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Beszámoló az iparról.
Az Országos Iparegyesület, mint 

minden évben, úgy az idén is min
den'részletre kiterjedő jelentésben 
számol be azon mozgalmakról és 
hullámzásokról, amelyek hazánk 
ipari életében végbe mentek, úgy
szintén beszámol azokról a munká
latokról is, melyek az ipar fej
lesztése érdekében folynak. Tekin
tettel iparöző városunkra, nem ér
dektelen dolog e jelentéssel foglal
koznunk.

Mindjárt a bevezetésben olyan 
pontot találunk, amely éppen a 
mai napokban fájdalommal tölthet 
el bennünket. A jelentés vonatko
zik a m ulfévi gazdasági válságra 
és a következőket m ondja: „a 
pénzszükség, a munkahiány, meg
nehezítették az ipar boldogulását 
és a nagy bajok mellett még inkább 
éreztük "a magyar ipar legnagyobb 
csapását, a magyar fogyasztó" kö
zönség pártfogásának megcsappa
nását.* „Továbbá az iparellenes 
áramlatok és többek közt az ipari 
szövetkezeti ügy terén beállott 
visszafejlődés szomorú stációk a 
múlt évi ipar történetében."

Ezek bizony szomorú dolgok ép
pen a válságos időkben, azokban 
a napokban, amikor az úgynevezett 
értelmiségi pályák csődje, nyomo
rúsága, mindenfelől s minduntalan 
hangoztatja, hogy az ifjúságot na
gyobb számban kell ipari pályára 
nevelni. De micsoda reménnyel

fordulhat a szülő jó szándéka mellett 
is az ipari paJya leié, ha előre 
tudja, hogy a logyasztóközönség 
közömbösségén vagy aziparelienes 
áramlatok igyekezetén megfeneklik 
a legjobb akarat is ?

A forgalmi statisztika is elrémitŐ 
számokban beszél ; a kereskedelmi • 
mérleg passzivitása haragos vád a 
magyar közönség ellen, amely frá
zisok tengerében úszkál; de tettei- ! 
ben érdekével és nagyralátó büsz
keségével ellentétesen cselekszik. 
Amikor itt benn minden drágul, 
amikor millió család megélhetése 
van a kockán, a külföldi iparcik
kekért, leginkább pedig nem a 
közszükségleti cikkekért egyre 
nagyobb összeget küld idegen or
szágba.

Van ugyan hiba az iparosságban 
is. Ezt sem szabad számon kívül 
hagynunk ; a magyar iparosság 
egy részének az a hibája, hogy 
vagy elhanyagolja vevőit, vagy 
nem törődve a konjunktúrákkal, 
drágábban kínálja ugyanazt, amit 
a külföld, még pedig jó minőség
ben is, olcsóbban szállíthat, vagy 
könnyelműen hiteleivé, az ebből 
eredő hiányokat szolid vevőire 
igyekszik áthárítani. Ezek mind 
olyan sarkalatos hibák, amelyek ki
irtására az iparosság vezetőinek 
kell törekedniük. És amikor joggal 
tesznek szemrehányást a közön
ségnek a honi ipar mellőzése mi
att, vizsgálják éz szívleljék meg a 
közönség jogos panaszait is. Az is

általiban tapasztalt hiba, hogy a 
magyar iparosság nem akarja ma 
sem felfogni a régi magyar köz
mondást : krajcárból lesz a forint, 
vagyis nem igyekszik a konzum- 
áruk gyártására és piacravitelére, 
pedig éppen a konzumárukért kap
ja tőlünk a külföld, leginkább 
azonban Ausztria a legtöbb fölös
leges milliót.

A magyar ipar mesterséges fej
lesztésére szükségünk van ; a ma
gyar népben sok ügyesség és ké
pesség rejlik, hiszen a külföldön 
foglalkoztatott magyar iparosok 
dicsérete erre a legjobb bizonyság. 
Ma már a tervszerű eljárás követ
keztében nagyobb számú bosnyák, 
török és már görög ifjú is tanul 
nálunk, akik ipari tudásukkal uj 
társadalmi és kereskedelmi össze
köttetésnek is tényezői lehetnek 
majd a Keleten. De az iparfejlesz
tési törvény alkalmazásában nem 
egy ferdeséget és céltalanságot lá
tott

Az iparfejlesztési törvény revízió
jára vonatkozó javaslatok, melye
ket az iparegyesület felterjeszt a 
kormányhoz, főbb pontjai : Az 
állami adókedvezmény fentartan- 
dó. Tíz évi adókedvezményt kell 
biztosítani minden olyan uj gyár
nak, amely kizárólag a nálunk 
még meg nem honosított uj ipar
cikkekkel kiván foglalkozni. Az 
állami kölcsönök lehetőleg hézag
pótló iparvállalatoknak és esetleg 
válságba jutott iparágaknak enge-

Ha nem ismeri a Meinl kávét
kísérelje meg ezen ideális 

keveréket

kapható * ' 
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kereskedésében bénán.
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délyezendők ; még pedig a régóta 
fennállott s váratlan válságba ke
rülő ipartelepeket, neip pedig a 
hiányosan vezetett, rosszul beren
dezett ipartelepeket kell megmen
teni. A gépeket nagy iparosoknak 
ne ajándékozzák, hanem inkább 
tegyék lehetővé, hogy egy központi 
megbízott helytől bármely jóravaló 
és hitelképes iparos a legelőnyö
sebben részletfizetésre szerezhesse 
be a szükséges gépeket. Ebből a ked
vezményből senki se legyen kizárható. 
A természetbeli előnyöket az ipar 
számára gyümölcsöztetni kell a 
vizierők kihasználása és a földgáz 
hozzáférhetővé tétele által. A föld
gáz megoldásának további halasz
tása helyett a gyakorlati akció 
terére keli lépni. Kívánja azután az 
emlékirat a megfelelő dijszabásked- 
vezményeket, nevezetesen Bosznia 
felé, a dunai átrakodási forgalom
ban, az ipari vidékek élelmezésének 
és szénnel való ellátásának meg- 
könnyitésére. Biztosítani kell a ha
zai iparnak minden munkát és köz- 
szállitást.

A kisipar érdekeit szintén felka
rolja az emlékirat. A kisiparosokat 
közvetlenül kell támogatni gépek
kel és készpénzzel. A gépeken 
kivül olcsó vagy ingyenes munka
helyek átengedése kívánatos a vá
rosok részéről. A közszáilitásokban 
bizonyos hányadot akisipar részére 
kell biztosítani. Fontos feladatul 
jelöli meg az emlékirat, az iparos

A titokzatos fürdövendég.
A hajó megérkiiett 1 Mint egy fejedelmi 

fehér hattyú, úgy siklott el a hullámok fö
lött. Egy rövidke fütty, Ja gép visszafelé 
forog, hatalmas tajtéktömegeket kavarva 
fö l: kidobják a hajókötelet. A fürdővendé
gek a kikötőhely körűi tolongtak, mint egy 
juhnyáj, integetnek, kiabálnak egymásnak, 
mig az utasok sürü tömegben sietnek a 
partra.

Legutolsónak egy magastermetü elegáns 
ur érkezett, akinek sötét arcszine és villogó 
szeme Jelárulta, hogy melegebb éghajlat 
alatt született Minden podgyászát az egy k 
szálloda szolgájára bízta, azután anélkül, 
hogy jobbra vagy balra nézett volna, egye
nesen a szállodába ment.

Néhány fiatal fürdőzö hölgy csudálattal 
rézéit az idegen után, azután összedugták 
a fejecskéjüket.

— Vájjon ki 'lehet ? Alighanem valami 
délvidéki, akit ide vonzott a mi tengerünk.

— Hála Istennek, csakhogy már egy 
sikkes ember is elvetődik ide egyszer. —- 
A reunionok sem igen érnek már valamit 
— nincs táncos,

— Igen, az igazgatóság törölni is akarja 
a szerdai reuniorokat.

Rövid szünet.

tanulók szakképzésének reformálá- 
■ sát és szervezését is ajánlja.

Ezekkel a kérdésekkel most ala
pos tanulmányozások és vizsgála
tok alapján fog még foglalkozni 
az egyesület.

Készséggel kellene támogatni a 
közvéleménynek is mindezeket a 
törekvéseket, melyek a magyar 
ipar s végeredményben az ország 

j közgazdaságának megerősítését cé- 
j lozzák, amire olyan nagy szüksé- 
\ günk van.
í _____

Iskola és tuberkulózis.
— El«6 közlemény. —

Aki korunk vezérlő eszméit majdan rend
szerbe foglalja, annak két mozgalom ton- 
tos szerepét kell elismernie. A „gyermek 
évszázada4* felismerte az emberi élet érté
két s feladatául tűzte egyrészt a legpusz
títóbb emberi járvány leküzdését, másrészt 
a zsenge gyermekkor legmesszebbmenő 
védelmét. Oly kórság ellen kezdtünk eré
lyesen küzdeni, még pedig kétségtelen si
kerrel, amely csak Magyarországon évente
70.000 embert ragad ki az élők sorából s 
Európában állandóan 5,000 000 embert tesz 
sinlödő beteggé. A tüdövész, száraz beteg
ség vagy gümőkór főként a 18—35. évek 
közt szedi áldozatait, de a gümős fertőzés 
rendesen a legzsengébb gyermekkorban 
jön létre. S ha talán kissé túloz is Behring, 
midőn azt mondja, hogy a gümőkórság 
oly dal utolsó akkordja, melynek első üte
meit a csecsemő bölcsőjénél énekelték, 
kétségtelen, hogy az ellene való védeke
zésnek a legfiatalabb gyermekkorban kell 
kezdődnie. Mióta Vülemin (1868) s utóbb 
Koch Róbert (1882) e pusztító népbeteg
ség lényegébe jobb betekintést engedtek, a

— Tudod Vera, igazán elragadó volt — 
igazi gentlemann . . .

Időközben a sokat emlegetett idegen 
elérkezett a szállodába és egy kényelmes, 
de különálló szobát kért. A kapus előtte 
haladt a lépcsőn, hóna alatt az idegenek 
vastag könyvével.

Egy nagyon elegáns sarokszoba meg
nyerte az idegen tetszését. A portás mély 
meghajlással az asztalra tette a könyvet, 
aztán eltűnt.

Darab idő múlva csöngettek, az idegen 
a besiető szolgának némi utasítást adott, 
azután lement. Németül beszélt, gyönge, 
idegenszerü kiejtéssel.

Amikor a szolga kihozta a könyvet, a 
portás és pincérek éhes farkasokként rá
vetették magukat. Nagy, durva vonásokkal 
volt beleírva a név : Luigi Canossa, Páris.

— Ez aztán mulatságos, — szólt a szol
ga nevetve. — Olasz neve van, németül 
beszél, Párisból jön és orosz könyveket 
olvas.

— Egyszerűen kozmopolita — szólt a 
portás méltóságteljesen és pödörgette a 
bajuszát.

Canossa ur ezalatt bement az irodába, 
hogy a szálloda igazgatójának bemutassa 
magát.

A maga kissé elfojtott és rövid, de kifo

küzdelem szilárdabb alapra támaszkodha
tott s végül Rőmer vizsgálatai beigazolták 
a gyermeki szervezet gyakori fertőzését s 
igy ennek védelmét egyik legfontosabb 
teendőnkké tették.

Állam és társadalom egy erkölcsi és 
anyagi alapokon nyugvó nagyszerű moz
galom szolgálatába állottak, midőn kitűz
ték a „Mentsük meg a tüdőbetegeket!* jel
szavát. A humanizmustól eltekintve, is azon 
óriási nemzetgazdasági kár, amely e java- 
korbeli betegek munkaképtelensége folytán 
az emberiséget sújtja, szinte parancsolólag 
kötelességünkké teszi az ellene való küz
delmet. A következőkben főként azon vé
delmi eszközöket fogjuk tárgyalni, amelyek az 
iskola keretén belül állnak rendelkezésünkre.

A tüdővész elleni védekezésnek 
kettős célja van: egyrészt a betegek gyó
gyítása, másrészt az egészségesek védelme. 
Mindkét feladat egyaránt fontos; a gyógyí
tással tulajdonképen a megelőzés ügyét is 
szolgáljuk, mivel a fertőzés forrását, a be
teg embert gyógyítva, csökkentjük a meg
betegedés terjesztőinek számát. Át kell 
tehát vinnünk a köztudatba, hogy a tüdö
vész — a régente vallott fatalisztikus fel
fogással ellentétben — gyógyítható s egyál
talán mindent el kell követnünk, hogy a 
legszélesebb alapokra fektetett felvilágosító 
és oktató munkával terjesszük a tüdövészre 
vonatkozó ismereteket. Az alsóbb nép
osztályok műveltségét emelnünk, hygiene- 
és tisztaságérzéküket fokoznunk kell, 
mert minél jobban kioktatjuk az egyeseket 
a gümőkór lényegéről és az ellene való 
küzdelem eszközeiről, annál inkább fogják 
maguicat és környezetüket megóvhatni. Ez 
azon tér, amelyen a tanítóság — hivatásá
ból kifolyólag — minden szociális tényező 
kött a legjobban működhetik a nép felvi
lágosításán és közegészségi viszonyaink 
javításán; eredményes munkát azonban 
csak akkor végezhet, ha ezen ismereteket 
külön tanfolyamokon szerzi meg. Ilyen kur
zusokat első ízben Chemnitzben rendeztek 
1908-ban s azóta e példát a legtöbb né-

gástalan modorában elmondta, hogy most 
Trouvilleből jött és ebben az éjszaki für
dőben szándékozik kissé megpihenni.

— Az ember túlságosan sokat mulat 
Franciaországban, — tette hozzá moso
lyogva.

— Megengedi? — szólt hirtelen és finom 
kezével a vendégek jegyzéke után nyúlt.

i Széles aranykarika s benne egy oorsónagy- 
ságu gyémánt fényével valósággal veszé
lyeztette az igazgató szemét.

— Kérem, tessék.
— Sokan vannak hölgyek? Gazdag, fi

nom hölgyek ? — kérdezte s tekintetét a 
névsorra szögezte.

Az igazgató kissé ,csudálkozva mondott 
igent.

— Köszönöm. — Könnyed meghajlással 
újra letette a névsort az asztalra, s ’ kiment 
az irodából.

Alig hogy kiment, egy sereg hölgy ron
tott be az ajtón.

— Kedves igaigató ur, ki s mi ő, és 
kinek hívják ? — szóltak mind kórusban.

Az igazgató elhelyezkedett a nagy, fonott 
karosszékben • nézte a ^hölgyeket a szem
üvegén keresztül.

— Hogy kicsoda, nem tudom, — azt sem 
tudom, hogy mi, — csak azt tudom, höl
gyeim, hogy Luigi Canossának hivják és
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met nagy város követte, indokolva azon 
tapasztalati ténnyel, hogy mig az utolsó 
30 évben a tüdővészhalandósag a szociális 
törvények jótéteményeit élvező munkások
nál mintegy 50°/ö-kal csökkent, addig az 
iskolaköteles korban aránylag emelkedett. 
(Kirchner.)

Ilyen tanfolyamokat orvosi előadók — 
lehetőleg szemléltető oktatással egybekötve 
— minden városban vagy járási székhe
lyen rendezhetnek, pl. a következő be
osztással:

A tüdővész s az ellene való küzde
lem általános ismertetése.

2. Iskola-hygiene és tuberkulózis.
3. Tuberkulózis a gyermekkorban s an

nak gyógyítása (rzanatoriumok, iskolasza
natóriumok, dispensairek, erdei iskolák, 
üdülő telepek stb.) Miután a tanítóság 
ezen ismereteket alaposan elsajátította, 
hasonló kurzusokat rendez — esetleg ve
tített képekkel, vagy táblákkal — a szülők 
és idősebb tanulók részére. E szemléltető 
oktatás előnyei kézenfekvők, mert a táb
lák az élőszó mulékony és közvetlen ha
tását messze felülmúlják, ha csak néhány 
egyszerű képet s rövid népszerű magya
rázó szöveget tartalmaznak is. Iskoláink
ban az Okolicsányi-Geiger-tipus terjedt 
el, amely két táblából áll. Az egyik „Mi 
terjeszti a tüdővészt?* felírással van el
látva és hazai viszonyainkhoz mérten a 
fertőzés módjait mutatja be; a másik („Mi 
óv meg bennünket a tüdővésztől?1*) a 
megelőzés eszközeit szemlélteti. E táblák
nak az iskolák részére való beszerzését a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium is 
ajánlotta.

Igen üpyes összeállítású a New-York 
State Department of Health táblája, ame
lyen 4 sorban 22 kis ábra foglal helyet; 
ezek közül 17 a megelőzés (prophyíaxis) 
érzékitésére, 5 a gyógyítás jelképezésére 
szolgál. Jól áttekinthető továbbá a néme
tek 4 képből álló sorozata. A tüdővész

elleni propagandát jól szolgálhatják rek
lámképek és képeslapok, amilyenek külö
nösen az északamerikai Egyesült Államok
ban kerülnek millió számra kiosztásia. 
Végül küzdelmünknek minél szélesebb kör
ben való terjesztésére napjaink legkedvel
tebb oktató szórakozását: a mozgószinhá- 
zat is felhasználnatjuk (Edisonnak „John 
Bond ébredése* cimü filmje és egyebek).

Dr. Laufer Lipót.

A Reviczky-Társaságbcl.
— Pósa Lajos és Kiss József, meg a 

Reviczky-Társaság. —
Pósa Lajos, a gyermekek melegszívű, 

játszi kedvű poétája meghalt. A gyermek- 
világ és a felnőttek nagy serege, akik kis
korukban szintén mind Pósa Lajos csengő
bongó versein mulattak, lelkesedtek és 
ezekből a versekből szívták magukba a 
jó érzelmeket, a magyar haza iránti nagy 
lángolást, továbbá az irodalmi társaságok 
és a hivatalos körök csak nemrég ünne
pelték őt oly megható módon, ahogy még 
egy költőt sem ünnepeltek Pósa Lajos előtt, 
aki nevét az egész életre kitörülhetetlenül 
irta bele ezernyi-azer piciny, de lelkesen 
dobogó szívbe.

S ez az ember nincs többé a földön . . .  
Hogy történhetett az, hogy meghalt? — 
kérdezzük önmagunktól, fájó szívvel. Hi
szen Pósa bácsinak örökkön-örökké élni 
kellett volna. Nem is gondoltunk arra 
soha, hogy egyszer csak meghal . . . Min
dig azt hittük, hogy unokáink, de még 
azok unokái is csak azon fehérnek, ősz
nek fogják őt látni képzeletük világán ke
resztül, mikor ragyogó szemmel, meleg
séggel telt szivvel fogják olvasgatni ked
ves írásait, mint hajdan mi láttuk őt, ma 
már embernyi emberek, akik az ő versein 
keresztül kötöttünk soha meg nem szűnő 
barátságot az irodalommal . . .

Pósa Lajos a magyar irodalomban ha
tárjelző. Társadalmunk idősebb tagjai még 
emlékeznek sivár gyermekségükre. Nekik 
nem igen volt mit olvasniok. Hoffmann és 
Schmidt Kristóf német meséit, szentimen
tális történeteit olvasták fanyar kedvetlen
séggel. Pósa Lajos volt az, aki megterem
tette a magyar ifjúsági irodalmat. Az ő 
nyomán szinte irodalmi divattá lett a gyer
meki lélekkel foglalkozni s ma már a leg
előkelőbb irók is szerencséjüknek tartják, 
hogy gyermekeknek írhatnak. És van már 
ifjúsági irodalmunk fényes, hatalmas, a 
külföldi ifjúsági irodalommal vételkedő. S 
ez Pósa Lajosnak az érdeme.

Pósa Lajost nemrég, negyven éves írói 
jubileuma alkalmából a lévai Reviczky- 
Társaság tiszteleti tagjává választotta. Iga
zán mélyen megható az a levél, amiben 
köszönet mond ezért, a beteg költő he
lyett a felesége. A levél, mit itt közlünk, 
már a Liget szanatóriumban, ahol a nagy 
beteget ápolták, julius 1-én kelt s Köves- 
kuti Jenő elnöknek van címezve.

„Mélyen tisztelt elnök ur!
Ágyban fekvő beteg jó uram nevében 

én, a vele érező, vele gondolkozó hitvese 
mondok ezúttal hálás köszönetét, az általa 
is nagyra becsült, szeretett költő társa 
szellemét kegyelettel őrző és istápoló nagy
érdemű Reviczky-Társaság mélyen tisztelt 
elnökének, úgy az irodalmi társaság min
den lelkes tagjának, jó uram missziót tel
jesítő munkásságát elismerő jóindulatú 
nyilvánításáért s nagyrabecsült irodalmi 
társaságuk tiszteletbeli tagjává történt meg
választásáért. Isten áldása legyen a költő 
emlékének oltárt emelő pásztorain! Nemes 
lelkűk szította Őrtüzei soha ki ne aludja
nak! Mert mig azok az őrtüzek bevilágíta
nak az éjszakába, addig a magyar szive 
verése hallatszik a nemzeti erkölcsök, szo
kások és érzésekben. Újólag mélységes 
köszönet jó uramat irodalmi társaságuk 
keblére zárásáért s vagyok kiváló tisztelet
tel hívük Pósa Lajotné "

azért jött, hogy megnézze a svéd hölgyeket.
— Igaz ez? — kérdezte tiz hölgy egy

szerre. És tiz pár sugárzó szem kereste az 
igazgató tekintetét. ‘De hirtelen a méltósá
gukra gondolva, az egyik hölgy megje
gyezte :

— Tulajdonképpen aaért jöttem, hogy a 
tervezett jótékonysági ünnepélyről tudako
zódjam.

Most aztán hirtelen valamennyinek jutott 
valami az eszébe, hogy miért is jöttek s a 
szegény igazgató már attól tartott, hogy 
elveszti az eszét.

Elérkezett a reunion napja! Ringó ke
ringő hangzott a teremben, de a tánc szo
katlanul lanyhán folyt, bár véletlenül ma 
nagyon sok volt a táncos. A hölgyek 
szörnyen kiöltöztek, de nagyon idegesnek 
és szórakozottnak látszottak. Ahányszor 
valaki uj ember jött a terembe, kíváncsian 
nézelődtek, de hiába: akit vártak, nem 
jött el. A bál a végéhez közeledett — 
éppen a füzértáncnak egy bonyodalmas 
figuráját járták, amikor a terem ajtaja meg
nyílt és (Jánossá lépett be rajta. Kifogás
talan estélyi ruhát viselt s a mellén! három 
gyémántcsillag tündökölt. Lassan siklott el 
a terem oszlopsora mellett s végül leült 
egy távoli sarokban.

A táncolók Elvesztették az ütemet; a

hölgyek azért, mert elgondolták, hogy talán 
a szerencse mosolyog le rájok, s az urak 
abban az igyekezetökben, hogy éppen 
olyan érdekeseknek lássanak, mint az idegen.

A karmester megadta a zenekarnak a 
jelt a befejezésre, az urak a helyeikre ve
zették hölgyeiket és nemsokára fényes me
netben vonult el a társaság Canossa mellett 
az étkezőtermek felé.

De mire a fényes menet visszajött — a 
titokzatos idegen eltűnt és vége volt a bál 
iránt való nagy érdeklődésnek.

A társaságból néhány öreg ur hiába 
igyekezett hozzá közeledni. Nagy udvarias
sággal és szeretetreméltósággal felelt meg 
a kérdéseikre, beszélt az utazásairól, de a 
vívó  ügyességével értett hozzá, mint tartsa 
magától távol őket is, a kérdéseiket is.

— Az Isten tudja mi rejlik mögötte, — 
szólt az idősebb katonatiszt egy másik 
fürdőiő urnák. — Attól tartok, hogy orosz 
kém.

— Nem, én inkább diplomatának nézem.
— Én meg egyszerűen valami gonosz

tevőnek ! — szólt egy fiatal ember, akinek 
a menyasszonya nagyon el volt ragadtatva 
Canossa úrtól.

A hölgyek sejtelmei egészen mások 'vol
tak. Az egyik azt állította, hogy álruhába 
bujt indiai fejedelem, a másik nagy gyé

mántbányák tulajdonosát látta benne, a 
harmadik francia grófnak nézte, aki bol
dogtalan a feleségével és a külföldön 
igyekszik őt elfelejteni.

Canossa mit sem tudott ezekről az iz
galmakról, folytatta az útját, mialatt bá
muló, kiváncsi és haragos pi'lantások kö
vették.

Vera meg Magda halálos ellensége lett 
egymásnak miatta. Az ok bár csekély volt, 
de mégis elég nagy volt arra, hogy aláássa 
a kettőjük barátságát. Egy nap benn ültek 
mind a ketten 'az olvasóteremben, amikor 
a titokzatos idegen bejött.

Magda véletlenül elejtette az újságot és 
amikor az idegen udvariasan lehajolt, hogy 
fölemelje és szeretetre méltó mosollyal oda
adja a hölgyeknek, Vera nyúlt utána s 
meleg hangon mondta : köszönöm.

Magda haragos pillantást vetett rá és 
azóta nem ismerték egymást.

De telt az idő és egyszer csak Canossa 
megint ott volt a hajó fedélzetén, hogy 
folytassa útját — senki sem tudta hova.

Abban a pillanatban, amint a fütty el
hangzott, az idegen a hajó Korlátjához kö
zeledett és felbocsájtott egy kék és sárga 
selyempapirosból készült léggömböt, ame
lyet a szél a partra hajtott. Amikor a gömb 
már vagy ötven méterre emelkedett, a kis
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Kiss József költőt, Reviczky Gyulának 
hajdani bensőséges barátját és támogató
ját a Reviczky-Társaság legutóbbi közgyű
lése szintén tiszteleti tagjává választotta. 
Az ősz mestert tudvalevőleg meleg ünnep
lésekben részesítették 70-ik évfordulója 
alkalmából, ezt az időt alkalmasnak vélte 
a R. T. is, hogy tiszteletét nyilvánítsa a nagy 
költő iránt.

Kiss József Trencsénteplicből az alanti 
táviratot intézte a Társaság elnökéhez.

„A Reviczky-Társaság tiszteletbeli tag
ságát magamra nézve nagy kitüntetésnek 
tekintem és köszönöm. Reviczky életrajz 
irói jóformán hallgatással mellőzik a köz
tem és Reviczky Gyula közt fennállott 
bensőséges baráti viszonyt. Önök úgy lá
tom jobban vannak informálva, ezt is kö
szönöm. Hála és üdvözlet. Kiss József."

H Í R E K .

— Halálozás. Tóth Ferenc, a lévai ura
dalom szentjánospusztai intézője csütörtö
kön délben váratlanul meghalt. Délelőtt 
még kint járt a szántóföldeken a dolgozó 
munkások között s délfelé tért haza. Nagy 
hőségről panaszkodott, majd családja kö
rében ebédhez ült, de mivel rosszul érezte 
magát, félbe hagyta az ebédet és olvas
gatni kezdett. Eközben annyira rosszul lett, 
hogy összeesett, a házbeliek besiettek 
hozzá, de segiteni már nem tudtak a 
szerencsétlen emberen, aki pár perc múlva 
kiszenvedett. Szivbénulás ölte meg a 38 
éves derék embert. Halálának hire Léván 
nagy részvétet keltett, mert kiváló egyéni
ségéért mindenfelé becsülésnek és tiszte
letnek örvendett. De fokozza a részvétet 
és az őszinte sajnálkozást az, hogy négy 
árvát hagyott maga után. Csütörtökön dél

csónak megnyílt és virágesö hullt a sok 
csodálkozva fölemelt fejre.

— Milyen kedves búcsú, — ujjongtak a 
hölgyek a virág után kapkodva, amelyet 
megcsókoltak. És mindenféle hangnemben 
zengették az idegennek a dicséretét. Ennél 
szellemesebb, kedvesebb dolgot még soha 
sem értak. Kár, hogy a búcsú jele volt.

De volt ám még egyébb is a kis csó
nakban. Apró cédulácskák keringtek a le
vegőben és hóként borították el a partot

Fölemelték és elolvasták: „Croll Lajos 
és Társa. Legnagyobb Simili gyémánt
raktár. Képviselőnk, Luigi Canossa ur is 
ezt a gyémántot viseli/*

A hölgyek leejtették a cédulácskákat és 
szinte egyszerre tört ki belőlük a kiáltás

— Közönséges reklámutazó.
Fenn, a park cukrászdájában Vera meg 

Magda jóízűen fogyasztotta a békekalácsot.
Radnai T.

után és másnap egész nap úgy Léváról, 
mint a vidékről nagyon sok ismerős és 
jóbarát kereste föl a gyászoló házat, hogy 
enyhítsék a mélyen sújtott család bánatát. 
A temetés iránt Holló Sándor, a megbol
dogultnak apósa intézkedik. Tóth Ferenc 
holttestét szombaton délután szülővárosába, 
Kiskunfélegyházára szállítják és ott helye
zik örök nyugalomra

— A közigazgatás köréből. A legutóbbi 
közgyűlésen szolgabiróvá megválasztott 
Hoffmann Pált a főispán szolgálattételre 
az oszlányi járásba osztotta be. A gelet- 
neki körorvosi állásra dr. Fröhlich Ármin 
budapesti és a jánosgyarmati körorvosi 
állásra dr. Kertész József hajdúböször
ményi kórházi orvos választatott meg.

— Kinevezés az adóhivatalban. A pénz
ügyminiszter Bajacsek János lévai adóhiva
tali pénztárost a VII. fiz. osztályba főpénz
tárossá nevezte ki.

— Értekezlet a lóvá—nyitrai vasút ügyé
ben. A vármegyénk és városunk fejlődésére 
nézve oly nagy jelentőségű léva—nyitrai 
vasúti vonal építésének ügyében Léván 
értekezlet tartatod, a vasúti bizottság és 
az épitővállalkozó cég részvételével, Báthy 
László elnöklete mellett. A vasút ügye 
ezidőszerint a következőképpen éli: Az 
építési költségeknek Bars- és Nyitra vár
megye, továbbá a községek s általában az 
érdekeltség által viselendő — 17 és fél 
százalékot tevő — része összesen 1,200.000 
koronát tesz ki. A mai felosztási terv sze
rint ebből az összegből 600.000 koronát 
Bars vármegye és ugyanannyit Nyitra vár
megye viselne. A Bars vármegyére előirány
zott 600.000 korona, a vállalkozó terve
zete szerint, akként oszlanék meg, hogy 
Bars vármegye által a nagysurányi vasút
tal kapcsolatban már megszavazott 288.000 
korona kiegészitetnék a vármegye által
300.000 koronára s a 600.000 korona má
sik felét képező 300.000 koronát a köz
ségek, 100.000 koronát, és Léva városa a 
Lévai urada'ommal, 200.000 koronát, fe
deznék. A vállalkozónak ezen tervezete 
nem helyeselhető, amennyiben nem veszi 
tekintetbe a nevezeti két vármegyében lé
tesítendő vasúti hálózat — megyénkénti — 
hosszát. A nyitramegyei szakasz*, ugyanis 
hosszabb, mint a barsmegyei s hozzá még 
kulturáltabb vidékeket szel át, ami kétsze
resen indokolttá tenné az ottani érdekelt
ség nagyobb arányú hozzájárulását "is. 
A magunk részéről azonban őrömmel lát
juk Léva városának és a vasúti bizottság
nak abbeli igyekezetét, mellyel Garamke- 
lecsény, Ujbars, stb. községeket is gbe 
akarja vonni a vasút érdekszférájába s ez
által nagyobb területet akar hozzá juttatni 
a vasút kiépítésével járó gazdasági elő
nyökhöz. A szóban levő uj vasúti vonal 
föltétlenül jobban szolgálja érdekeinket ha 
eme községek érintésével vezettetik és nem 
a léva—nágysurányi vonalat használja fel 
Verebélyig. Egy vasút építésénél minden 
esetre törekedni kell arra, hogy minél több 
község részesitessék a kultúrának abban 
az áldásában, amit a vasút jelent — el

tekintve attól, hogy ebben az esetben az 
anyagi hozzájárulás kérdése is könnyebb 
módon oldható meg. Ami kétszeresen vo
natkozik a jelen esetre.

— Az Orsolya-rend Garamauentbenedek- 
ben. A nagymultu ősi garamszentbenedeki 
apátság régi, lakatlan kolostora ezidősze
rint egy nagyjelentőségű terv központjában 
áll. Ugyanis a magyarországi Orsolya-rendi 
nővérek, akiknek Pozsonyban, Nagyszom
batban, Győrött, Nagyváradon és Kassán 
vannak kolostoraik, külön magyar tarto
mányba szeretnének tömörülni. Szándékuk 
megvalósítása céljából, mint értesülünk, tár
gyalásokba bocsájtkoztak ez esztergomi 
főkáptalannal, oly irányban, hogy a tar
tomány székhelyéül engedje át nekik a 
garamszentbenedeki apátság kolostorát. A 
garamszentbenedeki apátság majdnem egy 
idős Magyarországgal; még I. Géza kirá
lyunk alapította, akinek Barsnegyében bir
tokai voltak s igyjgyakran megfordult itt. 
Géza király az apátságnak Bars- és Nyitra- 
megyében és a Tiszamentén nagy javadal
makat adományozott és a kolostorba ben
césrendi szerzeteseket telepitett, akik a 
népet a keresztény vallásra téritették és 
több századon keresztül ezen a vidéken a 
nép lelki szükségletét látták el. Az ~apátl 
ság s annak kolostora, mely megerősített 
hely volt, sok zivataros időt élt át a há
borús világban. Az apátság most *z esz
tergomi főkáptalan birtokában van és mű
emlék gyanánt őrzik. Szép gótikus tem
ploma és műkincsei valamint az ott elte
metett törökverő ..hős Koháryak hamvai, e 
szerény tótnyelvfi községnek a mai napig 
is fenntartották régi nagy nevét. Hires mű
emléke és vadregényes gyönyörű vidéke 
sok idegent, amint tudjuk, még királyi s 
főhercegi vendégeket is vonzz. Egyébkén! 
a vár-kolostor most teljesen lakatlan. 1849- 
től csak a plébánia van elhelyezve benne, 
így tehát az orsolyiták által való birtokba 
vétele ellen nagyobb nehézség aligha gör
dülhet. Ha a főkáptalannal folyó tárgyalá
sok sikerre vezetnek, az orsolyiták központi 
székhelyükké Garamszentbenedeket teszik 
meg és az egyes kolostorokban fennálló 
noviciátusokat beszüntetve, az összss újon
cokat ide tömörítenék.

Viktor orgonamflvé.z, ™ T a s  orgona 
hangversenyt adott Kistapo csánvban, I  rk. 
Íö?cP # ° ^ an* A hai,Kverst' :1/en  megjelent

— Fürdés közben beleftilladt • Garasba.

Csernák István, Nyilramegye Nemes köz
ségbeli illetőségű 45 éves gazdasági mun
kás a zsellzi uradalomban dolgozott. A 
minap igen melege lett munka közben, 
mire elment a közeli Garamba fürödni. 
Társainak figyelmeztetése ellenére mind 
mélyebben hatolt be a vizbe, mig egyszer 

• csak az ár magával ragadta. Hulláját más
nap fogták ki.
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— Az igazságügy körébői. Szekszárdy 
József lévai kir. járósbirósági írnok kitün- > 
tetéssel és Ujlaky Ottó irodatiszt egyhan- ■ 
gulag letette az igazságügyi kezelői vizsgát.

— Tanügyi kinevezés. A kultuszminiszter 
Fekete József megbízott tanárt a lévai áll. 
tanítóképző-intézetben segédtanárrá kine
vezte.

— Kéiimunkatanfolyam A .Kézimunkára 
Nevelő Országos Egyesület" Aranyosma- 
róton tanfolyamot rendez a tanítók részére, j 
A tanfolyamot, melyen az ország külön- I 
böző részeiből és Barsmegyéből mintegy I 
negyven tanár, tanító és tanítónő vesz rész*,
a vármegye anyagi támogatásban is része
síti. A 3—4 hétre terjedő taniolyam tan
anyaga felöleli a papir, agyag és famunka 
tárgyait, melyek az elemi és ismétlő isko
lákban lesznek tanitandók. A tanfolyam 
befejezése után a készített tárgyakból ki
állítás lesz rendezve.

— Névmagyarosítás. Konjugar János zsar- 
nóczai illetőségű nagylócsai lakos családi 
nevét belügyminiszteri engedéllyel Kolozs
váréra változtatta.

— Jégeső Léván. Vasárnap kevéssel 
ebéd után Léva fölött nagy jégeső vonult 
keresztül. A majdnem mogyorónyi nagy
ságú jégszemek pásztákbnn hulltak s a 
szőlőkber okoztak károkat.

— Céhek a temetéseken. A céhek meg
szüntetése után a mesteremberek „ipar- 
társulatokba* tömörültek. Ezek a társulatok 
ugyan soha sem tudták és még ma sem 
tudják tagjaik érdekeit olyan módon meg
védelmezni, mint pl. a hajdani céhek, mert 
hiszen semmi joggal sem rendelkeznek, 
err^ nézve. Ezek a mai céhek, mert Léván 
még jelenleg is annak nevezik őket, mun
kálkodása leginkább abban merül ki, hogy 
bizonyos díjért temetésekre járnak s va
gyonukból aztán saját tagjaiknak hátrama
radt családjait némi temetkezési segélyben 
részesítik A hajdan való céhek is pénz
ért jártak temetésekre, mit az alábbi, ke
zünkbe akadt régi írás is bizonyít. „Anno 
1811 Die 27 fbrus. Midőn az Jézus az 
Embernek az élettivel meg elékizik, ki- 
vánnya hogy az földbe be tegyik és Nmes 
Czéhet kívánná az el takarítására, annak 
az dija, mivel Nmes Czéh sókból ál, az 
fizetése az temetésién húszon ött forint 
idest 25 — hozzá tevén azt is hogy ha az 
Meste*- Embernek az ides Attya vagy is 
ides Annya sőt pediglen közerül való Attya 
fia meg hál, kegyes rendelést tevén felüle 
Az Nmes Czéh hogy ezen föllül ki reá 
egy akarattal levő végzése az húszon ött 
forintnak felit az, az, 12 forintot és 30— 
xkat köteles lészen le fizetni, mellyet is 
determináltatott. Nytrai János Czéh Mes
terségében végződött köz akarattal.44 Igen 
érdekes az itt következő írás is, mely arról 
tanúskodik, hogy a „kondér borok44 Léván 
is nagy szerepet játszottak a céhek életé
ben. Különben a rendelet félre nem érthető 
határozottsággal jeienii ki, hogy a kondér 
bort mindenkor megszokták adni. De be
széljen a céhmester: „Anno 1805 Die 22 
Novembris. Kösz Akarattal Nemes Czéh 
rendelést tett egy szivei, hogy mint Nemes 
Czéhnek régi Usussa, hogy minden Czéh 
választáskor Szolgáló Mestert válasszanak, 
aki is az égési Czéhet parancsolat mellett 
be parancsolja, Annak okáért találtatnak 
ollas ifjak akik inkább fizetést meg teszik 
kisz pinzül, mint hogy szolgálnának, ollas 
Mester Embernek akinek irgalmasság ta
láltaik ött forint az dija ahoz pedig az le

üllő pohár igy kondér bor, akit is min
denkor meg szokták adni, Franyofel Antal 
akor béli Czéh Mester.*4

— városi közgyűlés. Léva város képvi
selőtestülete f. hó 21-én rendkívüli köz
gyűlést tart.

— Leégett szálloda. Körmöcbányán a 
Korona szálloda és a vele szomszédos la
kóház e hó 11-én virradóra leégett. A kár 
25 ezer korona.

— A választók összeírása. Az ország- 
gyűlési képviselőválasztóknak az uj választó- 
jogi törvény szerinti összeírása már meg
kezdődött. Léván a városi szavazókörbe 
kiküldött összeíró bizottság e hó 23, 24 
és 25. napjain fog működni a városháza 
tanácstermében. A kiterjesztett választói 
jog csak úgy felel meg céljának, csak úgy 
várhatunk tőle az ország és a nép érde
kében hasznos eredményeket, ha mind
azok, akik a régi választójogi törvény ér
telmében ki voltak zárva a képviselővá
lasztásból, de az uj törvény értelmében 
már igényt formálhatnak e jogra, igyekezni 
is fognak most a maguk számára ezt a 
jogot biztosítani. A választói névjegyzékbe 
való fölvétel céljából az összeíró bizott
ság előtt jelentkezhetik mindenki, aki 1915 
március hó 31-ig befogja tölteni életének 
30-ik évét s egyébként is igazolni tudja 
hogy a választói jog megszerzéséhez szük
ségeltető kivánalmaknak megfelel. Az össze
író küldöttség előtt iskolai bizonyítvánnyal 
vagy az irás-oivasási vizsgákon kapott 
bizonyítvánnyal, munkakönyvvel, katona- 
könyvvel lehet jelentkezni. Tekintettel arra 
hogy az irás-olvasási vizsgákon nagyon 
sokan tették le a vizsgát, remélhető, hogy 
az összeíró küldöttség előtt is igen sokan 
fognak jelentkezni a választók sorába való 
fölvétel céljából. Az írás és olvasási vizs
gákat eszközlö bizottságok elismerésre 
méltó liberalizmussal intézték feladatukat, 
nem úgy mint az ország más részeiben', 
azért bízunk abban, hogy az összeíró bi
zottságok is hasonló módon fogják tisz
tüket betölteni, amit különben a belügy
miniszter rendelete is hangoztat. Végül 
megemlítjük, hogy akiknek iskolai bizo
nyítványuk nincsen és az irás-olvasási 
vizsgán sem volt módjukban megjelenni, 
azok még e bizottság előtt is igazolhatják 
az irni-olvasni tudást.

Cirkusz Léván. Dómért nagy cirkusza 
e hó 17-én este kezdi meg előadásait a 
Kossuth Lajos téren felépített hatalmas 
arénában. Az artista és mülovar mutatvá
nyokon kívül esténkint birkózások is lesz
nek rendezve. Birkóznak Czája Bertalan 
Varga János magyarok, Hoehenbügler bécsi’, 
Oerikoff orosz, Madrall török, Evers mek- 
lenburg, Winter ausztriai és Schneider né
met világbajnok.

— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Legény j
Károly pü.-tanácsos, alsókubini helyettes I 
pénzügyigazgatót hasonló minőségben az • 
aranyosmaróti pénzügyigazgatósághoz he- j 
lyezte át. j
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— A rozoga villamos oszlopok. A villa
mos vezetékeket illetve a lámpákat tartó
oszlopok, mint az köztudomású, igen ro
zoga állapotban vannak. A városnak rö
videsen hozzá kell látni az oszlopok meg
erősítéséhez, mielőtt még valami veszede
lem származhatnék. Mert már annyfti van
nak az oszlopok, hogy ettől kell tartanunk. 
Amint értesítenek bennünket, hétfőn tör
tént volt a Ladányi utcában, hogy egy kis 
gyerek hozzá támaszkodott egy ilyen osz
lophoz. Az oszlop azonnal kidült a helyé
ből é® bizony csak a véletlennek köszön
hető, hogy a közelben játszadozó gyerme
kek közül senkit sem sújtott le estében. 
Sorba kell vizsgálni ezeket az oszlopokat 
és amelyik rászorul, azt haladéktalanul meg 
kell erősíteni. Es ha idővel módja lesz 
hozzá a városnak, akkor ezeket a csúf 
dorongokat csinosabb oszlopokkal kell föl
váltani.

— Tűzkárok május havában. A Magyar
birodalomban május hóban 1175 község
ben 1527 tüzeset fordult elő, 5,106.807 ko
rona kárösszeggel A legtöbb kárt szenve
dett vármegyék között, sajnos, ott látjuk 
Barsvármegyét is, 169 577 korona kárösz- 
szeggel. Rettenetes, hogy hány évtizednek 
fáradságos munkája megy tönkre egy rö
vid idő alatt a tűz által, mely legtöbb- 
nyire gondatlanságból keletkezik.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Springer Alajos Zsovány Julianna: Julianna 
Molnár Vincze Szunyogh Erzsébet: Lenke. 
Juhász Miklós Mészáros Ágnes: Miklós 
Molnár Lajos Tóth Mária: Margit. Turay 
László Borcsányi Mária: László Tódor. 
Kovács Sándor Záhorszky Erzsébet: Géza. 
Nováki Mihály Péter Ágnes: András. Hátas- 
ság: özv Andiuska Andor Hofer Mária 
rkath. Urbán István Kubriczki Mária rkath 
Halálozás : Dubszki Ottokár 40 éves hasi- 
hagymáz. özv. Kaszás Mihály 77 é, agg- 
korikimérűlés. Szabó Mária 14 hó, tüdő- 
gyulladás. Somogyi Imre 56 é.szivbénulás. 
Bircsák Margit 17 hó, tüdőgyulladás. Tóth 
Karoly Ferencz 38 é, szivbénulis.

Ga 'RDE’RQ’B szekrény 
majdnem uj, jutányos 
áron eladó.

Cíim  a kiadóban.

Sport.
Vasárnapi mérkőzések

Az elmúlt vasárnapra nagy ambícióval 
készült Léva két jó klasszist képviselő 
football csapata a LIFC. és a LAC. Két
ségtelen is, hogy ez volt az első igazi me
leg napja a lévai sportvilágnak, bárhogy is 
esett az eső, mert egyréssről az „Estter- 
gomi Testgyakorlók Köre II./* másrészről 
pedig a „Budapesti Amateur Club4' voltak 
ellenfelelei lévai játékosainknak. Természe
tesen mindkét mérkőzés csak ötven száza
lékra sikerült — a nagy eső miatt — 
amennyiben anyagi haszonról aem beszél
hetünk, de annál inkább meglehetünk álé-
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gedvc 9 i  elért *iktrrel, — s %i a legszebb 
erkölcsi, illetőleg szellemi jutalom.

A LIFC. — ETK II. matchről, ennek 
lefolyásáról röviden a következőkben szá
molhatunk be: A játék elején az ETK. van 
előnyben, azonban a LIFC. védelem külö
nösen a fedezetsor megtör minden táma
dást, meghiúsít minden kombinációt. Rövid 
negyedóra után változik a játék képe s a 
LIFC. Méssáros utján egy tizenegyesből 
megszerzi a vezető goalt. Ezután változatos 
s néha érdekfeszitő szép mezőnyjáték fo
lyik. A LlFC.-nek méltó partnere az ETK II. 
Kitűnő az ETK. védelem, különösen a ka
pus, ki határozottan sokat mentett. A félidő 
végén a LIFC.-nek kapuja felé az ETK. 
jobb szélsője által rúgott lapda az egyik 
hátvédről a kapuba pattan s kiegyenlíti 
ai eredményt. Félidő 1:1.

Közönség köréből.
— Feiülfiietések a f. hó 5-iki tüzoltó- 

egyleti mulatságról: N. N. 20 K. Boros Gy. 
7, Tatár István 6, Misovics János 5, Dr. 
Novotny Ernő 4, Turcsányi Kálmán, Sztra- 
nyovszky József, Semsey Tibor 3—3, Sin- 
kovics János, N. N., özv. JSchmidíberger 
Jánosné, Tóth Sándor igazg. 2—2, N. N., 
Hoffmann Róbert, Madarassy István, Reindl 
Károly, Schulcz Ignácz, Kiss Géza, Greiner 
Zsigmond, Ürmincsek István, Bellá László, 
Budai Vilmos, Tóth Antal, N. N., Rigó Já
nos, Takács Ferencz, Kiss Ferencz, Hlóska 
Samu, Horváth József, Misovics Simon 1 — 1 
K. Tamás János 60, Csikkel János 50, N. 
N. 40, Ujfalusy N., N. N., ifj Gaál János 
20—20, N. N. 10 fillér.

Az újbányái kir. jbiróság, mint tlkvi ha
tóság. 1049-1914 tlkvi sz. érk. május 16.

u. o. 316. sz. tkvben A. I. 2-3. susz. 725/a 
825. hrsz. -szántók- 500 kor. becsértékü 2/2a. 
az u. o. 333. sz. tjkvben A. I. 1. sorsz. 119/0, 
hrsz. -ház udvar és kert- 160 kor. becsér
tékü 1/5.- az u. o. 368. sz. tjkvben A. I. 
1-2 sorsz. 712. 713. hisz. -szántók- 370 K. 
becsértékü 1/5,- az u. o. 371. sz. tjkvben 
A. I 1. sorsz 491-a. hrsz. -káposztás- 120 
kor. becsértékü 1/10. rész ingatlanokra özv. 
Éliás Pálné sz Kristóf Mária javára beke
belezett életjáradékkal terhelten elrendelte.- 
Kikiáltási árul a becsérték veendő.

Az árverést 1914. évi auflusztus hó 10. 
napján délelőti 10 órakor Barsberzence köz
ségházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat a kiki
áltási ár 2/3. ánál alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

Árverési hirdetmény-kivonat.
zsarnócai takarékpénztár végrehajtatónak 

Éliás József barsberzencei lakos végrehaj
tást szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a végül  ol
tási árverést 228 K. tőkekövetelés és járu- j 
lékai behajtása végett 

az újbányái kir. járásbíróság területén lévő j 
a végrehajtást szenvedő nevén irt a bars- j 
berzencei 123. sz tjkvben A. I. 5. sorsz. | 
533/a hrsz./ kenderes/ 55 kor. becsértékü j 
1/10.- az u. o. 124. sz. tjkvben. A. 1.6-8.10. j 
sorsz. 491-b. L33-b. 637-b. hrsz. -kenderes ! 
ét rét- 125 K. becsértékü 1-5. az u. o. 131 I 

! sz. tjkben A. I. 1-2. sorsz. 7.93 hrsz. -kert, ; 
| uj beltelek- 42 K. becsértékü 2-5., az u. o. !

223 sz. tjkvben A. 1.1 sorsz. 891 hrsz. 
-szántó- 30 korona becsértékü 8/30. az u. o. ;
224 sz. tjkvben A 1 sorsz 1121 hrsz.-rét- 
30 K. becsértékü 1/5., az u. o. 279. sz. 
tjkvben A I. 1 sorsz. 120 hrsz. -házhely ud- ! 
var és kerttel- 209 kor. becsértékü 2/5.,- ' 
az u. o. 287. sz. tjkvben A. I. 1. sorsz. 218. j 
hrsz. -szántó- 50 kor. becsértékü 1/5,- az *

Az árverelni szándékozók kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10°/0-át készpénz
ben, vagy az 1881. LX. t. c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni és az ár
verési feltételeket aláírni.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kiki
áltási ár o/o-a szerint megállapított bánat
pénzt az általa Ígért ár ugyanannyi o/9-áig 
kiegészíteni.

Újbányán, 1914. évi május hó 26-án. — 
Pátkay s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Kovácsik 

tlkvvezető.
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H óditó  körútra 
indul az uj

kőbányai sörfőzde:

/ÓVÁROSI SÖRFÖZÖ R. I. 
KŐBÁNYÁN ^

E

gy idősebb urinő házvezetői 
á llást keres, igényei szeré
nyek, jó bánásmód mellett 

kevesebb fizetést kér. 
Címe a kiadóhivatalban

P iu in te r n á tu s  B e s z t e r c e b á n y á n
Felsőkereskedelmi, gimnáziumi-, polgári-, 

és elemi iskolai tanulók számára. 
Állandó tanári és orvosi felügyelet. Kitűnő 

ellátás évi 700 koronáért. Német társalgás. 
Julius-augusztus hónapokban jávitóvizsgákra 

előkészítő tanfolyam. Prospektus

VRBGH GÜ'JbB
mfl- és bútorasztalos mester 
Bástya-u 1 (városháza mel.)

—  L É V A .  =

Készít a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig mindennemű 
bútorokat. — Mintabútorok megtekinthetők.

//

Őszi trágyázás !

T H O M A S S A L A K
A  legjobb és legolcsóbb foszforsavas m űtrágya!

Óvakodjunk a ham isításoktó l!

Csak akkor valódi, ha ilyen zsákban van

és eredeti ólomzár van rajta, 

m ind en  zsák tartalomjegyzékkel van ellátva I

K A L M Á R  V I L M O S
a Thomasphospatf&briken Berlin, vezérképvtselöje 
BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 49.

Uí ülőn ő sen a jelenlegi RENDKÍVÜLI OLCSÓ 
ÁRAKRA figyelmeztetjük a vásárlókat

BÚTOROK  
Kárpitos és dí

szítő munkák. Teljes lakberendezések
W e isz Á rm tn  Cégvezető: K ö ln i H atban  
butorkészitőnél szerezhetők be 

Zsarnóczán.

R ó th  K .
saját gyártmányú 

drótkerítések 
minden méretbe n
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ELADÓ
Honvéd-utca 39 sz. uriház,

mely 3 szoba és mellékhelyiségek 
s szép konyhakertből áll. 
Bővebbet a tulajdonosnál.

Egy alig* használt 
E B É D L Ő  

BÚTOR jutányos 
áron ELADD. 

Koháry-utca 20.
Gazdák figyelmébe !

Mint a budapesti Műtrágya szövetke
zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy 
Snperfosfát, Antón iák*Tho  
m ossalak , C h illsa létrom ,

nálam úgy vaggonszámra, mint kisebb 
mennyiségben ép oly árban szerezhető be, 
mint a Műtrágya szövetkezetnél.

Fieetiti feltételek : Készpénz fizetésnél 
3o/o pénz engedm. vagy 6 havi időre, 6 
hónapon túl a szokásos késedelmi kamattal.

Továbbá az összes takarmányok korpa, 
szárazszelet, olajpogácsa stb. úgy vaggo- 
nonként, mint kisebb mennyiségben a leg
olcsóbb árak mellett kapható.

Teljes tisztelettel 
VERBOVSZKYJOACHIM 

Léva, László-utca 8. 
Schöller-kastéllyal szemben.

F R ó n a i  A u r é l
' tlTQMENIKUS

odrászterme
LÉVÁN, a nagytőzsde 

mellett.

ESERCO
Patent befőttes üveg

mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőttes üveg.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb 
légmentesen elzárható patent befőttes 
üvegje.

Egyedárusitás Barsmegye részére:
Vámos Mór

üveg és porcellán kereskedésében

b £ v A n.
Telefon 44. szám.

Állandóan nagy kész
letet tartok.

Igyék naponta 1-2 palack

Szent Istnán
dupla maláta sört,

m e rt ez  a  le g e lső , a  v a ló d i !
A söriparban korszakot alkotó a
Kőbányai Polgári Sörfőzde

ezen világhírű söre, melyet ma minden 
országban utánoznak. Nemcsak a legól- 
vezetesebb üdítő ital, de csodálatos 
gyógy hatása is van idegesség, étvágy
hiány, vérszegénység, álmatlanság, tüdő- 
és gyomorbajosnál. Igen ajánlható láb- 
badozó betegeknek és szoptató nőknek is.

Ajánlja: N oorden  tanár Bécsben, Ko
rá n y i tanár Budapesten, O lax  tanár 
Abbázziában és számos más szaktekin
tély.

Lévai főraktár:
Szenessy, Tonhaiser és Társa

cégnél, Léváa. Telefon 61 sz.
Kapható minden jobb kávéház- 
bán, fűszer és csemegeüzletben.
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TELEFON 12. TELEFON 12.

T Ü 9 Í h  al|rMla as hasáb, porosz- 
I  U 6 I I Ú  kőszén és pirszén

rendeléseket elfogad és házkoz szállít 

B R A U N  J Ó Z S E F  É S  F IA .

TJNGÁB ADOLF
L É V A ,  Mártonffy-utca 4.

— Kossuth-tér közelében. —

Z sá k  és ponyva  k ö l
csönzése és eladása.
Vízmentes ponyvák, lápokró- 

cok, tömlők és gazdasági
( t í f  k ö t é l á r u k
jutányos árban, nagyban és kicsiny- 
— ben kaphatók. —
Ablakredőnyök és napellenzőkre 
=  rendeléseket elfogadok. =

Napellenzők javítása 
-  eszközöltetik. -

Férfi szalmakalapok, girardi s 
panama, könnyű nemez ka
lapok apacs ingek és a leg

újabb nyári nyakkendők 
hagy váasztékban 

kaphatók

I3W W SS HOLZMÁNN BÚBOG í“ acikkekben. ■  i w m . í w h  i i v i i  v w u v v  TeJefon 25_

HofTher énSchrantz | . . .  . , . . . , ( m olérok
w y f a r t h  e h . t * « .  epeinek vezerkepviseiete.
B A ch er <S M elich ar | 0 " r I láthatók Jf #  #  *

Mükölapos jégszekrények Világhírű Rapid láncoskutak.
_______ Legjobb minŐBégü takarmányknmrAk elkészítése és felállítása jutányos árakban.
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M E G N Y Í L T !
Tóbiás Testvérek

eis és festék kereskedése
a Blum-féle házban.

Kaphatók minőén e szakmához tarto
zó cikkek úgymint:

fc£üíetfeésr butcrvasalások, kö
vecses bádogos kellékek 
nagy rabiéra, bázlaiiési cikkekben

nagy választék.
| Mindennemű f e s t é k á r u ,  

továbbá k o v á c s  és tű z i  
sz^nvalamint P o r t l a n d  
és r o m á n  czementben ál
landó raktárt tartunk.

Amidőn még kérjük a nagyér
demű vevő közönség szives pártfo- ^ 
gását magunkat b. jóindulatukba 1 
ajánljuk és maradunk kiváló tiszte- 1 
lettel 7 óbiás 7estvérek
Különösen felhívom a t. közönség fi* \ 
gyeimét a  le g jo b b  m inőségű  
A c é l O rosz k a sz á k ra .

| l
Ugyanott egy tanuló felvétetik.

z Henrik
cipőáruháza

N a g y h a l l á .

Reklámáraim:
Férfi amerkai sevr. v. bnxcipö 9 — K 
Sima tiszticipö — — — 9 — K
Legelegánsabb férfi amerikai 

barna bagariacipö — — 13*90 K : 
Valódi angol sevró vagy box 

férfieipö — -  -  -  II— K 1
Fiú box fiizöscipö 35-töl 39-ig 7 50 K j

Gyermekcipők nagy választékban.

Fehér vászoncipö legelegánsabb 
kivitelben — — — 4 K 50 f  

Sandái egész finom 6 évig 2 K 80 f  
10 évig 4  —, női 5*50, férfi 6‘20. 

Elegáns amerikai női félcipő 8 K — f  
Csinos női sevr. flizöe v.

gomboscipö — — — 8 K 50 f 
Valódi angol eevró női gom

bos vagy fQzOscipö — II K — f

KOVÁCS SÁNDOR
c ip óá rn h áza

I j É 'V . A 9 K o s s u th - té z * .

Ajánlja dúsan felszerelt
------  cipőraktárát. =====

_______ _________

O l c s ó  á r a k !
Ragu nálaszták!

___________ C<B____________

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

_________ 9®,_________

Mértékszerinti osztály.

Nyomatott Scbskz Ignácmál Léván.
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