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Tüdó'beteggondozó intézet.
Ma lesz hivatalosan is megnyitása 

a lévai tüdőbeteggondozó intézetnek, 
mely a József kir. herceg szanatórium 
egyesület, főleg annak teviktny és az 
ügy érdekében párathn buz^ ósággal 
működő elnökének, dr. Frommtr Ig- 
uácz főorvosnak köszönheti létrejöttét. 
Az aránylag elég gyorsan megalkotott 
intézménynek nagy jövője van váro
sunkban, mert a tüdővészben elhaltak 
arányai áma a többi halálozásokéhoz 1 
képest el>g nagy, de mert kü önösen 
nehéz az embereket arról meggyőzni, 
hogy a tüdövész gyógyítható s ezért 
az emberiség érdekében a társadalom
nak első és főkötelessége a tüdővész 
ellen minden kitelhető eszközzel vé
dekezni.

A József kir. herceg szanatóriumi 
egyesületé az érdem, hogy a társada
lomnak ez az apatikus felfogása meg
változott 8 hogy a sötétséget felvál
totta a világosság, mert ma mér min
denki tudja, hogy nem puszta feltevés, 
hogy a tüdővész ellen eredménnyel lehet 
védekezni, s hogy a tüdővészt meg is 
lehet gyógyítani, hanem számtalan ta
pasztalatból leszürödött s az egész vilá
gon bebizonyosodott alapigazság.

És mivel tudjuk azt is hogy a 
tüdővész épen azok között pusztít leg
jobban, a kikaek a megélhetés rt való 
küzdelem sem időt, sem módot nem 
nyújt arra, hogy a higiénikus 
követelményeknek megfelelően élhes
senek s igy anyagi eszközök hiányá
ban a kellő és megfelelő kezelést ma
guk és családtagjaik számára igénybe 
nem vehetik, a társadalomnak kelle.i 
megmozdulnia, hogy általános segítő 
akciót indítson meg az egész vonalon 
ezen rettenetes betegség ellen.

S itt nyúlt bele a tuberkulózis 
ellen való küzdelembe a társadalom 
segítő keze. Alig van zuga a világnak, 
ahol a társadalom meg ne mozdult 
volna, hogy a gyöngéket fölsegitse, 
a betegeket gyógyítsa, a szegényeket 
istápolja. Különösen a tuberkulózis 
ellen való védekezés terén művelt 
nagyot s hozott óriási áldozatokat a 
társadalom. Nálunk is számos társa
dalmi egyesülés jött létre, mely fela
datául tűzte ki, hogy óriási anyagi 
áldozatok árán a népet a védekezés 
módjairól felvilágosítsa, a szegényeket 
gyógykezelteti s azoknak hozzátarto
zóit segíti éa istápolja. Ezek közül a 
tártadalmi egyesülések közül a legel
terjedtebb a József kir. herceg szana
tórium Egyesület, mely az említett 
három dispeusairen kivüi Gyulán a

Lúgos-erdőben tart fenn egy nagy, 
134 beteg befogadására alkalmas sza
natóriumot. Az ilyen tüdőbeteg-szana- 
toriumokban a gyógykezelés abból 
áll, hogy a betegnek jó, egészséges, 
pormentes levegő:, nyugalmit, jó táp 
lálást nyújtanak, szervezetét edzik, 
erősitik, röviden olyan körülmények 
közé hozzák, amelyek alkalmasak arra, 
hegy szervezetének ellenálló képessé
gét növeljék, hegy az a betegséggel 
vívott harcban győztes maradhasson. 
Az ilyen szanatóiiumi gyógykezelésnek 
bámulatos az eredménye, feltéve, hogy 
a beteg idejekorán vette azt igénybe. 
A betegség kezdődő szakában levő bete
gek legnagyobb része meggyógyul s még 
azoknak sz állipota is javul, akiknél 
i. betegség már előre haladott. Sajnos, 
az ilyen szanatóriumi gyógykezelés a 
mi viszonyaink között csak keveseknek 
hozzáférhető, részben, mert túlon-túl 
kevés a szanatórium, részben, mert a 
szanatóriumi gyógykezelés olyan költ
ségekkel jár, melyek nem mindenki
nek állanak rendelkezésére.

Ezért gondoskodott francia min
tára az egyesület az úgynevezett tüdő
be teggondozó intézetek, dispensairek 
létesítéséről, melyek a tuberkulózisban 
szenvedő szegénysorán tüdőbetegek tá
mogatására szolgálnak. Ily intézetek 
vannak Kassán, Marosvásárhelyen és 
Brassóban. Ezen intézetekben nyilvános 
rendelést tartanak, hol a tüdőbeteg 
időnként megjelenik, megvizsgálják, 
gyógykezelik, tanáccsal és segítséggel 
ellátják; sőt ezek a dispensairek a 
szigénysorsu betegeket lakásukon is 
felkeresik.

Ilyen intézet nyílik ma meg vá
rosunkban. Hálás szívvel köszöntjük 
mindazokat kik ezen nemes s igazán 
humanitárius intézmény létrejöttéhez 
akár anyagi, akár erkölcsi támogatás
sal hozzájárultak. Hisszük, hogy a ma 
megnyitandó intézet az s kicsiny mus
tármag leend, amely terebélyes Iává, 
valódi s minden izében modern sza
natóriummá fog évek multáu kifejlődni.

A nemeslelkü alapítók munkájára 
kérjük s Mindenható áldását, hogy 
abból a harcból az ember, a melyet 
évszázadok óta folytat az emberiség 
legnagyobb ellenségével, a tuberkuló
zissal győztesként kerüljön ki. h.gy 
az igy megmentett ember családjának, 
szülővárosának, a hazának es ember
társainak szentelhesse visszaszerzett 
erejét es munkásságát.

Lukács György.
Tüdőbeteggondozó intézetünk meg

nyitásánál részt vesz a Szanatórium 
Egyesület nagyérdemű elnöke, Luk les 
György v. b. t. t., aki meleg érdek
lődéssel, rendületlen kitartással mun
kálkodik, hogy az egyesület minél 
szélesebb körben végezze működését. 
Nem kerüli el figyelmét a legkisebb 
mozzanat sem, mindenütt ott van, ahol 
az egyesület égiszé alatt valami törté
nik. Gasdag tapasztalatait, jóakaratu 
tanácsait, segitő kezének áldásos nyo
mait az egyesület által teremtett leg
kisebb intézmény is érzi anélkül, hogy 
ő ízért magának valaha elismerést, 
kitüntetést vindikált volna. Munkálko
dik, miut önzetlen becsületes munkás 
a közjó érdekében, egyedül magáért 
a közjóért.

Nem keresi az ovációkat, sem 
az ünnepeltetést. A maga keresetlen- 
sége és szerénysége mellett is tetőtől- 
talpig gentleman, nincsen más vágya, 
ambíciója, mint hiveket, társakat sze
rezni azon nagy munkához, mely nála 
életcél lett : a tuberkulózis ellen való 
küzdelemhez. Kezdte, mint békésme
gyei főispán, folytatta rövid miniszter
sége alatt, melytől hamarosan megvált, 
hogy azután mint magáuember, ezidő- 
szerint pedig mint orsiággyülési kép
viselő annál fokozottabb eréllyel lásson 
hozzá a maga elé tűzött feladat meg
munkálásához, mely feladat végnélküli, 
mivelhogy soha megszűnnie nem sza
bad. Példa nélkül való az egész vilá 
gon, hogy ő mint laikus, mint nem 
orvos, mennyire föl tudta rázni tétlen
ségéből e haza lakosságát, ébren tár
tául a közfigyelmet azokra a nagy 
csapásokra, melyeket a tuberkulózis 
mér az emberiségre ,■ arra a nagy 
adóra, melyet e borzasztó betegségnek 
fizetünk. Ilyenre csak az ügy iránti 
lángoló lelkesedés képesít, valamint, 
hogy csak az bir lelkesíteni és magá
val ragadni másokat. Ez pedig sikerült 
Lukács Györgynek teljes mértékben. 
Fényesen tanúskodnak e mellett nagy 
alkotásai : a gyulai népszanatorium, a 
marosvásárhelyi, a kassai, a hatvani 
dispensaire-ek. Azonszerint neki kö- 
szöubeti Léva város társadalma, amely 
megértette az ő szózatát., beállt a küz
dők táborába, hogy elveszi mai napon 
jól megérdemlett jutalmát és fényes 
díszközgyűlés keretében nyitja meg 
tüdőbeteggondozó intézetét.

Szívből fakadó, magyaros „Isten 
hozoft“-t»l üdvözöljük őt és kívánjuk, 
hogy azon pár óra alatt, melyet váro
sunkban tölt, jól érezze magát kö
rünkben F. I,
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A beszéd helyessége.

Tudjuk, hogy az egyén lelki tartalmi
nak külső megtestesítője ; a beszéd. Minél 
finomabb éa számossbb tényezőkből áll a 
lélek tartalna, annál helyesebb, müvésziebb 
a beszéd.

A primitív egyén lelki tartalma nyers, 
durva, csiszolatlan elemekből van öaazeróva. 
Ilyen a beszéde ia. Egyes-egyedül caak a 
művelődés képea arra, hogy a lélek tartalma 
a ezael együtt a beszéd is a nyers, durva 
elemektől megszabaduljon a az u. n. művé
sziesség keretébe lépjen.

A fejlődés úgy hozza magával, hogy 
minden nomesbüljön. így vagyunk a be
széddel is. A csiszolatlan, nyers beszéd nem 
iileszkedhetik bele a müveit társadalomba. 
Ámde, ha szorosabban vizsgáljuk az egyes 
müveit társadalmakat, legeleőbben pedig a 
mienket, úgy tapasztaljuk, hogy a szociális 
életben megnyilatkozó beszéd, általánossá
gában véve, még nem áll azon a fokon, 
melyet a helyesség elve követel. Van
nak egyének, még pedig fokozott szám
mal, akik részint a beszéd tartalma, ezerke- 
zete, részint pedig a fonétikája ellen véte
nek. Ezzel nemcsak a maguk, hanem 
a társadalmi tökéletesedésnek is állják 
útját.

A hibák özönét bizonyos óvóintézke
dések által ki lehetne kerülni. Persze, mi- 
nélunk még édes-kevés gondot fordítanak 
a beszéd helyes kifejlesztésére. Úgy a 
család, mint aa iskola majdnem közönnyel 
teljesíti ebbeli kötelességét. Oka ennek 
különösen abban rejlik, hogy nincsen tisz
tában azokkal a módokkal, eszközökkel, 
melyek a gyermek éa a gyermekifju be
szédének helyes irányítását céloszák.

Nem ismeri azokat a veszélyeket, 
melyek a fejlődő beszédre háramlanak. 
Nem csoda tehát, hogy hazánkban több 
hibát találunk a beszéd művészetében, 
mint bármely más müveit társadalomban.

Tagadhatatlan ugyan, hogy minden 
egyes egyén nem is lehet kiváló szónok, 
mert a szónoklók is bizonyos egyéni tehet
ségeknek a birtokosai. Ámde mindamellett 
mindegyikünknek oda kell törekednie, hogy 
gondolataink, Ítéleteink, következtetéseink, 
általánosításaink, stb. tetszetős formában 
a beszéd révén felszínre kerüljenek. Ez 
nemcsak érdekünk, de egyúttal közér
dek is.

A beszédnek is vannak típusai. Nem 
akarok itt a hangazinről értekezri, mert 
hisz ahány egyén, annyiféle a hangsain. Itt 
csupán két beszédtipust említek meg.

Nevezetesen: van beszédmozgásos és 
beszédhallásos tipus. A beszédmozgásos ti
pus könnyen tanul beszélni. Igen bőbeszédű, 
E tipus egyedeinek zömét a nők képezik, 
akiknél a beszédmozgató központja (Broca 
hely) fejlettebb, mint a férfiaknál.

A nyelvhallásos tipus kitűnő nyelvór
át kétél fogva kellemesen, dallamosan beszél. 

Ö a hangsúly embere. Ez a tipus az u. n. 
művészi beszédnek legfontosabb művelője.

A beszéd helyessége ellen többféle
kép lehet véteni. Ide tartoznak elsősorban 
azok a hibák, melyek a beszéd fonétikájára 
vonatkoznak. Ilyenek az u. u. szervi-beszéd
hibák, továbbá azok a hibák, melyek a 
hibás beszéd utánzatának, a rossz megszo
kásnak a következmenyei. Mint pld. az 
orrbeszéd, a pöszebeszéd, a dadogás, a 
hadarás, a vontatott leszed, a réccsolás. E 
helyütt azonban ne feledjük el, hogy 
vannak beszédhibák, melyek magával a 
hibás, beteg idegrendszerrel kapcsolatosak.

Találkozunk gyermekekkel, akik részint 
kiabálva, részint pedig halkan, majdnem 
susogva beszélnek. Ez a hiba nemcsak a 
beszéd helyessége, hanem az egészség ellen 
is tör.

Úgy a kiabáló, mint pedig a halk, 
különösen a susogó beszéd több levegőt 
fogyaszt, jobban kifárasztja a tüdőt, mint 
a normális beszéd. Épp ezért a levegővel 

való kellő takarékoskodás a helyes beszéd 
egyik múlhatatlan feltételét képezi.

Hiba, hogyha a kifejezésre jutni akaró 
gondolatok nem tudnak lépést tartani a 
beszélöszervezet megfelelő mozgásaival, vagy 
pedig ellenkezőleg. A gondolatok űzik, 
hajszolják egymást, gyorsan peregnek le, 
de a beszélöszervezet működése lassúbb. 
Ilyenkor a beszéd nem sima, hanem dara
bos. Ebben az esetben a gondolat fegyel
meden. Viszont a beszédbeli fogyatkozás 
akadékul szolgál a gondolat sima lefolyá
sának. Megöli a gondolat szépségét, teljes
ségét. Mindezért a beszéd helyessége min
denkoron azt követeli, hogy a gondolatok 
kellőleg csopoitositva s fegyelmezve legye 
nek. E őbb jól gondoljuk meg, hogy mit 
akarunk mondani.

A beszédkészség, a beszéd technikája 
főleg a gyakorlattal függ össze. Az, aki 
keveset beszél, még ba intelligens egyén is, 
a beszédben ügyefogyott. Sok egyén a 
nyilvánosság előtt alig tud beszélni. Gyakori 
nála a félelemmel társuló felsülés. Mig 
ellenben otthon, vagy más biz Imasabb tö
rökben eléggé beszédes. Mindez a megszo
kásnak a következménye.

Azért szoktassuk meg a gyermeket 
idejekorán arra, hogy a nyilvánosság előtt 
is tudjon beszélni. A beszéd helyességét 
illetőleg legtöbbet 'ehet az iskola. Tanítsa 
meg a gyermtket arra, hogy gondolatait 
helyesen, fcgyc'mezve tisztán, bárhol s 
bármikor ki tudja fejezni. Necsak a beszéd 
tartalmára, hanem ennek fonétikájára, mű
vészi szép formájára is kell ügyeluie. Ma
guk a pedagógusok pedig helyes beszedüek 
legyenek. Mert bizony vannak pedagógusok, 
akik a beszéd helyessége ellen nagyot vé
tenek. A példa pedig vonz. Milyen a pél
dány : olyanná lesz a beszéd is.

Szobolovszky István.

TÁRCA.
Kővé vált remények.

Siívemben * kővé vált remények 
Bu«, fekete romokká levéaek.
Az arauyvároaból kimerültén 
Létbe sötét partjára kerültem.

Édes anyám, sseretőm, barátom, 
Magam mellett egyiket s»m látom.
Élet utján oly nagyon siettem,
Elmaradtak, bogy észre sem vettem.

Sárga ős« lett as álom-ligetbe’
Mire oda jutottam libegve.
Hogy állna meg, én a szegény dőre, 
Rákiáltok a fűtő időre.

Hadd várjam meg itt e bús lige'ben, 
Mindazokat, a kiket szerettem, 
Hajh, de érzem, mire ide érnek : 
Eltemetnek kővé vált re néu.vek.

)(ersék János-

Mikszáth-Almanach 1912 re.*

Mint a Maréchal-Niel rózsa egy híres 
katona nevét viseli, annak halála után ia, 
aa Almanach is Mikszáth Kálmán nevével 
röpköd szerteszét még ma is. Azok a vá- 
saönfödeles könyvek, amelyeken most már 
második esztendeje, hogy aranymetsséstt 
betűkkel a „Mikssáth-A'manich*  cím rs-

♦ Mikssáth-Almaiiach az ISIS. évre. Szerkeszti 
Herceg Fenne. Kapható Nyitrai éa Társa r. t. 

gyog, *gy  lettek szerény kövei annak az 
emlékműnek, amely őrizni fogja irodalmunk 
nagy halhatatlanjának nevét. De nemcsak a 
könyv aranymetszésü betűkkel Írott cím
lapja, hanem maga az egész A manacb, 
annak tartalma és szelleme is Mikszáth 
Kálmán emlékét őrzi. Herczeg Ferenc szer
kesztésében is ugyanaz maradt a Mikszáth- 
Almanach, mint ami a régi Almanach volt, 
ez a piros fedolü, érdekes és változatos 
könyv, amely már évek óta elmaradhatat
lan kedves vendége a karácsonyi könyvpi
acnak és amely szinte már elválaszthatatlan 
velejárója a télies világnak és hozzátarto
zik, mint a karácsonyfa aranydiója és színes 
gyertyája, ö nélküle csonka maradna egy 
irodalmi esztendő és hiányát sok-sok könyv
barát érezné meg, aki a duruzsoló kályha 
mellett a könyveihez, legjobb barátaihoz 
szeret fordulni. A Mikszáth-Almanach szinte 
as egész újabb magyar irodalom irányát 
felöleli magába és forrongó, de erőteljes 
literaturáiknak legteljesebb áttekintését 
nyújtja. Magas irodalmi színvonalú az 
Almanachnak ez az újabb kötete is, mint- 
ahogy mindenkor sz iroda mi produktumok 
legje'esebbjeinek gyűjteménye vo't. Nove'- 
lái a különböző béliétrisztikai irányok éa 
áramlatok dokumentumai. Uj irányok felé 
való törekvések jellemzik mai iroda'munáat, 
amelybe uj hangok, uj nézőpontokból meg
látott problémák, uj társadalmi alakulások 
rajza vonult be, de azért a múltból is 

megtartotta mindazt, ami a síivéhez és 
leikéhez szól. És ennek az egész uj iroda
lomnak képe benne tükröződik a Mikszáth- 
Almanachban.

Szórakoztató elbeszélések, vidám ötle
tek, mély problémák, emberi drámák so
rokba sűrítve : ez a Mikszáth-Almanach, 
amelynek megjelenése miuden esztendőben 
valóságos irodalmi esemény és a könyvba
rátok nagy táborában örőmteljesen üdvözölt 
vendég, Es ez mindenképen érthető is, mert 
külömb vendég a többinél; nem visz, de 
hoz. Garmadával hoz magával szellemi 
kincset, amellyel a magyar házakat gyara
pítja. És magával hozza, mint szívesen 
látott vendégeket, a magyar Írógárda leg
jobbjait, köztük régieket is, akik a háziak 
szeretőiében már helyet találtak maguknak 
és az újakat, akik aiintén mindenképen 
érdemesnek mutatkoznak erre a izsretetre.

Az Almanach régi hiveinek, éppúgy 
mint az újaknak is nagy lelki gyönyörűsége 
lesz ennek a z uj kötetnek e'olvasásában 
és nyomában az uj hívők tábora bizonyára 
gyarapodni fog, amit a könyv szokatlan 
olcsósága is nagyban elősegít, mert hissen 
az igen sí ép vaskos lötet ára csak 2 
korona.

As idei Mikszáth-Almanachban olvassuk 
legfrissebb Írásait a követkesö magyar Írók
nak : Deltái Jenő, Legioner, Bródy Sándor, 
Pékár Oyula, Lőrinczy György, Lövik Ká
roly, Vi'rteiy Gyula, Kanizeay Ferenc,
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Különfélék
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete e hó 18-án rk. közgyűlést 
tartott a Fertikó-ssálloda ingóságainak meg. 
vetete tárgyában. A múlt közgyűlésen le 
kellett venni a napirendről ezt a társyat 
mert Fertikónál egy be nem jelentett hitel 
|Bíő időközben foglalást eszkősölt s ezért 
újra kellett az egyezkedést kezdeni. A 
képviselőtestület el is határozta, hogy 65000 
koronáért megveszi Fertikó összes herendi.- 
aéset, a melyet 70 ezer korona uj kölcsönből 
fog fedezni. Egyúttal elfogadta Fertikó 
azon ajánlatát, hogy a berendezésért évi 
5560 K. bért fog fizetni. Miután pedig 
Feríikó november 1-én megint nem fizetett 
bért, elrendelte a közgyűlés, hogy ez a be
rendezés vételárából vonasBék le. Bódogh 
Lajos polgármester a napirend előtt be
jelentette, hogy Láng kávéi ázbérlö utólag 
edogadta a város feimoi dását s ezert a 
közgyűlés a per megszüntetését rendelie el, 
úgyszintén elhatározta, hogy megkeresi az 
alispánt, miszerint ez ügyből kifolyólag a 
polgármester és a számvevő el en elrendelt 
fegyelmi vizsgálat szüntettossck meg, mivel 
bár fennforog a mulasztás, de a varosnak 
ezúttal szerencsére kára nincs.

— Erzsébet ünnepélyek. Szép em
lékű királynénk névnapjai, a feledbrtetlen 
és jóságos uraikudónőnek szemeli minden 
évben a msgyereég, amely képet es amié- 
lezetét szivébe zárta örök idősre. N-vn»p- 
jának évfordulója alkalmiból e bó 19-en 
oá unk ia méltó kegye ettel áldozták váro
sunk tanintézetei a boldogult királynő emlé
kének. A kegyesrer.diek templomában Erzsé
bet királynő lelki üdvéért 18-án gyár zmise voit, 
amelyen a fögimn. ifjasága is reszt vett. 
— Az irgalmas nővérek intézetének polgári 
leányiskolájában e hó 19-en délelőtt 9 óra
kor lefolyt kedves ünnepségnek a műsora 
a következő volt; 1. HaCál—Hazslins ky : 
Erzsébet királyné emlékére irt s három hangra 
letett dalát énekeltek a növendékek. 2. A 
királyné álma című költem-nyt Pósa Lajos
tól, szavalta Farkas Janka. 3. Móra litván
nak Királynénk halálára irt költeményét 
Berger 1 ona szavalta el. 4. A növendékek 
elénekelték a H.mnuszt. — 11 orakor az 
ipirostanonciskoiában voit szépen sikerű t 

nvftoítl’ ^^"‘essy János igazgató 
nyitott meg. — öttarfca End g * *Bn*no> 
ben ° méh281"’0’ e“elkedetr «ellemü beszéd- 

na hatvan az ünnepély jelentőségét 
LTbod6 “u V vé«‘el<"> ««retJetet. .mily! 
ben ho dugult Erzsébet királynénk Magyar- 
k 7 I ,ré8ze“'‘et,e. Ügyesen szavaltak a 
Lál Akeír° Utioncok : ®te'Ber Mihály, Balogh 
4 Kocsmarek Sándor és Rotyik Gyula. 
f ? «??epty 1 Himnusz elénekléso után 
edződött he. _ A lévai áll. tanítóképző 

‘“te2et/•‘■in testű ete és növendékei ez 
«n 1. hó 20 án szép ünnepség keretében 

ha ás kegyelettel emlékeztek meg édes 
battank vedangyalérói : Erzsébet királyné
tól. Az ünnepélyt a róm. kath. templomban 
megtartott csendes r< quiem előzte meg, mely 
után az intézettel Kapcsolatos gyakorló
ié o a tanu ói rótták le kegyeletüket a 
következő műsorral ; 1) Erzsébet királyné 
emiekezete. rta Torkos Lász ó. Szavalta 
Karanya László V. o»zt. tan. 2) Megemlé- 
kezes Eizsébet kiiálynérói. Tartotta Kántor 
István IV. é, t n. növ. 3) A kirá yné álma. 
Irta Póaa Lajos. Szavalta Aloratek 1 ndre 
IV. oszt. tan. 4) Hymnusz. Énekelték a 
gyakorlóiskola táruló). Majd a tanitónőven- 
dékek gyuj oiták meg az em ékezee oltárán 
a hála tűzet s igen sikerült ünnepélyük 
műsora a következő volt : 1) Áldás. Ei.drödi 
Sándor es Losor cy Mtbálytol. Énekelte az 
önképzőkör rnekkars. 2) Ünnepi beszéd. 
Tartotta Jónás Imre hitoktató. 3) Nagy
asszonyunk ravatalánál. Irta Lumpért Géza. 
Szavalta Glatz János IV. é. tan. növ. 4) 
Voit egyszer egy királyné . . . Irta Sza- 
to cBka Mihály Szavalta Ürdöyh Árpád IV. 
é, tan. növ. 5) Hymnusz. Énekelte az öt
ke pzököri énekkar. — Városunk többi 
iskolát is kegye etes ünnepség keretében 
áldoztak megboldogult királynénk örök 
emlékezetének.

— A lévai tüdőbeteg-gondozó 
intézet honved-utc-i helyiségében minden 
vasai nap es csütörtökön dé után 5-tői 6-ig 
lesz iütyen orvosi rendelés szeyénysorsu fen- 
járó tüdőbetegek részére.

— Klobusitzky János zsiivaujfalusi 
földbirtokos, barsvarmegye aranyosmaróti 
keiület vöt orsrággyü.esi képviselője, me
gyénk bizottsági tagja, f. hó 20-án é etenek 
74 ik éveben Zsitvaujfalun e hunyt. — A 

I

gyászoséiról mélyen sújtott családja a kö
vetkező jelentést bocsájtotta ki; Özvegy 
Klobusitzky Jánosné szül. Hammer Emma 
mély fájdalommal jelenti, úgy maga, mint 
leánya: Livia, férj. Keltz Gyuláné; veje : 
Keltz Gyula; unokái: Kelte Melitta, Jenő, 
Ilona, Jáoo, Simon, Margit, Péter és Zsófi, 
valamint az összes rokonok nevében is, 
hogy forrón szeretett férje, illetve atyja, 
apósa, naryatyjuk és rokonuk klobusitzi és 
zétényi Klobusitzky János a magyar fő
rendiház tagja, volt országgyűlési képviselő 
és cs. és kir. lovassági főhadnagy, Bars- és 
Temesvármegyék törvényhatósági bizottsági 
tagja, hosszas szenvedés után, életének 74. 
évében, folyó hó 20-án reggel fél 3 órakor, 
Zsitvaujfalun elhunyt. A megboldogultnak 
hült teteme folyó hó 22-én délután fél 2 
órakor fog Zsitvaujfalun a családi sírboltba 
örök nyugalomra tétetni, lelki üdvéért a 
szentmise pedig folyó hó 23-án délelőtt 10 
órakor lesz a zsitvaujfaluei r. k. templomban 
bemutatva. Kelt Zsitvaujfaiun, 1911. évi 
nov. 20-án. Á dás ób béke hamvaira I

— Főúri vadászatok. József királyi 
herceguek kie-tapo.csanyi birtokán nagy 
vadászatok lesznek, melyek e hó 30-án 
veszik kezdetüket. A vadászatokon — mint 
hírlik — Ferenc Ferdinand .rónörökös is 
részt fog venni.

— Ismeretterjesztő előadások. A 
kath. kör az ádventi időszak alatt az 
idén is rendez vetített képekkel kísért 
ismeretterjesztő előadásokat, amelyeket a 
közöt ség a múltban olyan örömmel látoga
tott. Az első előadás f. évi dec. hó 3-án 
lesz megtartva. A következő előadások mű
sorát mitden vasárnap lapunk utján közli 
az igazgatóság.

— Változások az értekkel ellátott postai cso
magok kezelésében. Folyó évi december hó l-töl 
kézi darabként fognak kezeltetni, amennyiben terjedek 
műknél vagy súlyúknál fogva betétdarabonkéut uem 
kezelhetők: 1.) Azok a csomagok, amelyeknek uyilvá- 
nito’.t értéke legalább 100 kor. (100 franc, 100 marka): 
2.) a 100 koronánál (100 frauck, 100 márka) kisebb 
értékuyilvánitással feladott azok a csomagok, melyek 
készpénzt, ékszert, zsebórát, arany vagy ezüst tárgya
kat tartalmasnak. Minden egyes ilyen csomaghoz 
külön szállítólevél állítandó ki. Ez a rendelkezés a 
a hatóságok és hivatalok által feladott kézi darabokra 
is kiterjed. A kézidarabuak minősülő csomagok az elér
hető legnagyobb pontossággal mérlegelendők. A mér
legelés és a feljegyzése a fölvevő, postahivatal dolga 
akkor is, ha a föladás jegyzékkel történik. Azok a

Diplomata, Farkas Pál, Bíró Lajos, Krúdy 
Gyula, Pukots József, Szomahnzy István, 
Kálnoki Izidor, llerczeg Frenc

Az Aimanachból Herczeg Ferenc 
pompás előszavát közöljük.

ELŐSZÓ.
Hoztunk megint egy kosár virágot — 

maradjunk meg a régi Almanachok stílusa 
mellett — azt odaöntjük szép olvasónőink 
elé. Van fűszeresen fanyar vadvirág, ab
lakba való ékesség, égőszinü, mint a drá
gakő, van idegenszerü dísznövény, a kelyhe 
forró és szomjas, mint as emberi száj, áb
rándos vízinövény, amely melegebbnek érzi
• hoidfényt a nap tüzénél. Tessék benne 
válogatni.

Nem hiába élünk közelebb Seherezade 
házához; nálunk ma is több mese terem, 
mint egyebütt. Oiyan bő a termés, hogy a 
könyvkiadók kaszával válogathatnak beuni-,
*z újságkiadók pedig napról-napra fölvirá
gozhatják vele házukat, mintha mindig Űr
napja lenne.

Es a kérdés azonban valami szegény
ségül is takargat: a magyar humor, 
irodalmunknak es a j« llemzö specialitása 
veszendőben van. Miután emberemlékezet 
éta tényt és meleget szórt a Parnassusra, 
laesankint, szinte észrevétlenül, elmerült as 
égboltozat határán és ami még ott fényeik

* magasabb hegyeken, ss csak elkésett 
bucfueugár. Bisonyos, bogy ezentúl bontá
sosa bb éa hűvösebb less nálunk is az elet.

ledig abban a játszi fölényben, amely

oly magasságból mosolygott le az eletre, 
mini az alföldi eg, egy öeerejü faj különös 
életbölcsesége nyilatkozott meg, Es a 
humor, akar a bö esek köve, képes volt 
minden csodára, megaranyozott Bök nyomo
rúságot, jóllakatott sok éhséget, áthidalt 
száz szakadékot és megoldott nem egy 
tűrhetetlen feszültséget. Úgy látszik azon
ban, bogy az ősök öröksége nem bírja el 
a civilizációt. Ahol gézekével szántanak, 
onnan elszállaoak a aeiaei kócsagok és 
v.rjusereg telepszik a helyükbe. A humor 
a magyar irodalomnak a.idtg adóit egyéni 
zamatot es zománcot, amig as ország távol 
őseit a világtól, amig v.dék volt. Tegnap 
meg Budapest sem von város, hanem falusi 
emberek megszállóhelye, a vidék ezüstös 
ho'dfénye besütött a régi Hatvani-utcába, 
a Sorok sári-ui ablakatból kiváncsi falusi 
arcok kandikáltak e'ő. Aki itt mesélt 
és dalo t annak lelkében szélasvonalu táj- 
kepék éltek, gyermekkorának éjaaakáiban 
nsrasztasszouyok babonás meséi világítottak, 
eisii szerelminek emlékeiben füzesek súgtak, 
vaazaiambok szóltak. Aki közölök történő- 

.... Afaft aot ífl triflAklbzü etett, az is vidéki 
a va óságban nem is, 

aaivla magába a falu 
a falusi ember moiOlygó

toaen Budapesten 
életei élt es ha 
legalább papírról 
tüzes napfényét és
‘'“‘TTg'smól mára a magyar város la- 
győzte a la ut. Most már Budapest iv ampái 

fénye kápráztatja a vidéki ember 
A i. és a W*  ’4f0’Í óle‘et *

Az életágyaiban is, U)»«eP«Pir0D- 

betört az álmok országába, az omberek 
most már nem érnek rá arra, hogy elmé
lyedve szincerisáljanak, ők annyira megko
molyodtak, hogy még a falu bolondja is 
komor és nagy elszántságot hordoz magában, 
úgy megtanultak dolgozni, hogy még a 
naplopó idegei is sajognak a kimerült
ségtől.

A város aszfaltja nem jobb, de nem 
is rosszabb irodalmi termőföld, mint a falu 
göröngye, de másféle élet csírázik benne. 
A város annyira benne él aa életben, 
annyira harcosa, rabja, vagy lázadója aa 
életnek, bogy nem tud föléje emelkedni és 
nem tud rajta elnézően mosolyogni. A 
város vagy imádja, vagy gyűlöli az életet, 
de sohasem bagatellizálja. Ha nevet is, 
gúnyosan nevet ; nincs humora, de van 
szatírája.

A kócsagok vonulófélben vannak. A 
magyar humor, as erőnek és a gondatlan 
egészségnek ez a szárnyaló, fényes tollazatú 
teremtménye, bucsuzófélben van. Egy ideig 
tévelyegve ott kóvályog még a fejünk fö
lött, de holnap már hiába nézünk a ma
gasba, csak as üres égbo't derült és meleg 
közömbössége mosolyog le reánk.

Az Almantcb, úgy mint eddig, ezentúl 
is kosárba gyűjti a meséket, a vidék és a 
város termését, humorosat éa komolyat, 
megbecsülve a régiek adományát, örülve 
annak, ami uj. As egészet odaöntjük olva
sóink elé, válogassanak benne és találják 
meg azt, zmi kedvükre való.

A -Mrkeuxtő. 
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feladók, akik csomagjaikat jegyzők mellett adjak fel, 
a kési darabokat a közönségéé csomagoktól elkülö
nítve külön jegyaékbe tartósnak foglalui. Ha pedig 
ezeu rendelkezést a jegyzéket használó feladó a fel
vevő postahivatal ismételt figyelmeatetése dacára sem 
tartaná be, úgy a jegyaékkel való feladás kedvezmé- 
nyö Joeg fog tőle vvuatui.

— Törvényhatósági bizottsági 
tagok választása. Dr. Kersék János le
mondván törvényhatósági bizottsági tagsá
gáról — helyére az e hó 23-án megejtett 
választás alkalmával 1913. év végéig terjedő 
megbízatással dr. Mocsy Aba, a város első 
tanácsnoka, nagy szótöbbséggel vá'aeztatott 
meg. _  Vámosladánybsn sziutén .akkor volt
* választás, amelyen Ordódy Endre tŐBsolga- 
biró és Végh István tanitó lettek meg
választva. — Uj harson Krajtsik Jenő, — 
Nagysallóban pedig Cseglédy Sándor és 
GuHmasn Károly vá'asstattak meg.

_  A vármegyei tisztviselők stá- 
tusrendezése. Öiömhirt vitt múlt hétfőn 
a posta a vármegyékbe. Az évek óta sür
getett és oly nehezen várt státuerendezés 
Ügye rövid idő alatt valóra fog válni. A 
belügyminiszter rendeletet intézett az ösz- 
szes törvényhatóságokhoz, amelyben felhívja 
őket, hogy nyolca nap alatt terjesszék fal a 
vármegyei alkalmazottak illetményeinek ren
dezésére vonatkozó törvényjavaslat elvének 
és rendelkezéseinek végleges megvalósítá
sához szükséges adatokat, amelyeket a tör
vény hetósi gok bizonyára a legnagyobb 
örömmel és készséggel már fel is ter
jesztették.

_  A« aranyosmarótii—kovácsit 
Vasút építésének ügye már olyan előre
haladott stádiumban van, hogy kedvező idő
járás esetén az engedélyesek az építést 
még a folyó évben meg is kezdik. A vona
lat Gerster Béla és Feíőiársvállalkozós fogják 
építeni, akik most szervezik az építési iro
dát, melynek székhelye Aranyosmaróton lesz.

Érdekes alapítvány. Néhai Frey Vilmos jómódú 
esztergomi kereskedő a város pótadó alapjáuak két- 
ezer koronát hagyományozott. Az a'apitványt a város 
elfogadta. Ezen alapítványnak kiváló érdekességet 
kölcsönöz azon kikötés, hogy csak akkor vehető 
használatba, ba kamatos-kamatjaival együtt két millió 
koronára emelkedett, ami körülbelül 160 év múlva 
fog bekövetkeaui.

— Anyakönyvi kinevezések A 
vármegye főispánja a es ffsri községi anya
könyvi kerületbe Lengyel József jegyzii- 
segédet teljes hatáskörrel, az óbarsiba ped g 
Iviceics Pál jegyzösegédet korlátolt hatás
körrel anyaköny vvezetö-helyetteseltké ne
vezte ki.

— Tiaztujitás az izr. nőegyesQ- 
letben. Az izr. nöegyesületben t. ho 19-sn 
volt a tiaztujitás, amelynek eredménye a 
következő: elnök dr. Frommer Igrácné, 
alelnökök dr. Prúsner Gyuláné és dr. 
Weinberyer Adoltné, titkár Deák Adó f, 
pénztáros Weitt Ignác. Ezeken kívül még 
negyven választmányi tagot is választottak.

— Uj egyetemi tanár. Dr. Tuka 
Béla pécsi jogakadémiai tanért, aki ’luka 
Antal nyug. Selmecbányái tanitónak a fia, 
— a budapesti m. kir. tudományegyetem 
jogi és államtudományi kara a po itika 
magántanárává habilitálta.

— A magyar vasutak bevétel*.  Es év el.ö 9 
hóuapjabau a 21.298 kilométert kitevő magyar vi suti 
hálósat összes bevétele 363,669.073 koroua, mig tavaly 
a megfelelő időszakban 330,706.366 korona. Ennél
fogva az idén jau. 1-töl szept. 80-ig 32,950.707 koio- 
nával volt nagyobb a bevetel. A személy- és podgyász- 
forgalom 118,423.765 szállítóit személy után 102, 
946 677 koronái tett, vagyis 5,015.267 koronával 
többet mint tavaly. As ároíorgalom bevétele 36,383. 
196. saállitott tonna után 260,707.39*  koroua volt, 
27,985.440 koronával több, mint aa előző év hasonló 
időszakában.

— Iskolaszanatórium a tenger
parton. A Déuasgyai orssági Magyar ten
gerparton; Cirkvenicán i kolastanatoriumot 
éa üdülöháaat létesített, amelyben oiyan 
fertőző betegségben egyáltalán nem szén 
védő, gyengélkedő, lábbadosó gyöugefcjiő- 
déatt leány éa fiútanulók nyeri ek c e- 
kély dijért kitűnő ellátást és leggondo
sabb felügyeletet, akik tisztán a koma és
• tenger állandó hosszabb használata által 
teljesen visszanyerik as egészségüket és 
megmentetnek sz élet számara. Az üdülő
ház ennélfogva állandóan nyitva taitat'k 
éa * növendékek végzik a ta'u máryaikat 
ia a D. M. K. E. iskolstzanaiórivmban 
és aa év végén a szomszédos fiumei áll. 
iskolában tesznek vizsgálatot. Nyáron min

den hely be van töltve az üdülöházban 
annyira, hogy a D. M. K. E gyönyörű két 
emeletes épületében tanárnők felügyelete s'att 
a leányok nyernek elhelyezést, a fiuk szá
mára pedig mindig külön villát kényte.en 
bérelni a kulturegyeeület. Télén azonban 
annyi hely van a D. M. K. E.-ben, hogv 
minden év szeptember havától junius havá
ig üdüiö felnőtteket és családokat is felvesz 
a D. M K. E. csekély dijért gyönyörű 
szobákat és kitűnő ellátást ad. Az iskola
szanatóriumban és üdülöházban való felvé
telért a D. M. K. E. föti kári hivatalához 
(Bpest. István-ut 81.) lehet bármikor for
dulni.

— a gttrttmmenti rablóbanda Az 
aranyosmaróthi esküdtszék folyó hó 17.-én 
vette tárgyalás alá a gsrsmineuti rablóbanda 
bűnügyét, amelynek tárgyalása — a vád
lottak és tanuk nagy számára való tekin
tettel — még lapunk zártakor is fo yent at
ban volt úgy, hogy értesülésünk szerint az 
ítélet kihirdetése valószínűleg csak e hó 
27-én, holnap várható.

— Az ifjúsági könyvtárak a vall, 
és közoktatásügyi m, kir. miniszternek leg
közelebb kiadott 121.772—911. számú ren
deleté alapján járványos betegségek esetén 
nem használandók, mart esetleg a kiosz’ott 
könyvek által a be<egBégek csirái is el
terjedhetnek.

— Kettős eljegyzés. E napokban 
Ayuli József polgártársunk házánál kettős 
eljegyzés volt. Hrdina Gyula kantorsanitó 
Annuska. — Tamássy Ferenc kántortanitó 
pedig Böske leányával váltottak jegye . — 
Állandó boldogság kísérje frigyüket.

— A zónadíjszabás alkonya. Sokat foglalkoznak 
mostanában az Államvasutak tervbevett tarilaemeléssel, 
de minden alkalommal csakis az árutarifák felemelése 
ellen esik szó. Már pedig a tarifaemelés tudvalevőleg 
kiterjed a személyi díjszabásokra ia, ahol — mint ér
tesülünk — a tarifa-megdrágítással egyetemben telje
sen elenyészik ami híres Baross-féle zónatarifánk is, 
amely az utóbbi időkben már teljesen elavult és 
folytonosan kivételekkel kellett módosítani. Úgy hisz- 
szük, bogy a zóuadijszabas gyökeres átalakítását a 
tarifák felemelése nélkül is meg lehetne oldani, d-, 
sajnos, az utazó közönség érdekeinek eddig még nem 
akadt szószólója.

— Műkedvelői előadás. A lévai 
ifjúsági egyei üiet aec. hó 2 áu a várost 
szálló szinbáztermében műkedvelő előadás
sal egybekötött táncmulatságot rendez. Be
lépti díj ; ezcméiyjegy : 1 K. 60 fiil, — 
ceaiádjegy (4 személy) 4 K. — Karzat 
30 fiil. — Kezdete este 7 órakor.

— A kellemes november. A mi klímánk szerint 
november rendeseu téli hónap ée faggyal, hóval 
szokott beköss nteni. Az idén azonban rendkívül 
enyhe napok járnak. Valóban ritka és kellemes idő 
ez igy tél elején. Sokan azt tartják ugyan, bogy a 
gazdákra nem jó ez az idő, mert a tél tavasszal fogja 
majd kiadni a mérgét. Hogy későn lesz a kikelet, 
sőt veszélyes késői fagyok is várhatók. Ez azonban 
Csak föltevés, mert hiszen 1882-ben jó aratás volt, 
pedig karácsonynapjan viilámlott és dörgött. 1896 bán 
iB ilyen meleg uovember volt s utana mégis igen 
szép termés következett. Szóval: a tapasztalatok 
megcáfolják a fentebb irt jóslatokat, azért csak él
vezzük tovább is aggodalom nélkül a szép őszi 
napokat.

— Felolvasás. A Kereskedő Ifjak 
Társulatában f. hó 26.-án, vasárnap este 8 
órakor Dr. Grünzveig Samu tudományos 
fe lóival ást t r>, melyre as egyesület szíve
sen lát minden irdeklödöt.

A ghimesl gyilkosság. Az aranyos
maróit esküdtetek múlt szombatou hozta 
meg Ítéletét a glumesi gyilkosság ügyében, 
amelytől innak idején mi is megemlékez
tünk. Bíros Oszkár erdölegényt egy psgony- 
ban halva találták. Az ügyészség a gyi1- 
k osság elkövetésével Sttrapkó Demeter 
kisaranyosi lakost vádolta. A tárgyalás al
kalmával harminckét tanút hallgattak ki. 
Az Ítélet felmentette a vádlottat, sínbe az 
ügyész is belenyugodott s igy az Ítélet 

jogerős.
— A vasárnapi munkaszüneti fel- 

íOggesztése Szilvesster napján. Az 
idén december 31. ataz Szilveszter napja 
vasárnapra esik, miné.fogva a törvényes 
vasárnapi munkassünet fenntartása esetén a 
kjreskedök elesnének attól a haszontól, me
lyet az újévi tömeges levásáriasok hajúnak. 
Ez okból a fővárosi kereskedők egyetü ete 
elhatározta, hogy kérvénnyel járul a keres 
kedelmi minisztet bet, az idei Szilveszter 
napján a vaeárnapt munkaszüiet leltüggesr- 
téae iránt. Nincs benne kétségünk, hogy eat 

a méltányos kérelmet a minisiter teljesíteni 
fogja, csak annyi hozzáadni valónk van, 
hogy a felfüggesztést nemcsak a főváros, 
hárem as egéss ország területére terjesz. 
szék ki.

— Kinevezés. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter dr. Vthy Rá mán barsvár- 
megyei kir. taufe ttgyelösé 'i fizetésnélküli 
tollnokot a XI. fizetési osztály 3-ik fokoza
tába kir. tanfelügyelöségi tollnokká ne- 
vez'e ki.

— Házasság. Enyel Frigyes orosz
kai kereskedő f. hó 21-én kötött házasságot 
Léván özvegy Spitz Józsefné kedves leányá
val, Etelkával.

— Esernyöltyelv. Nemcsak a virágoknak vau 
különböző jelentőségük, aminek segítségével megal
kották a virágnyelvet, hanem az esernyő tartásából 
és a vele való bánásmódból is sok mindenféle dologra 
lehet következtetni. Ha az ember as esernyőjét ha
nyagul valamelyik sarokba állítja, ez azt jelenti, hogy 
az esernyő nemsokára másnak a tulajdonába megy 
át. Ha az ember az esernyőjét az utcán gyorsan ki
nyitja, ez azt jelenti, hogy valakiuek a szeme vesze- 
d-lembeu forog. Aa esernyő gyors lecsukása ellenben 
azt jelenti, bogy a közelben néhány kalap a földre 
repül- Az olyan esernyő, amelyet egy nő fölé tartanak 
úgy bogy a nő mellett haladó férfit csak az oldalt 
leguruló esőcseppek érik, szerelmet jelent. Mig az 
esernyőnek akként való tartása, hogy a nőt érik az 
ernyő széléről lehulló cseppek, házas frigyre enged 
következtetni.

— „Városok és Községek Lapja' 
címmel közelebb egy uj közigazgatási szak
lap indul meg Hajdúszoboszlón, melynek 
szerkesztője Fehér Gábor árvaszéki ülnö 
Az uj szaklap iránt közigazgatási körökbeó 
elénk érdeklődés mutatkozik már csak azért 
is, mert ez lesz az első szaklap, amely a 
sokat mellőzött vaiosi és kő:ségi tisztvise 
lök anyagi helyzetének javitasa érdekeben 
erélyes akciót indít a felöleli programotjabz 
nemcsak a városok, hanem az elhanyagolt 
községek fejlesztésének ügyét is. Ez az 
uj szaklap céltudatos városi és közssgi 
politikát követel az egérz vonalon, éppeu 
ezért mi is ajan.juk az érdekeltek figyel
mébe. Megrendelhető a kiadóhivatalban. 
Hajdúszoboszlón. E főfizetési dija egész 
évre 12 korona.

— Hat év múltán. Hit évvel ez
előtt Velsöc község határúban meggyilkolva 
találták Kiéin Mór nyitrai kereskedőt; azon
ban a nyomozás máig sem derítette ki a 
gyilkost. E bó 20 an Felsenburg nyitrai 
órás- és ekeztrésznél, a meggyilkolt Kiéin 
sógoránál, megjelent egy öreg parasztgazda 
és egy ü.ött-kopoit zsebórát kínait meg
vételre. Fe seuburg azonnal ráismert a meg
gyilkolt Kiéin órájára; rendőrségért kü dött, 
amely Baliga János ve.si ci paraszt atdá’, 
aki az órát arulia, a gyilkosság gyanúja 
miatt letartóztatta.

— Iparkamarai segély. A besz erce- 
bányai kereskedelmi es iparkamara a lévai 
kereskedötanonciskolának sz 1911_ 1912.
tanévre 150 koiooa scgeiyt szava.ott meg.

— Vásári lopások. A folyó év no
vember hó 23.-án tartott országos kirakó 
vásár alkalmával latnáé János és neje 
gsramlöki lakosok több társukkal úgy hely
beli, mmt vidéki kerestedöktöl,nsgy mennyi
ségű árukat lopkodlak össze s azokat Tóth 
Ba ázs garamlöai lakos aoosijára fo-doitak 
s rejtettek ei. Zilay Sándor rendőr Tó h 
Baazs kocsiját ep akkor fogta e!, midőn 
aa a varosból az ÖBizeopaodoit árukk.l 
kife.é iparkodott. Totb Balázs a koc.uban 
talált tárgyakra azt mondotta, bogy nem 
tudja kik helyeztek azokat kocsijára. A 
rendőrségnek sikerült tő. b garamlöki lakis, 
összefogni, kiknek a lopást).n részük volt 
s kik eileu a bűnvádi eljárást m< gindito'ts. 
Ugyanez alkalommal elfogatott a rendőrség 
áltál Palkovics Pai kiakereskényi lakosi, 
ki Cohó Ernő budapesti kereskedőtől egy 
vég flanelt es 4 gyermek-trikkót emelt el.

— Széngázmérgezés. Herct Károly 
pékséged, aki Heisz S.iámon kereskedőnek 
kenyersütödejébeu van alkalmazva, f. hó 
22-en a sütöde mellett levő kis szobába 
vonult nyugalomra. Mielőtt lefeküdt volna, 
a*  ajtót és ablakot becsukta és befütölt a 
vaskályhába, melynek c.öve sem a falbs, 
sem a kályhába nem volt jól beil'esztve. 
Később a cseléd véletlenül benyitván a 
szobába, a segédet a nagy füstben as ágyon 
eszmeletien á lapéiban találta, amiről jelen- 

I test tett gazdajanak. Ez rögtön orvosért
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küdött. A helyszínén megjelent orvosnak 
dr. Gellényi Miksának, csak hosszas kísérle
tezés után sikerült életre kelteni sz önkívü
letien állapotban talált segédet, aki m»r 
rendesen végez< munkáját.

— Uj felfedezés a peronosporárö*.  
Körűibe ül 20 ev eiött jöttek ra arra, ho y 
a peronospora a levelet, alulról támadja meg 
Onnét tűnik ki, hogy a levél felső rész n 
nincsenek nyílások és ezt azza magyaráz
zák, hogy a peronospora spóráit a hermát 
és esőcseppek az alsó o dalon levő 
mellett terjeiztik. Ennek igen ion os kö
vetkezménye lesz a permetezés terén, mert 
ha bebizonyul, akkor a permetezést úgy 
kell megejteni, hogy a levél alsó részét 
inkább ke‘l perme'etni, mit a fe .öt.

— Országos állatvásár Léván A 
foijó év lov.mber hó 21-en megtör ött 
országos állatvssarr» behajtatott szarv s- 
maiha: 1674, ló és csikó: 1346, juh ; 900. 
sértés: 186, kecske; 8 szamár 3, összesm: 
4117. Étiből eladatott szarvasmarha; 995 
ló ee csikó : 243, juh : 314. sertrs; 132’ 
kecske : 3, számár : 2. Ö eee : 1689

Biztos gyógyhatáa. Mud zok, k .. 
rossz emésztés vagy eze_ieked<s köve kéz 
tében felfutódéi b-r, szó u ásban, főfájás- 
bán, étvágy hiány tan vagy egy :b’lajokbrn 
szenvi daek, a valódi „Moll-fele seidliig po
rok- használata állal biztos gyógyulást ér
nék el. Egy doboz ára 2 kor. Szétküldés 
naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész, 
cs. és kir. udv. szadiiétól Becs, I. Tuoh’ 
lauben 9. A vidéki gyógyszertárakban hatá
rozottan Moll A. készítményé az ö gyári 
je.vényével és a áirárával kérendő.

Ax üzemköltségek nagymérvű 
csökkentése cimü mai számunk 
mellékletét ajánljuk az érdeklődők 
figyelmébe.

Az ország egyik leghirnevesebb 
bábaképző Intézetének igazgatóis- I 
nára irja : „A Ferencz József keserű
vizet állandóan alkalmazom és bizo- , 
nyithatom, hogy * „Ferencz József1*-  ! 
víz a gyermekágyasoknál is a legjobb 
hashajtó.**

Fajalma. Jó XUIUŐSÓ^ÍÍ pUSAtS 8Z*bf-  
kereszti fajsima kapható, Eerger Ernő 
nél Léván.

bwrse_____ I
A Dr. Klchter-féle Liniment. Caps- 

comp. (Horgony Fain-Expelter) ik-zi, 
Lepbkeiü bfáíiözeri« leli, iné iy számos c«**-  
iádbun mar évek óta mjLdÍ£ készletben 
v*u.  HaiUjáa, csipötf-jda oiu, fejfájás, kiisz.- 
▼eny, Cauzuái atb.-uél a Horgony-Liiiimeul*  
tel való bedörztölesek mindig fajdaiomcsil- 
iapitú hatást idézték elő ; bőt jarványkórnál, 
“inö : a kolera és hányóhasfolyás, az alteat- 
uek Horgony-Linimenttei való bedörztöléae 
niindig igen jónak bizonyult, Ezen kitűnő 
haziezer jó eredménnyel a kaimaztatott be- 
dörzsöltskeppen az influenza ellen is és 
üvegekben ; a 80 filter, 1 kor. 40 f. es 2 
korona, a legtöbb gyógyszertárban kapható, 
de bevásárlás atkatmaval testiek határozót*  
tan : Kchter-feie Horgony-Linimentet (Hor- 
gon Patn Expelleit) kérni, valamint a „Hor- 
gony“ védjegyre ügyei ni és csak eredeti 
üveget elfogadni.

Állandó butorkiallltas. A ssekei- 
luváros legerdekesebb ikivaoyosssgsi közé 
tartozik elviiá.hat. liánul » bud.pesti Ipar- 
testüiet védnöksége alatt kiló „A<zt»'OBok 
Bútorcsarnoka1 (VIII. József-köi ut 28. s?ám 
es I erenciek-tero 4. ez. kn ály-pa ota) hn- 
'yiaegeiben levő állandó buiorkia.litass. Itt 
* közönség egy heiyen összegyűjtve, isle- 
tóeeu csoportosítva megtalálja mindent, au-i 
cüJ modern lakkaberendtaeshez szükséges. 
nA.zta.osok bútorcsarnokának**  töltetlen 
“‘sgbizhaióságát szolid es jóhirnevén kívül 
•gazolja meg azon körülmény is, h gy 
miLütn eladott buloid.rabért jótállóét 
vattai.

laDo TteSN6k ““P'i’Piait, hírlapokat, divat- 
ffiéb.í lTa4' Tar’a r’ '■ köny’vkeres- 
a postai > lL-87" me8ren |ei>ii, megkíméli 
» postai bekuidesi költséget.

kávffSÍ118é&en Uvftl - uiost mér 
sz? ö 1cukordrágaság 18. A iuzi.sz- 
átélAi * rnostanában rósz időket kell 
átéln.ök. A husár.k oly mag.sak hocv 
h?,’ ' a 8Py jÓ d“r“1’ h“’‘ » fazékba

■ A. utó so hónapokban a kávé is 
ko/hd6880 meedrA*< ult <*•  hogy « taksré- 
kos báz.asszory, meg jobban z.v.rba hozzák. 
moBt meg a cusorert is töboet fizessen 

mt azé ott. I, rósz időkben a régóta 
Jónak bzonyul Kathreiner-féle Krepp m.- 
át» kávéra kel küöiö.eu figyelmeztetni. 

A valód, K.threiner az itmrre.es eredeti 
c-om»gokb.n, zmel efc védj -yként ,Kumpp 
plébános nevet s arcé- pét es „Ka hreiner**  
nevet viaelih, a bankávenak legjobb pótló- 
saere, valamint amik legizlé-ebb vegyitéke 
•kathreiner használatánál (okkal kevesebb 
c kir zük-ges, mintha tieztán csak bab 
i- v i • un , rv-.y vatami kavi-póilésot 
mintavegy tetet ba suálank. E-nea foyián 
Kahreuei á ..1 cuhj oi CB kávét takarnunk 
e’ etzei jó kis öauzegü pénz . Ha a házi 
asszonyoknak a húsra vonatkozólag is ilyen 
j pctiószerük tona, akkor bizonyosan 
könnyebben vo na e.viselhető a drágaság.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése:
1911. évi uov. hő 1»- töl 1911. évi uov. hóS9 -ig.

Születés.

A shllűi neve
o> »

< § a
u

A gyermek 
neve

Bungji Ai.diás C t.ar Mária Bú név elen
Kntp Jczef Levicki Erzsébet tiú J zs- f
Szojka Veidéi Fszt-ías M- fiú János
Ma yus Aulai Be ad cs T. l“ái y Katalin
Rima AJ ária tiú Laszi

ag-Haris

Völcnfiiy es niiLyasszoiiy neve Vallása

Sárvári István Frajka Mária rbathe

Halálozás

Az eliiiiuyi útié Kora A halál oka

Keicher Erzsébet 
özv. Pe ruk Tan.ásué 
Buiig/i
Kis Jántsné

2 eves
57 éves

2 éra 
ö7 éves

Torokgyík 
numiagaua hátou 

korasz ü etés 
szervi szívbaj

Lévai piaciárak.

Rovatvezető : Dr. Horváth Gyula rendőrkap:tany.

Búza m.-miznÁDképt 22 kor. — fill.— 
23 tor. 30 Ketrzeres 20 kor. — fill. 21 
kor.   tnl. — Rozs lg kor. 80 fii!. 19 kor. 
20 fii. Aipa 18 kor. 80 fill. 19 kor. 40 fill. 
Zab 18 I or. — fid. 18 kor. 60 fii). 
Kukorica 18 kor. — üli. 20 kor. — fill. 
— Lei cee 26 kor. — fill. 27 kor. — fii). — 
Bab 28 kor. — fih. 29 kor. — fill. — 
Kő es 14 kor. — fűi- lö kor. — fii).

keti>nhfavak lüü kilónként. Vörös ló
here iermeszetöl arankamentes 175 — 185 
Vörös .ébere kis arankáé 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Luczerna 
természettől arankamentea 130—138 Lu- 
caerra, világos szemű aránkás 110—120

Nyilttór.
Gépíró vagy gépirónő 

kerestetik dr. Kmoskó Béla ügy
védi irodájába, Léván.

Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

tfly eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményeit.

Fi^eS"X bedörzsölés, 
elismert, régi jóhirnevü báziszej szaggatás és hülésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kői. 2.’*’ 

Kapható minden gyogvszertárbaa 
és drogériában,

Föszetküldé8i hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbuen 9.

rekodtség, katarut és elnyálkodas-, 
görcs- es hí rghurut ellen né vásá

roljon mást, mint a finomisü

Mer Mell Caramellet
a „Három íenyő“-vel

» — _ _ <trb. orvoeok és msgáno- 
OOwQ f°któl rzármazó bizonyít

vány igazolja a biztos 
rrídmétyt. Csomagokban 20 és 40 
fill. Dobozban 60 fillér. K.pbató: 
Le;téri Bolemann gyógyszertárában 

és Knapp ignacz drogériájában 
......... Léván

r< .

BÉRKOCSI BUNDA és LÁBZSÁK.
Ezennel van szerencsém a 

n. é. k. tudomására adni, hogy 
bérkocsi üzletemet, a mai kor 
igényeinek teljesen megfelelő egy 
uj csukott kocsival bővítettem ki.

Egyben van szerencsém érte
síteni, hogy a hideg idők bekövet
keztével kocsiaim használatához 
teljesen uj bundát es lábzsákokat cse
kély dijért kölcsönözök. N. b. párt
fogást kérve, maradtam, 

kész szolgálattal
EB.TLER HENRIK

bérkocsi tulajdonol,

734|1911. vtgr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezeuel közhirTé 

teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság 1909. évi V. 
79i'|I sz. végzése folytán Dr. Weisz Zsigmond lévai 
ügyvéd által képviselt Franki Ede felperes részére 
942 kor. btí fill. követelés s jár. erejéig elrendelt 
biztosítási vtgrt hajtás folytán a perestől lefoglalt és 
1800 kor. becsült ingóságokra a lévai kir. jbiróság 
1909 V. 79c|12 számú végzésével az árverés elrendel
tetvén, aunaa a korábbi 'agy felülfoglaltatók követe- 
tése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot 
nyertek volna, Szódón a tökének még feuáló hátra
léka erejéig leendő megtartására határidőül 1911 évi 
november hó 28 és következő napjának délutA i B 
óraja kiiüzetik, amikor a biróilag lefoglalt sertések s 
egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpéuzftzt ‘és 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el fonák 
adatni-

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését mege őz*  
kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben részükre 
a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi 
bejelentéseiket as árverés megkezdéséig alulirt kikül
döttnél Írásban vágj pedig szóval bejelenteni el ne 
mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő nsptől számittatik.

Kelt Léván, 1911. évi . nov. hó 11 napján.

Karácsonyi Fái. 
kir. bir, végrehajtó.

itmrre.es
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Tűzifa | 
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és
- házhoz szállít —:

Braun József és fia.
Iroda: Honvéd-utcza Wertheimer ház.

Eladó péküzlet.
Losoncon a város legfor

galmasabb helyén egy 40 
év óta fennálló és azóta 
virágzó — — —

p é k ü z I e t 
családi okokból bérbeadó, 
esetleg házzal együtt (eme
letes sarok) eladó.

Bővebb értesítést ad özv.
Sántha Zsigmondné tulaj
donos Losonczon.

Kiadó lakás.
Két szobás udvari emeleti 
lakás kiadó. Kazinoi u 3.

Eladó üzlet.
20 ev óta fennálló, jó forgalmú 

faszer  üzlet házzal együtt haláleset 
miatt eladó. Iiöwy Salamon Verebély.

„AZOLLA*  
szakorvosok, 
által meg • 

vizsgálva 
legjobbnak 
minősítve 

van
Két évijét! 

állás I 
t Ára ? 
ucatonkéntt 
4.-, 6 -

S.—, és I
10. fcorondl

oiw
GUMMI

különley esség.
A tudomány maii 
állása szerint J 

bebizonyított A 
legjobb
Gummi
ÓVS'tT- H|

Az 
.OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den yyógy- 
szertárácan 
t> jobb dro 
gériákban.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csaki8 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint ,ép oly jót*  fel dicsérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Ár jegyzéket és crtdft 

propaganda reklámot ingyen küld az 

„OLLA“ anmmUyar Wien. Hí 437 Fiaterstrasse 5?
Kapható Léván : KKA PP 1. drogériájában 

és P1CK EDE illat szerest-ilz etében.

Szives tudomására adom az igen 
tisztelt vevő közönségnek, bogy üzle
temben az előnyösen ismert

OCCASIO ELADÁS 
mint minden évben, ez idén is folyó 
évi december hó 1 én veszi kezdetét. 

Eladásra kerülnek : fekete és 
szil es selyemszövetek 3 féle árban, 
különféle ruhaszövetek, batisztok és 
ruhaváeznak.

Blumenthal Jónás, 
i ői- és úri divatüzlet, 

Léván.

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

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

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony1* védjegy gyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2 — és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.

DlRlckter gyógyszertári az „Ángy oroszlánhoz",
Prágában, Elisabethstrasse ő neu.

KACHELMANN és TARSAI malátagyár

= VIHNYE. =
Táviratét!■>: íRa r« m PÍTV P í 'ottrurbin telefon

Sörgyár Vihnyepeszerény Vihnyepeszereny 7. sz

Ajánljuk kitűnő minőségű „aczélsör“ 
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. — Megrendelhető : 
1/8, 1/4, 1/2 hl. hordókban és 0 5 és 0 7 i. palaczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító

WEIL JAKAB Léva, Mírtafj •utcza 9. szám.
ZPétrioljnlK el megyei ipart 1

CAMPOLIN
az ezidöszerint legjobbnak 
elismert vízhatlan börkenöcs.

Minden bárnnmüre u. tn.: Cipő, 
szijjak, lószerszámok etb. kitűnő 
eredménnyel liasenáiható.

A bőrt puhává, slmulékonnyá 
és teljesen vízhatlanná tes.i.

Használatban nagyon takarékos, 
mert egyszeri bekenéeeel a börnen-ü 
3 hétre is teljesen vízhatlanná lesz. 
Próbadoboi: 60 fid. Elsőrangú referenxlák ; 
beküldése után árjegyaék kívánatra 

bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN — 
vízhatlan kenöcsgyár Oroszka 

(Bars m.)

x------------—--------------------- :------- X
Feltűnő olcsó "WCI 

Karácsonyi occasiót 
tart f. hó 25-től december 31-ig

Schönstein Henrik
--- divatárnháza —-----

Eladásra kerülnek : Kosztüm, Női ruha. Blúz-kelmék, 
Bstist és Sephirek, Selyem- és mosóáruk, Kézimunkák, 
Szörmeáruk, Vászon- és damaszt-áruk, Barchettek és 

az összes divatcikkek.

Maradékot minden elfogadható áron kiárusítom. 

Férfi divatáru cikkek mélyen leszállított árban.

x------------_-------------- x

Képeskönyvek, díszmunkák. ® 

ifjúsági olvasmányok, 

IMAKÖNYVEK
nagy választékban ■

NYITRAI és TARSA R. T. .
könyvkereskedésében,

,|l — LÉVÁN. — ■
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~ Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesiteni a n. é. közön

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

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

Acetylen világítás ecereléee 
eladó. Megtekimheió » Lévai Caeincban

BÚTORCSARNOK
és hitelszövetkezet 

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, 12 éve ftnnáll 
felhívja a n. é. bútor vásárló közönség figyelmét, a 
VIII., József-kömt 28. (Béikocsis-u. sarok;, ralamlot
IV. kér., Perei ciek-tere 1. sz (Királyi bérpalota) 

újonnan átalakított helyiségeiben rendezett 

lakásberendezés! kiállítás 
megtekintésére, raktárunk mely a legnagyobb az országban, a 
legegyszerűbbtől, a legegyszerűbb kivitelű, művészek által 
vezett és szakbizottság állal felűhizsgált butorekból

Teljes lakásberendezéseket művészi 
-----tervek szerint készítünk, zz 

minden darab jótállás mellett adatik el.

JQ A .fai, fa

Oltványszőlő.
6000 és 7000 tőkés fiatal oltvanyszőlő 
Gi. Szóliösön eladó, l^eyik közel a vasút 

hoz. — Bővebb felvilngoaitkat ad

LIPTSEY ALBIN körjegyző 
Gararr.szöllősan. (B.ir«mezye.)

Porosz kőszén, koksz, bükk- 
hasábfa ölenként és vag- 
gononként valamint fel
vágott fát legolcsóbban szállít 
helyben és vidékre 
ifj. Kovateik János 
Léván Szepessy-utcza 8 szám

= Eladó =
5 drb. Spaléta, 5 drb. Jalousia és egy 
tapetás ajtó eladó. Bővebbet e lap 

•-xvoo kiadóhivatalában.

= Kölcsönkönyvtár =
újonnan kiegészítve kb 8000 kötet

n.agyar német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVAN. 

Eiöifzetév bármely nap kezdhető.

1 Mai naptól

Kőbányai duppla

Márciusi sör
(a magyar sörtermékek legkitűnőbbjét.) 

vendéglőmben kimérésre kerül.

Szives pártfogást kér

Tisztelettel

FERTIKÓ JÓZSEF.

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett 

fűszer- és gyarmatárnipkat, 
valamint állandóan friss cselt epe- 
sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb ctemfBearuirkat.
Közvetlen kavéimportur k folytán 

kávéink 
úgy ar, mint minőség tekinteteben 

versenyen kívüliek 1

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és aszbesztáru,potro)eum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemű festékáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
portland es romanczement 

állandó nagy gyári raktára.
M. kir. marhasó éa lőpor-áruda.

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók gyári áron!

V arrógepek
5 évi jótállásra.

Kern Testvérek
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14 L É V A. Alapittatott 1881.
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 Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas

áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk legfinomabb nickel. alumí
nium. email, öntött éa lemez

konyhaedényekből, 
| egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ik ségű sajtolt lapát, aczél tépavilla éa répakiemelő fejsze 
H csákány, kapaáiu. fűrész, reszelő, metsző ol o ojtó 
B kés. összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej- 
Fj gazdasági, bádogos és kőmives szerszámok epu £1 iet és butorvasalások. olajozok, kenószeleiicek, gép 
I szíjak, mvattyuk, kendertömlők, tömitő anyagok, VÍX- U mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, ti kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.P Legcélszeiűbb föbbször csavart horg drótfonat-
H kerítés éa tüskés huzal raktár.
g Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 

pneumatikok nagy raktára.Szives megkeresésre készséggel szolgálunk speczlálig 

árajánlattal - Nagybani vételnél külön njar.’at
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„CLIMAX" « Pénzt
nyersolajmotor.

Legolcsóbb, legbiitosabb üzemerő. Versenyképes árak 
Elsőrangú minőség. Több ezer referencia.

takarít meg!
■BEJ/- AMNUMMBMi

Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelep

Badapest, V|9. Szabadságtér 17 sz.
(Tőzsde palota).

TtWonsiíiB : 71—01. Sürgönyeim: .CLIMAX*.

1911. B. 467 9 szánt.

Hivatalos másolat.
A lévai kir. járásbíróság 

nyilvános tárgyalása.

Jelenlevők:

Csépány Elemér, 
miül bíró.

Osztrider Ferencz 
uiiut jegyzőkönyvvezető.

Dr. Laufer Arthur 
miut védő.

Léva, 1911. okt. hó 17.
Rágalmazással vádolt 

Györgyi Lajos elleni bűn
ügyben megjeleli Györgyi 
Lajos mint vádlott.

Az ügy f lbivásárn 
jelentkeznek Kreskó Nán
dor mint magánvádló, dr. 
Kmoskó Béla mint magán
vádló képviselője.

Idézett főmagánvádló fenntartja vádját Írásbeli indít
ványával egyezően.

Vádlott kijelenti, hogy Ö a panaszban foglalt kije
lentését, tanorcainak bemondása alapján ál itotta főmagán- 
vádlóról s miután az iparostanoucii-kolai kiállítást rendező 
bizottság is, ez ügyben hozott Ítéletében megállapította, 
hogy főmagánvádló tanor.es á tál kiállított szerszámot 
maga a kiállító taroncz, Hanig József készítette, főma- 
gánvádlóról tett azon kijelentését, hogy a lószerszámot 
tanonca helyett maga főmi'gánvádló készítette volna, 
visszavonja s a felett sajnálkozását fejezi ki s főmagáu- 
vádlótól bocsánatot kér.

Főmagánvádló ezek után vádlott ellen emelt vádját 
visszavonta.

Vádlott ezután kötelezte magát, hogy fenti kijelen
tését valamelyik helyi lapban a saját költségén közzé 
teszi, kötelezte továbbá magát, hogy a felmerült, és meg
állapított 20 korona ügyvédi dijat főmagátivádóuak 
megfizeti.

Főmagánvádló diját 20 koronában. Védő 20 koroná
ban számítják fel saját feleik irányában.

Biró nyomban meghozta és kihirdette a mellékelt 
ítéletet, amelyben a felek megnyugodtak.

Az Ítélet jogerősnek nyilváníttatott.
BerekeszteUtt. Kmf.

Csépány s. k. Osztrider Ferenc s. k.
kir. jbiró. jkv-vezető.

A másolat hiteléül
Deutsch

irodatiszt.

»< ---->oo<

NAPP DÁVID 
mezőgazdasagi és varrógépek 

nagy raktára 1L É "V-A. IST.
— Telefon szám: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gepraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás vau berendezve, 
melynek megtekintésére az érdeklődő közönségét 
— vétel kötelezettség néikül is — mindenkor 
szívesen látom es szakszerű D,agyarázatokkal 

készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

u m. HOFHEKE es SCHBANTZ féle gőz- 
cséplő keszieivk, GANZ-féle motelok minden 
nagyságban, v.t amint minden e »z»ki'.a vágó 

= gépek és gépréczva

>oo<
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Faárverési hirdetmény.
Baramegyében, a doczifürészei volt úrbéresek folyó 

évi december hó 19. én d. e. 10 órakor Dóczifűrész 
községházánál tartandó nyilvános árverésen eladják a 
tulajdonukat képező erdő „A“ üzemosztály IV. vágá<- 
eorozat 1. osztagában 41 kát. holdon tövön álló mintegy 
5 I m8 bükkbaszon és 813 ürméter bükki űáfára becsült 
fatömeget.

Kikiáltási ár a hasioufa köbméterjéért 3 kor, 30 fili. 
a tűzifa ürméterjeért 1 koroua.

Bánatpénz 100 koroua.
Kikiálltási áron aluli és utóajánlatok el nem fo

gadtat; ak.
Árverési feltételek a beazt.rcebáayai m. kir. állami 

erdőhivatalnál, a zsarnóczakohói m. kir. járási erdőgond- 
nokságnál és a dóczifürészei úrbéres elnöknél megte
kinthetők.

Úrbéres elnök.

Tiszta nyersanyagok! 
Tiszta gyárak !

A SCHICHT-„SZARVAS" MOSÓ 
SZAPPAN a legjobb, gondosan 
megválogatott és tisztított nyers
anyagokból készü1. Nemcsak, hogy 
minden készülék, kazán és gép, 
hanem a gyári helyiségek i- a 
lehető legtisztábban vannak tartva, 
hogy igazán csakis teljesen tiszta 
szappan kerüljön ki a gyárból. A 
SCHICHT-„SZARVAS“ MOSÓ
SZAPPAN tisztasága és utói rum 
ért jó minősége évtizedek tapasz

talatainak eredménye.

A ruha beaztatásahoz a legjobb 
az , ASSZONYDCSERET mosókivonat.

—

Tiszta szappan ! 
Tiszta ruha!

A ruhát csak úgy lehet kifogás
talan fehérre rno-ui, anélkül, hogy 
sz megrongálódjék, ha teljesen 
tiszta, hamisítatlan szappant hasz
nálunk. Mi 25.003 Koronával sza
vatolunk azért, hegy a SZARVAS 
védjegyű SCH1CHT SZAPPAN 
teljesen tiszta és meutes minden 
káios alkatrésztől. Az njabb idők
nek minden vívmányát és a tu
domány és technika terén jelent
kező találmányt felhasználunk 
arra, hogy a SCH1CHT „SZAR
VAS-MOSÓSZAPPAN gyártását 
a legolcsóbbá tegyük. Tökéletesí

tésén folytcin dolgozunk.
A xuha be áztatáráhez a legjobb 
az ..ASSZONYDICSÉRET mos ókivonat

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorsítóján Léván.

tanor.es

