük azonban, hogy 
Léva város minden polgárának köte
lessége, bogy ebből a nagyszabású, 
közhasznú alkotásból bármily csekély 
arányban is kivegye a maga részét. 
Léva város közönségé, mely követésre 
méltó áldozatkészséget tanúsított más 

alkalommal is, mikor valamely nemes 
intézmény létesítéséről volt szó, az 
ezúttal sem fogja megtagadni önmagát. 
Bár nem dicsekedhetünk, mint más 
városok, maecenásokkal, bár erőforrá
sunkat már nagyon is igénybe vették 
a múltban létesített nagyarányú al
kotások, mind a mellett reméljük, hogy 
összetartással, nemes áldozatkészséggel 
meg fogjuk csinálni a város főterén 
azt a kutat, amely az egész várost 
tiszta és egészséges ivóvízzel fogja 
ellátni.

A járványos gyermekbetegségek 

és a nép.

As erdő magányában jarva, ssinte 
visszafojtott lélekzettel hallgatjuk a madár
kák vidám énekét, mely örömmel, a termé
szet iránt való szeretettel tölti be az emberi 
szivet. Önkénytelenül is a hang felé irányul 
tekintetünk és keressük a lombok közt 
elrejtőzött kis dalnokot.

Egyszerre csak elnémul a dal, fájdalmas, 
siró hangokat hallunk, Hallosunkat elnémí
totta, elragadta a madarak réme : a vércse. 
A mit sem sejtő kis madár, mely előbb 
még úgy örült az életnek, zsákmányul 
i sett.

A családi etetnek is vannak gond- 
néikü.i feividitói, kik csacskaságukkal, 
élénáségükkel elevenné teszik a család éle
tét ; örömre, szeretetre gyulaaztják a szülök 
szivét. De megvan ám itt is a gyermek
szoba körül settenkedő gonosz ellenség, 
mely ott leselkedik a családi tűzhely mel
lett, várván a pillanatot, midőn eljön a 
zsákmányszerzés ideje. Ott várnak a gyer
mekekre annyira veszedelmes gyermekbe
tegségek, melyek váratlanul toppannak be 
gyakran a legvidámabb gyermekssobába.

Az orvosi tudomány folyton kutat, 
hogy a járványos gyermekbetegségek ellen 
minél gyorsabban lephessen fel, n orvosi 
kar el is követ mindent ezen betegségek 
ellen, tehát nem is a baj, hanem a szülök 
részéről a betegségek ellen való védekezést 
il.etöleg tengersok kívánni vaió.

A köznép ezen betegségek ragályos 
voltában épen nem akar hinni, orvost csak 
a végső esetben hivat, az elöljáróságnál a 
köteles bejelentést is a legtöbb esetben 
nem a szülő teszi meg, hanem a gyermek 
hiányozván as iskolából, a tanitók kérdezik 
ki a gyermek tavolmsradáaan-k okát éa 
sejtve a járványos betegséget, ezek tesznek 
jelentést, mire az orvos tényleg ragályos 
gyermekbetegséggel áll szemben.

A ragályos betegséget jelző és feltűnő 
be'yen kiragaaztani rejdelt vörös cédulának 
sem tulajdonítanak különös fontosságot, 
mert ezen cédulákat vagy egyszerűen nem 
ragasztják ki, vagy ha ezt meg is teszik,
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• bálból bármelyik családtag szabadon jár 
még nyilvános helyekre is és vitai tovább, 
terjeaati a bajt akadálytalanu1. A ragályos 
beteget a háabeliek feltartóztatása nélkül 
látogathatja bárki, még gyermekek is, akik 
terméuetesen a bajt csak terjesstik.

Aa ilyen betegségek alkalmával annyira 
szükséges elkülönítésről pedig a köznépnél 
sió sincs, igy történhetik meg aaután aa a 
saomorú valóság, hogy a be'egség a család 
össze" gyermekeit megtámadja, sőt sirba 
is viszi.

Ha a köanép mindazon óvintézkedé- 
seket megtenné, melyek a baj elbáritására 
vagy legalább sima lefolyására elengedhetet
lenül szükcégesek, nem fordulna elő egyik
másik nagyobb községben egy járvány 
alatt tiaenöt-busz, sőt néha több halále
set is.

Nagyon jellemzik köznépünk léha sőt, 
bűnös gondolkozás-módját azok a kijelenté
sek, melyeket egyik-másik szülő gyermeké
nek halála alkalmával tesz.

Igen gyakoriak az ilyen sóhajok : Jól 
járt a szegény, legalább gondja nincs. Úgy 
sem adhattam volna neki annyi jussot, 
bogy górd nélkül éljen, igy legalább test

vérének jut az ö része ie.
Szinte hihetetlennek tetszik az ilyen kije

lentés azok előtt, kik nincsenek a nép között, 
vele bizalmasan nem érintkeznek, de ki 
köztük élt vagy él, az tudja, tapasatalja, 
bogy a köznép az anyagiakat tekinti 
első sorban még akkor ia, ba gyermekéről 
van szó.

De a köznép ezen felfogásának meg 
kell változnia. Ezt pedig kétféleképeB 
érhetjük el 1 tanitás által és a község 
egészségügyi törvényeinek szigorú végre
hajtása által.

Tanitás által úgy, ha se iskolákban 
már alió fokon tartanak előadásokat a 
ragályos betegségek eilen való védekezésről; 
ha ismeretterjesztő füzeteket osztanak ki a 
köznép között, melyekben kitanitják a 
népet a járványok ellen való védekezésre, 
mint est a tüdővéaz elleni védekezésnél 
tették ; továbbá, a nép hivatott vezetői 

szintén megragadnak minden alkalmat, hogy 
a köanép ferde felfogását helyes irányba 
vezessék. Ezzel tartozunk annak a népnek, 
mely között élünk. Aki csak a szorosan vett 
hivatali kötelességét teszi meg, lehet jó hivatal
nok, de minden irányban kötelességét még 
nem teljesítette.

A kiállításról.
Az iparostanonciskola tanulóinak mun

kaiból rendezett kiállítást a „Bars" elismerő 
és tanulságos cikkben méltatta. Anélkül, 
hogy a nagy gonddal és élénk megfigyelő 
képességgel megirt cikk értékét egy sze- 
mérnyivel is kisebbíteni vagy alábbszállitani 
akarnám, szabad legyen azokhoz egy-két 
megjegyzést tenni.

E sorok írójának figyelmébe ajánlja 
oikkiró az Inas-otthon (infernátus) tanulmá
nyozását. Miért ? Bizonyára azért, hogy 
annak üdvös és hasznos voltát iparosainkkal 
megismertesse és ez intézmény létesítését 
városunkban szorgalmazza.

Az Otthon tanulmányozására, városunk 
iparának fejlesztése érdekében, készséggel 
vállalkozunk s amennyiben anntk fölállítása 
az inarososztályra nézve újabb teherrel és 
megadóztatással nem jár s ha ez intézmény 
a mi szűkös és szerény viszonyain*  keretébe 
minden rázkódtatás nélkül beilleszthető s 
végül az esetben, ha annak fölállitása úgy 
az iparosmesterekre, mint a tanoncokra 
nézve csakis előnyös és hasznos lehet: 
akkor nemcsak e sorok Írója, de az inas
iskola tanítótestületének minden egyes tagja, 
tőle telbetöleg iparkodni fog a mi eleggé 
érett, józanul gondolkodó és intelligens 
iparosainkkal es intézményt megkedveltetni 
ób elfogadásra ajánlani.

Ami pedig a munkakiállitásnak évről- 
évre való rendezését illeti, ez a mai mostoha 
viszonyok között teljesen lehetetlen. Elte
kintve attól, hogy ily kiállítás rendezése 
nem csekély munkával ée fáradsággal is 
jár, senki sem kívánhatja iparosainktól, 
hogy évről-évre hozzák meg azon áldozató*,  
melyet ily kiállítás rendezése alkalmával 
inasainknak nyújtanak — időben és anyag
ban ; lévén mindkettőnek érteke: pénz. 
Erről, t, i. a pénzről pedig tudva van, 
hogy lehet belőle sok, lehet kevés, de so
hasem elég.

De nem lehet kívánni a kiállításnak 
évenkinti megismétlését azért sem, mivel 

az igy nagyon is megszokottá, sablonszerűvé 
válnék. Nem túlozunk, ba azt állítjuk, hogy 
kiállításunknak ez évben 3000, — 3500 láto
gatója volt. Mennyire apadna e tekintélyes 
szám, ha azt évről-évre rendesnők ?

De mindezt mellőzve, hiányzik a ki
állítás rendezéséhez a legfőbb kellék az 
bizonyos három do'og, smi a háború 
viseléséhez is feltétlenül kell, t. i. a pén: 
pénz éa harmadszor ia pénz. Legalább annyi-’ 
kellene e célra gyűjtenünk, hogy a szegény 
inasnak az anyag beszerzése gondot ne 
okozzon. Nem egy közülük fillérenkint 
gyűjtötte e célra a pénzt. Ha pedig mun. 
kája nem talált vevőre, a díszoklevéllel 
nincsen eléggé kárpótolva ifáradságáért.

Jűhirü iparosaink egyike beszélte, hogy 
mikor Nagyváradon inaskodott, az olt 
rendezett kiállításon munkájával 200 koro
nát nyert. Oh te boldog és irigylendő 
város, mely ily szép jutalmakkal növeihe 
ted már az iparos ifjúságban az ambíciót I 
Mily tág tere nyílik itt a nemes verseny 
nek I Hiába, minden Demosztheneszné. 
szebben beszél a pénz. Nekünk pedig az 
emlitett összegnél alig volt többünk akkor, 
midőn 111, azaz száztizenegy kiállító m 
jutalmazásáról volt szó. Úgy mel
lékesen azonban megsúgjuk, bogy Nagyvá
radon egyetlen mecénás 10,000 koronát 
adományozott a kiállítás céljaira; tehát 
könnyen adhatták a bőkezűt. Addig is 
tehát, mig a nagyváradihoz hasonló mecé
násunk akad, érjük be azzal, ha minden 
5—6-ik évben produkálhatunk kiállítást.

De hogyan ? Mi módon ? 1 Ha az 
illetékes kötök és vezető férfiak egy kis 
jóakarattal, nemi figyelemre méltatnak az 
alább közölt szerény inditványt, akkor — 
azt hisszük — teljes sikerrel.

As uradalom, Léva városa, pénzintéze
teink — első sorban a Takarékpénztár, — 
továbbá az egyesületek és társulatok veze
tőségéhez azon tiszteleti eljes kéresse! 
fordulunk, hogy kiállításunk költségeinek 
fedezéséhez ez evben nyujtottt szives ado
mányaikat, — ha lehetséges — kegyesked 
jenes évről évre e csira fölajánlani es 
megszavazni, ez esetben 5—6 év mu.va 
nem 515, hanem 2500— 3000 korinával 
reode.kezbelünk. Ha pedig ily összeg all 
rendelkezésünkre, magútól értetődik, hogy 
a mostaninál nagyobb arányú és díszesebb 
kiállítást mutathatunk be a kötönségnek.

As évről-évre adományozott összeg, 
mint Kiállítási alap takarékpénztárban 
helyeztetnék el 6b annak kezelésevei a

TÁRCA.

A szerelem tüze mellett.
Hej de mennyit melegedtem 
Sreut füzednél, aserehm, 
Mig súgott a vési fo'öttem 
Zivataros éjjelen.
Úgy rémitett a sötétség,
Üldözött a Bú, s a Kétség.

A fekete éjszakába 
L&ugod messze elragjog, 
Botorkáljon, aki kába, 
Olyan jő, bogy itt vagyok, 
Amikor az Elet bántott, 
Felkerestem a sient lángot.

Ez a világ hitvány, álnok,
Csupa meddő kürdelem, 
De itt édes, szives álmok 
Játszadoznak énvelem :
8 e szent tűznél melegedve, 
Rózsás lesz az ember kedve.

óh ba rózsám is fellelném 
Megmondanám én neki, 
Gyere éd->s, gyere mellém, 

Megfagy a szív oda ki, 
Itt ahol e szent tűs lángol, 
Nem félünk a rossz világtól.

}(ersék János.

A korcsmából kidobott nyüL 
Irts : Jaross Fereso.

A lévai uradalomnak a vasúti állomás 
mellett, a régente sfé/es-nek nevezett hidon 
túl levő mai l/;ma;or-ját még a 80-as és 
90-ez években is Bolemantag-oek hivták, 
melynek kertjében 25—30 ev előtt olyan 
nagyi iterjtdeiü halastó volt, hogy ceolna- 
kásni is lehetett rajta. Halak is tenyésztek 
a tóban ; de isaapisük miatt nem igen 
voltak élvezhetők.

A majoron innen levő hid alját hajda
nában csaknem állandóan egy ölesnél is 
mélyebb viz töltötte el, melyben — ameny- 
nyire vissza tudok emlékesni — 1863.-ban 
ogy oigáuyt, 1865.-ben egy üveges tótot 
és a rákövetkező évben egy asecsei öreg 
asszonyt találtak meghalva. A cigány, üve
ges tót és a asecsei asszony éjtssaka a 
mély viabe tévedtek és be fúltak.

As Ujmajornak és as ettől délre fekvő 
földek egy részének Boleman Jánoa volt a 
tulajdonosa, aki egyúttal gyógyszerész és 
postamester is volt Léván ; róla nevezték 
el est a birtokot Boleman-tagnak.

A 60-as években, Boleman János pos
tamestersége alatt, a postahivatal a Bole- 
man-háanak azon részét foglalta el, ahol 
ma Pollák Kálmán kereskedése van. Esen 
helyről szállították még as utolsó delittáncok, 

amelyek 1869. óv végéig közlekedtek, — 
Párkánynána és Selmecbánya felé s onnan 
Lévára a postai küldeményeket es az uta
sokat. A dehzsáLCok úgy le- mint feltoló 
váltott lovakon tették meg a hosszú utat. 
Selmecbányának menet Kőpatakon, — Pár 
kánynána fele pedig Lekéren, a még most 
is központnak nevezett fogadóién, váltót 
ták fel a lovakat. Jó időben 3—4 lovst 
fogtak a nagy, bárkaszeiü, fedett s eléggé, 
kényelmes jármű elé, amelyben négy ut.s 
számára volt hely. De télen — kivált 
Selmecbányának — 5, néha 7 ló is von
tatta a delizsáncot.

A bakon a kocsis mellett egy födött 
fülkében a konduktor foglalt helyet. Ha a 
delizsánca nagyobb összeg pénzt Beállított, 
akkor egy seandár is utazott rajta. A deii- 
zaáncz Selmecbányától Párkánynánáig ked
vező időben 16 óra alatt ért le. De ba 
nagy havazások voltak, 24 óra sem volt 
elég az utazásra. A levelek, újságok és 
egyéb postai küldemények a delizsánuz 
végété erősített vasládában találták he
lyüket. Az utazás dija Selmecbányától Pár
kánynánáig ssemélyenkint 6 forint 42 
krajcár volt.

1864.-ben még ismertem a régi posta
hivatalt, melynek forgalmát a postamester 
éa egy hivatalnok bonyolították le. Ez a 
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kereskedő éa — tanonc iskolák felügyelő 
bizottsága bízatnék meg.

Végül a bemutatott kiállítás előnyére 
j(,nyeshető fel aa is, bogy dacéra s nagy 
látogatottságnak a azon körülménynek, 
hogy oda mindenkinek díjtalan éa szabad 
bemenetele volt, a kiállított tárgyakat 
sértetlenül éa hiány nélkül visszakapta min
denki. Aa eladott tárgyak rendeltetési 
helyükre saállittattak. Aa újabb megrendelők 
nevei a kiállítókkal kellő időben közület
iek. Aa eladásból befolyt öasaeget a tárgyak 
tulajdonosai éa készítői hiány nélkül meg- 
, apták. Ez iránybin mindeddig semmiféle 
psnasz vagy fölsaólalás nem történt. És ha 
a tekintetben bárkinek reklamálni valója 
lenne, az teljes bizalommal fordulhat a kiál
lítás rendezőségéhez.

Ghimessy János.

A vizkérdésröl.
„Azon törvények szerint halunk meg, 

amelyek szerint élünk*.  Es aa élettani 
igazság egyaránt vonatkozik az egyesre, 
mint a közösségre. Itt-ott talán kibújhat 
alóla valaki és valami ; de egesaben ural
kodik 1 éteren it>, meg pl. a városon is, 
melyben él. Gondoljunk osak egy ki
adós, nem válogató kolerára.

A citált igazságnak felismerőte szülte 
azokat a törekvéseket, melyeket az egész
ség ápolása éa védelme címén ismerünk s 
amelyeknek megvalósítása egy.k első fela
data minden öntudatosan élő embernek ; 
még ha azok a megvalósítások kemény 
küzdelmeket jelentenek is as egyesnek és 
a községnek pénztárára nézve.

Ha egyezer kétségtelen, hogy az em
bernek hagyományos lisztátalansága, a sze
mélyek, ruhásat, lakás, udvar és utoa 
szennye a közegészséget fenyegető vesze
delmek forrásait képezik, és ha megforditva 
az egyeseknek és Környezetüknek tisztán
tartása az élet meghosszabbításával azonos : 
akkor mindenkinek kötelessége, hogy módot 
keressen és szolgáltasson a tisztaság fenn
tartására. Ameiy tisstaság nemcsak tisztes
ség, de egészség és nyereség is. Egyéni, 
mint köznyeraség.

A magán- és közegészség! vizsgálódó
tok során a víznek kell az első helyet jut
tatni ; életünk szerint ezt keli első sorban 
biztosuani. Minőségileg, mennyiségileg. Le
vegő, talaj, éghajlat, a társas együttélés a 
benne a lakóház, a lakás, ruházatunk, táp- 

lalkozásunk mind a viz utáu jön. Az első 
fürdető víztől as utolsó hűsítő cseppig ea 
regulássá as életünket. Mert eszel vagyunk 
a legszorosabb ökológiai viszonyban. Vájjon 

?n‘ud*tul respektál uk-e a vizünk 
kérdését ? Vonatkoznék az akár as ivóvízre, 
akár a különféle használatiakra ? Kérdések 
melyekre egyesleg, mint a közösség szem
pontjából — sajnos — tagadó a válasz, 
öok szó esett már nálunk is a községnek 
ide tartozó kötelességéről. Az elhatározó 
első lépéssel soká már nem is késhetik as.

Talán egyetlen mentségünk, hogy vá
rosunkat a természet e tekintetben nem 
igen kényeztette el.

Mikor évtizedek előtt as öreg Taka
rékpénztár egy piaci közkút létesítése 
ügyeben fáradozván, egyik első nevű geolo- 
gosunkat hozatta el, akkor voit alkalmam 
e beiyen elmondani, hogy mi tisztára a 
feisö talaj vtsere vagyunk utalva. Eszel a 
„felső**  jelzővel semmi jó sincs mondva. 
Szennyes az. Nagyfoaú kiszáradások nyo
mán járó hir<eient nedves eitömödeaek a 
talaj adandó, egyen eies, egeszseges Bzellö- 
zeset megakadaiyózzak s bomlási folyama
toknak vegykonyhájává teszik. Amelyik 
vegykonyha a mi tápláló anyánk. Nem jó 
as, ha egy városnak nt-ott aiküriölt jóvuü 
kútjai vaunak. Vagy valamennyi .egyen jó, 
avagy legyen yy o.yan, ameiyik naponként 
es tejenként 1ÖU—200 liter, a tisztaság iránti 
legkenyesebb kívánságokat is kielégítő vizet 
ád. Kötsz felsölalajú helyeken ezt csak 
mely fakasztású kúttal érhetni el. Nálunk 
is es a jövő teendője. Sajnos, hogy osak a 
jövőé, holott voltak, akik már régen a 
„ma**  feladataiként állították a nyilvános
ság elé.

Most ismét hallom, hogy vizmosgalom 
van a városban. Ezúttal inaabb a haszná
lati víz tele terelődve. Fürdő-alapításról van 
bzó. Lehetőleg természetes meleg vízzel.

Amennyiben es a kérdés valószínűleg 
a kepsöintézet belső udvarán eszközölt 
mely túrás ötletével kapcsolatos ; elmondom 
ide vonatkozó tapasztalataimat.

Ha valamely tudományos kérdésben nincs 
helye a jóslásnak, a mély színi vizfakasstások 
ilyenek. A töitevesekro ráoafoió meglepetések 
itt eleg gyakoriak. Ezt mindenki tudja, De 
átért aa ismeretien melységeknek is meg 
van a maga diagnosstikája, ami után indulni 
lehet. 8 ahol megvannak, azok után indulni 
szoktak. Költséges mely forrásokat sokszor 
egessen adattaiauul indítottak meg I

A kaionai-terképek azon adataihoz ké

pest, hogy a város tengorssinmsgaasága 17 J 
méter, a Kálvária-dombé pedig 208, a képző
intézet lenyeaett udvarasinét 190 méterre 
teszem. Innét számítva as uj kút furatja 
200 méter és 60 centiméter mély. Ebben 
a viz a földasin alatt 27 méterre marad 
el. A visosslop magassága tehát 173—174 
méter. Ea a viz a felszíntől számított 150—180 
méter közti mélységben levő fekete homokból 
gyűlik össze. Esen vistartó réteg alatt éa 
felett (legfeiül 7 méter löuös-agyag van) 
különböző keménységű szikla (sndeait-tra- 
kit) áll.

Érdekes less as uj kút eme viszonyait 
a városiakkal összehasonlítani.

A 171 méter átlagos városmagasságon 
a hási-kutak 10—lö méter mélység közt 
variálnak. Felvéve a lö méteres mélységet, 
a város és a képző udvarénak említett ma
gassági viszonyai s a feltüntetett visgyüj tö
retegek mélységi adatainak alapján a Kepző- 
intezeti-kút 141 meier nagyobb mélységből 
táplálkozik, mint a varos 15 materes kútjai. 
Megállapítható tehát, hogy különböző szin- 
tájakban van alattuk a víz. Est igazolja, 
hogy a 175 méterig letúrt ssentjánospuastai 
(nixpródi) kútnak 80 — 90 meter mélységből 
fakasztott vize ismét egy más rétégből 
táplálkozik A két ismert mely vistartó kö
zött helyezkedik el a Garam ágyának nívója. 
Itt fent a dombon esek a változó mélységű 
vizek sajátos geológiai okok miatt nem 
jeientkestek.

Szinte ast mondhatnék tehát, hogy 
válogathatunk vizekben, melyek házaink 
alatt csörgedeznek; olyanokban, melyek 
mennyiségi ingadozásnak nincsenek kitéve. 
Est as utóbbi tényt a 20 éve használt 
nixpródi mellett a tanitóképső kútja 
ia beigazolta. Ismételten háromiaben 
2—2*/z  napos ssünetlen próbassivattyú- 
aásokat végeztetett a túrással meg
bízott társulat. Ezek eredményeként meg
állapíttatott, hogy peroenként 80 liter állandó 
vízszolgáltatás van.

De még egy kérdésre kitérni óhajtok. 
A viz hőfokára.

Tudott dolog, hogy a lalajbau egészen 
fent mozgolódó vizektől eltekintve, a talajvíz 
hőmérséklete a föld belső mélyétől függ. 
Nagyobb mélységből melegebb vis ömlik. 
Erre a törvényre azonban a gyakorlat 
sokszor rácáfol. Itt mialattunk, úgy látásik, 
rend van a természet rendjében. T. i. 
nagyjában.

A képző-intézet kútjának vize a me
rítés helyén a ismételt mérések szerint 15

ket ember, no, meg egy levélbordó, aki 
egyúttal a kaazinót is szolgálta, — elég 
volt akkor a poata ügyeinek elintéaésére, 
illetőleg aa érkezett levelek, újságok és 
egyéb küldemények kézbesítésére.

A levélbordó a belvárosban — ha 
ugyan más dolga miatt ráért — naponkint 
elvitte a házhoz a leveleket ; de a külső 
utcákba csak akkor látogatott el, ha már 
több levél gyűlt össze.

Egy alkalommal magam is hallottam a 
levélbordótól a következő mondást ;

— No, a napokban a begy alá is ki 
kell mennem, egy hete nem voltam ott ; 
pedig már 10 odavaló levél van a zse
bemben.

Es ba a levélhordó két-bárom napon
kint egyezer megfordult a külső utcákban, 
ez valóságos saenzáoiót keltett a lakosok 
között. Az volt aa utcának legtekintélyesebb 
embere, aki minél gyakrabban kapott le
velet. Úgy tiaatelték őt, mint kiváló lite- 
rátus fét fiút.

Hogy a lefolyt 40—50 év alatt meny
nyire emelkedett városunk postájának for
galma, erre nézve a legnagyobb bizonyíté
kul szolgálhat, hogy postánk — m lynek 
ügyköre azóta a távírda, a postatakarék
pénztár és telefon kezelésével is bővült, — 
Ba 14 hivstilrckot foglalkoztat és & levél

hordó alig győzi meg a küldemények kés 
besitését. A postatiszteken éa levéihordókon 
kivül 4 altiszt éa szolga a igy összesen 23 
ember van jelenleg a postánál alkalmasva.

Amikor Boleman a jószívű és derék 
postamester megelegeite a kiváló szorga
lomban teijeaitett munkát, — a postahiva
talt Jánes nevű fiának adván át, 1871.-ben 
nyugalomba vonult és jól megérdemlett nyu
galmát a tagján épített házában találta meg.

Aa öreg ur nagy kedvelője volt a 
virágoknak és a szép dalnak. Tagas és 
ssakértelemmei gondosan késéit kertje va
lóságos gyűjteményét képezte a legszebb 
és különleges virágfajoknak, melyekből késs 
örömmel adott mindenkinek, aki őt meglá
togatta. As ének és dal iránt való ssere- 
tetét a követhető eset élénken illusztrálja.

1874.-ben, egy nyári hangverseny után, 
. dalárda működő tagjai hajnalban a 
Kálna felé vezető országúton néhány ked
ves vendégüket kísérték ki a városból. 
Boleman János lakása előtt három vig 
dallal vettek búosút a vendégektől. Boleman, 
aki már kertjében szorgoskodott, meghallván 
az éneket, — as országúira sietett és arra 
kérte a dalárda tagjait, hogy jöjjenek be 
bossá egy kis reggelire. A vidám kedély
hangulatban levő tagok mindnyájan őszinte 
tisztelői lévén as öreg urnák, aki aa egyező

létnek lelkes pártoló tagja volt, — teljes 
készséggel elfogadták a szives meghívást. 
Ennek azután as lett a vége, bogy a házi
gazda rendkívüli előzékenysége éa vendég
szeretete folytán a dalárdiaták a bőségesen 
felszolgált kitűnő italoktól a legmagasabb 
fokú kedvre hangolva a a sok dalolástól 
majdnem teljesen berekedve, — osak este
felé kerültek viasza a városba.

1880.-ban Boleman János súlyosan 
megbetegedvén, családja behozta öt Lévára. 
1882.-ben a házat és kertet Tokody Imre 
vette bérbe és korcamahelyiséggé alakította.

E sorok olvasói ne vegyék roass néven, 
hogy csak most értem a korcsmához, amely
ből azt a bizonyos nyulat kidobták. Bo
csássák mag nekem, ba talán hosszú lére 
eresztem ezt a kis éa igénytelen történetet. 
De nem tehetek róla. Ha a toll kezembe 
kerül : nagyon, de nagyon szeretek elka
landozni a múltak kedves emlékein I

Aa uj korcsmának 1886.-ban erős len
dületet adott a Csata-Lévai vasútvonalnak 
kiépitése. A munkálatokat vezető mérnö
kök, felügyelők, sőt a munkások is állandó 
vendégei voltak. Léva amugyis asükiben, 
sőt teljes hiányában lévén a kiránduló he
lyeknek, ez z korosma 10 évig találkozó 
helye volt a város lakosainak azért is, mert 1 
a bérlő jó konyhát és kitűnő borokat 
tartott. ' <,b '•0lA'r
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Celzius foknak jelentkezett. A mi éghajla
tunk alatt as ivóvíznek a merítés helyén 
nem kellene 10—12 fok C.-nál többnek 
lenni (Erismann.) A képző-intézet vize tehát 
a normálisnál melegebb.

A Szentjáuospusztairól azt tudjuk, hogy 
az emberre, állatra túlhideg volta miatt 
oaak úgy válik használhatóvá, miután a rr- 
zervoárban állott volna. Es túlhideg vis.

11a a két mélyfakasztáBÚ ismert vizünk 
közt a hőmérsékleti különbséget vizsgáljuk, 
as általános törvényt tehát megtaláljuk. 
De a melegedés mérve ugrással jelentkezik. 
Erre mertük fentebb azt mondani, bogy a 
természet rendje oaak nagyjában van meg.

Ezzel a ténnyel párhuzamoa egy máaik 
jelenség, ami t. i. a vizek ásványos alkató 
tulajdonságára vonatkozik. A melegebb vi
zek konyhasó tartalma keveabedő szokott 
lenni. Amint, bogy több a hideg, mint a 
meleg természetes forrás és sósfiirdö is. A 
képzőintézet vizéről már meg van állapítva, 
bogy a klór-nátrium kevesebb benne, mint 
aa ivóvizekben szokásos. A városi szom 
azédos kutak vize észrevehetően izesebb, 
mint a képzöintézeté. Fent hidegebb sós, lent 
melegebb sótlan vizünk van a lábunk alatt.

íme, ezek a kétBzázméteres forrás ered
ményei. A képzöintézetnek, illetve az állam
nak egyéb célja nem volt, nem is lehetett, 
mint az intézet részére vizet fakasztani. 
Tudományos érdek sem kívánta, hogy a 
fúrót mélyebbre eresszék. A váios ügyei
nek intézői azonban már igy is abban a 
kedveaö helyzetben vannak, hogy amennyi
ben a közvíz-szolgáltatás kérdésénél, vagy 
bárminemű használati viz előteremtésénél 
arra fognak gondolni, ami itt van alattunk 
a mélyben : a nyert tapasztalatokat mint 
olcsón, ingyen szerzetteket él tőkésíthetik.

Kriek Jenő,
áll. tanítóképző int- c. igazgató.

Különfélék.
— A Lóval Takarékpénztár r. t. 

f. hó 20.-án rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre vonatkozó meghívó lapunk 8,-ik 
oldalán bővebb felvilágosítást nyújt.

— A F. M. K. E. Idei nagygyű
lése. A Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület igssgató választmánya elhatározta, 
bogy az egyesület ez évi XXIX. nagygyű
lését Léva rendezett tanácsú váiosban 
szeptember 17.-én tartja meg. A közgyűlés

tárgysorozata a következő: 1, E nöki meg
nyitó. 2. Dessewfli Emil gróf lemondása 
folytán, aa egyesület elnökének megválasz
tása. 3. A közgyűlés jegyzőkönyvének hite 
lesitésére bárom egyesületi tag megválasz
tása. 4, Az elnökség 1910—1911. évi 
jelentése és az igazgató választmány kap
csolatos határozati javaslatai. 5. Aa egye
sület 1910. évi ősazzárszámadása és a 
vonatkozó törvényszerű fölmentvény meg 
szavazása. 6, Az egyesület 1912. évi 
összköltségvetéBének megállapítása. 7. A 
nyitrai közművelődési bűz építési költségeire 
az > gyesület által felveendő és a vallás 
és közoktatásügyi mii iszlerium által tör
lesztendő 300,000 koronsa kölcsön ügye. 
8. az egyesület óvószabályzatának módosí
tása. 9. Az 1912. évi közgyűlés helyének 
meghatározása. 10. Indítványok, amelyek 
aa alapszabályok 16. §-a értelmében az
elnökséghez szabályszerű időben beérkeztek. 
A nagygyűlést megelőző napon, Bzept, 
16.-án este */■  8 órakor, az igazgató vá
lasztmány Léván, a városháza közgyűlési 
termében ülést tart, hogy a nagygyűlés 
tárgyait előkészítse.

— Államsegély a Tárosnak. A 
kormány a folyó évre is 3 millió korona 
államsegélyt osut ki a városoknak. Az 
államsegélyből Léva — úgy, mint az előző 
évben — 5 ezer koronát kapott, amely 
összeg első sorban a városi tisztviselők 
fizetésének kiegészítésére lesz fordítva.

— UJ jószágigazgató. A beteges
kedése miatt nyugalomba vonult barBi 
Leidenfrost Tódor helyére a lévai uradalom 
jószágigazgatójává Lakner László génye- 
puaztai intéző lett kinevezve, aki — mint 
szakavatott gazdász — bizonyára méltó 
utódja lesz Leidenfrost Tódornak, aki az 
uradalmat hosszú időn át oly mintaazeiüen 
vezette, hogy annak messze vidéken alig 
akad párja.

— A rendőrkapitány! állásra 
meghirdetve volt pályázati határidő folyó 
augusztus hó lO.-ik napján lejárt, beadatott 
8 pályázati kérvény, melyeket a polgár
mester súg. 11.-én báró Kürthy Lajos 
barBmegyei főispánhoz föltcrjesztett. — A 
pályázók ezek : 1. Dr. Horváth Gyula besz
tercebányai rendőrkapitány, — 2., Patay 
Sándor nagyigmándi kir. jo. végrehajtó, —
3., dr. Márczy Emil szeposolaszi rendőrka
pitány, — 4., Vrayassy Jenő bpesfi s. 
rendőrfogalmazo, — 5. dr. Longauer Nán
dor Selmecbányái tb. aikapitány, — 6.
Török Gyula szombathelyi rendörbiztos, —

7., Bitesek József helybeli r-alkapitány és
8.. dr. Török Árpád szzthmárnémeti ügyvéd- 
jelölt.

— Szent István napja Esztergom 
bán Esztergom városa az idén is egyházi 
és hazafias ünnepségekkel üli mrg dicső 
szü öttjének, Szent István királynak napját 
A két napra tervezett ünnep kiváló álltái
mul szolgál az ősrégi város tömeges felke
resése és nevezetességeinek megtekintésére 
A programm szerint augusztus 19.-én este 
Szent István születési helyét nagyszerűen 
kivilágítják, a várbástyán torouyzenét es 
tűzijátékot adnak. Az ünnep reggelén a 
város polgársága diszfelvonulást rendez a 
várba, melynek az idén is különös fényi 
és je entöséget fog adni dicsöült i agyjank ; 
Szent István, Szent László és Szent Imre 
ereklyéinek egyházi pompával történő 
körülhordozása. A körmeueiet Dr. Fehér 
Gyula praelatus-ftanonok vezeti. A föszé- 
kesegyhazbau Dr. Bajner Lajos püspiij, 
érseki helynök pontifikális nagymiaét tart, 
mely alatt a aórusou ifj. Buchner János 
karnagy egy orchesiráus mesterművei diri
gál. Az egyházi eiórokJatot íz idén Dr. 
Bott Nándor praelatus-kanonok tartja. ALjd 
Vimmer Imre polgarme tér a közönség 
nevében megkoszorúzza Szent István szü 
letéshelyét, a Simor János heicegprimas 
által koihűeu es művésziesen restaurált 
várkápolnában. Kiemelendő lesz az egyház 
zenetörténeti hangverseny is, lueiyet a 
kiváló aenemüértő Boyisich Mihály v. 
püspök, a Magyar Tudományos Akadémia 
l. tagja rendez a bazilikában. Délután sport
versenyek, nepmulatság, este a Nagy Dunán 
lampionos csolnakverseny, tűzijáték es 
dalosverseny lesen sk.

— Egyházmegyei hírek. A >évai 
plébániára, Kavegyia Ká.mau káplán heiyere, 
aki tudvalevő.eg vámosladányi plébános 
lett, — dr. Halász Veídel nevettetett ki 
káplánnak. Bartos István ujmisés pedig 
Ipolyszakállasra megy káp’ánuak.

— Qyaszhír. A barsi ref. egyházam 
gye lelkész! karúnak egyik legidősebb lagja 
hunyt el. Amint ei fésülünk ugyanis, Homár 
D.nos a barsi ref. ogyhá>megyének sok 
éven át volt tanacsbiája, az érsekkstyi 
reioim. egyháznak 40 tv n át volt hüsegus 
lelkipásztoi a, eieteuek 73.-ik evében fo yó 
hó 8.-án reggel 7 órakor az Urban csende
sen elhunyt. A megboldogult hűlt tetemét 
folyó hó lü.-en d-u. 3 órakor adták át uz 
örök nyugalomnak a ketyi temetőben. 
Veg'isztessegen a nagyszámú rokonságon

A közönség nyáron át szívesen meg
küldött a Szepesi- és Kálnai-utcák renge
teg porával, amely az oda vezető utat fel
hőként lepte el. Megtörtént, hogy egyes 
vasár- és ünnepnapokon sokan a pázsiton 
fogyasztották ozsonnájukat, mert az aszta
loknál mar nem kaphattak helyet,

As egyesületek e as iskolák is rend
szerint ott tartották nyári mulatságaikat éa 
majálisaikat és Lakatos Sándornak messze 
földön hires bandája mellett sok kellemes 
és vidám éjtszakát töltöttünk a korcsmához 
tartozó kertben.

Éten időben virágzott az 1882.-év 
folyamán megalakított M. kir. Honvédségi 
és Po'gári Lövészegylet, amelybe utóbb 
beolvadt az 1880.-ban létesített Torna- és 
Vivóegylet. A lövészegylot később a mai 
Sport-egyletté alakult át.

A lövészegyle'. as év kedvező idősza
kában vasái- és ünnepnapokon a honvédségi 
lövöldében végezte a céllövészetét.

Az egyesület tagjait és a lövészet iránt 
érdeklődő, minden alkalommal nagy szám
ban megjelent közönséget ez a korcsmáros 
látta el ételekkel és italokkal. Évenkint 
egy két tánomulatság is volt a lövölde elég 
tágas zárt helyiségében vagy a szabadban. 
Ezeken a mulatságokon néha nemcsak a 
város, de a vármegye intelligenciája is oly 

tömegesen vett részt, hogy a korcsmáros 
— pincérek hiányában — a háromszázat 
megközelítő vendéget csak úgy volt képes 
ellátni, hogy az egyesület fiatalabb tagjai kö
zül 15—20 úri ember készségesen vállalko
zott a kiszolgálásra.

A Vadalmás- és .Barátka-dűlőket bérlő 
vadászok is mindig ott pihenték ki fára
dalmaikat.

Egy ilyen pihenésnél a társaságnak 
egyik tagja, aki ieghangosabban szokta 
vinni a szót és a talpraesett vadászkalan
doknak s adomáknak eleven lexikonja és 
előadója volt, — a kutyák tanulékonysága 
és okossága leven napirenden, — a többi 
között a következő adomával keltett nagy 
derültséget :

— Három év előtt K . . . . n megláto
gattam L. Jenő barátomat, akinek egy 
Dúló nevű, kitünően dresszirozott kutyája 
van, melyről valóban mesés dolgokat be
szélt nekem. Jenő barátom annyira szereti 
ezt az okoB és ügyes kutyáját, hogy 
ebédjét mindig maga tálalja ki neki as 
asstal mellé, ahol ö eszik. Egyszer több 
vendég érkezvén a házhoz, Jenő úgy 
igénybe volt véve, hogy az ebédnél meg
feledkezett a kutyáról. Ebéd után, amikor 
vendégeivel pipaszó mellett a fekete kávét 
szürcsölgette, — Didó — a jelenvoltak 

nagy bámulatára — farkát csóválva egy 
szál virágot hozott be s azt a gazdája lá
bai elé tette. Tudjátok-e, milyen virág 
volt ez ?

— ??
— gyönyörűen kinyílt — ne

felejts 1
A vadászok beszélgetésének folyamán, 

a korcsmáros — aki szintén részt szokott 
venni a társalgásban — elmondotta, hogy 
előző napon a honvédek gyakorlatozás 
közben nagy kört képezve bekerítették a 
korcsmát és ostromot intézték az épület 
eilen. Még durrogott a sok puska, amikor 
egy halálra ijedt vén nyúl rohant be az 
ivóba és a kályha mögött húzta meg magát.

A vadászok egyike, aki örült voiua, 
ha a korcsmárost esetleg vadászati kihágá
son csipi rajta, — kárörvendö kíváncsi
sággal azt kérdezte tőle :

— És korcsmáros ur mit csinált a 
nyullal ?

A korcsmáros észrevevén a vadász 
szavaiban lappangó cselt, — a legnagyobb 
flegmával igy válaszo.t :

— A két nagy fülénél fogva felemel
tem és megnéztem van-e pénze ? e mert 
egy hitvány krajcárt sem találtam uáia, 
jól elnáspángoltam és — kidobtam.

tudvalev%25c5%2591.eg


1911. augusztus 13. J3 K ö
kívül av egyházmegye papság*  és sráuos 
ióbaiá' jelent meg. H vei nemcsak steretö 
Isin pásztorukat, hanem valóságos jótevőjü
ket siratják benne. Nyugodjék békében I

— Nagy tűz Mogyoróniálon. Folyó 
hó 4.-én éjjel Mogyorómálon kigyui dt rgy 
ta;dán»k a háza s >övid idő alatt 15 hát, 
eíHuos melléképület, több háziállat, nagy- 
rO'tnr.yiségü takarmány éa gabona esett a 
[án;tok martalékáu1. A tűs emberéletet is 
követelt í egy két éves fiú a lángokba 
veszett. A kár igen nat-y, melynek biato 
aitás ú ján csak csekély tésze térül meg

— Haláleset. Megrendítő csapással 
auj otta az tg Dóka Jónás, vái ősünk köz- 
tiszteletben ál ó po gálát, amennyiben fia 
ilj. Dóka Jónás alig két beti szenvedés 
u . » 36 évos korában e hó 6.-án elhunyt. 
A izorgalmae, törekvő fiatal gazda m nta 
képe volt a kisbirtokos gazdának, fiatal 
fe eséget, két apró árvát hagyott hátra. 
Holttestét e hó 7,-én helyezték örök nyu
galmira, kiterjedt rokonsága és nagy kö
zönség részvéte mellett a lévai ref. temető
ben levő Családi sírboltba. Nyugodjék bé
keben 1

— Apad az állatbetegség. Hosszú 
időn át valósággal meg toliak fertőzve a 
községek a különböző állatbetegségektől. 
Sok vidék még ma is el van zárva a raga
dós száj- és kölötnfajas miatt. Rohamosan 
terjedtek a betegségek ; de most — a 
h.vaiaios kimu’atss szerint — kttöoösen a 
rigadós száj- es köiömtejas már erősen 
Ölökként.

— Eljegyzés, hyítray Sándor tanító, 
váioiunk szu.ötie e napokban e jegyezte 
Brózik Ilonkát Zólyomban.

— Tanítónő Választás. Berekslján 
az ujo; au szervezett tanítónői állásra t. hó 
7.-én Pelczer Terézia okleveles tauitónöt 
Választottak meg.

— Léghajó a szomszéd határban. 
Kiskeresáeuy határa teleit múlt szerdán 
egy katonai léghajót latiak, mneyben két 
katonatiszt ült. A légi utasok egy ni ilt 
teiü.eteu le akarlak szallam, mivel azonban 
a mezőn dolgozó nép nem mert a léghajóhoz 
közelíteni, a tisztek tovább folytattak 
Útjukat.

— Borbélyok kongresszusa A 
magytrorszogi borbeiy-, fodrász- cs paróka- 
kiszno ipaioeok ez évi >ug. bó 21., 22. és
23.au  Aradon országos kongresszust tar
tanak. Akik a kongresszuson részt vesznek, 
az sósai vasút, k igaiga óságától 33% ár
kedvezményt kapnak. E'.szklláiolasroi a 
fogadó bizottság gondoskodik. 1 ásbeli tuda
kozódásra készséggé! válaszol az ipartes 
tü éti titkári tiods, Arad, Erzsébet Királyné
körűt 16. A kongresszusra felhívjuk az 
érdekelt iparosok figyelmét.

— Táncvizsga Kreutz Gyula, iövá
rót i láncian tó e ho 5. én es e tartotta meg 
a vaiosi szabó saiuház.ermtben százat meg
haladó növendékévé! a fáncvizsgát, ameiy 
minden részeben jól sikerült és a nagy- 
izamuau jelenve.t szüiökuek es érdeklődő - 
nek kellemes meglepetést és élvezetet nyúj
tott, Kivált a különféle színű világítóé me 
lóit a színpadon a ieáuynövendékek által 
hemutato.i fátyol, csengetyü, lírai- és 
rozsaiaucoi, melyeket Mdrz József a leg
nagyobb ügyeseggel kiseri zongorán, — 
o.yau szépek es kedvesek voitak, hogy a 
koaöuség zajos tapsaira mindegyiket meg 
kellett ismételni. A látványos táncoknak 
meitó befejezője von a gyönyöiüon össze
állított és remekül sikerült Apotbeosis, 
allegorikus kép. A növendékek a többi 
táncokat is ügyesen iejtették. A vizsga eme 
kiváló szép eredményé Kreutz Gyulának 
méltó dioseretére válik. — Csak a laisú- 
esárdáseal nem voltunk megelégedve ; mert 
a növendékek legtöbbje — hódolva ■ mai 
divat hóbortjának — a kosion-ozásra! telje
sen kivetköatette nemteti jellegéből.

— A ruhatisztitáe, mint háziipar. 
A kereskedelmi miniszternek egy ipari ki- 
hégáei ügyben III. fogban hozott ítélete 
“érint a ruháti.atitáe, ha ast külön mühe.y 
é> kisegítő munkaerők állandó alkalmazása 
nélkül gyakorolják, — háznparnak teám- 
tendő a mint ilyen iparhatóság! engedély 
vagyis iparigazolvány nélkül ülhető.

. . , A szolgálati szakasz. A u>.
Kir. államvasutak iaazgató-aKa elrendelte, 
ho^y a Máv. kocsijain túlzsúfoltság eseté

« ben bárkinek joga van géoybe venni a 
i szolgálati ezakaezokat.
i _____. ..____ .

Hivatalos közlemény.
607/1911 szám.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy at 1911. 

évre szerkesztett házadó I. II. IV. oszt, 
kereseti, tökekamat adókivetési lajstromok 
megállsp tva az ar. miróti m. kir. pénrügy- 
igazgaióságtól leérkeztek, miért is adózó 
közönség értesittetik, hogy ezen lajstromok 
Léva város adóhivatalánál 1911. évi aug. 
hó 14.-ŐÍÖI 1911. évi augusztus hó 22.-éig 
bezárólag 8 nap' közszemlére lesznek ki
téve és az érdekeitek által hivat*  los órák 
alatt megtekinthetők.

Továbbá, hogy az adó kivetése ellen ;
a) azon adózók, kik a kivetési lajstrom

ban tárgyalt adónemmel már a múlt évben 
evben is megróva voitak, a lajstrom közzé
tételét követő 15 nap alatt.

ó) azon sdózók pedig, kik a kivetési 
lajstromban megállapított adóval első ízben 
rovattak meg, adótartozásuknak az adó
it nyvecskebetörtént bejegyzését követő 
15 nap alatt neta áni felebbezéseiket a vá
rosi adóhivatalnál vagy az ar.-maróti m. 
kir. pérziigyigazgatóságnál benyújthatják.

Városi adóhivatal :
Léva, 1911. évi aug. hó 12.-én.

Fábián Zoltán
adóhivatal főnöke.

1717,/1911. uzáod.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy az 1911. 

évre szerkesztett III. oszt, keroseti adóki
vetési lajstrom megállapítva az ar-maróti 
m. kir. pénzügy igazgatóságtól leél kezelt, 
miért is adózó közönség értesittetik, bogy 
ezen lajstrom Léva város adóhivatalánál 
1911. évi augusztus hó 22.-ig bezárólag 8 
napi közszemlére lesz k’teve es az érdekel
tei által hivatalos órák alatt megtekint- 
heiö,

Továbbá, hogy az adó kivetése ellen :
a) azou adózók, kik a kivetési lajst

romban tárgyalt adónemmel már a múlt 
evben is megróva voltak a lajstrom közzé
tételét követő 15 nap alatt.

b) azon adózók pedig, kik a kivetés 
lajstromban megállapított adóval ez évben, 
első ízben rovattak megadóz'artoaásoknak 
az aúóköny vecskébe történt bejegyzései 
kővető lö nap alatt netaiáni feiebbezeseiket 
a városi adóhivatalnál vagy az ar-maróti m. 
kir. pénsügyigazgatóságual benyújthatják.

Városi adóhivatal :
Léva, 1911. évi augusztus hó 12.-én.

Fábián Zoltán
adóhivatal főnöke.

Lévai piaciársk.
Boeatveaetfl ; Bitesek Jiteeef rendörkapteány 

Búza m.-mázsánként 20 kor. 60 fill. 
kor. 40 Kétszeres 17 kor. — «H. 18

__till. — Rozs 14 kor. — fill. 16 kor- 
40 till. 16 kor.

kor. 40 ül 
till. 19 kor. — ül.

kot. 60 till. 16

21 
kor.
— fill. — Arp 14 kor.
Zab 15
Kukorica 18 kor.
— Lencse 24 kor. — fill. & «<”•• ~ fiU- — 
Bán 19 kor — fill. óO kor. — fill — Kö
les 12 kor. — fill. 13 kor. — fill.

Ve.te n aivak 100 kilónként: Vörös ló- 
here természettől ar.ukamentes 168-174 
Vörös lóhere, kts aránkás 140—162 Vörös 
lóhere, nagy zránka.
te .ménéitől arankáimé. 18o-200 Lu
cáért.., világos «•»“ »r4nk4’ l6°-17°

aráukas 110 — 120 Luczerna

szemű aránkás 160—170

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
iftl I. évi juliua hó 80-tól 1911 évi ho Ö-ig.

Születet.

A szülök neve V O
<!§

&°

A gyermek 
ueve

Huar.Fr Mihály Bongya Za. f u Is’váu
Sinl<Ó János Kovács Maria leány Erzsébet
Nadaí 1>. n a Stos us Ernesstin f Ú László

Hazas ág.

VOleiw es HEiyassw reve Vallása

Kuhlf.czky István H írváth M. rltath.
Rácz Jónás Dohá y Julianna r f.

Halálozás

Az emauvt ueve Kora A halál oka

Mouath Móricué Blum K. 1 74 éves Gntaütéa
ifj. Dóka Jónás 35 éves Hasibagyntaz
Özv. Takács Andráanó | 83 évea Aggkóri végkim.

Nyilttér.

M O LL- F ÉLE
u.SF I DLITZtPORai
Enyhe, oldó bázÍAtcr n iLdazoki.uk, kik emésztés 
z»v. rol.bau ep ak t kin ód egjebb követkéz
menyeiben srenveduek,

így eredeti deboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakba:. kérjük && X>£ell 
k'-Mzitturnye l.

[ ~M OLL-FELE J
□SÓS - BORSZÉT?

Fa|toaleo.neX,«7|- bedörzsöiés, 
elismert, régi ióhirnevtf bázisser 
szaggatás és hülésböi származó 

mindennemű betege-. g k ellen.
Eredeti üveg ara kot. 2.

Kaplak n titdtu gyogvszertárban 
ée drogériában, nveo

Fószetküldesi hely MOLL A. flyógyízerétz
Ca. 1 ír. táv. ezaihtó, Béta, 1. 1 uacbbueu 9.

Eladó ház. Fazekas Mihály télé ház 
szbadkézböl fliadó. Tuda

kozódul lehet Ká!nai«u**csa  10. szász alatt.

241. az.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó Az 1881. évi LX. 

t.-cx. 102. á * érteiinebeu ezennel k »zliir é teszi, bogy 
az arauyosmxróti kir. törvényszék 1910 évi 8940/v, 
aóáinu végzése következtébe n D% B;< dermano Henrik 
ügyvéd által képviselt zatruócai Takarékpénztár r. t. 
javara 558 kor. 17 fid, a jár. erejéig. 1911. évi juliua 
hó 3.-Áu foganatosított kielégítési végrehajtás utjáu 
lefoglalt éa 700 kor. fillérre beeaült következő iugó- 
aag >k u. m. 2 ökör nyilvános arveréaeu eiadatuak.

Mely árvereznek az újbányái kir járasbir ség 
1910. évi V. 230/4 számú végzése folytán 553 kor. 
17 fill. tukekovetelea, euuek 1910. évi junius hó 5 
napjától járó 6% kamatai, */,%  váltó díj éa eddig 
öaueaaeu 58 kor. 74 fillérben biroilag inár megállapí
tott valamint a még felmerülendő kéltségek elejéig 
Bvsrtyánfs Élesmsrfos a Fltuel Irtványoe te»odü 
e»xkoxtes-e ISII. év cuguaztiia ho I8.-IK napjanak 
délutáni 3 oraja határidőül kitttsetik ea abos a venni 
„zauilukoxók oly megjegykéB.ol bivatuak meg, bog, 
az. érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-O*.  107. es 
108. §-ai érteimébeu kéazpéuzfize’és mellett a legtob’ et 
igéi öuk azükrég esetén becslroa u ul s el Újnak 
adatni. , ,

Amennyiben aa elárvtrjseudö ingóságukat mátok 
is te é. fe iillög a uttik » »eokr» kielégilf.i jo_ot 
nyer ek vo n., jeen áre.res aa 1831. dvi LX. 
102. $ druloébeu elek jl’ir. I. elreudjll.tU.

Kelt Újbánya Uil. övi sugue. u. hó 4-éo.

LuXács Miksr-
k r. li'. vá j -bij ó.

Huar.Fr
iLdazoki.uk
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Árverési hirdetmény.
A lévai hír. járásbíróság rniut tlkvi hatóság hoz 

hírré tezzi, hogy Moluar Sándor végrehajtatnak id*  
Antal Audraa végrehajtani zzeuvvodö elleni végrehaj
tási ügyébeu benyújtott Árverési kervéuye folytén a 
uevesett végrehajtató jkvara 29 koroua 50 iiiier tőke 
ennek 1910. évi november 29 tői járó 5% kamatai 
eauttal lő koroua 60 fillérben megállapított arverca 
kéreti valamint a még felmerülendő további költsé
geknek kielégítése úgyszintén a*  1881 évi LX t, oá. 
167. k alapján ezennel csktlakosotinak kimondod 
végrehajtási zálogjoggá! bíró hitelező nevezetesen a 
kir. kincstár javai a végrehajtani zálogjogon bekebele
zett 117 koiona 66 fillérből álló követelésének kielé
gítése végett az 1881 évi LX t. ez. 144 § és a vhn. 
alapjáu a vegr»hajuai árverést a végrehajtani szenvedő 
Autal András csatai lakosnak a lévai kir. jár. sbirusag 
területén Csata község hauéaban fekvő es a csatai 
110 sztjkvibeu A I. alatt foglait ’/*  wMvi **<•  ö
éa erdőbeli */,  rész jutalékara li koroua, aa ottaui 
204 sztjkvueu. All. 2. 3. sor 1404/b-c. 1576/b. b. 
k0z2/b.-c. hrszam ingatlan 1/2 reszere 520 korona, 
az ottani 261 sztjkvbeu All sor 719 brsz, ingatlan 
1/3 reszere 68 korona es az ottaui szihvbeo A 1. 
4. 6. 6 sor 625b.| 1826 jó. 2278|b, hrszamu ingatlan 
l|z részere 81 koroua kikiáltási arbau az árverezi 
elrendelte meg pedig a Vhn. 26. § alapjan akként, 
bogy ezen bataruapou az ingatlan a megállapított 
kikiáltási ar kétharmadánál aiactonyabb áron elaltatni 
uem fog.

Ezeu nyilvános bírói árverés az 1911. évi ktlglIOZ- 
tus ho 30. napján de utáni 8 órakor Csata község 
házán lesz megtartva.

Az árvereini szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási arának lU^’-at készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t. ez. 42. §-aban jelzett árfolyammal számítolt 
és az 1881. évi 3883. számú 1. M. R. 8. §*abau  
kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki ül.dütt 
kezehtz letenni vagy az 1881. évi LX. L 170. § ez 
érteimében a bánatpénznek a bíróságnál toitént 
elő leges elbelyezeseröi kiállított szabályszerű elismer
vény t áiszoigaltaini, mely kötelezettség alól csak a 
Vhn. 21. §-aoan megnevezettek vannak felmentve.

A kikiáltási árnál magasabb ígéret eseten a 
bánatpénz a Vhn 25. $ áuak megfelelően es az ett 
jelzett következmények terhe alati kiegészítendő.

Kelt Léván a kir. járásbíróság m nt telekönyvi 
hatóságnál 1911. évi május .hó 19. uapjáu. Pogány 
s. k. kir. járásbiró.

A kiadvány hiteléül.

Dodek

Szivattyús kút
teljes felszereléssel 17 méter 
mélységre eladó. Ugyanott 
egy ülő gyermekkád jutá
nyosán eladó. Bővebbet Ma
darász Jónás lakatos mester, 
Léva Zúgó-utcza 6. szám.

Eladó bérház.
2 utcára nyíló ház, amely 1700 K-t 
jövedelmez, 2 üres telekkel elutazás 
miatt eladó. Bővebbet Kohn Adolf 

kereskedőnél Léván.

- F B. I S S —■

MÁLNÁT 
minden mennyiségben legjobb 
•••o áron vásárolunk. •••• 
BRAUN TESTVÉBEK IftiriMr,

Budapest, Vili,, Üllői ut 60.

= Eladó ház. =
A Koesuth-utczában levő 

Borcsányi-féle ház szabad kéz
ből eladó.

= Kölcsönkönyvtar == 
újonnan kiegészítve kb 8000 kötet 

magyar, nőmet és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN. 

Előifretéa bármely nap leadhatö.

Eladd kuglizó.
A lévai kaszinó, ló karban levő 
fedett kuglizóját teljes felszere
léssel eladja. Bővebbet KOTTEK 
FEBENC urnái Léván.

Gazdák figyelmébe.
Superfosfat, Thomassalak, szárított 

marhatrágya úgy vaggon, mint kicsiny 
mennyiségben, továbbá príma porosz 
kőszén és kox szintén nagyban 
és kicsiny mennyiségben : kapható 
Verbofszky Joaohimnál Léván. 
László utoa 2 szám.

ixvmii.wtuöi«
Eladó ifi szer üzlet.

Jó forgalmú, járási székhelyen ahol 
6 országos vásár, 2 hetipisc közvet
lenül az üzlet előtt van, családi ügyek 
miatt áru nélkül, esetleg áruval is 
folyó év október 1-től átadó. Bő
vebbet Schuloz Simonná] Bát 

(H o n t m e g y e.)

KALMÁR és EHGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

Városi raktár és iroda; BM Gyár; M
V. Llpót Kint 22. VI. ŰUf'toa 19

8zlvógáZM6tor telep. — A jelenkor legolcsóbb Üzeme 
•Beiz- Ryereelaj Betör.

Elbáért leilebb ivártaáey.
Ajánlja bénáin-lokomobilos caéplőkéazleteit, melyek 

bámulatos egyszerit szerkezetűek.

Teljes Jótállás, kedvezi fizstósi feltételek. Költség 
aetde és árjegyzék ingyen és bérmentve.

MF Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy u j bérkocsi 
vállalatot létesítettem. — A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel

Heímann Mór Léva, Szepesi-utca 4. 
© Kosztos diákokat o

mérsékelt áron elfogad állami 
isk. igazgató Besztercebányán 

(alsó) Kossuth-utca 37.

Mindenféle fém, valamiut tört gép
alkatrészeket, öntvényeket stb. csikis 
Autogén forrasztással lehel gyorsan és 

pontosan végeztetni.

Madarász Jónás lakatos mesternél
Léva, Zugó utca 6.

Kiadó ház.
Mángorló-Utca lí-ik sz. modern épület, 
melyben 4 szoia, konyha, fürdőszoba, 
éléskamra, üvege ett folyosó, azonkívül 
mellékházban eset dizoba és mosó 

konyha, két udvar *s  kis kert vau, 
november I töl 'érbeadó.

Feltételek Tokody Imi 1 háztula do 
nősnél tudhatok meg

„A20LLA i 
HXíií;ori;o»o*  
által meg.l 

vizsgálva 
legjobbnak I 
mútórítoe I 

van. I 
éviijót-l 

állás I 
^ra 

íMcatofUénfl 
d.-, 6.-1

S.—, és I 
10. koronái

ÖLLA'
GUMMI

különlegesség.
| A tudomány maii 

állása szerint J 
bebizonyított 
legjobb létező 

GubbI JK 
ÓVStfT

Az
,OLLA“ 

több mint 
200 orvot 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánl ki. 

Kapható az 
ország min
den gyógy- 
szertárácun 
tt jobb dro 
gériákban

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
OLLA*t  adjon és ne engedjen magának csekélyebb 

értékű silány utánzatot mint rép oly jót*  feldicsérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 

„OLLA“ íuminiíyár Wien. BI437 Fraterstrasse 51 
Kapható Léván : KKAPP 1. drogériájába*

Védjegy : „Horgonyf‘

A

íX
Sá;c d
c
•'X_

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

pótléka
egy régjónak bisonyult hásissor, mely már 
sok év óta legjobb bedörssölésnek biionyult 
köménynél, óiénál éa mofhlléonknél 

Flgyelmestetóo. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjegy gyei e. a Rlohter 
oégj egy léssel ellátott dobosba van osoma- 
golva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és 
K 3.— áe úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. - Fóraktár: Török Jánef 

gyógysseréesnél, Badapeet

Dl mcittr irMnzirtin u „Anu inulíiiw". 
Prágában, Ptoabottrtrnei 5 non.

mtaamtffiKatam*
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„A kOítuiatba ment át“, “x

Kállay la jós motorgyára
Budapest, VI., Gyár-utca 28, sz.

iW szállítja
teljes jótállás mellett 

a leghiruevesebb 
motorcsfplökeszleteket

» » Saját érdekében kérjen minden ga-,da disz főár- 
; 1 lapot, melyet Ingyen és bérmentvs küld a gyár. 

Fontos figyelmeztetés!
Kállay LAJOS hírneves motorgyára nem tévesz

tendő össze más Kállay nevű cégekkel.

Motor kerestetik.
Használt de jó karban levő villamos 

egyenáramú 1|2 vagy 2 lóerejü 

motorokat 
megvételre keresünk. Ajánlatok Nyitrai 
és Társa r. t. könyvnyomdája, Léva. 
(Barsmegye) címen köreinek.

”4 

ít
T ézln unka! Ilőnyonida !

Nyári újdonságok:
Deíain, zephir, batiszt. ruhadisz, 

csipke, betét, hímzés sto.
Női és úri fehérnemű, nyakkendő, 

harisnya, zsebkendő nagy választékban.

0

SZILÁRD JÓZSEF 
divatáruházábrn 

CALVIN PALOTA.

Jutányos arak I

Névjegyek, Meghívók*

Eljegyzési kártyák 

legdíszesebb kivitelben készíttetnek 

~NYlTRAl és TAKSA 
könyvnyomdájában, Léván.

^aloc
rzita , rosta és sodrony-kerítés készítő

Léván.

Elvállal: sodrony keritések, temetők, 
sétányok, faiskolák, sirkerltések. kavios 
és homok áthányók és egyéb gazdasági 
területek bekerítését, úgyszintén minden
nemű e szakmába vágó mnnkák és Javí
tások jutányos áron.

>OO<

NAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára 1L 1=3"V.A.JST.
— Telefon szám: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás yiii berendelve, 
melynek
— vétel 
szívesen

V

V
1

u. m.

megtekintésére sz érdeklődő közönséget 
kötelezettség nélkül is — mindenkor 
látom és szakszerű magyarázatokkal 

készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

____ HOFHERR és SOHRANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

gépek éa géprészek.
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Meghívás.
A Lévai Takarékpénztár részvénytársulat

-__ — - 1911. évi augusztus hó 20.-án —

délelőtt 11 órakor saját épülete tanácstermében 

rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre a tisztelt részvényesek ezennel meghivatnak.

—= Tárgy: -------- -z?
A igazgatóság javaslata — Léva város és vidéke közegészség-ügyének érdekében 

— meieg vizforrás (gyógyvíz) kutatására irányuló munkálat eszközlése iránt.
Kelt Léván, 1911. évi augusztus hó 11.-én.

Az igazgatóság
Kivonat az alapszabályok 18. §-ából. A közgyűlésen csak oly részvényes gyakorolhatja jogait, ki a közgyű

lési meghivó kelte előtt legakbb 60 nappal már a részvényesek könyvében részvényesként be volt vezetve, aki ily 
tulajdonjogú részvényét a közgyűlés előtt legalább is egy érával az intézet pénztáránál letéteményezte.

Pályázati hirdetmény.
A lévai kér. munkásbiztositó pénztár igazgatósága az 

országos pénztár 25769/1911. számú jóváhagyó határo
zata alspján, pályázatot hirdet az alábbi álásokra és pedig :

Egy 2000 kor. kezdő évi fizetéssel és 450 kor. lak
bérrel javadalmazott igazgatói állásra.

Egy 1600 kor. kezdő évi fizetéssel és 400 korona 
lakbérrel javadalmazott I. osztályú kezelő tiszti (könyve
lői) állásra.

Egy 110.) korona kezdő évi fizetéssel és 300 kor. 
lakbérrel javadalmazott II. osztályú kezelő tiszt' állásra.

A sajátkezűleg irt pályázati kérvények 1911. évi 
augusztus hó 30.-án déli 12 órájáig a lévai kér. J 
munkáebiztosiló pénztár igazgatóságához czimezve nyuj 
tandók be, később érkezett kérvények figyelembe nem 
fognak vétetni.

A kérvényhez melléklendő a magyar állampolgár
ságot igazoló, s az egészségi állapotot igazoló pénztári 
vagy hatósági orvos által kiállított s erkölcsi bizonyít
vány, továbbá az előképzettséget és eddigi alkalmaztatást 
tanúsító okmányok.

A pénztárnál csak teljes korú, vagy nagykorusitott, 
de 40 évnél nem idősebb egyének alkalmazhatók, ezen 
korhatár alól felmentés tárgyában a pénztár igazgatósága 
a szolgálati szabályzat értelmében jár el.

Ha a megválasztot esetleg nem magyarul tudó ál
lampolgár, csőd vagy gondnokság alatt áll, nyereség 
vágyból elkövetett bűntett vagy vétség mi.tt jogerős 
bírói Ítélettel elmaraoztaltatott, hivatalvesztésre vagy po
litikai jogainak ielfüggesztésére szóló Ítélet hatálya alatt 
áll ; ezen esetek fenforgása az alkalmazást semmissé te
szik s a netán tévesen alkalmazott a pénziárral szemben 
a szolgálati viszony azounali megszüntetéséből kifolyólag 
semmiféle igényt nem emelhet.

Az igazgatói állásra csak olyan egyének választhatók, 
akik magánál a pénztárnál, vagy máB kerületi vagy az 
országos pénztárnál legalább három éven át az igazga
tási szakban sikeresen működtek s azt okmánnyal 
igazolják.

Az I. osztályú kezelő tiszti (könyvelői) állásra csak 
könyvelői gyakorlattal biró s mérlegképes egyének vá
laszthatók; a választásnál előnyben részesülnek azok, 
akik felső kereskedelmi iskolai érettségi bizonyítvánnyal 
bírnak és akik már muukárbiztositó pénztárnál sikeresen 
működtek.

A 11. osztályú kezelő tiszti állárra pályázhatnak 
olyan férfi vagy nő egyének, akik a polgári vagy közép
iskola IV. osztályát jó sikerrel elvégezték ; a választás 
nál előnyben részesülnek azok, akik a pénztárnál magá
nál, v.gy más pénztárnál hosszabb ideig sikeresen mű
ködtek és akik a gépírásban képességüket igszolják.

A választás egy évi próbaidőre szól, mely alatt a 
szolgálati viszony a megválasztottal szemben minden kár
pótlás nélkül három havi felmondással megszüntethető.

Az egy évi próba szolgálat alól felmentetnek azok, 
akik valamely kér. mb. pénztárnál legalább 1908 évi 
január 1, óta vannak alkalmazva.

A pályázók közül a hirdetett állásokat az igazgató
ság a legközelebb n egtartandó ülésén választás utján 
tölti be.

A választás az országos pénztár jóváhagyása után 
lép érvénybe s a megválasztott állását az igazgatóság 
felhívására köteles elfoglalni.

Az olyan megválasztott, aki nincs legalább bárom 
év óta valamely kér. mb. pénztárnál alkalmazva, vagy 
nem rendelkezik kereskedelmi iskolai érettségi bizonyít 
vánnyal, köteles az országos pénztár által megállapítandó 
szakvizsgát letenni; az ilyen megválasztott a próbaidő 
eltelte és a szakvizsga sikeres letétele után lesz az igaz 
gatóság által véglegesítve.

A megválasztottak a pénztárnak mindenkor érvény
ben levő szolgálati fegyelmi és illetinényi szabályzatai 
magukra nézve kötelezőnek elismerik.

Kelt Léván a lévai kér. munkásbiztoxitó pénztár 
igazgatóságának 1911. jun. 26.-án tartott ülésében.

Kreskó Nándor s. k. Konizsik Lajos s k.
alelnök. igazgató.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyoKsajtóján Léván.


