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előfizetési

Egy évre . .
Hat hóra . -
Három hóra . 
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér. 
.Nyílttéri közlemények garmond 

sorúnként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird irodák 

árengedményben részesülnék.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő; HOLLÓ SÁNDOR
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA- NYITRAI és TÁRSA.

Fúzió.
(KJ A politika látóhatárán felbuk

kant a fúzió első sugara.
Es lön rémület a sötétben bujkáló, 

rég eltemetett, rég elfeledett darabontok 
között.

A fizetett sajtó üvölt, napszámba 
hányja a sarat a függetlenségi partra. 
Érni a vesztüket. Tudjak, hogy ha a 
juzió a koalíciós pártok között létre jön, 
elveszett még a reménységük is a 
letűnt idők szomorú hőseinek, hogy 
valaha telsziure kerüljenek.

Érthető tehát a nagy jajgatás. 
Azonban tudjuk a régi ma6yar példa
beszédből, hogy mindez ueui hallatszik 
az égbe. Es bármennyire is érthető a 
törekvésük, hogy a függetlenségi pártot, 
mint az ország legnagyobb és ez idő 
szerint a kormányzásra legalkalmasabb 
partot a nép és az uralkodó előtt be
feketítsek, igyekezetük kudarcot fog 
vallani, mert a nyílt, egyenes, őszinte 
politika, melyet ez a part folytat, 
meggyőzte úgy a népet, mint az ural
kodót, hogy a függetlenségi párt józan 
felfogással, biztos es erős kezzel lógja 
a kormánynak gyeplőjét s az ország 
fejlődésének egy.k legnagyobb bizto
sítéka.

llat persze ez uem tetszik a letört 
nagyságoknak, kik Manuskeut kese
regnek Karthágó romjai felett. Es mint 
Judás, aki harminc ezüst pénzért 
eladta a Megváltót, kiallauak a piacra, 
megrágalmazzák, gyalazzak azok is, a 
kik egykor jobbia eszük birtokában 
ezen parihoz tartoztak, de, mert tatán 
hiúságukban csatlakoztak, most a 
mester ellen fordulnak hálátlanul, Es 
eegitenek azoknak, a kik harmiuc esz
tendő alatt egyebet sem tettek, mint 
“egitettek a népet mezítelenre vet- 
köztetni.

Nem hisszük, hogy akadna ember, 
*ki azt varia, hogy az átmeneti kor
mány a rendelkezésére álló rövid idő
szak alatt eltakarítja mindazokat a 
romokat, melyek a harmiuceszteudős 
Uralom összeomlása után fennmaradtak
* helyébe rögtön felépíti az uj Magyar- 
nrszágot. A kinek nyitva a szeme, az 
ugy is látja a különbséget, a régi es a 
Mai állapotok közöli es ba egyszerre 
bem is valósíthatta meg a függetleu- 
,eKÍ párt programmjauak minden 
pontját, nem szabad elfelednünk, hogy
• kormány nem íüggetleusegi kormány 
Mz azt támogató part, a koalíció, szinten 
Uem egyedül a lüggetleussegi párt.

He akarjuk, követeljük, hogy az 
*dott terminus után, az ország kormány- 
tásat vegye át a függetlenségi part 
•melyben Legtöbb bizodalmunk van ma 

is, amelytől vár,uk országunk békés 
fejlődését és felvirágzását. Amidőn 
teh.it fúzióról beszélünk, el sem tudjuk 
ázt másként képzelni, hogy mindazok a 
pártok, melyek erejükkel es tehetsé
gükkel az uj Magyarország kiépítésén 
közreműködni akarnak, belepnek a 
j ügyetlenség i pártba. Csak is ebben az 
értelemben beszélhetünk fúzióról. És a 
pártoknak nem ■ egyesülését, de a füg
getlenségi pártba való beolvadását köve
teljük, mert az egyesült elemek közé 
mindig könnyű eket verni, de az 
e8gyé lett, összeolvadott elemet többé 
szétbontani egy könnyen nem lehet.

Es ha azutan ekként a független
ségi part átveszi az ország kormányát, 
akkor lehet csak felelőssé tenni
az ország sorsáért. Akkor lehet politi
káját elítélni, ha egyedül vezeti a 
kormány szekerét. Ekkor felelhet is a 
kormány minden tényeért. De már 
most gyalázui, elitéiül csak az eltűnt 
nagyságok aljas tendenciája lehet. 
Célja uem más, mint hogy a jövendő 
fúziót meghiúsítsa.

Ámde a józan magyar nép tudja, 
hogy honnan fuj a szel. Látjuk, hogy 
a függetlenségi pártnak kik az ellen
ségei. A leszkelődő nemzetiségiek, a 
bőrükben nem férő horvátok, a hazát
lan világ-felforgató szocialisták, a 
sötétben bujkáló darabantok. Epén 
elég ok arra, hogy a magyar nemzet 
annál jobban, annál erősebben tömö
rüljön a függetlenségi zászló mellett. 
Epén eleg ok. arra, hogy töre jöjjön a 
fúzió ez alatt a zászló alatt.

A fúzió szükségességet ép az álta
lunk fejtegetett szempontból elismeri 
minden komoly politikus. Sőt elismeri 
azt is, hogy az általános választó
jogon alapúm uj kormányzási időszakot 
meg sem lehet kezdem tuzió nélkül.

Tömör, erős kormánypártra vau 
szükségünk, amely egységes minden 
tekintetben. Szükségünk van erre azért, 
mert csak ily egységes párt képes 
megalakítani Ibii-re az uj magyar 
önálló bankot, 1917-re a külön vám
területet, mert csak ez a párt képes 
megvalósítani az ország függeileusege- 
nek alapját képező gazdasági telvi- 
1 ágzását.

Ez az erős, egységes párt lesz az 
uj Magyarorszag kiépítésének legfőbb 
faktora. A helyet lehat, hogy egymás 
ellen fordulnánk, el kell hárítani 
minden akadályt, mely a fúzió létre
jöttét lehetetlenné tenne. Jói meg kell 
foutolnunk, hogy ellenségeink egyetlen 
elszalasztott alkalomra várnak, hogy 
bennünket letörjenek.

Nem a hazaszeretet beszél a fi
zetett sajtó piszkos szócsövén keresztül 

a fúzió ellen, hanem egy végleg leszá
molt és elkönyvelt korszak utolsó 
jaj kiáltasz, amely érzi, hogy számára 
nincs többé föltárnád as. Sajnáljuk 
ugyan a vergődő nyomorultakat, de 
nem követjük.

Ami számadásunk ideje még nem 
érkezett el. Mi a függetlenségi párt 
kezébe adjuk az ország zászlaját. Majd 
akkor, ha ez a part veszi at a kor
mányt, majd akkor fog ítélni a nemzet, 
miként váltja be a hozzá tűzött remé
nyeket, miként törekedett megvalósí
tani programját, amelynek alapján a 
nemzet bizalmát megnyerte.

Az évszakok suggestiv hatasa az 
egyen szeneim vilagara.

Folytatás.

Az előbbiekben kiemeltük, hogy az év
szakok változásai a leghataimasaob sugges- 
nv tényezők. Lassúk tehát az évszakok 
suggestiv teoyezoiuek okát, minemüseget; 
továbbá azoknak az egyeli szervezetére 
történő halasat s hatásainak erednie nyel.

Rogy az évszakok suggestiv tényezői
nek mivoltát, halasainak eredményét minél 
világosabban s tisztábban láthassuk ; sorra 
keli vennünk az évszakok valamennyi sza- 
moitovő suggestiv hátasat s azokat vonat
kozásba ken hoznunk az egyen szellemi 
vragavai. Lméteiteu hiugoaiaijuk, hogy a 
tavasz es az ősz eleje a legkedvezőbb szel
lemi műtödeseket Uietö eg. Neszük, hogy 
miért ?

A tavasz oly hőmérsékletű, meiy a 
iegaikalmasaub a szellemi működéseknél 
siereplo vermennyiseg megindítására. A 
tavasz mérseae.t hője Közepesen tagija a 
t eirendszerts ez a szellemi működések
nél aa egyik legnagyobb iontossagu feltétel.

A tavasz suggestiv tényezői a legtöbb 
erzéki-kellemeasei kedvezkeduek. így pld. 
a mezők, erdők zödje, viraoya, stb. uvgyoo- 
i ara o y suggestiókat támaszt, mélyéé ki
záró ag kellemesen hatnak aa egyen szel
lemi világának mű .édeseire.

Aitaiaoau mondhatjuk, hogy az évsza- 
nok közül egyes-egyouui usak a tavasz az, 
melynek suggestioi az egyen minden érzé
kére kellemesen halnak.

A légkör mersekeic hője, a virágok 
sziupompaja, illata, a fák zöld lombja, a ma- 
da ak oi csergese stb. mind-mind megannyi 
kellemes buggesliv batasok.

A tavasz suggestiv tényezőinek kelle
mes, jó.eső hátasa miutegy maguk feié 
vonzzák az egyem. Azért van az, hogy ta
vasszal a szabad termeszei ölebe igyekez
nek az emberes.

A nyár suggestiv tényezőinek ha ásai 
m»r nem oly mérvben kedvezőek az egyén 
szellemet illetőleg.

Tudvalevő, hogy a nyár hőfoka álta- 
l.inossugban veve magas. A nagy meleg a 
rendi nél hztváuyozottabb mérvben tagi'ja 
az érrendszert s ebből kifolyólag a szel e- 
uii mű tödesek sem folyhatna, rendszeresen. 
Köztapaszialat biz0uyn|s, hogy a nagy me
legben »1 g tudunk kellőleg gondolkodni. 
Az asszociációk csak lassú mederben foly- 
uatnak tova. Egyebkeut a nyár érzéki ke
pei s így suggestiv halasai is azükebb te
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rületen mozognak, mint tavasszal. Az ősz 
BUggestiv tényezőn s azok hatását tekintve 
sokkal kedvezőbbek a szellemi folyamatokra, 
mint a nyáriak. A kedvező hatás leginkább 
a légkör mérsékelt hőjében gyökerezik.

Mint minden évszakban ; hasonlókép 
ősszel is felette sokat határoz az időjárás 
minősége.

A borús, esős, ködös időjárás szűkíti 
az érrendszert, mi báuitó'ag hat a szellemi 
működésekre. A derült, szép idő tágítja sz 
érrendszert s ennek révén a szellemi folya
matok is kedvezőbbek. A derült időjárás
kor nemcsak maga a légkör, hanem a mo
solygó, tiszta, kék ég is kedvez a szellemi 
ténykedéseknek. Kék színével s homoiú 
alakjával szinte vonzza a tekintetünket; mi 
a szellemi folyamatok nyugodt működéséhez 
feltétlenül szükséges.

A borús, esős, ködös időben nehezeb
ben s lassabban gondolkozunk. Gyorsabban 
a könnyebben fogy a szellemi energia is, 
mert fokozottabb tevékenységet kell tanú
sítania, mint derült időjáráskor.

Ami pedig as utolsó évszaknak, a télnek 
suggestiv hatásait illeti, megjegyezhetjük, 
hogy a télnek is megvannak a maga szép
ségei, melyek eléggé számos órzéki-kelle- 
meBsei társulnak s ilyenténkép kedveznek 
a szellemi ténykedéseknek, de számuk az 
előbbiekéhez képest jóval kisebb.

Elsőbben is a légkör alacsony hőfoka 
nagyban hozzájárul a vérrendszer egyik vál
tozatához : az érszükitéshez. Az összeszüki- 
tett érrendszerről pedig tudjuk, hogy ke
vesebb vért szállít az agykéreg sejtjeihez, 
mint a bizonyos fokig kitágított érrendszer, 
annálfogva a szellemi folyamatok is kedve
zőtlenebbek.

Ahogy kiemeltük a tavaszt, hogy fe
lette sok erzéki-kellemessel kedveskedik a 
suggestiv hatásai minden érzékre jóleső ha
tásúak; ennek ép ellenkezőjét látjuk a tél 
suggestiv tényezőinek hatásai közölt.

A tel suggestiói közölt kevés a válto
zatosság. Már pedig azok a suggestiv ha
tások, melyek bizonyos valtozatosaggal bír
nak, a szellemi folyamatok legkedvezőbb 
elemei. A tél teher hólep e egyhangúságo
kat támaszt. Az évszakon suggestiv ténye
zőinek miueműségónei lekiuieitel kell len
nünk arra, hogy geographiailag mas-mas 
eredmenye lesz a termeszen suggesuóauak.

A hegyvidék suggestiói lényegesen kü
lönböznek a róna suggestiv hatásaitól.

A számos küiömbség közül ragadjuk

ki a légkör szerepét. Igaz ugyan, hogy a 
hegyvidék légköre ox’géndusabb, mint a 
rónáé, mi szintén hozzátartozik a Bzellemi 
működések kedvező feltételeihez ; de egy
úttal nyilvánvaló az is, hogy a hegyvidék 
völgyeiben összeszoritott légkör súlyosabb, 
mint a rónáé. A róna légköre szabad tér
ségénél fogva egyenletesebben oszlik szét ; 
tehát nyomása kisebb fokú.

A nagy légnyomás szűkiti az érrend
szert a ezzel lassítja a szellemi működé- i 
seket is. Az eiöadattak során kivált arra 
a végkövetkeztetésre juthatunk, hogy 
pedagógiai szempontból mérlegelve felette 
fontos és lényeges az évszakok suggestiv 
hatásai minemüségének a szem előtt való 
tartása.

Különösen pedig kiemelendő, hogy a 
tanulók vizsgálatainak idejét ne a fokozott 
melegben, mely rendesen iunius második 
felében szokott bekövetkezni; hanem junius 
első felére, tehát mérsékeltebb idejére tűz
zék ki.

Mert az élettani tapasztalatok eléggé 
élénken bizonyítják, hogy a tanulók szel
lemi tevékenysége, épp a felszínre hozott 
okok miatt, junius bó második felétől fog
va fárasztóbb, mint az előző hónapokban.

Szobolovszky István.
Vége.

Különfélék.
— A .jövő reményei. A jövö 1908/9. 

tanévre a beiraiaeok megtörténlek. Városunu 
iskolaiban kötél hétezer gyermek nyer ok
tatást. 1.) Hóm. kath. gimnázium. Beratko- 
zott az I/a-osztályba 32, az I/b-be 32, a 
II. osztályoa 56, a III.-na 56, a IV.-be 41, 
az V.-bo 26, a VI -ba 20, a Vll.-oe 26, a 
VlII.-ba 17 tanuló. Összesen 306. — 2,)
Az állami tanítóképzőbe beiratkozott 26 I.-sö, 
24 ll.-od, 25 III.-ail es 22 IV,-ed eves nö
vendék. Összesen 97. — 3.) A kath. polgári 
leányiskola növendékei: 1. sö osztályba 51 
renues, 3 magántanuló; II. osztályba 57 
rendes, 1 magantanu ó ; a III.-ban 40 ren
des, 3 magántanuló; a IV. osztályban 32 
rendes és 4 magántanuló. Összesen 191. — j 
4.) A róm. kath. elemi leányiskolában van : 1 
az I.-sö osztályban 7ö rendes, 2 magánta
nuló ; a ll.-bau 80 rendes, 1 magántanuló; I 
a 111,-bán 86 rendes, 2 magántanuló; a IV.- 
ben 57 rendes, 1 in.ganianuló; az V.-uen 
30 tanuló. Összesen 335. — 5.) A róm. kath.

elemi fiúiskolában van : az I.-»ö o>atálvb.n 
57, a Il.-ban 67, a III.-ban 60, a IV. >>nn 
57, az V.-ben 23, a Vl.-ban 6 tanuió. Ősz. 
szesen 270. — 6.) Az izraelita elemi iskolá
nak van : az I.-sö osztályban 30, a Il.-ban 
48, a III.-ban 36, a IV.—VI. oaztáKokban 
62 tanulója. Összesen 176 — 1.) A ref
elemi iskola tanulói : az I.-sö osztályban 16 
a Il.-ban 28, a III-bán 21, az IV.-ben 21 
sz V.-bea 15, a Vl.-ban 20, Összesen 111
8. ) Az ág. ev. elemi iskolába jár ; az I..aö
osztályba 6, a II.-ba 6, a III.-ba 6 a IV-be 
3, az V.-be 2 tanuló. Összesen 23._ 9)
A leányovóilába 108, a fiuovódába 105 gyér- 
mek iratkozott be. Összesen 213. __ 10)
A gyakorló-iskolába beiratkozott: az I. 8ö 
osztályba 13, a II. osztályba 11, a Ill.-ba
9, a IV.-be 14, az V.-be 6, a Vl.-ba 3 ta
nuló. Összesen 56. A felsorolt intézetekben 
eddig 1681 tanulónk van.

— JÓ borunk lesz A hirl pok nagy 
szőlöteimést ígérnék. A szőlő minőségéről 
a bor erejéről még be nem számolhattak. 
Örömmel jelezzük, hogy Léván a Kákái he
gyen megejtett próbaBzüret várakozáson 
felül sikerült. A f. bó 4.-én leszedett sző
lőből sajtolt must 20 fokos cukortartalmú 
(a klosterneuburgi mérő szerint) Ebből ki
váló jó bor lesz. Hát még abból, amit ok
tóberben szüretelünk 1

— Munkasházak gazdasági műn 
kasoknak. Valóságos városrész építését 
kezdi*  meg a napokban Zenta várorábzn. 
Az eddig nyomorúságos lakásviszonyok kö
zött é ö gazdasági munkásoknak négyszász- 
negyveuöt munkasház épül. Zenta városa 
a muokásházaknak szükséges telkeket négy- 
zetölenkint 1 koroua 50 fillér árban enged
te át. Darányi föidmivelésügyi miniszter 
mindaddig, míg a munkások báz>ik meg
váltására az amortizációs kölcsönöket tör
lesztik, az évi annuitáshoz két százalékkal 
járul a kamatterhek könnyítésére. — Szol- 
nokmegye törvény hatósága f. évi junius ha- 
vábau, Almássy Imre gróf einöklébével, 
közgyűlést tartott, amelyen az alispáu elő
terjesztésére a közgyűlés elhatározta, hogy 
a vármegye 42 községében 2800 munkás
házat építtet és e C“lbói félmilliós kölcsönt 
vesz föl. — Félegyházán az augusztusi köz
gyűlésen napirenu előtt Dobák István, vá
rosi képviselő, kért szót a a munkáshazak 
reg vajúdó ügyét sürgette meg, megemlít
vén, hogy a szomszéd városok már mind 
megelőztek bennünket, holott a peuz, a leg
főbb eszköz, a kormány és váriuegy e jó

T A R C A.

Nagyanyánk álma.
— Az arany mounyegzöu ölbe»zéltc jó anyám. — 

„Éden kitt leányom
—- Sióit jó anyáin egykor —
Nem bírok pihenni,
Köuytöl nedvei arcom . . ,
Oly különös álmom 
Volt nekem az éjen.
Óh 1 jer csókoljál meg | 
Így ; most elregélem".

„Fehér koporsóbau 
Lattalak meghalva, 
Mint a virág letörten, 
Szivein szép magzatja. 
A mécs r.oigö lángja 
liead hiuté fényét ; 
Vele rád hullattam 
Én is szemem könnyét 1

„Megkondul a harang, 
Temetésre jöunek.
8 im I a koporsóban 
Annyi róssa termett, 
Annyi rózsa s bimbó, 
Hogy fedelét senki 
Nem bírta közülünk 
Koporsódra tenni.**

„Majd halvány pír keidet*  
Derengni orexádon.
8 im 1 feltekintél rám
Édes kicsi lányom.

Aztán a kebledre 
Vontad mint a rózsát 
b reájok lehelted
Ajkad legszebb csókját.1*

„Sejted-e kis leányom, 
Mit jelent ez álom ? 
Melynek iutésébeu 
Isten ujját látom ? 
Hitem azt reméuyli, 

boldogtáj vár rád 
—* lmadxo4ia< edes — 
Kg áldása száll reád."

•

„Ez volt anyámnak 
Regi . . . régi alma, 
öoh&sem szóltam roia, 
Szivembe volt zárva . . 
Ámde imádság közt 
Mégis egyre vártám: 
Lesz-e egykor részem 
A nagy boldogságban ?“

„Öok . .. sok idő múlt el, 
— Hosszú emberöltő — 
O elporladt régen, 
Sírján csak fűszál nő .. . 
A kis szőke lányból 
lm ősz anya lettem, 
Mire a jövendölt 
Boldogságra leltem •

•

„Arany esküvőnkre 
Zúgnak a harangok, 
Ur oltára előtt 
Térd símre hullok . , .

Körültem Ti vagytok
Gyermekek s unokák,
Behiuútek könnyel
Boldogságom útját." 

„Teljesült hát álma, 
Virága jóanyámnak. 
Itt vannak a rózsák 
8 a bimbók, kik áiduak- 
Átkarolva tartlak 
Miud — szivemre zárva — 
Beteljesült lelkem 
Miuden boldogsága *

Kendbe szedte gyermeki szeretető jeléül

Stampay Miklós.

Magyar sir idegenben •)
Irta : Medveczky ZCá,xoly.

Mi a haza t E kérdés ni ár számtalan 
mely elmet toglalkostaiou. S ép mert a 
fogalom oly szent, de egyszersmind oly ér- 
dekos is; azért lelkesített már oly sok köl
tőt ea filozófust szebbnél-azebb meghatáro
zásokra. Nem akarom itt felemlíteni ami 
tengernyi eszmét, melyek a hasa fogalma 
köre lüiöduek; csupán egy gondolatot sze
retnék fölemlíteni, mely oly közismert s 
moly, mint valami szent ige, vésődött be 
mindnyájunk szivébe éa leikébe.

Gondoljunk Vörösmartyra. Mit mond ö 
a nagy költö ? Bölcső és sir a hasa — azt

,) EU.ur Óimon szül. Dobónén 1839., megb. IMI, 
Ho.is Kémnél ízül. Szeuiiwu 1841. megh. 1814.
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■Uból nekünk is rendelkezésünkre áll. 
nr Molnár Béla h. polgármester kijelen- 

hogy • legrövidebb idő alatt ip.nko- 
kérdést dűlőre juttatni. Bócti Bal, 

irosi mérnök és dr. Holló Lajos, képviselő, 
felszólalásai után a közgyűlés a polgármes
ter válásáét tudomásul vette. — Etek után 
már csakugyan Léván a sor 1 Építsünk már I

— Beiratás az állami tanítóképző 
intézettel kapcsolatos gazdasági is 
niétlö iskolába folyó hó 6 án (vasarusp) 
d. e g—10 lg és 8.-án (kedden) ugyancsak 
gl—10.-ig lesz megtartva.

A F. M. K. E. közgyűlését e hó 
3-án Zsolnán tartotta lelkes, hazafi is tünte
tések között. Az összes vallásfelekezetek 
templomaiban tartott istentiszteletek után 
, városháza zsúfolásig megtelt dísztermében 
Dtssewffy Emii gróf elnöklesével nyiit meg 
a közgyűlés, a melyet az elnök nagys abásu, 
as egyesület céljait, a magyarság küzdel
mes törekvéseit ecsetelő beszéddel nyitott 
meg, üdvözölvén a megjelenteket. Beszédét 
úgy, mint Smialovstky fö'spánét, Hoffmann 
városi bíróét, Boksái tulipánszövetség elnök 
és (Jberschall jogakadémiai tanár beszédeit, 
valamint Oyürki dr. alelnök kimerítő oe- 
asámolóját zajos tapssal honorálták. A köz
gyűlés » Clair Vilmos főtitkár által felol
vasott igazgatóválasztmányi indítványokat 
egyhangú határozattá emelte. E szerint ké
rik az egyesület hat óvójának államosítását, 
Koros községben óvót nyitoak, Iglón, Kutt- 
kán, Egybázmaróthon és a 9 honvédgyaio,- 
esrednél népkönyvárakat állítanak föl. Ez
után 200 koronás jutalomdijat adományo
zott az egyesület Aíelega zakarfalvi tanító
nak és azt neki a közgyűlés azine előtt 
élénk tüntetés közben átadták. A Nsmzeti 
Kaszinó 120 koronás diját, Stehlik felső- 
■ilecsi, a Bande-féie 80 koronás diját Ke- 
lusényi, mocsonoki tanító kapta. Etenkivül 
34 tanító és tanítónő részesült elismerő ok
levélben. Üdvözlő táviratok érkeztek igen 
nagy számban egyesületektől és egyesekről. 
A közgyűlés a múzeumok és könyvtárak or
szágos biiotlságába Clair főtitkárt küldte 
ki. A zsolnai ev. egyházközség magyar 
imakönyveket kapott. A legközelebbi köz
gyűlés Ruttkán lesz. A közgyűlésen a zsol
nai járásból 100 földmiveo volt jelen, a 
kiknek anyanyelvükön Péchany dr., a S o- 
venski Novini iöszerkesztöje, tartalmas be
szédben magyarázta meg a nap jelentőségét. 
A közgyűlés után 150 terítékű bankét volt.

— Tanügyi kinevezések A vailás- 
éa oktatásügyi miniszter Kolecsanyi Mária 
oki. tanítónőt, az újbányái állami elemi is 
ko áboz tanítónővé nevezte ki j farkas Ká
roly ujbánya-öhutaí állami elemi iskolái ta- 

énekli - sí', mely eltakar. S hozzá szeretném 
fűzni, hogy a magyar ember élete legszebb 
jutalmát abban látja, ha lelkét honában le
helheti ki s ha tetemének pora a hasa föl
dével eggyé lehet. Mindnyájunk leghöbb 
óhaja, hogy hazánk, mely bö'csönk volt, 
■írunk is lehessen.

Meghatva állottunk a minap a jénai 
temetőben két fiatal magyar lélek koszorút- 
lan sírja mellett. Ezeknek még annyi hely 
sem jutott a hazában, hol rövid, de nehéz 
életük fáradalmait kipihenjék. Egyszerű 
sírjukkal ki törődnék az idegenben ? Itt 
űyugosznak ismeretlenül s csak a magyar 
felirati síremlék hirdeti, hogy léteztek s 
küzdöttek, i'letve , küzdelemre készültek.

A múltban oly nagy hit ü jénai egye
temen szerzett műveltségükkel és tudomá
nyukkal akarták hazájuk szent ügyét elő
mozdítani. Legszentebb örömük teljesülésé
hen cealódniok kellett. Háuyszor gondolhat
tak az idegenben a nélkülözések és nyo
morok közép atte a távoli hazára, a szülői 
házra és a*  aggódó szülőkre ? Hányszor 
csüggedtek el s estek kétségbe ? h eleszmél
tek mindannyiszor, ha a távoli hon viszont
látásának öröme jutott eszük ne. A viszont- 
látás öröme nélkül hunytak el as idegen- 

nitót, a segesvári állami el. iskolához he
lyezte át.

— Magyar feltalálók sikere. Két 
magyar ember, Virág és Polák nagy feltü 
nést keltettek uj találmányukkal, amely 
va. 'ággal uj korszakot nyit a tavirás tör- 
teneteben. Az összes szakértő Körök a leg
nagyobb elragadtatással beszélnek az uj ta
lálmányról, melynek segélyével 40 ezer 
szavas táviratot lehet küldeni a világ bár
mely részébe egy óra alatt. A találmány 
együttesen állítja szolgáltába a telefont s 
a fényképezést. 8 a villamos-áramnak csaa 
a te,ta á'ók által i,mert módon való fel
használása által sok száz mértföldnyi távol
ságban leköti s tetszés szerint irányítja a 
fénysugarakat.

— Uj biró A király dr. Balogh Já
nos csákóval kir. járásbirósági albirót, az 
aranyosmaróti kir. törvényszékhez bíróvá 
nevese ki.

— Huadrágaság. Igazán rettenetes 
dolog, szerkesztő ur, hogy Léva vá*os  ta
nácsa nem ad olcsóbb húst, Hja, nem értik 
ezek a mesterségüket 1 Hiszen annyi ma a 
borjú és barom s olyan olcsó, hogy valóban 
csodálkoznunk kell, hogy ezek a lelketlen 
mészárosok 40—56 krt. mernek kérni a hús 
kilójáért. Igaz, hogy átlagban a hizlalók 35 
krajcáron veszik a sovány marhát; e sserint 
8 kr. költséget számítva 48 ért átlagban ad
hatnák ; hallatlan, hogy ezek nyereséggel 
még pedig 10—15 °/0 ra mernek do'gozm 1 
— így vagyunk a többi hússal is. A csirkét 
dupla árban vesszőt; a libafertályt azelőtt 
16—20 krajcárért kaptuk, ma 40—45 kr.; 
tehát 50—60 °/0-kal drágább. Es rettenetes 
dolog! Hat tisztelt Bzsmerédy ur, nem tud 
maga ott rendet csinálni 1 Vagy mire való 
a tanács; hát miért vettük meg a L ba- 
malmot? Rtkják tőle tojással, keltsenek 
csirkét, libát; talán kegyeletből eljönnek a 
lévai és kelecséni asszonyok tömni; kuko
ricát szerzünk, adnak e piaristák is, hiszen 
ma sem ők szedik le a kukoricájuk nagy
részét. — Állítson tehát a város a mészár
szék mellé libafertály-sütödát, mert az már 
tovább nem tűrhető, hogy míg L ván a mé
szárosok milliomosok lesznek és minden 
libahizlaló és fartálysütögető dúsgazdag lesz, 
addig mi szegény polgárok nem bírunk se- 
hogysem boldogulni 1 — (Beküldi L Sándor.) 
Adjuk a kellemes szórakoztatás kedvéért. — 
S-.erk.

— A uapszurás ellen, Dr. Duncan 
Andren írja le az angol orvosi hetilapban 
Maude ezredes eljárását a napszurás elhá
rítására. Maude elmelete szerint a napszurást 
nem a melegség, hanem a napsugarak ké
miai hatása idézi elő. A vegybontó sugarak 

ben és sírjuk itt áll elhagyottan babér és 
koszorú nélkül.

Az irántuk érzett őszinte részvét ösz
tönzött minket — a jénai egyetem szünidei 
tanfolyamán tartózkodó magyarokat — arra, 
hogy e két már több évtized előtt el
hunyt fiatal magyar hitjelölt sírját felkeres
sük s megkoszorúzzuk. As irántuk érzett 
részvét vezetett elsősorban; de egy anná' 
hatalmasabb gondolat avatta érzelmünket 
naggyá ed magasztossá. Hisz sírjukná. állva 
úgy éreztük, mintha a haza földjén állnánk ; 
hisz ama talpalatnyi idegeu földet magyarrá 
tette testvéreink porladó tó csontja.

Impozáns, hosszú menetben baladtunk 
esti 6 óra tájban a régi temető felé. A 
lenyugvó nap méla tekintete kisérte lép
teinket. S az öreg, német temető síri csend, 
jében felcsendültek a magyar himnusz ma
gasztos hangjai, mely után egy bús kedélyű 
magyar borús elég ában idézte elénk a két 
derek, de korán elhunyt honfitársunkat.

A két megtört kebelnek idegenben 
kell aludnia örök álmát, mely egy szebb 
jövöt, egy boldog, független, szabad hazát 
tár lelki Bzemeik elé. Már nem áll elha
gyottan, mert megkoszorúzta a magyar 
szív kegyelete.

mindenen keresztül hatolnak, ha sárga kö
zeg nem áll utjokban. Maude tehát sárgá
val bélelte sisakját és kabátját ; és azóta 
tropikus égövben csak egyszer érte nap- 
szúrás, midőn barátja, aki nem hitt neki, a 
sárga béléseket kalapja és kabátja alól, az 
ő tudta nélkül eltávolitotta. Est Lord Ró
berté is kipróbálta sikerrel. Tehát a ka’ap- 
liau sárga bélés, sárga ing és a hátgerin
cen végig egy sárga széles szalag, a kabát 
alatt elhárítják a napszurást. Vannak oly
kor nálunk is oly melegek, hogy napszurás 
áll elő, főleg a katonaság- és a mezőkön 
tartózkodóknál. A Maude-féle eljárást jó 
tudni és talán alkalmazni is.

— Felhívás. Azou társadalmi bajok közül, melyek 
hazáuk kultúráját, uépüuk egészséget ób anyagi jólétét 
veszélyeztetik, első sorban áll az alkoholizmus és igy 
mindenkinek, kiuek hazánk kultúrája és a uép jóié o 
saivéu fekszik, kötelessége az ez**n  uépelleuség ellen 
iuditaudó küzdelemben részt venni. A magyar társa
dalom is kézdi belátni, hogy az alkohol ellenes küz
delem nem egyes idealista rajougók utópiája, hanem 
egy foutos és nagy jelentőségű szociálhigiénikus prob
léma, melynek megoldásában részt venni egyaránt 
kötelessége az államhatalomnak és a társadalomnak. 
Mutatja ezt tisztáu az érdeklődés, mely nehány év 
óta az alkohol kérdés tudományos oldala iránt mint 
szélesebb körökbeu észlelhető Hogy ezen érdeklődést 
kielógitBe az Általános Közjótékonysági Egyesület 
alketiol bizottsága, elhatározta, hogy folyó évi október 
hó 5., és 6—7-éu a fővárosban tudományos alkohol 
ellenes taufolyamot létesít, melyre az érdeklődőket 
ezenuel meghívja. A tanfolyam munkarendje a követ
kező ; Uxtóber hó 6-én : délután 6 óra, Dr. Entz Géza 
egyetemi tanár: Az alkohol-kérdés biológiai szem 
pontból, délután 7 óra, Dr. Korányi Sándor egyetemi 
tauár : Az alkohol mint kórokozó. Október hó 6-án : 
délután 6 óra, Dr. Stein Fül »p : Alkohol és agyműkö
dés-, délután 7 óra, Dr. Baumgartner Izidor koroua- 
ügyesz-helyettes : Alkohol és büntettek. Október h4 
7-éu ; délutáu 6 óra, liosenberg Auguszta tanár : 
Alkohol és iskola-, délutáu 7 óra, Giesiivein Sándor 
orszaggy. képviselő ; zlc alkohol kérdés szociálpolitikai 
jelentősége. Az előadások a Társadalmi Muzeum előa
dási teruiebeu (IV., Mária Valéria-utcza 12.) tartatnak 
meg. A taofolyamoj való részvételi díj 3 koroua. 
Közhasznú es kulturegyssiiletek, valamim a munkát- 
egyesületek hivatalos kiküldöttjei, továbbá tanárok, 
tauitók és főiskolai hallgatók, kellő igazolás mellett, 
ingyen jegyben részesülnek. — Felhívjuk mindazokat, 
kik hivatalos állásuk, vagy társadalmi működésüknél 
fogva a közegészségre, a népuevelésre és a népműve
lésre befolyással bírnak, hogy ezen tanfolyamon minél 
nagyobb szambán vegyenek részt. A tanfolyamban 
résztvevők részére, jelentkezésük és a részvételi dij 
beküldése esetén, mérsékelt vasúti jegyet eszközlünk 
ki. — Jelentkezések az Általános Közjótékonysági 
Egyesület titkárához Dr. Lányi Márton úrhoz (VI., 
Eőtvös-utea Ö.) intézendők.

— Az öszülés oka. A haj- és szőr- 
szól életkora korlátolt, legjobb esetben két- 
négy évig terjedő. Helyébe új szál lép, 
meiy ugyanabból a börszemölciböl nő ki. 
így követi egyik haj-, illetöeg szörnemze- 
dek a másikat. Az öszülés már most attól 
függ, hogy az egy és ugyanabból a bő
szemölcsből kinőtt haj- vagy szőrszálak 
mennyi festékanyagot használtak föl. Minél 
több festékanyagot kötöttek le és használ
tak fői as egymást követő haj- vagy szőr
szálak, annál gyorsabban merül ki a bőr
szemölcs festékképső ereje és annál koráb
ban áll be az öszülés. Mivel a festék szol
gáltató erő kimerülése a haj- és szörnem- 
zedék életkorával van összefüggésben, eb
ben van a magyarázata annak, hogy a sö- 
tétebb hajszál korábban öszü', mint a világos; 
a férfi későbben őszül, mint a nő, mert a 
hajaazála rövidebb; végül annál korábban 
áll be az öszülés, minél több hajnemzedék 
váltotta föl egymást.

— Reklám. Tolnavármegye című laptársunkban 
olvastuk a kővetkező szenzációt; — Slciyik szüli
akarja, hogy első eminens legyen fia. Itt az uj tanév. 
zVétM kell instruktor. Jól tanul lia, ha mindennemű ágy 
és fehérnemű, külső ruházati cikkek, kis fiú ruhák. 
Leányka felöltök, kalapok, sapkák, cipők, harisnyák, 
nyakkendők és zsebkeudőkbeni szükségletit Kőim Mór 
divatáruházában szerzi be. Mulattató szédelgés I

— A kofákat megszámozzák. A 
pénz- és Kereskedelemügyi minisztériumban 
egy üdvös törv. javaslattal készültek el, 
amely a kofákat époly aggodalommal 
tölti el, miot amilyen örömet okos a vásár
ló közönségnek. A javaslat értelmében aa 
országot kerületekre osztják és központokat 
jelölnek ki, hol a nem romlandó élelmi 
szerek gyűjtésére raktárakat létesít-nek. A 
nyelves kofahadat megtizedelik, t. i. a ko- 
faságot numerus clausushos kötik, épugy 
m nt a rendnek éber és buzgó őreit s a 
hordárokat. Minden kofa kap egy számot, 
melyet látható helyen tartozik viselni. El
rendelik as elővásárlási -.tilalmat s helyi 

; piacot, rendszabályokat készítenek. A vá
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rosba élelmi szerekkel terhelt kocsikat 
csak az esetben bocsátanak be, ha az ille
tők községi bizonyítvánnyal bizonyítják, 
hogy saját terményeiket, vagy tenyészetü
ket szállítják ki a pircra. Akik a vá'osból 
élelmiszereket visznek ki, minden esetben 
kiviteli vámot fizetnek. Szóval az élelmisze
rekkel Közvetítő kereskedést folytató egyé
nek helyzetét annyira megnehezítik, hogy 
csak korlátolt számban ehetnek meg s 
csak a nap egy bizonyot órájától vásárol
hatnak a igy a fogyasztó közönség abba 
a helyzetbe jut, hogy magától a termelőtől 
vehet s nem lesz kénytelen a bevásárlásnál 
a kofákkal versenyre kelni. Ar uj rend a 
jövő évben lép éleibe.

— Iparkamaránk a Bankkatell 
ellen. A besztercebányai kereskedőim és 
iparkamarának aug. hó G-án tartott közgyű
lése a bankartell ellen ál'ást foglalt s ez 
ügyben a következő határozatot hozta : 
„Tekintettel arra, bogy a budipesti pénzin
tézetek szervezkedése a magyar közgazdaság, 
kiváltképen a kereskedelem éa iparéltető 
elemének a pénzbitelnek szabad versenyét 
támadja meg : a besztercebányai kereske
delmi és iparkamara, mint a meg ámedott 
érdekek hivatott őre, károsnak tartja ezen 
szövetkezést, és feliratot intézz kormány! oz, 
hogy hathatós befolyását latba vatve és az 
összes eszközöket felhasználva, akadályozza 
meg a hitelnek ezen mesterséges megdrágí
tását, továbbá felhívja figyelmét a kormány
nak arra, hogy a I artebtörvény megalko
tása immár elodázhatlan szükséggé vált."

— Színészet Léván. Tóvári Antal 
szinitársuiata e hó 8-an kedden kezdi meg 
lévai sziniévadját, ezúttal nem a szokásos 
Oroszlán fogadóban, hauem a volt Schimilt 
féle vendéglöhelyiségben Honvéd-u. sarkán 
lesz a „színház." Laki Imre a szalmaözvegy 
4 felvonásos bohózata, kerül színre zz első 
este. Szerdán pedig Beyerlein. A takarodó 
hires színmüvet adják elő. Az igazgató ma
ga gyűjti a bérleteket, aa eddigi előjelekből 
ítélve remélhető hogy a közönség pártfogá
sát megnyerte.

— A takarmányhiány enyhítése.
A földmivelésugyi miniszter a legutóbbi 
napokban a közös hadügyminisztertől azt 
az ajánlatot nyervén, hogy hajlandó volüa-e 
a magyarországi összes hadtestek területén 
fönnálló katonai élelmezési raktárak üzemé
ben termelendő rozskorpát a takarmauy- 
biány enyhítésére fölhasználni. Darányi 
Ignácz, földmivelésugyi miniszter, köszöne
tének kifejezése mellett értesítette a közös 
hadügyminisztert, hogy a jelzett korpakész- 
letet tárczája hitelének terhére átveszi. A 
korpakészletet a valóban Ínséges várme
gyék területén lakó es az állattartás tekin
tetében tényleg megszorult kisgazdáknak 
kedvezményes áron, készpénzfizetés, mellett 
fogják kiosztani. A vonatkozó intézkedés 
már a napokban ki fog adatni az érde-elc 
gazdasági egyesületeknek. A földmivelés- 
ügyi miniszter egyúttal intézkedett, hogy 
a gazdasági egyesületek és a nagyközönség 
is, telhivassék az iránt, hogy szalas teka-- 
mánykészleteiket különösen Pest, Fejér, 
Veszprém, Zala, Jáiz-N.gykun-Szo'nok, Ba
ranya, Somogy és Tolna vármegyék gazda
sági egyesületeivel az árak föltUotetése . 
mellett közöljék, hogy ezek az egyesületek 
a rendelkezésre álló késztetek felől tájékoz
va legyenek. Minden félreértés kikerülése 
végett a leghatározottabban megjegyeztetik, 
hogy maga a földmivelésügyi minisztérium 
nem fog takarmányféléket vásárolni, mind 
azáltal az ügy érdekében állana, hogy azok 
a birtokosok stb., a kiknek eladható szá'as 
takarminynemü készletük van, ezt a fönti 
adatok közlése mellett egyszerű levelezőla
pon tadaosák a földmivelésügyi miniszté
riummal. A miniszter gondoskodott arról is, 
hogy a legközelebbi napokban magyar 
nyelven, mihelyt pedig a megfelelő fordítás 
elkészül, német, tó*,  román, szerb, horvát, 
rutén nyelveken is igen rövid és velős fü
zet adassák ki, mely a takarmány hiány 
okozta szorult helyzetben aa állattartásra 
nézve Útmutatással és tanácc<al szolgál.

— A lévai első banda pár év előtt 
Lakatoi Sándor távozásával a regi értelem
ben megszűnt. Sándor prímás azóta meg
fordult Nyíregyházán, Montecarlóban, több I

számos kü földi fürdőhelyen, hírnevet és 
dicsőséget szerezve bandájának. Azonban ö 

, is csak azt tartja, amit a magyar nóta 
mond, hogy bejó, de, szive azt dobogja, 

l jobb otthon. A napokban itt járt Léván, 
bejött a szerkesztőségünkbe, mint régi 
ismerős, aki hegedűjén, mi még papirosán 
irtuk egykor Léva város krónikáját, s 
bejelentette abbeli szándékát, hogy novem
ber elején visszajön Lévára és magával 
hozza a bandáját, köztük olyan cimbalmodi 
és szólistákat, bogy párjukat kell keie.-ui. 
Hát mi rnontuk Sándornak akkor is, mikor 
elmeut, hogy te hagytál el, nem én téged, 
hanem azért Léva város közönsége szívesen 
látja a veterán prímást és megbocsátja neki 
a kalandozásokat, már csak a jó Bihari, 
Csornák és Larotte kedvéért, amely ek 
oly szépen szólnak az ö vonója nyomán.

— Vasúti díjkedvezmény a só
szállításra. A magyar királyi államvasu
tak igazgatóságától nyert hivatalos éreteü- 
lés szerint a kereskedelemügyi m. kir. m - 
niszter az őszi tömegforgalom alkalmával 
beáliható kocsihiány enyhitésére s a múlt 
évben felmerült sóhiány ismétlődésének ele
jét veendő a folyó évi augusztus hó 10 töl 
a folyó évi szeptember hó végéig szállítandó 
BÓküldeményekre a magyar királyi államva
sutak vonalait illetőleg a következő rova
tolás utján alkalmazandó díjkedvezményt 
engedélyezte : a) kocsi és fuvarlevelenkint 
legalább 10.000 kg.-ért való díjfizetés mel
lett az V—b) kivételes díjszabásnak tiz 
százalékkal rövidített díjtételeit, b) kocú 
és fuvarlevelenkint legalább 15.000 kg.-ért 
való díjfizetés mellett az a) alatti mérsékelt 
díjtételek alapján eredményező fuvardíjból 
kocsikihasznaiási jutalék fejében kocsinként 
három korona engedményt. Ezen intézke
désnek az a célja, hogy az érdekeltség só
szükségletének folyó évi szeptember hó vé
géig való elszáditására ösztönöztessék.

— Kávéházi jelenet. Szenved a 
pincér arca, belefájdul a hadnagy tenyere. 
A számla Ki van fizetve. Történt az eset 
Léván az egyik kávéházban az Urnák ezer- 
kilencszáznyolcadik esztendejében szeptem
ber 2-án este 11 órakor. Jelen volt egy 
tisztess-iges úri Kompánia. Megittak 5 üveg 
pezBgőt követeltek tőlük 9 üveg pezsgő 
árát. A.pénzt a pincér meg is kapta hiány 
nélkül ; de arculcsapáiok kíséretében.

— A lemetszett világok eltartása.
Virágokat, hacsak lehet, sohase vágjunk 
le rappal és olyankor, amikor nap süt, sőt 
a szobában levő friss virágcsokrot is lehe
tőleg úgy helyezzük el, hogy a nap suga
rai ne érjék. Az egyes virágazálakra ártal
mas az is, ha nagy csokorba és szorosan 
kötik össze. A virágvázába pedig soha sem 
szabad több virágot tenni, mint amennyi 
kényelmesen elfér benne és lehetőleg mély 
és szélesnyakú vázákat használjunk. Ügyel
jünk arra is. hogy a virágok szára egyen
letesen legyen levágni és ezt nagyon taná
csos megismételni minden nap, még pedig 
amikor a vázába friss vizet töltünk. Ilyen 
eljárás mellett a csokor hosszabb időre 
megőrzi üdeségét, mert a víz jobban fel
szivárog az egyes szárakba. A levágást 
azonban csakis éles kissel végezzük, esetleg 

, szintén élesre fent ollóval, mert ha erre a 
munkára életlen ollót használunk, akkor 
éppen az ellenkezőjét érjük el és nem 
használunk a virágnak, mert a nyiszálással 
a virágok szárait alul összenyomjuk és meg
akadályozzuk a víz szabad beszivárgását. 
Elhervadt virágokat úgy üdíthetünk fel, ha lvn 
gyos vizbe tesszük azokat és ebbe a vizbe 
néhány csepp borszeszben feloldott kámfort 
csepegtetünk. Egy liter vizbe öt-h>t csepp 
elég ebből az o'datból.

— Nyitra -lóval vasút A sok mii- 
liónyi vasúti beruházási kölciöu, melynek 
költségvetésébo a nyitrai vasúti vonalszakasz 
elsörangúiitása és a nyitrai ál'omásnak k - 
bövitése is fölvétetett, időszerűvé tette volna 
egyidejűleg a nyitra—lévai vasútvonal kié
pítését is, mely Bars és Nyitra vármegyének 
egyik régóta óhajtott vasútja — a nyitra_
lévai vasútvonal, amely mindkét város fej
lődése és forgalmi szempontjából számottevő. 
Leghelyesebb volna, ha annak kiépítését a 
fülek—miskolci vonal első osztályú mintá
jára (gyorsvonat! közlekedést kizárva) maga

az állam építené ki, mert a magánvállalkozó 
előmunkálati engedélyének mintegy 10 
óta húzódó folytonos meghosszabbítása » 
megvalósítás kétségével tölt el bennünket 
és o megvalósulást részben épen Bzravár- 
megye, vagy jobban mondva annak aranyos- 
marótbi érdekeltsége teszi lehetetlenné 
Tudvalevő, hogy nyitravármegye belátva é 
vasútvonal fontosságát, már a nyitra—lipót- 
vár—kuttii vonal kérdésénél is nagy rész
ben a nyitra—lévai vasút mellett foglalt 
állást — és már aa előbbi vasút kiépítése 
után sem zárkózott el ez utóbbi vonal kié- 
pitéséhoz való anyagi hozzájárulástól, de 
Barsvármegye szükkeblüsége, vagy inkább 
az arany osmarótbi érdekeltség győzött e 
közgyűlésen, midőn anyagi támogatásával 
nem sietett e fontos megyei érdek megva
lósításához. Pedig, aki Nyugatmagyarország 
vasúti összeköttetéseit szemléli, könnyen 
beláthatja e vonal fontosságát, mert a kassa
— oderbergi és budapest—pozsonyi vonala
kat leszámítva, a közbeeső területeket e iy 
vonal sem Köti össze, miáltal természeteseiü 
azon anomalia, hogy Silmecz- vagy Bess- 
tercebánya vidékéről Nyitravölgyébe utazó 
ember a ’ruttka—zsolna—galántai vonal 
rengeteg kilométerjeit kénytelen beutazni, 
avagy csak egyszer próbál Léva-Parkány- 
nána-Érsekujvárnak menni, de a garamvől- 
gyi vonat „ezéditő menetsebessége" minden
korra elveszi ettől a kedvét. Tessék csak 
elképzelni — mert az utazást nem ajánljuk !
— hogy azérsekujvár—privigyei vonal 115 
km.-nyt utjának megtevésére öt és fél óra 
szükséges, — a párkánynána—garamber- 
zencei vonal 120 km.-jét pedig majdnem 7 
óra alatt „futja be“, — holott az első osz
tályú vonalon legfeljebb 2 és fél órát igé
nyel — és megértjük a felsönyitra- és ga- 
ramvölgyi utazóközönségnek korai össülését 
és idegességét. Első sorban tehát nélkülöz
hetetlen érdekét képezi e két völgy közön
ségének vonalaik elsörangusitása. A garam- 
völgyi vonal elsőrangúvá tétele mellett szól 
még azon körülmény is, hogy az a Buda- 
pest-Buttka-Berlin közötti utat tetemesen 
megrövidítené, ami ismét kereskedelmi 
szempontból aa ország előnyére szolgálna. 
De minden körülmények közt kívánatos a 
két völgynek összekapcsolása a nyitra—lévai 
vasúti vonallal. Es úgy hisszük, hogy e vo
nal fontosságát magára Baramegyére nézve 
belátja az aranyoe-maróthi érdekeltség is, 
de mert ez által Léva nyerne forgalmában 
és fejlődésében — éa a Zsitvavölgynek a 
Garamvölggyel történő összekapcsolása a 
megyei székhely kérdésben nagyot lendítene 
Léva javára; innen az a szükkeblüség, 
mely arra való hivatkozással, hogy a megye 
pénzügyi viszonyai nem engedik az anyagi 
segítést — Lévától irigyli a vasutat, s 
azaltal tulajdonképen a vármegyét fosztja 
meg a fejlődésnek és forgalomnak egy fon
tos tényezőjétől. Eléggé nem sajnálható egy 
megye közéletében dúló küzdelem a szék
helykérdés do'gában, midőn az egy egész 
vármegye érdekének munkálását teszi med
dővé. Ügy hisszük, hogy az idő szükség
képen megérteti a vezető megyei körökben 
* megyei központnak Lévára történő áthe
lyezésének elodazhatatlan szükségességét, s 
akkor a nyitra—lévai vonal kiépítése sem 
szenvedne halasztást. Minthogy azonban 
open a székhely áthelyezését a vasútvonal 
kiépítésével nagyban elősegítenék, azért 
Barsvármegye Lévával rokonszenvező me- 
gyebizottsági többsége a Zsitvavölgynek 
belátóbb tagjaival egyesülve valósítsák meg 
minél előbb a megye javát munkáló közre- 
müKödéaökkel a nyitra—lévai vasutat. 
(Ny. Ss.)

Rövid hírek. — Bosznia is Herczego- 
VÍna mozgo.odik. Független bosnyák király
ságról álmodoznak. — A hármas szövetség 
külügyminiszterei, Achrenthal, Tittoni d< 
íüchőn tegnap tauscikozasra gyűltek össze.

Jászéi Maria művésznőt az öcose, Jászai 
Ignác, ie akarta lőni. — Rendőröket keresnek. 
Ai államrendörséguél száznál több közren- 
dőri állás üresedett meg. Az állásosat 
októberben töaik be. — József föherczeg, 
akinek daliás, magyaros típusú alakja ciy 
kedves a magyar sziveknek, a nyáron 
szakáit eresztett, es által is hasonlítana akar 
boldogult atyjára.
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Szerkesztői üzenet.
g j. Léva. Cikkét eltettük tavaszra. Most mm 

*' E- A tengerparti sétákat megkezdjük a jövő 

’M" m" S. Tátraszeplak. Úgy is a papírkosárba került.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető; Kónya Józse*  reudőrb vp-táuy

Busa m.-máaaáuként 20 aor. 60 fiit. 21 
kor. 40 fill- — KotazerBs 18 kor. 40 611. 18 
kon 89 fill. — Rozs 18 kor. 60 fill. 18 kor 
80 60. — Árpa lő kor. 40 fill. 18 sor. 20 
lj,lt _  Zab 16 kor. 50 6:1. 16 kor. 80 üli
— Kukorica 16 sor. 60 ti>l. 16 sor. 40 fill 
_ Lenese 23 kor. 60 fiú. 24 sor. 40 fiú. — 
Bau 16 kor 40 fin. 16 kor. 50 üli — Kö
les 9 kor. 40 fill. 9 kor. 80 fii .

Veömagvak 100 klónkant. Vörös ló
here leim szőttől arkukauiunies 200 — 210 
Vörös lóhere, kis árkussá 200—;7O Vöios 
lóhere, nagy arankas 150 — 155 Luczerna, 
természettől araukanentes 175—180 Lu- 
ezerna, világos szemű aránkat 160—170 
Luczerna, barnás szemű 150—155 Bioorhere 
ÖÖ—40 Baltacaiu 74—76 álubarmag 16 —17

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1VU8 évi augusztus hó 23-tól 1908 évi augusztus uó 30 áig

Születés.

A SZÚlÖi 118TC a ®
4S? 

c7 G

A gyermek
neve

Koikó József, Szabó Mária fin József

Csapé János, Volentyér Borb. fiú István

Jakab István, Béiik Rozália leány Irén Rozália

Drohni Vince, Neincsok Erzs. leány Mária

Ruua Mária fiú Jáuo?

Nyilttér-

M OLL-FÉLE
LSEI DLITZ-PORal
Euyh-4, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következni*.  
Lyeibeu azeuveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük íffT' IxzColl 
készítményeit.

í M OLL-FELE
SOS -B0RSZES2
W bedörzsölés, 

elismert, régi jóhirnovü háziszer /' 
szaggatás és hülésből származó | 

miudenuemü betegségük ellen. 
Eredeti üveg ára Isor, 2. 

Kapható minden gyógyszertárban 
ttdd és drogériában. 0099

a . -v.AOLL'S 
*7 * F^uutrenntwein

Föszetküldasi hely MOLL A gyógyszerész
és kir. udv. szállilo, Becs, 1. Tuchla ibeu V.

Alulírott az igazság kedvéért kijelentem, 
hogy a Jitrs közleménye, meiyben engem 
azzal vádol, hogy Frunch Ferencet megké
seltem, a valóságnak uem felei meg. Igaz, 
hogy Fraech Ferenc a laaksomra jogtalanul 
bato akodott es ott du ajkodas keletkezett 
kö.öttűuk. A iiomlokau ejtett sebei azon
ban nem eu ejtettem raj'a. Egyébként más
nap már a piacon járaatt.

Léva, 1908 szeptember 3.
Koponyics János.

Zsákkölcsönzö Léván kölcsön, 
asakokat úgy be>ybeu mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat es asukokat is jutányos 
4rou elad Ungár Adolf Léva Kohári utcta.

Kiadó lakás.
kót szoba, konyha, éléskamra, kerttel együtt, 
november 1.-től kiadó.

Császárfürdö Bpesten. K;
a magyar Irgalmasrend tulajdona. 

Elsőrangú kénes hévviz yógy fürdő ; modern 
berendezésű gözfürő, kényelmes iszapfürdők, 
uszodák-1 török-, kő- és márvány fürdők ; Aó? 

szénsavas-es villamos vízfürdők. Ivó kúra, 
200 kenyeimes lakószoba. Szolid kezeit b 
j'ttüuyos árak. Prospektust iugyeu és bér- 
maDtve küld az igazgatóság.

Superphosphat .ÍMr"
ajanivui a <ugolcsúuu versenyárakban kis- és 
uagy mennyidegben esetleg kocsirakomá- 
nyonkéut. Werbofszky Joachim Léva, Bars- 
megye.

Saját termésű Tokaj Hegyaljaiwv****VWU  szamorodni bor 
1904 evbö. literje 2 or. Négy 1 literes 
üveg egy postacsomagk— E;y 136 literes 
hordó 240 koroua. — Pénz előzetes bekül
dése vagy utánvétel mellett szállít dr. Haas 
Bertalan ügyvéd Sátoralja ujhely.

Kályha raktáramat addigi 
Szepesi utca 19 szám áléi Szepesi utcza 12 
szám alá Schubert féle házba helyeztem át. 
Kohn Manó kalyhamester L^ván.

Képviselőt
keresek szőlőoltványok és vesszük el
adására. Havonta 1-300 forint biztoi 
jövedelem.

Részletes felvilágosítással szolgál ; 
Szűcs Sándor fia szőlőtelepe Bihardi- 
ószeg. Szőlőoltvány árjegyzék ingyen 
és bermentve.

Berbe adó
vagy örök áron eladó

a háti utcai pince sorok között, Léva 
varos jégvermével szemközt, egy tágas 
94 köbméter úrtartalmu jégverem, mely
ben 130 szekér jég raktározható el.

A jégverem 3 év előtt újonnan 
épült lévai kőből és cement habarccsal.

1908, évi december 15-től bérbe- 
kiadó vagy örök áron eiadó-

Ércekezhetni Tóth Dániel tulajdo
nosnál Lász.ó-UtC*  18. szám.

Egy előnyösen ismeri nagy magyar
életbiztosító intézet

lévai vezérügynökségét
egy előkelő kereskedő c iguek aradul haj
landó. Ajáulatokai csa&is elsőrangú seres 
kedöktöl vagy előkelő társadalmi al.ódban 
levő msgínoaokiól „Vezérügynökség" jelige 
alatt Goldberger A, V. kirdetési iroda, Bu
dapest, IV. kóser bazár, továbbit.

■a-iíssg
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A
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BAZÁR
LÉVA, PETÖFI-UTCA 9.

Meglepő olcsó áron kap
ható, mindennemű gyermek- 
játék, erszények női és férfi 
nyakkendők, gallérok, kéz
elők, kötények, haj-, ruha- 
és fogkefék, harisnyák kez- 
tyűk, hajtők, oldal és bontó
lésük, legyezők, különféle 
szappanok.

Árverési hirdetés.
Közhírré teszem, hogy az állami- 

tanitóképző intézet 3 holdas szellő
jének (az uradalomtól átvett kálvá
riái szőllőnek egy része és a várostól 
birt szőllő telep) összes termése f. 
hó 13.-án azaz vasárnap d. u. 3 óra
kor fog a legtöbbet Ígérőnek eladatni. 
Tájékozást nyújt Tatár István tkp. 
intézeti kertész. Az árverés a tanitó- 
képzőintézet helyiségében lesz.

Az igazgatóság-

Eladó fajgyilmölcs.
Nagyon szép nyári és téli faj gyü

mölcs kicsiben és nagyban kapható a 
„Sárói uradalomban“ Nagy-Sáró Bars 
megye.

KŐfa.T'fl.O'A Lépcső, kuciakö sirkerut •jjY. e8 bárminemű szakmámba 
vagómuukat es bármily nagy megrendelést 
is a legjutányosabb arbau elvállalok — 
Nsgvybecsü megrendeléseket pontosan teljesít 
guk vics István kőfaragó m. Vámos-Ladány.

d ALinimcnt Capsici comp 
v a Horgony-Pain-ExpeJler 

(j£J pótleka
qq egy régjónak bizonyult háziszer, mely mar yjJ sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
/át bizonyult köszvénynel, osuznál es meghülé- 

I Beknél, bed<)rzsölóskép|K>n használva.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 

miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
I olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony**  

y/ védjegygyel és a Richter cégjegyzéssel ellá- 
/YA tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben 

K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- 
rrt den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
ÁV Török József gyógyszerésznél, Budapest 
M DL Richter Gyógyszertára íz „Arany oroszlánhoz". 
í/J Prágabau, Elisabethstrasso 5 neu. 
f ] Mindennapi szétküldés.

beiratasok;^:?
zxeLpoxx ©-S órái . —
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Somogyi Mór 
tanár, zongoraművész 

nllnmilorv képesített okleveles zenetanár államilag Igazgatása alatt kilo ZENE

Budapest VII. Erzsébet körű1 44. 
zongora, hegedi! ének, gordonka, oimbalom. as 
összes fúvó- és vouóshaugszerekre, valam ni aene- 

elméleti tantárgyukkal.
Állami ag dipl zenetanárok.-A tanerők létez. 26. 

......  Vidéki leányok részére .......

.UÍTEJEJÍATUS
I 3. rospektuassal kívánatra szo|gáaz IGAZGATÓSÁG

GYERMEKUSZTJE | 
csecsemők lábbadozókO 
gyomorbajosok részére | 

A LEGJOBB ALPESI TEJETTARTALMAZZÁ g 
Egy doboz ára IkorÁOnllkaptelá minden g/Mjtszerlárban 

és drogériában, ugyanott isnertdö irdtök ingyen. & 
■iiií^ írni mit11'
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^oooooooooooooooocooooooooooooooc^ 
0 A lévai és környékbeli összes tanintézetekben használandó 0
^TANKÖNYVEK és iSKOLAI SZEREK? 
0 kaphatók: NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedésében Léván. 0
q Iskolatáskák nagy választékban. Iskolakönyvek tartós bekötésre elfogadtatnak, q

&ooooooooooooocooooooooooooooooo<0

1 —J a legjobb és lég Finomabb| 001 ll Czipötisztítószer
Egyed ii li -gyáros:FritzSchulz jun. rés zv.-fárs.Lipcseés Éger.

KÖNYVKERESKEDESÜNKBEN
tanuló felvétetik

Csakis néhány gimnáziumi osztályt 
végzett, ifjú vétetik fel,

NYITRAI és TÁRSA LÉVA.

Kitűnő műtrágya.
A debreceni műtrágya gyár r. t. szives tudomásul 

hozza a Bars- és Hontmegye t. gazdaközönségének, hogy 
Barsmegye részére Léván ifj- Kovatsik János urat, Hont
megye részére pedig özv. Czibulka Janosné úrnőt Baka
bányán képviseletünkkel bíztuk meg. A már is annyira 
ismert kitűnő hatású

FEKAL-KOMPOSZT
műtrágyánkra képviselőink elfogadnak megrendeléseket 
a nevünkben közvetítik, s minden magyarázattal és felvi
lágosítással készséggel szolgálnak.

FEKAL-KOMPOSZT felhasználható úgy őszi mint ta
vaszi vetemenyekuel, gyümölcsösökben, retekben, kiválóan 
fényes eredményt arat a kertészetben, szöloszet- es 
dohány termetesnél.

Trágya minta megtekinthető a fent nevezett képvi
selőnknél. Szives figyelembe ajánljuk, egy vagon azaz 
100 mmázsánál szövetkezhetnek többen is, amely csak 
90 koronába van számítva helyt Debrecenben, trágyázása
2—3 évre szolgál 1

1600 □ ölenként 40—50 mniázsa, több és nagyobb 
kísérletek és tapasztalatok után teljesen elegendő.

Szives pártfogásukat jó indulatába ajánlva maradunk 
hazafias üdvözlettel

Debreceni műtrágyagyár
részvény társaság,

Mnapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárOm céljára
— újonnan épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő 
közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel 
szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

| Meghívók | 
díszes kivitelben készíttetnek y 

aÖ Nyitrai és Társánál Léván,

i

00
$ 
í 
0

Varrógépek és Mühimzés 
valódi első magyar szab. Adria-, Dűrkopp- és Gasse-íéie uj Singer gépsk 
igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mels.t minden nozzavaova

Arak részletfizetésre: korona
E.m. monopol-, Dűrkopp és Gasser uj Singer *rarrógép  66-tól 76-ig
Uj Singer médium iparosgép allváuyuyal *“ *“
Titauia uj nagy Singer 4-ea iparos varrógép .
Nagy Howe iparos varrógép . . «
Vaódi szabadalui. Adna családi varrógép

, , n láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Kingschiff) gép .

„ iparos (Ringschiff) gép .
Valódi Dűrkopp — koxpontorsó — gép eaaladi

• • » . ± • ‘P* roi
Uj Singer családi varrógép kéiihajtáara

|<*  Műhímzósi készülék ára 4 koroua.

Kerületi képviselőt
keres, gazdasági gépeinek'árusítására a

72*tői  80-ig
78-tól 88-ig
76-tól 80-ig
86-tól 86-ig
86-löi 100-ig 

100-tÓi liHMg 
130-től lőO-ig

120 koroua 
löO koroua

44 korona
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KERN TESTVÉREKNÉL, Léván.“
Legjobb géptük. részek és hajók olcsón.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.

Görcs csillapító szélhajtó 
Hodony osöppek 

1344 óta használatban levő étvágy, 
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer- 

Egy üveg ára I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 í. után
vét mellett) postán nem küldetik.

Beszerezhető :
Bittner Gyula gyógyszertárában

Gloggnitz (Alsó-Austria.)


