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S z i n p á r t o l ó  e g y e s ü l e t .
Vasárnap, október 19-én délelőtt 

tartja meg alakuló közgyűlését a 
városháza tanácstermében a Lévai 
szinpártoló egyesület. Ez az alakulás 
jelentős kai tűrésemén ve lesz váro
sunknak, miáltal rászolgál arra, 
hogy érdeme szerint eme helyen 
méltassuk.

„Régóta nyílt kérdés — mondják 
az alapítók a gyűlésre szóló meghí
vóban — a lévai nemzeti színészet 
ügyének megoldása. Állandó a 
panasz egyrészt a közönség részé
ről a színtársulatok színvonala, az 
előadások hiányos rendezése, a dísz
letek, ruhatárak hiányossága miatt, 
másrészt a színigazgatók részéről, 
kik a közönség részvétlenségére, az 
anyagi erők hiányára hivatkoznak, 
mint a bajok forrására.

A kettős panaszok orvoslása cél
jából már évek óta szándékozik 
Léva város intelligenciája a színé
szet iránt érdeklődő, a színészetet 
támogató közönséget tömöríteni és 
szervezni, hogy igy egyrészt a kö
zönségnek a mindenkori színtársu
lattal szemben támasztható jogos 
igényei kielégítése végett mint egy 
személy eredményesebben léphes
sen fel, másrészt, hogy a minden

kori színtársulat anyagi feltételei 
biztosíttassanak.

A kettős célhoz vezető szervezet 
csakis a lévai szinpártoló egyesület 
lehet, melynek megalakítását a köz
vélemény közszükségletnek tartja “

A közvélemény megnyilatkozá
sai voltak ama újságcikkek is, me
lyek a szinpártoló egyesület érde
kében egyik helyi laptársunk és a 
Lévai Hírlap hasábjain már előbb 
megjelentek s most >z alapitó fér
fiak körében — élükön a művésze
tért lelkesedő B elesü k  Lászlóval — 
visszhangra is találtak.

A vidéki színészet kulturmunká- 
ját, nemzetiségi vidéken pedig még 
hazafias misszióját is, ma már min
denki elismeri, természetesen azon 
jól szervezett színtársulatokról van 
most szó, melyek a színészet igazi 
hivatását teljesitik. Ma már a vidé
ken is több olyan jó színtársulat 
működik, mely a fővárosi színvona
lat is megközelítő előadásokat pro
dukál. De mindenesetre ezek a szín- 
társulatok csak olyan városokban 
működhetnek, ahol a közönség kellő 
támogatásával találkoznak.

Az alakulóban levő lévai szin
pártoló egyesületnek az a célja és 
hivatása, hogy ezt a pártolást biz
tosítsa ama érdemes színtársulatnak, 
melyet majd szabadon választ kö
zönségünk igényeihez mérten, amit 
annál is inkább megtehet, mert Léva 
városa e tekintetben független, t. i. 
nem tartozik egyik szinikerület kö
telékébe sem.

A szinpártoló egyesület a lévai 
színészet alsójának emelését és 
igazi nemes feladata teljesítésének 
előmozdítását célozza, tehát a ma
gyar nemzeti kultúrának szolgálatá
ba áll, mert a lévai színház eljö
vendő reneszáneára gyűjti egybe az 
erőket, hogy életet támasszon uj 
kőszinházunkban. Mi az alakuló uj 
kulturegyesületet kötelességszerüleg 
fogjuk támogatni és felhívjuk az 
összes illetékes és arra hivatott té
nyezőket a lévai szinpártoló egye
sület támogatására, hogy az a város 
és vidéke közönsége szellemi szük
ségletének és a lévai színészet ér
dekében kifejtendő maga elé tűzött 
hivatását mindenkoron legjobban 
tudja teljesíteni.

A z  o ra z iig liir ii

M e i n l  p ö r k ö l t  k á v é  k e v e r é K e k
lerakata Kertész tüszer kereskedésében Lévén.

L ú g  és K m  központi szálloda, étterem és kávéhaza, a  kereskedői találkozóhelye. Telefen 47.
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Mfcgyebizottsági tagválasztások.
A folyó év végével lejáró hal éves cik

lussal 69 vármegyei törvényhatósági bizott
sági tag mandátuma jár le.

A helyi közigazgatás életében mindég 
nevezetes esemény a törvényhatósági bi
zottság újjá akkitása, tá r  a vált sztó pol- s 
gárok részéről ennek nagy jelentősége sok- j 
szer nem részesül a Kellő méltánylásban és j 
figyelemben. A mai közviszonyok között a j 
a törvén)hatósági bizottság újjá alakítása j 
kétszeiestn is nagy fontossággal bir, mert f 

amidőn a restaurációt, a vármegyei tisztvi
selők választását megszüntető egyszakaszos 
törvény megalkotása és alkalmazása — me
lyek hire olyan erős fői mában tanja ma
gát felszínen — küszöbön van, akkor fél

tőbben kell gondoskodni a választóknak is 
arról, hogy a vármegyének megmaradó 
autonómiáját képviselő törvényhatósági bi
zottság valódi és hamisítatlan megnyilatko
zása leg}en a közakaratnak.

Az évezredes ősi vármegyei rendszer 
mentsváraként megmaradó törvényhatósági 
bizottságot tehát a vármegye közönsége 
igazi meggyőződéséhez megfelelően kell 
össze állítani. Ez pedig a választókon mú

lik most.
A vármegyének legutóbbi közgyűlése már 

intézkedett a megüresedett tagsági helyek 
betöltése iir.nt, megbízta az alispánt, hogy 

a legtöbb adót fizetők névjegyzékének köz
zé tétele után tűzze ki a választásokat.

A megüresedett választókerületek és a 
választandó bizottsági tagok száma a kö
vetkező : A lévai, nagysallói, zselizi kerü
letben 4— 4, nagykálnai, ujbarsi és vámos- 
lidányiban 3— 3, garamszőllősi, verebélyi,

hulli, barsbaracskai, nemcsényi, nagyheres- 
tyéni, alsószelezsényiben 2— 2, aranyosma- 
rótiban 3, ga. amszentbenedeki, pálosnagy
mezői, zsarnócaiban 2— 2, geletnekiben 3, 
a jánosgyarmati és lutillaiban 2— 2, garam- 
szentkereszti és oszlányiban 4— 4, körmöc- 
bányaiban 5 és az újbányáiban 2, végül 
pedig a garamszentbenedeki választókerü
letben elhalálozás következtében megürese
dett egy bizottsági tagsági hely 1916. év 
végéig töltendő be.

Az orvosok.
A magyar orvosi kar érdekében elhatá

rozó lépes történik. November 1-én a köz
ségi és körorvosok nyugdíjintézete életbelép.

Nemcsak az orvosok fogadhatják ezt 
megelégedéssel a legnehezebb feladatot 
vállalt kartársaikra való tekintettel, hanem 
a közegészségügy érdekében mindenfelé 
megelégedéssel ki 11 ezt az intézkedést fo
gadnunk, amely ez eddig csak papíron le
vő intézményt megtestesíti.

Sokszor halljuk azt a fájdalmas panaszt, 
1 hogy egész körzetek, a felvidéken majdnem 
l egész járá-ok vannak orvos híján Ugyan

akkor, amikor a nagyvárosokban orvosi 
! fölösleg van s a fiatal orvosok a struggle 
| of iife tülekedő harcát vívják vagy a fog- 
| orvosok özönét növelik, hogy a mások fo

gán szerezzék meg betevő falatjukat. A jár- 
' ványok, főképen a lakosság legnagyobb 

átkai, a gyermekjárványok szabadon garáz
dálkodnak s veszélyeztetik még a rendezett 
viszonyok közé jutott vidékek lakosságát 
is. Mert ami talán a legfontosabb, a pre
ventív intézkedések nem történhetnek meg 
a szükséges orvosok hiánya miatt.

De hát csodálhatjuk-e, ha nincs kedve 
elmenni a jobb környezethez szokott fiatal 
orvosnak, amikoi csekély fizetése, még si
lányabb mellékjövedelme maga sem csábít

ja, ellenben visszariasztja az a tudat, hogy 
a higiénikus intézkedéseknek babonás ko- 
noksággal ellenálló népség elfogultságát 
kell keserves munkával legyőznie, a jövője 
pedig egyáltalán nem volt biztosítva; mert 
még örülhetett, ha véletlenül megrokkanva 
a becsületes szolgálatban a vármegyei tör
vényhatóság nagylelkűségéből, emberi szá
nalmából nemi kegydijat kapott.

A nyugdíj biztossága tehát már jelenté
kenyen javítja a helyzetei; biztos állásra 
még a nehé/sógek mellet is szívesebben 
megy a fiatal ember, remélve sorsának 
jobbra fordulását, ami bizonyára legköze
lebbi gondja lesz a kormánynak. Nem ta
gadhatjuk, hogy legcélszerűbbnek az orvo
sok államosiiását tartanók. £z nemcsak 
ho: y megkönnyítené a közönség dolgát, 
mert az adó után esetleg kivetett pótlékot, 
szemben a nyerhető szolgálattal, senki sem 
érezné meg; hanem lehetővé tenné azt, hogy 
hivatalosan rendeljenek oda orvosokat, 
ahová önszántából ma senki sem megy. A 
leginkább kellemetlen körzetek sem marad
nának orvos nélkül, s az orvosok sem pa
naszkodhatnának, mert az ilyen állások 
mintegy lépcsői lennének előléptetésüknek, 
illetőleg jobb helyre való áthelyezésüknek.

Az államosításnak azonban sok megfon
tolandó körülménye van. Elhamarkodva 
nem lehet és nem szabad megcsinálni, mert 
itt nagy etikai kérdések megoldása is elő
térbe lé p ; a közönség érdekeivel és óha
jaival is kell számolni.

A statisztika megállapítja, de a tapaszta
lat is bizonyítja, hogy ahol rendes és fej
lett orvosi szolgálat van, ott a halálozás 
leszáll természetes fokára. Számba kell 
ugyan vennünk a különböző egészségi és 
kulíurtényezöket: a nép műveltségét, táp
lálkozását, lakásviszonyait, de még a kli
matikus viszonyokat is; mind amelett döntő 
körülmény, hogy főképeri megtörtént e a 
preventív védekezés az egészségrontó kö
rülmények ellen. A csecsemőhalálozás csök
kentése szociális kérdés is; de az bizonyos 
hogy Magyarországon a szociális viszonyo-

Versek.
Irta: P r ik r i l  Jenő.

t u r u lt  siratni . . .

Minek siratni a virágot,
Ha letörik és el-kiszárad?
Minek öntözni a hervadó,
Drága, elfonnyadt virágszálat?

Minek rózsa-szirmokat szórni 
A kopár hantra: édes sírra?
Minek lerogyni kéztördelve 
S imádkozni felette sírva ?

Hagyjunk mindent hervadni, múlni: 
Hisz’ az elmúlás édes álom . . .
T i, sirassátok a letört virágot;
Én a fakadó bimbót szánom.

<3 s?ccjénych temetője . . .
Süppedt sírok,
Dúlt keresztek 
A szegények temetője . . . 
Sárgult-! >mbú szomorú fűz:
— Búcsúzik a lombja tőle, —  
Áll felettek.

Ott sétálok,
Körülöttem
Sok névtelen elmúlások . . .
S tudja Isten mégis mintha 
Énnekem ez inkább fájna! 
Mintha a sok névtelennek 
Pora rokonommá váln a: 
Lelkemhez közelebb állna . . .

Sikerült tréfa.
ílL i,JM UU1 aMiui Ili lCd£Ull) <1£UK

közé az emberek közé tartozott, akik unva 
a vidéki élet egyhangúságát, vakmerő tré
fákkal igyekeznek azt elviselhetővé tenni. 
Valódi gall humor duzzogott ereiben s az 
emberek jól mulattak csinyjein, amelyeket 
annál is inkább elnézték, mert tudták róla, 
hogy egyéb dolga sincs, mint nagybácsija 
örökségére várakozni, ami a gazdag beren
dezésű palotán kívül nem csekély 200.000 
frank évi járadékot jelentett. Miután saját 
vagyonának legnagyobb részét sikerült el
vernie, a megmaradt kis összeg csak annyi 
élvezetet engedett meg neki, hogy nyugod
tan élhessen, számlálva a napokat, melyek 
egyre közelebb hozzák az érdemdús nagy
bácsi gyönyörű lelkénekmennybeszállásánoz.

— . A márki tudniillik ez volt a nagy
bácsi -  nem tartotta túlságosan sietős
nek a dolgot, arra hh atkozván : „Ki biz

tosit engemet arról, hogy odaát csakugyan 
jobb világ van “ Bizalmatlansága cseppet 
sem volt érhetetlen Miért is sietne, mi 
hiányzott neki?

Nem volt olyan rossz idő, ami megaka
dályozta volna abban, hogy vadászni ne 
menjen. Étvágya pompás volt. akár a ki
éhezett farkasnak és értett ahhoz, hogy a

• legpacarabb cseppeket Öntse magába, ha 
: megszomjazott.
Í Életének egyetlen kellemetlenség, az volt, 

hogy egyetlen örökösét, Gaetant, alig lát
hatta. Szerette volna, ha asztalához ül, va
dászni jár vele s megosztja öreg napjainak 
csekélyke szórakozásait. Amellett beavatta 
volna egyes gazdasági kérdések megma
gyarázó titkaiba, ami nagy hasznára fog 
válni, akkor, ha valamikor e gyönyörű bir
tok ura lesz.

j Néha szinte vérzett a szive a márkinak 
: e megbocsáthatatlan elhanyagolás fölött 
j való bánatban. Gaetan azonban, ki annak- j előtte elég gyakran kereste fel bácsikáját,
* rájött arra, hogy vele igazságtalan dolog 
| történik. A nagybácsi túlságosan soká

hagyja őt epekedni, mialatt elmúlnak leg
szebb ifjú évei s a nagy vagyon — az ő 
vagyona — parlagon hever részére a nagy
bácsi kezében.Közben vakmerő tréfákkal szórakoztatta 

3 tnagát s a falu lakosait, ahol jelenleg tar- i túzkndott, amely falu nem messzire esett 
5 a drága nagybácsi rezidenciájához. Törté-



42 szám. L é v a i  H í r l a p 3

kon kívül, kivált a minduntalan föllépő 
járványok esetén az okozza a nagy gyer
mekhalandóságot, hogy nincs mindenütt 
gyors és kielégítő orvosi segítség. Számta
lan diftéiiás, skarlátos gyermeket megment
hettek volna, ha kellő időben ott lehet az 
orvos. De naponkint végigjárni még egy
két falut is, nagy feladat; többet már lehe
tetlen. Annál kevésbbé, mert hiszen ambu
lanciát is keli várnia az orvosnak; hazulról 
sem szabad hiányoznia, ha beteg jelentke
zik, vagy éppen sebesülteket hoznak. És 
végeznie kell a hatósági teendőket is. Pe
dig azt sem tagadhatja senki, hogy a mé
szárszék, a pöcegödrök, a kutak, piacok 
szemmel tartása általános egészségügyi kö
vetelményből ne lennének oly fontosak, 
hogy azokkal az orvos is törődjék, még 
pedig állandó figyelemmel.

A többi közt éppen a most fenyegető 
kolerajárványnak egyik legnagyobb előse- 
gitője a helytelen életmód, a romlott gyü
mölcs, a rossz iial, növelve az iszákosság 
visszaélésével. Ezeknek már előre va ó le
küzdése olyan orvosi feladat, amely talán 
egészben, de legalább is nagyrészben föl
mentené az orvost a gyógyítás nehéz fel
adatától.

Mert eszményileg az lenne a helyesebb, 
ha az orvost azért díjazzák, hogy a bajt 
megelőzni igyekezzék, s ne a betegségek 
uralkodására kelljen alapítania existenciáját.

Ebben az elvben volna az államosítás
nak is etikai alapja. Az orvosi méltóságot 
is mindenesetre emelné, ha egy csapással 
megszűnnének azok az újabb korban elfa
jult állapotok, hogy a dekórum ellenére, 
de a megélhetés küzdelmétől kényszerítve, 
hirdetések utján is ajánlgatják magukat. 
Ne azokról az előkelő orvosokról vegyünk 
mértéket, akiket amúgy is fölkeresnek a 
vagyonos páciensek: hanem a nagyobb 
részről, amelynek anyagi viszonyai folyton 
labilisak, mert vagy kénytelen az orvos 
csekély díjazású egyesületi szolgálatokat 
t eljesiteni, vagy ha nagylelkű, akkor 
ugyancsak szorongatott helyzetbe kerül

netünk eseménye napján túlontúl el volt ; 
telve ifjú barátunk életkedvvel és életének ; 
legsikerültebb tréfáját követte el

Ennek a napnak reggelén bácsikájánrk 
levelét vette, amelyben az heves szemre
hányásokkal illette elhanyagoltatása miatt.

— Az ördögbe is igaza van az öregnek 
— dörgmögte maga elé és elhatározta ma
gát a hozzá való útra.

Pompás étvágygyal ebédelt meg és ki
tűnő bort ivott, amely nyolez évvel idő
sebb volt az ö huszonöt esztendejénél. 
Miután egy nagyszerű szivarra gyújtott, 
könnyű szívvel sétált Ferté Vidame felé, 
mely jóformán Folgoet és Courfeuilles kö
zött feküdt és Courfeuilles volt a bácsi 
rezidenciája.

Mig végigsétált a főutcán, ezer bolond 
terv kergetődzött agyában. Hogy mit fog 
tenni, még nem tudta, dehogy életének 
legsikerültebb tréfáját ma fogja elkövetni, 
abban bizonyos volt. Jókedve alig is
mert határt. A házakat csupa komikus do
lognak nézte s a kocsik rudjait siifid tán
cosnők karcsú bokáinak. A hajladozó fá
kat részeg suhancoknak és úgy érezte, 
mintha az aranykeretü csiptető, mely arcán 
ül, saját bohócsapkája volna.

Lassankint kialudtak Ferté-Vidame lám
pái . .  . halk sötétség ülte meg a falut.

— Mielőtt a holnapi nap előtt pihenni 
térek, —  gondolta Qaetan csintalan paj-

maga is, vagy végre követeli a kemény ta
nulással s ennek megfelelő tőkeértékkel 
szerzett tudásának megfelelő honorálását: 
akkor meg éppen nem egyszer esküvel 
vállalt kötelességével jön összeütközésbe, 
még vádat is akaszthatnak a nyakába, mert 
nem szabad megtagadnia az orvo?i segélyt 
ha baj van.

A legméltányosabb megoldás lenne tehát, 
ha az önkéntes honorálás és az orvos- 
választás szabadságának fenntartása mellett 
az orvosi foglakozást közállásá tennék. Ez 
ma már sokaknak a véleménye.

A már megállapodott hirü vagy egyéb
ként népszerű orvos semmit sem veszíte
ne; mert a speciális kezelések díjazása kü
lön biztc sithatő lenne; de jól járna a kez
dő meg a falusi orvos és nyerne kivétel 
nélkül a kevésbé módos közönség.

Kertgazdaságok
Már nem is panaszkodunk azon, hogy 

• milyen elviselhetetlen a drágaság, mert 
már apatikus közönybe fulladunk az árak 

1 folytonos emelkedése láttán és még inkább 
azon a tehetetlenségen, amelylyel a növek
vő drágasággal szemben viseltetünk. A pi- 

! aci drágaság a termelési rendszerünk mai 
| állása mellett nem enyhíthető. Valóban 

sürgős szükségünk van arra, hogy áttér- 
j jünk a szántóföldi kertgazdaságra, amely 
i legalább valami uj dolog. Nálunk. Mert 
■ tulajdonképen ugyanaz, mint amit bolgár 
: kertészet néven ismerünk. Aki ismeri a 
; bolgárok munkáját, az egészen biztosan 

kívánja a szántóföldi kertgazdaságnak or
szágszerte megvalósítását, mert ezek a

bolgárok úgy helyezkednek el az ország
ban, hogy ne kelljen egymással konkurrál- 
niok és igy ők maguk megélnek, de a ke
resletet kielégíteni nem tudják. Azt szokták 
mondani, hogy a magyart kertkultúrán  
megtanítani nem lehet. A tapasztalat mást 
bizonyít. A Balaton mentén létesült, hogy 
úgy mondjuk magyar-bolgár kertészet fé- 

I nyes példája annak, miként simul a ma- 
; gyár az uj korszellemhez és hogyan és 

mily serényen tanul el uj fogásokat. So
mogy déli partján kóstoltak bele a bolgár 
kertészetbe a magyarok és mivel a Bala
ton mentén kitűnő értékesítési piacok 
vannak, az ottani lakosság egy magas r i -  
vóju kertkultúrát valósított meg. Hogy a 
Balatonmenti népélelmezésre valami áldá
sosán hatott volna a terv, az egy kicsit 

| merész állítás lett volna, de mihelyt lesz a 
Balaton mentén kellő szántóföldi kertgaz- 

| dasági kultúra és a fogyasztás kevesebb 
j lesz mint a termelés, akkor majd kiala- 
» kulnak helyesen az árak. Nálunk a Garam- 

völgyében, ahol minden feltétel megvan 
ilyen kertészet létesítésére, szintén kell va
lamit csinálni ennek érdekében, azért azt a 
törekvést, mely egy ilyen kísérleti kertgaz
daságnak Léván való létesítésére megin
dult, nem szabad elejteni, sőt aira kell tö
rekedni minden illetékes és befolyásos té
nyezőnek, hogy itt id3vel lehetőleg egy 
második Kecskemétet vagy Kiskőröst léte
sítsenek. E közgazdasági törekvésben, mely 
sok embernek van hivatva kenyeret bizto
sítani, a felvidéki miniszteri kirendeltség 
anyagi és erkölcsi támogatását is ki kell 
kérni.

kossággal —  valami jóizü tréfát kellene 
elkövetnem.

A gyönyörű hold fénye e pillanatban 
élénken világította meg Flaubert ügyvéd 
és közjegyző aranybetüs cimtábláját.

Hirtelen ötlet szállta meg . . .
—  Ez az én emberem! — kiáltotta fel 

lelkesülten. Azonnal a ház elé sietett és 
becsöngetett, aztán sétapálcájával ütlegelte 
a kaput.

—  Maitre Flaubert! Maitre Flaubert!
Pár perc múlva kinyílt egy ablak az

első emeleten s mély basszus hang 
kiáltotta;

—  Igen, itt Maitre Flaubert! Mivel szol- 
gálhatók e késő éjjeli órákban?

— Közjegyző ur — szólt Gaetan elvál
toztatott hangon, a falhoz lapulva, nehogy 
felismerjék, —  nagyon sajnálom, hogy za
varnom kellett legjobb almából, de a do
log sürgős. A beteg végét érzi és rendel
kezni óhajt vagyonával.

— Ki a beteg és ki ön?
Gatean keresgélni kezdett emlékezetében. 

Megvan. Ez a kastély jó távolságra fek
szik innen.

—  Kerideck asszonyról van szó. Hiszen 
ön tudja . . . Champrosayban. Sietnie kell 
uram, nehogy szegény meghaljon, mielőtt 
ön odaér.

—  Micsoda? . . Keridech asszony? Oh 
Istenem! Lehetséges ez! Hiszen tegnapelőtt

még nála ebédeltem! Mik vagyunk mi em
berek a sors kezében! Természetesen azon
nal indulok.

De nagyon iparkodjék, hogy jókor ér
kezzen. Ez alatt Caumonthoz megyek ko
csit rendelni az ön számára. Kényelmeset, 
melegitő üveggel ellátva, hiszen oly rette
netes hideg van és Champrosay-ig húsz 
kilométer az ut!

— Uram, teljes szivemből köszönöm 
jóságát. Bárki legyen is Ön, sohasem fele
dem el. Azonnal megyek és felöltözkődöm.

Mialatt a közjegyző elkészült, Gatean a 
kocsimesterhez szaladt, akit szintén fel
költött és megrendelte nála a szükséges ko
csit, erősen sürgetve a sietésre, mert vég
rendelkezési ügyben a lehető leggyorsab
ban kell mennie.

— Igenis báró ur —  szólt Caumont —  
rögtön fogatok és magam megyek a köz
jegyző űrért. Én gyorsabban végezek és a 
báró űrért szívesen teszem.

—  Köszönöm Caumont, csak siessen az 
idő sürget.

A kettős csíny fölött való sikeren ör
vendve, nyugodtan indult haza Gaetan és 
nagyszerűen mulatott az eléje képzelt el
képedt arcokon, amik az éjszakában egy
másra bámulnak, mikor a makkegészséges 
Kerrdeck asszonyt felköltik almából, hogy 
végrendekezzen.

Mint diadalmas hős tért pihenni. Még
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—  Városi közgyü lés és tisztujitószék.
Léva város képviselőtestülete f. hó 18-án 
szombaton d. u. 4 órakor rendkívüli közgyű
lést és alispáni megbízás folytán Bódcgh 
Lajos polgármester elnökletével tisztujitó- 
széket tart a közgyám-városgazdai állás 
betöltésére. Eme állásra Bodó Sándor, 
Kaveggia Károly és Kucsera József pá
lyáznak, mig Baríos István vissza vonta 
pályázati kérvényét. A közgyűlés jelentő
sebb ügyei lesznek az uj házakra vonat
kozó községi aJó ügyében hozott hatás
köri bírósági határozat meghozatalának 
bejelentése; az 1913-ik évi költségvetésre 
vonatkozó törvényhatósági bizottsági ha
tározat; az áll. fogyasztási adók megváltá
sára vonatkozó pénzügyminiszteri jóváha
gyás bejelentése; jelentés ártól, hogy Boros 
Gyula és neje a tulajdonukat képező kő
bányát a városnak ingyenes használatul ! 
átengedték; a közcsendháboritásról és a 
szabadközlekedésről szóló szabályrende
letek életbeléptetése; a foglalkozást köz
vetítő és cselédszerzö üzlet gyakorlásáról 
és a házi cseltdek nyilvántartásáról szóló 
szabályrendelet megalkotása; a közigazga
tási bizottság határozata a közmunka mérve 
és váltság árárak jóváhagyására vonatko
zólag, a vásártéri korcsmaépületről jelen
tés, ideiglenes átvétel és a vállalati összeg 
kifizetéséről inté7kedés; az Ozmantéri ko
csislak kiüritése folytán uj istálló építése 
és a kocsisok elhelyezése iránt intézkedés.

hallotta, amint ablakai alatt a kocsi szá
guldott, aztán elaludt, erősen feltéve ma
gában, hogy holnap mindenesetre meg
látogatja a derék nagybácsit.

A másnap azonban furcsa hirt hozott neki. • 
A közjegyző mikor útnak indultak, nem j 
adott utasítást a kocsisnak, a kocsis pe- j 
dig, ki nagyon ismerte a bárót, kérdés : 
nélkül a nagybácsi kastélyához hajtatott, j 
Ha a báró jön érte, kihez kellene máshoz , 
mennie.

így történt azután, hogy épen jókor ér
keztek, mert a márkit szélhüdés érte és 
csak épen annyi ideje maradt, hogy a 
közjegyzőért küldjön, aki előbb ott volt, 
semhogy várni lehetett

A közjegyző aki egész utón aludt, mint
egy félálomban tántorgott be a márki szo
bájába. A márki már hörgött s csak annyi 
ereje volt, hogy ezt mondja:

— Régi végrendeletem érvén/télén . . . 
Gaetan öcsémé semmi . . . ellenben min
den vagyorom Bardavésse hadnagy és i 
annak nővéreié.

Reszkető kézzel irta alá és meghalt.
Másnap reggel a báró elrohant a halot

tasházhoz.
— Nincs szerencséje báró ur —  mondta 

a közjegyző alig észrevehető mosolylyal. 
Ha ön az éjszaka nem rendel kocsit Keri- 
deck asszony végrendelkezéséhez, akkor 
én m indtn bizonynyal elkéstem volna és a 
márki nem végrendelkezhetik. De igy . . .

A báró fogcsikorgatva gondolt életének 
legsikerültebb tréfájára. Richard Monroy.

—  Mentőtanfolyam Léván. Amint előre is 
jeleztük, a kereskedelmi miniszter a kerü
leti iparfelügyelőség által mentőtanfolyamot 
rendezett Léván, mely hétfőn és kedden 
folyt le a városháza nagytermében. A tan
folyamon megjelentek: Kemenesy kir. ipar
felügyelő, dr. Mocsy polgármesterhelyettes, 
dr. Horváth rkapitány, dr. Medveczky vá
rosi t. orvos, ifjú Lakner László, Szilárd 
János, dr. Weisz Lipót, és mintegy negyven 
hallgató, a lévai, de főként a környékbeli 
ipartelepek, malmok munkás kiküldöttei, 
továbbá a lévai rendőrlegénység egy része. 
Dr. Virosztek Győző, a budapesti önk. men
tőegyesület főorvosa volt az előadó, aki 
igen könynyen átérthető népies modorban 
ismertette és be is mutatta az első segély
nyújtás módjait, amint azokat az orvosi 
segítség megérkeztéig veszedelembe került 
embertársaik megmentése érdekében alkal
mazhatnak a hallgatók. Az előadások díj
talanok voltak, de máskülönben is megér- 1 
demelték volna azt, hogy a nagyközönség | 
szélesebb létege is tanúsítson érdeklődést i 
irántuk. Az előadás anyagát első nap asé- ! 
rülések bekötözése, nagyobb vérzések elál- í 
litása, törések és ficamodások körüli eljá
rás, tűz és maró savak áital történt égési : 
sebek, a második napon pedig a tetszha
lottak, akasztottak, stbiek életrekeitése 
(mesterséges lélegeztetés) és a mérgezések 
alkalmával szükséges első segélynyújtás 
oktatása képezték, végül a betegszállításról 
beszélt az előadó. A rendkívül hasznos és 
humánus célú tanfolyamot a kir. iparfelü
gyelő záróbeszéde fejezte be, melyben kő- i 
szönelet mondott az előadónak és figyel
meztette a hallgatókat, hogy bár az állam 
az ipari balesetek megelőzésére mindent 
elkövet, de magának a munkásságnak is 
kötelessége a t alesetek elhárítására minden 
lehetőt elkövetni s annak a kívánságának 
adott kifejezést, hogy a tanfolyamon tanul
takat mennél ritkábban kelljen alkalmazniok.

— Fagy es hu. A múlt héten még olyan 
meleg veröfényes, szinte tavaszias időjárás 
volt Léván, hogy Galambos István Barsi- 
utcai kertjében másodszor is kivirágzott az 
almafa. de most már olyannyira lehűlt a 
levegő, hogy éjszaka fagyok is vannak. 
Körmöcbányáról meg pláne már havazást 
jelentettek szerdán. A városban többfelé 
délután is füstölgő kémények arról tanús
kodnak, hogy odabent a szobákban már 
szintén téli nótát duruzsolnak a kályhák.

— Meghalt szántás közben Koncz István 
lévai fiatal gazdaimber hétfőn reggel ki-

1 ment a földjére szántani, otthon azt mondta, 
hogy délre elvégzi a szántást és ekkorra 
otthon is lesz. De bizony még késő dél
után sem volt otthon. Feleségének már 
gyanús volt hosszas elmaradása, kiment a 
szántóföldre és az urát holtan találta az 
eke mellett, kezében tartva a gyeplőt és 
az ostort. Koncz szívbajos ember volt, bi
zonyára egy roham ölte meg. Ismerősei 
nagyon sajnálják a fiatal gazdát, akit jóra- 
való, derék embernek ismertek.

—  A Lévai 8zinpártoló egyesület alakuló 
közgyűlése. Belcsák László kir. közjegyző •  
hét folyamán bocsájtotta szét az alapítók 
nevéber a szinpártoló egyesület alakuló 
közgyűlésére szóló meghívókat. A köz
gyűlés október 19-én d e. 11 órakor lesz 
a városháza tanácstermében, ahová ezúton 
is meghivatnak mindazok, akik a lévai 
színészet ügye iránt érdeklődnek. Az ala
kuló közgyűlés megalkotja az alapszabá
lyokat, megválasztja a tisztikart, választ
mányt és a szinügyi bizottságot.

— József főherceg családjával e hó 
végéig marad Kistapolcsányban. ahonnan 
egyenesen budai palotájukba költöznek.

—  Iskoiaavatás. A kiskálnai ref. egyház 
okt. 19-én d. u. avatja föl uj iskoláját 
ünnepély keretében. Az avató beszédet 
P ata y  K ároly  esperes fogja mondani.

— A Garamszentbenedeki róm. kath. taní
tók köre a múlt héten tartotta meg évi köz
gyűlését. A vártemplomban tartott szentmi
se után a szövetkezet helyiségében K lacsán-  
szky J ó z s e f  kistapolcsányi plébános, az 
újonnan kinevezett kerületi tanfelügyelő 
nyitotta meg a gyűlést, beszédében első
sorban is üdvözölte T o m csá n y i J á n o s  királyi 
tanfelügyelőt, mint az állam képviselőjét, a 
jelenlévő papságot és a kör tagjait. Beszé
de további folyamán a valláserkölcsi neve
lést és a hazaszeretet ápolását ajánlotta a 
tanitók figyelmébe, köszönetét mondott a 
királyi tanfelügyelőnek, amiért oly nagy ér
deklődéssel viseltetik a kör iránt. Ezután 
Tomcsányi János mondott beszédet, a- 
me.yben idézte a nagysallói tanitógyülés 
elnökének szavait, melylyel a tanítóságot 
önművelődésre buzdította, amit a kör tag
jai továbbképző tanfolyamok hallgatásával, 
pedagógiai munkák és könyvek olvasásával 
és utazások áital érhetnek el Az elnöki 
jelentés során felolvasták a hercegprímás 
és a főtanfelügyelő köszönő iratát, és az 
egyh. segédtanfelügyelő leiratát, melyben 
újabb szociális irányú müvek kidolgozásá
ra szólítja fel a kör tagjait. Élénk tetszést 
keltett C sern ik  A lajos  nagyherestyéni plé
bános értekezése, melyet „A kath. társada
lom érdeklődésének felkeltése az iskolaügy 
iránt- cimen tartott. Az előadónak szak
szerű felolvasásáéit jegyzőkönyvi köszöne
tét szavazott a közgyűlés. A pénztári szám
adások megvizsgálása után a pénztáros 
évi jelentését tudomásul vették és a fel
mentvényt megadták. A jövő évi közgyűlés 
helyéül Kistapoicsányt jelölték kt. Molnár 
G yula  világi < liiök indítványára elhatároz
ták. hogy a Tanitók házának a jövőben 
évente tiz korona helyett húszat küldenek.

i Dr. Novotny János barstaszári plébános, 
kér. lanfelügyelő felhívta a kör tagjait az 
újabb irányú slöjd tanítására. Ezután ötven 
korona pályadijai tűztek ki 1914. ápr. el
sejei lejárattal a következő tétel kidolgo
zására : Miként tehető legeredményesebbé 
a fogalmazás tanítása ? Végül a tisztujitást 
ejtették meg. A kör világi elnöke nem fo
gadván el újból a tisztséget, egyhangúlag 
K u p p is  Gézái választották elnökké, L u k d -  
csik Já n o si jegyzővé és id. Wdgner Jánost  
pénztárossá. Délben társasebéd volt a szö
vetkezet helyiségében, amikor is számos 
felköszöntőt mondtak
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—  Terjed a vörheny. Nagykoszmályi tu- j 
dósitónk jelenti, hogy a községben föllé- j 
pett vörhenyjárvány mind nagyobb ará- i 
ryokat ölt, tömeges megbetegedések történ- j 
nek naponta és mindennapra jut egy ha- j 
lőtt is. Vannak családok, ahol két gyér- * 
meket is siratnak. Zsjak Jakab kisbirónak 
három gyermeke halt meg vörhenyben. A 
f. hó 3-án megtartott hatósági orvosi vizs
gálat óta 13 gyermek halt meg a kis falu
ban. De nem is csoda, hogy terjed a jár
vány, mert a nép teljesen indolens a ha
tósági intézkedésekkel szemben. Mindenre 
csak azt mondják, hogy „to je od Boha* 
(Istentől van). Elkülönítésről szó sincs, a 
beteg gyermekekkel érintkeznek az egész
ségesek, akik még a halottat nézni is el
járnak. Sok helyen még a járványos beteg
séget hirdető piros falragaszt sem teszik ki. 
Az orvos intézkedésére, a jegyző és tanító 
figyelmeztetésére rá sem hederitenek, igy a 
betegséget még Óbarsra is elhurcolták. Itt 
csak egy erélyes hatósági beavatkozás van 
hivatva segíteni, amint azt a főszolgabiró- 
ságnál a községből már kérték is, mert ha 
ez tovább is Igyen folytatódik, a lakós- 
ság alsó generációja épp úgy ki fog pusz
tulni, mint 1905-ben.

— Értesítés. Göndör Aurél kabarémü- 
vész megbetegedett, ennek következtében 
Léván a Láng kávéházba hirdetett estélyét 
bizonytalan időre elhalasztotta.

—  A barsmegyei gazdasági egyesület köz
gyűlése november 8-án Léván lesz m eg
tartva a következő tárgysorral: 1. Az O M G E  
által javasolt népfőiskolák tervezete. 2 Ál- 
latdijazások és a teielési verseny eredmé
nyéről titkári jelentés. 3. Kisgazdák kérelme 
a mázsaházaknál beszüntetett ellenőröknek 
a jövőévbeni alkalmazása tárgyában. 4. 
Gazdasági akadémiai tanárok közreműkö
désével tartandó előadások idejének és az 
előadások tárgyának kitűzése 5 Léván 
létesítendő konyhakertészet támogatása tár
gyában előterjesztés. 6. Átiratok, indítvá
nyok.

—  A jegyzők fizetésének rendezése. A 
.M agyar Közigazgatás* cimü szaklap ér
tesülése szerint a jegyzők és segédjegyzők 
fizetésének rendezésére vonatkozó törvény- 
javaslat már teljesen kész. A belügyminisz
ter azonban, mielőtt a törvényhozás elé 
terjesztené, a jegyzők vezetőivel óhajtja 
megismertetni. belügyminisztériumban a 
törvényjavaslat megismertetése céljából 
szaktanácskozmányt tartanak, amelyre az 
országos jegyzői egyesület vezetőit is meg
hívják. Tehát másokat is. A javaslatot előre 
nem adják ki a szaktanácskozmány tag
jainak, tehát a jegyzőknek sem, hogy azt 
előre áttanulmányozhassák s igy a tanács- 
kozmány alkalmával ahhoz alaposan hoz
zászólhassanak. Az előadó felolvassa a 
javaslatot, a szaktanácskozmány tagjai egy 
szeri hallásra meg sem érhetik azt, annál 
kevésbbé mutathatnak rá annak hibáira és 
hátrányos következményeire A belügymi
niszter atyai gondoskodását azonban egy
szeri hallásra is megértik és bizonyára 
hálás köszönettel honorálják. A belügymi
nisztert aztán vád nem érheti. ígéretét meg
tartotta. A javaslatot az érdekelt jegyzők
nek is bemutatta; nem tehet róla, hogy a 
a jegyzők azon változtatni valót nem ta
láltak.

— A Lévai Apolló Mozpószinház vasárna
pi műsora a kedvelt Pathé-filmekből van 
összeállítva, igy ez csak fokozni fogja si
kerét. A jó műsorból első helyen említendő 
az a kedves 2 felvonásos vígjáték, melyet 
Mariska babája címen a Com. Francaise 
tagjai adnak elő nagy művészettel. Egy 
hercegnő kálváriája cimen pedig egy hatá
sos dráma kerül sorra. Az annyira kedvelt 
aktuális Pathé-ujságontkivül fel kell emlí
tenünk még azt is, hogy Róma látképe is 
be lesz mutatva s a műsort a szokott ka
cagtató bohóságok egészítik ki. Itt említjük 
meg azt is, hogy szerdán válogatott műsor 
keretében az olasz Bazzi nővérek, ballet- 
táncosnők fognak szerepelni nemzetközi 
táncokkal, mielőtt két estén keresztül a 
Vigadó kávéházban lépnek fel ének és ze
ne hangversenyben.

— Tolvaj chinai házaló. Tse Jaon Fon, 
egy 22 éves, a chinai Marchandból szár
mazó házaló, aki fantasztikus apró szob
rocskáival utazza be az egész világot, mesz- 
sze hazájától, összeütközésbe került a tör
vénynyel, mert nagyon megtetszett neki egy 
kis csillogó csecse becse. A fiatal haxaló e 
hó 13-án Bársony Comél oroszkai cukor- 
gyári tisztviselő szobájából ellopott egy 
női aranyláncot. A csendőrség a chinait a 
csatai vasúti állomáson fogta el. A házaló 
tagadta a lopást, de végre is megtörött és 
bevallotta, azt hozván föl mentő okul, hogy 
nem tudta, hogy az 300 koronát érő do
log, legföljebb öt koronára taksálta. A lánc 
is előkerült az alól a pad alól, ahol a vá
róteremben ült. És most a kis chinai, ma
gyar börtönben piheni ki hosszú utalásai
nak fáradalmát és bizonyára fájó szívvel 
gondol messzi hazájára, ahol felesége és 
három apró gyereke imádkozik a családi 
bálványokhoz, hogy óvják meg távollevő 
atyjukat.

— Elhullott altatok kötelező bejelentése.
A földmivelcsüpyi miniszter a napokban 
rendeletet bocsájtott ki, melyben szigorú 
büntetés terhe alatt kötelezi az állattulaj
donosokat, mészáros és henteseket, pász
torokat és gyepmestereket, hogy a meg
betegedett, elhullott vagy kiirtott állatokat 
a városi illetve községi elöljáróságnak 
azonnal jelentsék be. A rendeletnek az a 
célja, hogy a ragályos állatbetegségek ellen 
a hatóságok idejében megtehessék •  kellő 
óvóintézkedéseket, éppen ezért nem kell 
bejelenteni azon betegségeket, melyek külső 
sérülés vagy csonttörésből erednek.

— Megbízás. A hontmegyei Apátmarót 
községben létesített népies mintagazdaság 
ellenőrzésével Ács Bódog lévai gazd. ta
nárt bízta meg a földm. miniszter.

— Emelik a vasúti mellókilletéket. Az
osztrák kormány a magyar kormánynyal 
egyetértőleg elhatározta, hogy a vasútnál a 
fel- és lerakási valamint a mázsálási dija
kat november elsejével felemeli.

Uj rend a postán. Október elsejétől 
Magyarország, Ausztria és Németország te
rületére küldött pénzesleveleket ezer koroná
ig, illetve nyolcszáz márkáig terhelten után- 
véttellel is lehet feladni. Az u) rend 10 
fillérrel drágítja meg a portót. Más orszá
gokra nézve a régebbi szabályok marad
nak érvényben.

— Emésztési zavarok asecsemöknél, has
menés, hányszékelés, bélhurut stb. mindig 
csak helytelen táplálás Következményei és 
e rettegett betegségek már sok gondot és 
bánatot szereztek az aggódó szülőknek. 
Ha azt akarja, hogy gyermeke egy igazán

jóizü és könnyen emészthető táplálék mel
lett szépen "fejlődjék, úgy adjon kedvencé
nek Nestlé-féle gyermeklisztet. Próbadobo
zokat tejesen díjtalanul küld a Henri Nestlé 
cég, Wien I. Biberstrasse.

—  Gyújtogatások. Vámosladány már ré
gen nevezetes arról, hogy nincs község a 
megyében, ahol olyan gyakoriak volnának 
a tüzek mint ott. Azelőtt a crendőrség 
szinte tudta, hogy legközelebb melyik utca
soron lesz tűz, de most, hogy már a falu 
házainak nagy része cserépzsindely alatt 
áll, ritkábbak a tüzek is. Az elmúlt napok
ban azonban kétszer égett egymásután. A  
szőlőben két présház égett le, 1230 K ér
tékben. A csendőrség kinyomozta, hogy a 
présházakat Palásti Jónás gyújtotta föl. 
Nagy Andrásnak pajtája és gabonasztagja 
égett le. A gazda már az 1600 K biztosítási

i dijat is felvette, amikor a csendőrség ala
pos bizonyítékok alapján öngyujtás miatt 
eljárást indított ellene. Mindkettőjüket fel
jelentették a kir. ügyészségnél.

Uj eljárás a sertésvósz elleni védekezésnél.
Október elsejétől uj rend lépett életbe a 
sertésvész elleni óviutézkedések megtételé
nél. Megszűnt elsősorban az a helytelen, a 
gazdákra nézve káros s a nagy közönségnek 

is alaptalanul károkat okozó rendszer, 
amely szerint egy sertés megbetegedése 
esetén is, az egész községet zár alá vették, 
és ezzel sokszor hónapokig tönkre tették 
egész vidék piacait és vásárjait. Október 
elsejétől kezdve sokkal helyesebben kezelik 
a gazdaközönségnek ezt a rendkívül fontos 
ügyét. Ugyanis ezentúl minden községet 
kerületekre osztanak s tömegesebb sertés
megbetegedések esetében is legfölebb csak 
azt a kerületet veszik zár alá, amelyikben 
legalább huszonöt sertésmegbetegedés for
dult elő. Amig a megbetegedések száma 
egy-egy kerületben ezt a számot el nem 
éri, addig csak a fertőzött udvar kerül zár 
alá.

—  Kitüntetés. A Menthomol malátacu
korkák folyékony töltelékkel, Egger A. Pia 
csász. és kir. udv. szállító bécsi cég ked
velt különleges gyártmánya a III. Nemzet
közi Gyógyszerészeti Kiállításon a legna
gyobb kitüntetést: a nagy aranyérmet és 
az állami dijat kapta. Ez a legékesebb bi
zonyítéka annak, mily kiváló készítmény az 
általánosan kedvelt Menthomol-cukorka, 
mely minden gyógyszertárban és drogériá
ban kapható.

—  Állami szölővesszők eladása. Ások a
barsmegyei szőlőbirtokosok, akik az állami 
szőlőtelepekről vesszőt vagy oltványokat 
óhajtanak szerezni, ajánlataikat a fajta, 
minőség és mennyiség szerinti megjelölése 
s a kiültetés helyének és a szállításra vo
natkozó adatoknak pontos feltüntetése mel
lett legkésőbb november végéig a balassa
gyarmati szőlészeti és borászati felügyelő
séghez adják be. Az állami szölővesszők 
kizárólag hazai szőlőbirtokosoknak a kö
vetkező árak mellett adatnak el: Amerikai 
fajtájú szölővesszők: I. oszt. sima vesszők 
ezre 16 K, II. oszt. 8 K, 1. oszt. gyöksres 
vesszők ezre 32 K, II. oszt. 16 K. Európai 
fajtájú szölővesszők, bort-termö fajták: I. 
oszt sima vesszők ezre 10 K, 11. oszt. 5 
K, 1. oszt. gyökeres vesszők ezre 20 K, II. 
oszt. 10 K. Csemege fajták: I. oszt sima

' vesszők ezre 16 K, II. oszt. 8 K, I. oszt. 
gyökeres vesszők ezre 32 K, II. oszt. 16 
K. Szőlőoltványok: gyökeres fás szölöolt- 
ványok ezre 240 K, sima zöld szőlőolt- 
ványek ezre 120 K. A csomagolás költsé-

Tanár neje német és francia órákat ad leányoknak. KOSSUTHUTCA 18. =
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Se az áraxban benfogaltatik, a vasúti vitel- 
órek azonban a vevőt terhelik és az el

adási árak utánvétel utján szedetnek be.
— Darwln-könyvtár E címmel uj vállalat 

indult meg a napokban. Eddig csak szép- 
irodalmi dolgokat lehetett megkapni olcsó 
füzetes kiadásban, de most a Darwin- 
könyvtár révén a legnagyobb természet
tudósok népszerű munkáit is megkapjuk 
néhány fillérért. A vállalat I. füzete Böls- 
chének egyik legszebb csevegését hozza 
.Utazás a hold körül" címen. A holdnak 

* amúgy is érdekes titkait a Bölsche utó i’ 
1 érhetetlen, szines előadásában megismerni, 

bizonyára elsőrangú szellemi csemege. De 
nem kevésbé értékes a 2. füzet sem, Darwin: 
.A z ösktönről" c. kisebb értekezése. A 
nagy mesternek e kis munkájában, amelyik 

' csak halála után került nyilvánosságra, 
voltaképen benne van az ö egész felfogása 
az élet mibenlétéről, de jóval érdekesebb 
és vonzóbb előadásban, mint nagy mü
veiben. A Darwin-könyvtárt dr. Fülöp 
Zsigmond szerkeszti, az egyes füzetek ára 
60 fillér a könyvkereskedésben, de a Darwin  
folyóirat előfizetői ingyen mellékletül kap- 

' ják Őket (évenkint 8 at). Ahol könyvkeres
kedésben nem kaphatók bélyegek ellené- 
aen megküldi a kiadóhivatal: Budapest, 
VI. Andrássy u t  60.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések : 
Kajan József Macsuha Mária: Paula Mária. 
Bús István Tóth Julianna: Julianna. Kiszela 
István Kopa Julianna: Mária. Kovács La
jos Kis Julianna: Gizella. Madarassy István 
Szentimrey Margit: Iván Béla. Miskó Géza 
Potrovszky Lujza: Béla. Kristóf Péter La
katos Mária: Mária. Halálozás: Pieska 
János 3 hónapos bélhurut, Koncz István 
3$ éves szivizomfajulás, özv. Iván Jánosné 
59 éves szivbénulás.

A közönség köréből.
Mindazon ismerőseink és barátaink, kik 

boldogult nővérem, Dr. Kólón Albertné 
elhalálozása alkalmából mérhetetlen fájdal
mamat részvétükkel enyhíteni szívesek vol
tak; fogadják ez utón hálás köszönetemet

Weű§ K ilm ánné.

+ H  ö 1 g y e k-|-
Havibaj kiaiaradásakor rendeljék meg bizalommal —  
boaazabb elmaradásnál is -  fájdalom nélkül biztosan 
haté, veszélytelen csepeinket. l-sfl erejű: márka 4.50, 
orfts természetüknél: márka 6.50. Gyors: diszkrét, vám- 
maatea szélütés, magyar utasítással.

11 '  n  Titoktartás
■ In d á n  m á n  k é i é n a é g a s  h a n t i  j i t  v á n y .

Gébanford Laboratórium X. 12, L. Schwitzer, B a r i  in  W . 
• • •  ■ a r b u p g o r a t p a a a a .  */a

B ú z a -------------------------------------19.—
Á r p a ------------------------------------ 12.50 i 4 . -
R o z s -------------------------------------15. —
Z a b ------------------------------------------ - —

T e n g e r i ------------------------- 12 —  —

780/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

X. t.-c. 102. ^értelm ében ezennel köz
híré teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság
nak 1913 évi V 271/1 számú végzése követ
keztében dr Vajda Artúr bpesti ügyvéd által 
képviselt M ühltn Comp. Brothers cég javá
ra 456 K 90 f. s jár. erejéig 1913. évi jun. 
hó 10-én foganatosított biztosítási végrehaj
tás utján le- és felülfoglal: és 960 kor.-ra 
becsült következő ingóságok, u. m. több 
kazal szalma, lovak, lószerszámok és férfi 
nyergek nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiráság 
1913. évi V. 471/1 számú végzése folytán 
456 K 90 f tőkekövetelés, tnnek 1913. 
évi március hó 19-ik napjától járó 5 %  ka
matai és eddig összessn felmerült és 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
Kistőrén leendő megtartására 1913. évi okt. 
hó 21-ik napjának délutáni 7*3 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az. érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő Ingó
ságokat mások is le- és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
eien árverés az 1881. évi LX. t.-c 120. § 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1913. évi okt. 6 napján.
Karácsonyi Pál.

kir. bir. végrehajtó

Van szerencsém értesíteni a n. 
é. közönséget, hogy az őazi idény- 
p« naffymenylséjrfl honi és 
külföldi szöveteket szereztem 
bemelyekböl a lehető legjutányosabban 
készítek különböző férfiöltönyeket. 
Mintákkal kívánatra házhoz ia 

elmegyek.
ű z i vés p i i r t f o f f i i N t  k é r

Á B R A H Á M  P Á L
férfiszabó

Léva, Bottka utca 15. szám.
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Olasz ének és zene cso
port a \ ? i g a d ó b a n l
A Bazza-féle olasz ének és 
zenecsoport kőrútjában Lévát 
is felkeresi, hétfőn és kedden 
(20 és 21-én) a városi vigadó 

kávéházban olasz ének és 
zene hangversenyt rendez. 

—  Belépődíj nincsen —  
----- — -#[=□•— -----

Szerdán f. hó 22-én a szín
házteremben válogatott mozi
műsor keretében fellépnek a 

B a z z a  n ő v é re k , 
S ig n o r in a  A ttigo lina  

f o n n i  ős L id a ,  
híres nemzetközi exentrikusok, 
a világhírű Szlovianszki orosz 
ballet-társulat v. tagjai s be
mutatják nemzetközi táncaikat. 
Az olaszokat mindenütt jó mű
vészeknek ismerik, így a lévai 
közönségnek is pár kellemes 

estében lesz része.

M e d g y a s z a y  S á n d o r
villanyeröre berendezett hentes áruk gyára
----------------  D E B R K C Z E N .  ----------------

Ajánlja szalonna, zsiradék é t füstölt hentes 
áru gyártmányait szigorúan a napi árak 
mellett, postai és vasúti küldemények a 

legpontosabban eszközöltetnek.

Előnyös
feltételek mellett azonnal eladó 
a  Koháry-utca51.sz. ház. Rend
kívül kedvező vétel. Bővebbet 
a benne levő tulajdonosnál.
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Az ázsiai kolera terjedését csakis a közönség közreműködésével lehet 
megakadályozni.

Feltétlenül szükséges, hogy minden házban legyen készletben megbíz
ható fertőtlenitö-szer és használjuk azt a niosdóvizhez többször naponta, 
különösen ha nagyforgalmu helyeken fordultunk meg. A legtökéletesebb 
fertötlenitő-szer a

KÖHÖGÉS, R EK ED TS ÉG  6a H U R U T  
ellen n in cs  jobb, m int a v a ló d i

J E N T H O M -C U K O R K Á K "
Hatásuk gyors és biztos, nagyon kellemes 
jó izüek, a gyomrot nem rontják, az étvá
gyat elősegítik. — A köhögési ingert, va
lamint a hangszálak kifáradását megakadá
lyozzák, miért is énekesek, színészek, pa
pok, szónokok állandóan használják. —  
Dohányzóknak nélkülözhetetlen a száj üdi- 
tésére és a ^ohányszag eltávolítására. Ára 

I do boz 40 fillé r.
Kapható minden gyógyszertárban és drogé
riában. — Vásárlásnál vigyázzunk a 
„Menthomol" névre, melynek minden dobo
zán a fent látható 4 gnóm alaknak rajta

“ysf- EGGEfi fl. Flfl,
csász. és kir. udvari szállító, Bécs.

Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb 
sqyszeri átriörzsölése ezẑ i. telér más 
w/appanrtl vnló 3-szoros atríorzsö-
I éh S - - - - - - -

Tisztaságért szavatossí^í
Vasárnap érdekes műsor kerül bemutatásra a MOZIBAN.
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Kűhn Manó kályhásmester
_____Mozaik és Mükölap gyártó Léva-----------

50 °/o tüzelő anyag megtakarítás. 
Kellemes és egészséges fűtés ha kályháit 

az általam feltalált mód- 
szer szerint rakatja.

Cokszés szénftl- 
tésre igen alkalmas.
Elvállalom uj kályhák és 
tűzhelyek elállítását a 
legdiszessebb kivitelig.
Továbt a már haszná
latban levő kályháknak 
az uj módszerre való 

___  átalakítását.

Az építtető közönség becses figyelmét fel
hívom saját gyártmányú

Mozaik es műkő
járda lapjaimra egyszerű és díszes 
kivitelben, melyek állandóan na
gyobb mennyiségben raktáron van
nak, vagy tetszés szerinti kivitelben 

is rendelhetők.

fVffl éve fenálló 
V tl  mészáros-, hentes-
üzlet, füszerkereskedéssel, pálinka
méréssel és trafikkal valamint pék* 
üzlettel, házzal együtt más vállal
kozás miatt Zseliien eladó. Érdek
lődők felvilágositáit nyernek Klein 

Benő cégnél Léván.

KÁLMÁN FERENCZ
m ű b u t o r  a s z t a l o s

Z ia r n ó c z a , B a rs m e g y e .
Raktáron tart saját készitményü legújabb stylü 

szobabútorokat, hált' sédlő és konyha berende
zéseket, díványokat, valamint az összes elképzel
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlás’ forrósa.

Bútort saját butorszáilitó-kocsij/ mrhovi ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás. Kívánatra 

megjelenek. P á r t o l j u k  a  m a g y a r  i p a r *  ,

énzt!
takarít meg, ha ruha
szükségletét
KürtiGusztáv és leányka
ruhaáruházában szerzi be, Léva.

Fiókok: Érsekújvár, Eperjes.
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb rak tára :

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid láncoskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése és felállítása jutányos árakban

megérkeztek.
Buba és costüm szövetek hozzávaló díszekkel. 

Női fehérneműik és egész mennyasszonyi kelengyék. 
___________ Legújabb férfi divatezikkek.

Nyomatott Sctaulcz Ignácznál Lévan.
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