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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. BARS
EOLITIK^YI EL E T I T_, _A_ 2E3

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

rELELÖS 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.

Tűzoltóságunk.
Köztudomású, hogy a lévai önkén- 

tes tűzoltó egyesület nem képes 
megfelelni annak a feladatnak, amely 
alakításának egyik indoka volt. Tűz
veszély esetén, bármily elszántság, 
bármily lelkesedés legyen is tagjaiban, 
erejének csekély voltánál fogva, gya
korlott munkás kezek segítsége 
nélkül számba vehető munkát nem 
képes végezni. Régóta konstatáljuk 
azt a lassú, de biztos feloszlási pro- 
cessust, mely vidéki városaink tűzol
tóságát jellemzi. Lehetetlen dolognak 
tartjuk, hogy tűzoltó egyesületünk 
jelenlegi állapota kielégítse Léva város 
közönségének a közbiztonság fenntar
tásához való igényét. És bár már 
sokszor irtunk e témáról, újra kezünkbe 
kell venni a tollat, hogy felhívják a 
hatóság figyelmét arra, miszerint végre 
valahára rendszeres tűzoltói intézményt 
létesítsünk városunkban.

Bár elismerjük, hogy tűzoltó egye
sületünk gyengesége nem az önkéntes 
tüzóltó-egylet tagjainak buzgalmában, 
sem pedig a vezetésben, hanem abban 
kulminál, hogy — kevés a tűzoltó, 
mert a jelenlegi kis csapattal nagy 
tűzesetnél a legönfeláldozóbb munkával, 
sőt halálmegvetéssel sem lehet a vészt 
elhárítani és a pusztító elemmel 
szembeszállani : kötelességünk a város 
elöljáróságát az egylet gyengeségére 
figyelmeztetni.

Hiába van meg minden jóakarat, 
hiába minden buzgóság, amikor kellő 
erő rendelkezésére nem áll. A tűzol
tóság csakis úgy felelhet meg valóban 
nemes feladatának, ha olyan tömegé
vel áll szembe a tűzvésszel, amely 
niioden oldalról neki támadhat az 
elemnek és erős ostrommal minden 
erejét harcba viszi : mert idényleg 
igazi harc a tűzvész megfékezése, még 
pedig olyan harc, amely nem mint 
az igazi harc, rombol és az emberek 
életét oltja ki, hanem ellenkezőleg az 
emberszeretet munkáját végzi.

Jól szervezett tűzoltóság csak az 
lehet, amely a tűzoltás rendszerében 
feloszlott minden egyes munkára 
külön-külön szervezett és teljes csa
pattal rendelkezik. Külön csapat kell 
a vízcsőnek vezetéséhez, külön csapat 
• tetőzet lerombolásához, az életmen
téshez, a rend fenntartásához és ahol 
mentők nincsenek, a sebesültek segély
ben részesítéséhez és szállításához. Min
dehhez azonban emberek kellenek.

He hát hiába mondjuk azt ezerszer 
is, hogy emberek kellenek, ha egyszer 
nincs s miután senkire sem kötelező, 
hogy a tűzoltó-egylet tagja legyen, 

igy néhány önfeláldozó emberre van 
utalva az egész ügy, amelynek — 
minden ügybuzgóság ellenére — ret
tenetes következményei lehetnek.

1 ermészetesen a legbiztosabb mód, 
a legjobb intézkedés az lenne, ha a 
törvényhozás kötelezővé tenné a tűzol
tói szolgálatot az egész országra nézve. 
Hanem ez még csak a jövő zenéje s 
addig, éppen itt nálunk, várni kissé 
hosszú volna. Addig sok veszedelem 
környékezhet, melyet elhárítani mó
dunkban nem lesz. Tenni kell tehát 
valamit abban a tekintetben, hogy 
tüzóltóságunk létszáma minél nagyobb
ra növeltessék.

Mi a legczélszerűbb intézkedésnek 
tartanók, ha az önkéntes tűzoltóság 
helyett a város fizetett tűzoltókat alkal
mazna, és szabály rendelettel a kötelező 
tűzoltói intézményt hozná be. Látjuk 
azt, hogy háztulajdonosaink csekély 
kivétellel egy általán nem támogatják a 
tűzoltóságot, amelynek ma már alig 
van 70 pártoló tagja, holott a házak 
száma meghaladja az ezret. Szép szóval, 
rábeszéléssel immár hatni nem 
lehet, e tekintetben több Ízben megtett 
kísérletek mind kudarcot vallottak. A 
városi hatósági szabályrendelettel álla
pítsa meg a háztulajdonosoknak a 
tűzoltói intézmény fenntartartására 
szükséges összeg méivét, amely ará
nyosan elosztva alig észrevehető terhet 
róna a háztulajdonosokra. Ugyanígy 
állapítsa meg a tűzoltásra kötelezettek 
névjegyzékét és a megváltás összegét. 
Ebből aztán bejöhetne annyi, hogy 
8—16 tűzoltót lehetne tartam, kiket a 
rendőrség mellé éjjeli őrségre is fel
lehetne használni.

Nem lehet összetett kezekkel néz
nünk tűzoltó egyesületünk stagnálását, 
amelyet senki sem támogat, de amely
től veszély idején mindenki erejét 
meghaladó tevékenységet vár, Megpró
báltunk mindenféle eszközt, de az 
önkéntesség nálunk nem vált be. Most 
tehát nincs más hátra, mint szabály
rendelettel kényszeríteni a közönséget, 
hogy vagyona és életének biztonsaga 
céljából a legszükségesebb óvó intéz
kedéseket megteuni kötelességének 
ismerje.

Vasút Bakabánya és Léva között.
Folytatás.

A vasutat jövedelmezővé a nagyarányú 
teherszállítás teszi. Lássuk csak, hogy mit 
is szállíthatunk mi I Fát. Hát van erdőnk ? 
Volt. A bakabányai erdők innenső lejtői 
kipusztiivák s a túlsó oldalukon termelt 
famennyiség a garamvölgyi vasút forgalmá
nak esik javára. A hontbesenyői káptalani, 

a háti stb. erdők cBaa voltak. Csak mosolyt 
érdemel, aki vidékünket fában bőveikedönek 
hiszi. Hiszen — s ez csaknem Bzószerint 
igaz — jó szerencse volna, ha erdőinkből 
az építendő vasút talpfái kikerülnének. 
Volna a gabonaszállitás. E tekintetben Bát, 
A.- és F.- zsember, A.- és F.-baka a 
fontosabbak ; kevésbbé Élesfalu. Bakabánya 
gabona-termelése alig említésre méltó. 
Újabban azonban e községek gabnatermé- 
sének tekintélyes részét a Rudnay-féle 
gőzmalom veszi meg s igy a nevezett 
községek, mint szállítók, e szempontból is 
csak részben érdekeltek. Bakabánya cserép
edénye a nagyobb távolságra való szállítás 
költségeit meg nem bírja, zöldség-terményeit 
pedig a szorgalmas bakabányai asszonyok, 
mint eddig, úgy a jövőben is a hátukon 
fogják elhordani s részben Léván, részben 
Selmecbányán értékesíteni. A lévai urada
lomnak szép erdősége van ugyan a Kövér
hegyen, de ez — véleményem szerint - - 
nem nagyon növelné a tervezett vasút 
forga.mát. Nem pedig azért, mert annak 
üzemterv szerint való kezelése aránylag kis 
termelést enged s mert a csekély távolság 
mellett a kétszeres átrakodásnak semmi 
értelme. Megmagyarázza ezt az a körülmény, 
hogy a lévai uradalom összes termelt fa
mennyiségét kitűnő áron tudja Léván 
értékesíteni, nincs tehát arra utalva, hogy 
távolabb eső piacot keressen.

Sokkal nagyobb súllyal szerepelnek a 
mérlegben.’ a Rudoay-féle gőzmalom, a 
szantói-savanyúviz-vállalat, a magyaradi 
gyógyfürdő, a megyei érdek — vagy 
mondjuk helyesebben — Ipolyságnak, mint 
megyei székhelynek az érdeke.

Ki tagadhatná, hogy mindezeknek 
fontos érdekeik fűződnek a kiépítendő 
vasúthoz ? S mégis Bát lenne predestináiva 
arra, hogy adóját 25-30/^-kal növelje ? 
Ejnye, ejnye 1 Talán bizony azért, mert 
már megszokta ? A mákos tésztát talán meg 
lehet annyira szokni, hogy végre is meg
szereti az ember, de pótadót — higyjék el 
az urak — soha I

Megyei segélyt tehát nem kapnánk, azt 
azonban megengedik, hogy a vasutat Szán
tóig, ahonnan az a vármegyei székhellyel köny- 
nyü szerrel s kevés költséggel összeköthető 
lesz, megépíthessük. Úgy látszik, hogy a 
vmegyei székhelynek ilyen önköltségen való 
megközelítése vau hivatva arra, hogy minket a 
régen kért, régen megígért, de mind ez 
ideig elmeradt járásbíróságért és adóhiva
talért kárpótoljon I

Nem addig van az, kedves uraim ! 
Joggal várhatunk pénzbeli nagyobb segít
séget a vármegyétől, amelynek mindeddig 
mostoha gyermekei voltunk s joggal a 
vmegyei székhelytől, amelynek érdekében 
természetes s úgy igazságos és jogos igé
nyeink kielégítésében tervszerüleg megaka- 
dályoztatiunk. Sőt reméljük, hogy Léva 
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városa is hozzá méltó összeggel fog szere
pelni vasútunk létesítőinek sorában b ezzel 
fogja honorálni a múlt — s biztosítani jö
vendő összeköttetésünket.

Ha pedig azoknak a tényezőknek segít
sége, melyeknek támogatását joggal vár
hatjuk, elmarad, akkor sem Szántó, sem 
Ipolyság érdekeit nem fogjuk a magunk 
érdekei fölé helyezni s azt a vonalat fogjuk 
megépíteni, amely legrövidebb s legolcsóbb. 
Ez pedig Kiskereskényon át vezet.

Elhirtelenkedni a dolgot nem fogjuk. 
Tudjuk jól, hogy az idő sok mindent 
lehetővé tosz, amit nem tartun; annak. 
Megérleli a gyümölcsöt, amely esetleg ár
talmunkra válnék, ha éretlen állapotban 
élveznök. Rövid idő múlva bekövetkezik 
az is, hogy a tervezett vasút az érdekelt 
községek tönkretétele nélkül lesz léte
síthető.

Hogy ez előbb lesz, mint sokan remél
ni mernék : hiszem én és vallom.

- Ó. -
Vége.

A tanító fegyelmi joga.
Irta : Kántor István.

A Kúria minap azt az érdokes határo- 
rozatoc hozta, hogy a tanítót „bizonyos 
fegyelmi jogkör kétségtelenül megilleti* *,  
ámde ez a jogkör a testi fenyíték alkalma
zását kizárja. Sőt a btkv. 313. szakaszának 
az a rendelkezése sem vonatkozik a népis
kolai tanitóra, mely szerint „a házi fegye
lemre jogositott személy által, annak gya
korlatában elkövetett könnyű testi sértés 
miatt büntetésnek nincs beiye". Ergo : ha a 
tanító ezentúl bármely kis mérvű testi 
fenyítéket alkalmaz, testi sértést követ el, 
melyért megbüntetik.

Hogy a Kúriának ezen határozata, 
mely töivényerövei bir, népnevelésünknek 
előnyére nem fog válni, azt a jövő be fogja 
igazolni. Nem célom a bruiálitáa védelme- 
zése, én is teljes erőmből elítélem azt a 
tanítót, aki a testi fenyítést meggondolat
lanul alkalmazza ; de vannak esetek, amikor 
a testi fenyítés nemcsak jogosult, hanem 
elkerülhetetlenül szükséges is.

Téves felfogás az, hogy minden gyer
mek tisztára angyal s csak lassankint 
tanulja meg a rosszat. Tény az, hogy igen

TÁRCA.
Tengerparti séták.

Folytatás.

Nem sokára megérkezik a hajókolossus. 
Ezúttal nem igen érdekel a rengeteg alkot
mány, az emberi ész eme nagyszerű diadala : 
as emberekot nézem, akik óriási batyujukat 
cipelve, lesütött fövei lépnek a partra. — 
Úgy szeretném megszoritani minden egyes 
ember munkától megkérgesedett becsületes 
kezét. Isten hozott benneteket, a haza 
megbocsájt, hogy hűtlenül elhagytátok. 
Nem ad kincset, nem is adott, hanem 
panasstalan mindennapi kenyeret. Belátjátok 
majd, hogy a mi feketének csúfolt kenyerünk 
többet ér Amerika minden kalácsánál.

De nem akarom őket zavarni. Tudom, 
as a processus, amely most megy végbe 
leltükben, a hasa mérhetlen szerétét, a 
megbánás igaz gyöngyeit fogja bennük 
létrehozni. Az a néhány perc, amely iiy 
lelki folyamatokat szül, megérdemli, hogy 
csendesen türelemmel várjú c be elteltét.

A kikötőben egy fiatal ember ötlik a 
szemembe. Nem valami biztosan jár : gumi
ból van as egyik lába. Megszólítom. Annyi 
a kérdésem hoasá, hogy alig tud rá meg
felelni.

Bök gyermeknek dresazura kell, hogy 
belőle hasznavehetö embert neveljünk, igái, 
a tanítónak legszentebb kötelessége, hegy 
szeretteljes bánásmóddal viseltessék a reá 
bízott gyermekek iránt, lévén az igazi 
nevelés fundamentuma a szeretet. A népis
kola azonban csak a gyermek hat éves 
korától vezeti annak nevelését, hanem gy 
műveletlen család ölén született ily hat 
éves gyermek milyen szülői nevelésben 
részesült addig ?

A falusi patasztgyermek a szülői 
háznál ugyan semmi nevelésben nem része
sül, mert a paraszt több gondot fordít a 
csikajára mint gyermeke nevelésére és az 
egyedüli nevelési eszköz, amelyet gyerme
kére és csikajára egyaránt alkalmaz — az 
ütleg.

As is igaz, hogy az ily szilaj vérü, a 
testi bántalmazáshoz szokott gyermeket az 
eddig nem tapasztalt szeretetteljes bánásmód 
többnyire megszelídíti és lassau-lassan meg
szokja az iskolai fegyelmet, sőt egy kicsit 
ragaszkodni fog tanítójához ; a szeretet 
e kis vad szivben még nem létezik.

Eddig a paraszt csinytevö gyermekét 
azzal ijesztette, hogy „msgállj betyár bead
lak az iskolába, ott majd lenyúzza a tanító 
a bőrödet" ! Persze az ily gyermek szepegve, 
sokszor csak a szülői erőszak alkalmazásá
val volt az iskolába beadható. Otromba 
íjjecztés volt ez, de a tanító szerette jes 
Bánásmódja meggyőzte a Kis vadoncot, hogy 
az a tanító jobb szívvel van iránta mint a 
szülei. Hanem mi lesz a jövőben, amikor 
az elvtársak lapjaik által kitanitják a 
szocialista parasztot a Kúria ezen határo
zatáról ? És amikor majd a parasztssülő 
így biztatja rúg-kapalódsó csemetéjét az 
iskolába menéskor : „Na telj ham a tanítótól 
semmit. Neki rád még a kisú|ját sem 
szabad felemelni, mert ha hozzád mer nyúlni, 
akkor bec<ukatom öt*.

H >gy aztán az is :ola legnehezebb fe a- 
datának, a nevelésnek, a jövőben ily 
körülményük között mint felelhet meg, azt 
elképzelni sem lehet.

Különös az, hogy korunk túlhajtott 
humánízmusa ilyen határozatokat produkál, 
pedig széliében ordítja nótára ma a meg- 
vaduott paraszt szóciálista : „Verd meg 
Isten a nagyságos urakat I............. * Ha igy
haladunk humanizmusban, akkor rövid idő 
múlva azt a verést nem az Istenre 
bízza a paraszt szocialista, hanem elvégzi 
majd ö maga.

A köznép gyöngéjét és tudatlanságát 
saját önző céljaira kihasználó spekuláció, 
ba a törvény korlátáit át nem lépi, nemcsak

„Öt esztendeig voltam kiun — kezdi 
elbeszélését — dolgoztam, mint a marha 
és most itthon vagyoa láb és pénz nélkül. 
— Nagyon szegény ember volt az apám, 
nem hagyott rám csak egy lyukastalpú 
csizmát, me.'. egy zsíros kalapot. Cseléd 
voltam. Annál az uraságuál szolgált a 
szeretőm is, egy falumbeh szegény árva 
lány. — Mind a ketten nagyon szegények 
voltunk, — igy nem vehettem el. Égkor 
jött falumba, hogy az Isten ne adjon neki 
soha nyugodalmat, egy nadrágos ember. _
Erőnek erejével rávett, hogy menjek Ame
rikába, gazdag, nagyon gazdag ember ieszek, 
mert ott annyi a kincs, hogy azt megmérni 
nem is lehet. A szeretőm is biztatott, haza
jövök nemsokára úgyis, legalább lesz 
pénzünk, vehetünk rajt egy kis földet, meg 
egy rongyos házikót .... 8 én elmentem, 
az a mérhetetlen kincs, amivel eugem 
biztatott az a nadrágos zsidó, nem volt 
sehol. — Szenvedtem sokat, nagyon sokat 
fizettek is érte elég jó1, „kuporgattam is 
néhány forintot, hanem, mikor a bányában 
as egyik lábamat elvitte a kutya, mind 
elment orvosi költségekre. Úgy jöttem haza 
uram, mint as ujjam I Öreg napjaimban 
mehetek koldulni . . .."

Szemeiből csak úgy potyogtak a 

hogy büitetlen marad, de a törvény ha- 
talmát is igényb, veheti, mert ez a libe- 
ralizmus. Hány igaz'eláü bitó kénytelen 
lelkiism íretét békába verni és az elképzel- 
hetö legielketlenebb követelést azon a tu- 
datlan paraszton behajtatni, kicsi vagyon
káját eladatni és öt koldusbotra juttatni 
mert ezt a törvény rideg betűi igy rendelik’ 
habár as új végrehajtási törvény némileg 
meg fogja óvni jövőben a kis egzisztencia 
anyagi érdekeit. Hanem persze ez más, a 
humanizmus ennyire már nőm terjedhet 
hiszen „Homo homini lupus".

Folyt, köv.

Különfélék.
— ÖrÖmOnnep. A keresztény katholikus 

anyaszenteyyház, Szentségei Atyja, X. Pius 
pápa, 50 éves áldozópapi és 25 éves püspöki ju
bileumát üli. Az egész katholikus Magyar
ország mély hódolattal és gyermeki érzel
mekkel ünnepli Krisztus helytartóját. Váro
sunk katholikuaai is kefejezést adnak 
szeretetüknek, ragaszkodásuknak. A föpáaz- 
tori felhívásnak megfelelőleg különösen 
aokaD járulnak a szent gyónáshoz és áldozás
hoz. lotéaeteiuk katholikus növendékei a 
következő rendben járulták a szentségekhez. 
Pénteken délután gyóntak a róm. kath. 
főgimnázium és kir. állami tanítóképző 
növendékéi. A saemá dozáahoz szombaton 
reggel járultak. A tóm. kath. polgári leány, 
ismétlös leány, elemi leány és fiú iskolák 
tanulói szombaton de'Után gyóntak és 
vasam.p reggel áldoztak. Szombaton este 
fél órai harangzúgás jelezte a katholikus 
világ nagy ünnepet. Ma délelőtt 9 órakor 
lesznek az iskolai ünnepélyek. A főgimná
ziumban Rassovszky Kálmán fögimn. tanár; a 
po gári leányiskolában Báthy László, prépost- 
pleuanos, az elemi leányiskolában Kaveygia 
Ka.mán s. lelkész, a fiúiskolában Jónás 
Imre, s. lelkész, mondanak ünnepi beszedet. 
A plébániatemplomban 10 órakor díszes 
papi segédlettel hálaado istentisztelet less.

— A lévai ref. egyház, azon alka
lomból, hogy templomai isten segedelmével 
megújította, 1908. szept. 20-án felszentelés! 
ünnepélyt rendes. Délután 2 órakor as 
„Oroszlán" fogadó nagytermében közös ebed 
lesz. Egy teríték ára borral 2 korona. A 
közös ebédre jelentkezni lehet ; Birtha 
József lelkésznél, dr. Kersék János föggoud- 
noknál, Fornay István es Tóth Sándor 
kurátorokuál. Este 6 órakor, ugyancsak as 
„Oroszlán*  fogadó nagytermében, táncmu
latság kezdődik. A táncmulatságra a belepti 

könnyek................ Szegény ember viseld
türelemmel aa úr keresztjét °— büntetés 
volt a szerencsétlenséged, mert nagyravá
gyó voltál I

• •
A zenekar már elfoglalta helyét a 

tengerparti pavillonban. A fürdőveudégek 
körülveszik a zenészeket s megindul a 
tere-fere, mindenki tud valami friss pletykát. 
O.yan es a társaság mint valami hangyaboj, 
c<ak úgy nyüzsög benne a sok elegáus 
asszony, leány, kicicomázott férfi. Nem üdü
lőhely ez, hanem a hiúság vására, amelyen 
mindenki többet, nagyobbat akar mutatni, 
mint a milyen.

S amint nézem ezt a hangyabojt a 
tengerbe fürdő alakokat, közelembe telepszik 
egy asszony és egy férfi. Az asszony szóra
kozni jött ide, a férfi a poros aktákat hegyis 
ott, hogy felfrissítse faradt idegeit. A férfi 
arcán hamisithatlan blasirtság tükröződik 
vissza, az asszony pedig fürkésző szemekkel 
keresi minden tekintetét.

— Régen nem láttam, — kezdi az 
asszony, — emlékezik, pedig milyen jól 
mulattunk ezelőtt 5 évvel ugyanezen * 
helyen ?

— Emlékszem, feleié a férfi, hisz én
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dii személyenkint : 1 korona. — A tiszta 
jövedelem a templom renoválási kol.ségeire 
Ldittatik. — Felülfizetcsek hiriapüag 

sgtázlatnak. — Az ünnepély sorrendje, 
/„ptember 20 áu^ deleiött 10 órakor a 
templomban : 1. E.öének. 2. Főének euekli 
g gyülekezet. 3. Szentelő ima. Tartja ; 
putay Karoly esperes. 4. Gyermekkar enese. 
Ó Egyházi beszed. Tartja : Bihary Kalmáu 
pizbai lelkész. 6. Gyermekkar eneae. 7. 
Az építés története. Elmondja ; Birtha 
József lévai lelkész. 8. Gyülekezeti euea. 
9. Ksreszteles. Végzi : Farannay L«jos 
uibarsi leikész. 10. Úrvacsora osztás. Ageu- 
dazia : Csekei Dávid alsováradi lelaesz, 
jsgedkezik : Birtha József lévai lelkész. 11. 
G,tiiekezeii ének.

_ A „Lévavidéki r. kath. uépne 
velők egyesületéinek lévai kőre io yó 
go 16-au tartotta meg gyű eset Levan a 
rjt. űuiskolaban. Bátliy Gyuia, esperes, 
tanfelügyelő e.nöki megnyitójában megem
lékezett arról a botrányos támadásról, 
melyet a budapesti nemzetközi szocialisták 
intettek az ott megtartott eucharisztikus 
áörmeuetbeu résztvevő kathoiikusság ellen. 
Látni való e tüuteiesböl, hogy az Istent 
nem ismerő, a hazat pedig megtagadó 
szocialistáknak nem a szabadság kell, 
hsuem a szabadosság. Elismerését fejezi ki a 
lévai és a lévavidéki tanítóságnak, mert az 
ók működésüknek az erdemo, hogy ami 
vidékünk a szocialista-meteiytől mind ez 
ideig ment maradt. Egyúttal 10 koronát 
sjamott fel egy oly tuzetke megírására, 
mey a szocialistákat a maguk igazi mivol
tukban al.nja az azt olvasok ele. — Azután 
a Grsztbenedeken, jövő- hó 1-eu megtartan
dó évi rendes közgyűlés tárgyai kerültek 
megvitatás alá s ennek kapcsán határozatba 
ment, hogy a kör a knutortamtok, tanító a 
es tanítónők szabadsagolasára vonatkozó 
föegyhazmegy ei rendelet módosítasz, — 
tovsDba a felekezeti tanítók es tanítónők 
reszere kedvezmenyea vasún jegyek kiesz- 
kózlese tárgyában indítványokkal all a 
közgyűlés ele, melyek e.vadasával lokody 
Ltvau és Ghimessy János lévai tauitoa 
bízattak meg. Végűi ’l'okody Istvau to.má
csolta a kör tagjainak 
bátliy Gyuia úrnak, ki 10 év előtt 
mmt egyházi lanteiügyelo a lévai 
elére s ez idő aiatt a tanítóság 
tiszteletét es szereietéi érdemelte 
multos annos 1

— Pápa ünnepély. A lévai 
ianitóreudi rom. a-taoukus togimuaz um 
Őszentsége, X. Fiús papa, ötveu eves áido- 
lópapi jubileuma al&aliuaool 1908. évi

üdvözletét, 
áiiott, 

kerülei 
osztatlan 
ki. Ad

kegyes.

szeptember hó 20án ünnepséget tart. Az 
ünnepség sorrendje : Szeptember hó 20 án 
reggel^9 Órakor ünnepélyes nagy-mise ,Te 

eum mai a kegyesrendiek templomában, 
utana a fögimn. dísztermében ifjúsági 
Ünnepség a következő műiorral: 1. Pápai 
hunnuss Énekli a fögmn. énekkara. 2. 
Ünnepi beszéd. Mondja : Rassovszky Káimár 
togimn. tauár és, hitszónok. 3. X. Fiús vápa 
aranymiseiére. Ód; Pá.ká.. . ” '
S avalja Szomolányi Antal Vili, 
4. Jubilate Beo. Kemplt ~ 
fög mo. énekkara. f 
Kő.temény Erdősi Károlytol. 
Janson Vilmos, V. oszt. tan. 6. 
záróbeszéd. 7. Himnusz. Énekli 
< nekkar.

— Iskolai ünnepély, Az irgalmas 
nővérek lévai intezetenek főnöknöje, Bole- onll/tll l^rlááh.. £■- t I f a z« . ', óv xv-<*ü,  au*,  kor ueve

kedves ügyelemoen részesült a

Párkányi Noroerttöl. 
—. oszt. tan. 

_ 'er F.-töl. Énekli a 
5. Ünneplem a pápát.

Szavalja : 
Igazgatói 

a fögimn.

schall Editha, fo yó hó 16-án, am kor neve 
napját ülte, kedves ügyelőmben részesült a 
vezetess alatt áhó növendékek részéről. Csalá
dias ünnepély volt, a hála és ragaszkodás 
ünnepe. A tisztelendő nőverek találékony- 
Bága ügyes keretet adott az őszinte érzel
mek külső megnyilatkozásának. A hónapok 
hódolata c. alkalmi színmű szereplői felújí
tották minden kedves emlékét az érdemes 
fonöanőnek. S ezt annyi lélektannal tették, 
hogy, mikor a kis Micike kikiaoalta, hogy 
öt is a tisztelendő fönöknö tette az árva
házba, könnyel teltek meg úgy az ünnepelt 
mint az ünneplők szemei. A tárgysorozat 
ez volt ; 1. Üdvözlő, énekelték a poig. isk. 
növeudeaei. — 2. As ovodasok üdvözlő
párbeszéde, mondtak : Kiss Irma, Tottszer 
Margit, Hochberger Bözsi és Rakita Árpád. 
— 3. A hónapok hódolata. Alkalmi színmű 
2 reszoeu. — Szereplők : Idő, Kern Margit ; 
Január, Csekey Adrienné ; Február, Kovács 
Sári ; Maiczius, Kabma Adaloerta ; Április, 
Szabó Ella ; Máj us, Mamiiéi: Margit ; Junius, 
Fenyvesi Erzsébet ; Julius, Grotte Janka ; 
Agusztus, Fizély Lenke ; Szeptember, Tolnay 
Margit ; Október, Bartos Erzsébet ; Novem
ber, SeMijf Aranka ; Djcemuer, ALedveczky 
Erzsébet ; Szeptember, lő. ólátéjfy E za ; 
M.ciae, Oberth Sári. — 4. Erdély : Kuruc 
ábránd, cimbalmon játszotta ; Guggenberger 
Mária. 5. Üdvözlő ének. 4 haugra enekeitek 
a polg. isk. növendékei.

— Az őszi plébános! vizsgálatok 
Esztergomban szeptember 22. es 23-án 
lesznek a papnevelő intézetben.

— Barsvarmegye Törvényhatósági 
bizottsága a foiyo évi 552. szám alatt ho
zott közgyű esi határozatában kifejezett ren
delkezés alapján, 1908. évi szeptember hó 
24 én délelőtt 10 órakor Aranyosmaró ion, a 

székház nagytermében évnegyedes közgyű
lést tart, melynek tárgysorozata 113 pontban 
van jelezve.

— 25 éves jubileum. Dr. ZUenyúI- 
János, lekéri plébános, volt országgyü ési 
képviselő, foiyó hó 17-én ünnepelte felszen- 
teltetésének 25 ik évfordulóját. Délelőtt 9 
órakor volt díszes papi segédlettel a szent
mise, amelyen Lekér, Damásd, Oroszka és 
C<ata községek hívei voltak jelen. Az 
ünnepély emelésére megjelentek isrolatársai 
és nagyszámú tisztelői.

— A F. M K. E uj óvodája. A 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
ismét egy uj óvódat szervezett Koros nyit- 
ramegyei községben. Az óvodát — amelynek 
költségéit a F. M. K. E., Forster Gyula 
báró uradalma es a község viselik — szept. 
15 én teljes csöndben, a Forster-báró család, 
Harkovics Alajos főszolgabíró és Bárdoss 
Adám kir s. tanfelügyelő jelenlétében adták 
at rendeltetésének. Miután Markovics János 
esperes p ebáuos beszentelce a Hazat, a F. 
M. K. E. elnöksége nevében Clair Vilmos 
főtitkár atadca az ovodát a gondnokságnak 
s azt megnyitottuak nyilvánította. A megje
lentek nevében Forster Gyula báró főrendi
házi tag mondott köszönetét a F. M. K. 
Ének. Á község lakossága szívesen fogadja 
az új népnevelési intézményt s gyermekeit 
sűrűén íratja be az óvodába.

— TŰZ. (iharson folyó hó 11-én nagy 
tűz volt. Leégett Kalocsay Gyula, lévai 
szitás, 56 m. hosszú epülete. A kár 
meghaladja az 5000 koronát, amelynek egy 
része a biztosítás révén megtérül.

— Kinevezések. u Eminenciája, 
Vuszary Kolos, bíboros herczegprimás, 
Stib ó Ágost bati plebáuost, volt lévai 
aap.aut, a báti kerület helyettes alesperesévé 
és tanfelügyelőjévé nevezte ki. Az uj alesperes 
csütörtökön tette le hivatalos esküjét 
Esztergomban. — A pénzügyminister 
Bajacsck János lévai II. osztályú adóhivatali 
pmztarnokot jelenlegi álomáshelyén való 
meghagyása mellett első osztályú adóhivatali 
pénztáritokká nevezte ki. — Bellán László 
okleveles gazdászt a Schoeller uradalom 
segédtisztté nevezte ki és Gényére ősz ■ 
tóttá be. i

— Eljegyzés. Barcsi László, gyarak 
tanító, lapunk tehetséges munkatársai 
eljegyezve Soós Lvjka kisasszonyt Szent- 
miháiyúron.

— A beiratások a lévai iskoláknál 
még mindig folyamatban vannak. Szeptember 
hó 5-ig az összes intézetekben 1681 növen
dék volt beírva. Azóta beírtak még : az 
ipariskolába 137 ; a kereskedelmibe 32 ;

a maga gazdájához tartoztam, amelyben a 
tartalék feladatát lettem volna hivatva 
teljesíteni. Szeret, c lére az ütközet elmaradt 

*s a tartalék nem léphetett tartalékba.
De igaz, amit hallottam, válik az 

urától ?
— Igaz — de hagyjuk ezt.
Nézze István, Írhatna a legyezőmre 

néhány sort, hiszeu lehet, hogy Bohasem 
látjuk többé egymást az éleiben ....

— Igaza van, igaza van nagyságos 
asszony ....

— Mondja, kérem, meddig marad itt ?
— Estére utasom.
Az asszony nagy szemeket mereszt rá. 
— És megmásíthatatlan a terve ?
— Igen.
És az asszony olyan ideges bosszúsággal 

tépdeste a kezében levő Santa Maggiora 
szirmait.................

* * «
Jó idő jár itt a gyermekekre I Egész 

“»P lubickolhatnak a hűi tengervízben, 
^‘emeík csak úgy ragyognak a boldog
étól ;

— Istenem milyen jó is ez a vakáoió I 
Mindegyik vékony trikóban szaladgál

* tóugerparton ; nyakukat felkötötte a nap,

a fehér arcszín barna-pirossá változott. — 
A játéktér az ö birodalmuk. Van ott ördög
kerék, lábszinház, s minden ami egy gyer
meki léleknek csak kellemes lehet. Délben 
aztán mind oly éhes már — mint a sáska. 
A vendéglő terasszá csak úgy visszhangzik 
Vidám kacagásuktól. — 8 ha a pincér nem 
ügyes, rá is kiabálnak :

— 8ies en, mert nem kap, egy krajcárt se. 
Délutáni órá a séta, a pihenés ideje. 
A bonne leakasztja a fogasról a pubi 

kapucniját. Sétálni mennek.
__ Freilein, hová megyünk, merre 

megyünk ?
— Pubi I Csak türelem 1 Megyünk a 

corsóra, aztán a pro vénádra. Este megláto
gatjuk a Liza tantit, legalább jól vacsorázunk. 
__ Kittünö, s csettint egyet nyelvével a 
pubi. A Lizi tanti szeret engem. Nagyon 
örül, ha smakkol a snicli az a szép piros 
snieli 1 Azután biztos, hogy Ibbz habos rolló 
meg indiáner. — Freilein 1 Szereti maga a 
cukkerlit. Ugy-o voszünk. Sokat árulnak a 
rinyspiel előtt. — A didi sokszor vett 
nekem Pesten. Meg az a villanyos kondoktor 
bácsi is, aki a dádihos mindig odajött. 
Egyszer vett nekem egy luftballont is.

__ jVsiTefa, magának ninosen olyan 
báosija ?

— Szegény dádi elment. Apuka küldte 
el, mert megcsókolta a liftes legényt. — 
Az a liftes legény kiálhatatlan. Mindig 
kiabál, hogy pubi, ne springoljon a liftben , 
pedig apuka mindennap ad neki tringeltet 
egy stanpellire.

— Freilein, kérem igazítsa meg a 
gamaslimat. — Már a hisentráglim is majd 
leszakad 1

Freilein I Látja azt a házat ? — Ott, 
ahol a katona áll, a standon. Mi is olyanba 
laktunk a mukkor, de apa felmondott, 
mert a háziúr stájgerolt fertálykor. — Ott 
van a blumenstekli is. A juka odajárt min
dennap egy snittre. Pityu onklival, aki 
lajtinánd a drayonsreknéi. A Pityu snajdig 
f u ám a Lizi tanti liblingje. — Sokszor 
kap tőle a tanti bukétot. Van neki autója is. 
De milyen l Aztán maga hajtja ; azt mondja, 
hogy a safför fizetése nem telik ám ki a 
gázsiból.

Beszél még annyit a csöpp ficeúr, 
hosy alig tudja elhallgattatni a kedves 
nevelönö, ki alig várja hogy kezébe vehesse 
Bsneczkynét.

Benkóozy Emil.
Vége.
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ismétlö-isLoláb*  82 lány és 11 fiú tanu
lót s így * fannebb közöltökkel a mai 
napig beiratkozott növendékek száma : 
1943. Nincs még beírva mintegy 80 istnétlös 
leány és 50 iamétlös fiú, 50 iparos és 
kereskedő tanonc.

— EsktkVŐ Ruzsicska Vilmos a jó 
hiiü garam-rudnói üveggyáron f. bó 20-án 
Brüoben a Szent Tamás tomp ómban eskü
szik örök hűséget arájának, Göpfzrt E4a 
kisassaonynok, Göpfert János gyarigazgató 
kedves leányának.

— Pánszláv ? E címen mi is érin
tettük a Honfi Lapok hírét, mely szerint 
Bucsek Mátyás, bontnádasi káplán, tót 
apostol volna. A megtámadott a következő 
levélben védekezik :

Tekintetes Szerkesztőség .’
Nem önvédelemből, cj»k a való igazság földerítésére 
írom e sorokat, mert a kötelességnek lelkiismeretes 
teljesítése miatt gyáláztatni nem gyalázat.

Tény az, hogy augusztus 15-én a hontszántói 
búcsú napján e fiókegybázbau én tartottam az 
istentiszteletet és pedig katholikus módon, magyar 
nyelven. így tettem azt addig is, tehát akkor is 
magyar nyelveu végezem az egész istentiszteletet. 
De a régi, éveukinti szokáshoz híven, illetékes közeg 
intézkedésére, és azon oknál fogva, hogy sok oly 
hívónk is jelen volt e napon a temp'omban. a kik 
még nem értik a magyar nyelvet — tehát e főnt 
jelzett bárom oknál fogva a 20—25 percnyi magyar 
szentbeszéd után ugyauaunak rövid összefoglalása 
történt meg tót nyelven.

Tehát rosszakaratú ferdítés, rágalmazás azon vád, 
hogy csak tótnyelvü szeutbeszédet tartottam volna, 
amilyeu ferdítés az is, bogy Német hy Rudolf <sp. 
pleb. tartotta volna a magyar prédikációt, a nevezett 
napon és héten ö jeleu sem volt Houtszautón.

Mindezen állításaimat bizonyítja az a 500—ny 
hallgatóságom.

A legényeknek nem tiltottam a magyar uóták- 
dalok éneklését, de igenis tiltottam és tiltani fogom, 
az utcán való éjjeli kurjongatást, az éjjeli cseudhá- 
boritást; elég szomorú, bogy nem azok ügyeinek 
rá, a kiknek kötelességük.

Hlinkát égig magasztalni kihágás volna, nem 
tzabad. Tel át én mint okos ember azt nem tehet
tem és nem is tettem.

Rágalmazómat csak száuui tudom, mert fekete 
lelkiismeretének mardosásait uem fogja elkerülni, 
akárhogy is bujkál. Jegyezze meg magának, hogy 
nem az öblös hangban ; hanem a működési körnek 
lelkiismeretes betöltésében áll az igazi hazatiság.

Bucsek Mátyás 
r. k. káplán.

— Távirat. A Nógrádi és Honti 
Hirradó laptársunk szerkesztője ellen, 
Tokay Lajos ellen, ismeretlen páutzlávok, 
ismeretlen cseh nyomdából álnév aiatt 
számtalan pamfiet t küldtek szét. A forrás 
eléggé megmutatja, mit érnek ezek a 
támadások.

— Tűzvész. Folyó hó 16 án délután 
4 órakor Garamlölön egy szalmafede ü 
háztető kigyuladt és ettől 7 lakóház mel.'ék- 
ébületekkel leégett sok takarmány és egyéb 
télié való készlettel.

— Gyászhir. Karács István velsiczi 
plébános, 46 eves korában jobb létre 
ssenderüit. A halál váratlanul érte folyó hó 
14-én Budapesten a közszeretetben álló 
plébánost. Betegsége májrák volt.

— Megölte a bánat. Tragikum 
körülmények közt halt meg a 35 éves 
Shankly Róbert * rendőrség börtönében. Az 
volt a bűne, hogy egy pikniken rendzava
réig viselkedett. E miatt két napi börtönre 
Ítél ék. E közben vette édes atyja halálának 
hirét s azt is, hogy vasárnap lesz teme
tése. Kétségbeesetten könyörgött a rendőr
tisztviselőnek, hogy balasszák el büntetését 
a temetés utánra. A hatóság a könyörtelen 
emberei azonban nem hajlottak kérésére. A 
szegény ember zokogva ment vissza cellá
jába, a hol hirtelen o'y szivgyengeség vett 
rajta erőt, hogy, mire orvost hivtak hozzája, 
már kiadta lelkét. Fajdalmában megölte 
a saive.

— Gyászhir. Bölcsők Andrásné szül. 
Bozsenyik Julianna életének 53,-ik évében, 
jobblétre szenderült. Béke lengjen hamvai I 
felett 1

— Nincs szive a halálnak. Csejkőn 
történt vasárnap. Am'g férje a litániát 
▼égeste, Gerőfi Uenrikné síül. MaczkA 
Mariska egészség'’s fiúgyei meknek adott 
életet, utána pedig elvérzett. A hazatérő 
férj már csak a kihűlt tetemét találta a 
azerenosétleu anyának. Még csak 36 éves 
▼olt. Hét gyermeket hagyott hátra, kik 
közül • legidősebb 13 éves kis polgárista. 
Ninos szive a halálnak. Az Isten atai meg 

kifürkészhetlenek. A teme-^-t kedden déle- 
lőtt végezte Bátliy Gyula, esperes. A 
gyászszertartáson a kántori teendőket 
lokody István, lévai kántor-tanitó, végezte 
a képezdészokböi összeállított, négyes 
hangra betanított karral.

— A lévai gyógyszertárak ezentúl 
október 1-töi april ho 1-ig terjedő idösrak- 
ban reggel 71/, órától csak esti 8 óráig 
lesznek nyitva.

RÖVID HÍREK. A veszprémi hadgya 
korlaton ott volt a király. A püspök) palo
tában lakott. Hornig Károly báró püspöknek 
a Lipótrend nagykeresztjét adományozta, 
— Az országyülés kedden, f. hó 22-én, 
megnyílik. — Az Uj VÓderÖtÖrvény értel
mében meglesz a Kétévi szolgála'i idő. H. 
lovasságnál, tüzérségnél és a műszaki csa
patoknál megmarad a bárom évi szolgálati 
idő. — A vármegyék uj beosztása akkéut 
lenne, hogy Barsmegyétöi elvennék Kör
möcbányát és a hozzátartozó községeket, 
nemkülönben a garamszentkeresztí járás 
északi részét. Hozzácsatolnák az udvard. 
járás északkeleti részét és Esztergom-megye 
párkányi járását. — Az interparlamentáris 
konferencia Berlinben gyű t össze. 17-én 
nyitották meg a tanácskozást a birodalmi 
gyű és üléstermében. Apponyi A'bert gróf 
nagy hatassal beszélt.

Színház.
Másfél he’e működik már városunk 

müpártoló közönsége előtt TAváry Antal 
sziutársulata. A társulat tavaly óta majdnem 
J.ljeaeu újólag lett szervezve, még pedig 
elismerést érdeaalöon jól szervezve. Tehet
ségesek s minden előadáson újabb bizony
ságot adják annak, hogy hivatásukat 
komolyan veszik. Méltók minden tekintetben, 
bogy a közönség rokenszenves pártfogása 
kísérje munkájukat.

A múlt heti előadásokról a követke
zőkben adunk tudósítást :

Szeptember 12 én, szombaton, a Varázs
keringő, Strausznak oly népesei ü operaiteje 
került szinre nagy érdeklődés közepett 
szépen m’gtelt nézőtér előtt. Franci szere
pében Túri Mariska jeleskedett. Iskolázott, 
erős és mégis kellemes hangja, mellyel 
bánni íb tud sok tapso- aratott. Elfogadhatót 
nyújtott partnere Arnold, bár egyéniség I 
nem igen felel meg Miki szerepének. Nem 
elég könnyed s elegáns, s a mi szintén 
lényeges hiányossága, ruháaatában nem 
elég gondos. A ki felül ulánus, az alul se 
lehet gárdista. Demetroviis rokonszenves 
megjelenése, diskrét játéka a hercegkisasz- 
szouy szerepében mindenkire kellemes 
hatást tett. Hegyessy, mint Jouchim volt 
stihzerü s kacagtató. Elismeréssel említ
hetjük TAvárynét és Tisztáit, kik a közön
ség jókedvének állandó kútfői voltak.

Szeptembsr 13-án, vasárnap délután a 
Méltáságos csizmadia című népszinü zónna- 
eelöadasban volt nagy érdeklődés tárgya.

Este a PrAbaházasság, Gerő Karoly 
kacagtató bohózata volt soron. Túri Mariska 
és Kovács voltak a ptóbaházaspár. Az előbbi 
kifogrstalanul, az utóbbi kissé idegesen. 
Hegyessy (Szikora) rokonszenves egyénisége 
és Kiváló komikai ere a TAváryné, kiről 
ugyanezt mondhatjuk, nagyban hozzájárulták 
a saép összjátékhoz. Ez alkalommal láttuk 
először Simon Iréat, ki Sdyt Julcsa kiaasz- 
szony szerepében szép tehetségének adta 
biaonyságát. Jók voltak még Demetrovics, 
Arnold, lisztay.

Szeptember 14-én, hétfőn, a Varázske
ringő előadása ismétlődött meg az elsőhöz 
hasonlóan.

Szeptember 15-én, kedden, Fényes Szmu 
kitűnő vígjátéké a Csöppség volt erőpróbája 
a snintársulatnak s hogy ambic óval játszot
tak, meglátszott az előadásnak minden 
résaletén. Megérezte mindegyik szereplő 
hogy művészi feladattal áll szemben s meg 
ia játsaották a legjobban : kinek-kinek 
ahogy tudni adott. Volt etilje, levegője az 
előadásnak s es legfökép a színese érdeme 
Demetrovics Kató, a Csöppség köavetlenül 
bensőaéggel játsaott, meleg hangjai megta
lálták m utat mindenki ssivéhes. Méltó 
partnerre talált a sokoldalú Pilisiben, kinek 

intelligens játéka Bzépen érvényesült. Külö 
nősen kiemeljük még Simon íren Mártáját" 
mely finom megfigyeléseken épült 
Klasszikus volt TAváryné mint Sárkány ás 
ismert jó volt Tisztái és Kovács.

Szeptember 16 án, szerdán, Huszka Jönii 
bájos mulodiaju Aranyvirág-]i.t látszották a 
címszerepben Túri Mariskával, kínén aíeD 
hangja, temperamentumos játéka sok tapsot 
aratott. Beppót Arnold énekelte keiiem68 
baritou hangon, de Kevés mérséklettel 
Pilisi érdekesen savanyú, Demetrovics bájo
san érdekes volt. Tisztái Polyoviev szere
pében mókázott ügyesen.

Szeptember 17-én, csütörtökön, óriási 
érdeklődés mellett kerüli előadásra Bródu 
Sándor nagyhatású színmüve a TanitAnő. A 
„minden jegy elkelt*  táblát kellett volna 
anüzui, ha ilyeufele tabla egyaltalaban 
volna a társulat kellékei közölt. Az előa
dásról annak egészében sok jól mondhatunk 
A reudezés gondos, az öszjátek megte^elö. 
A címszerep Simon Irén kesében von aiuea 
felfogasa néhol nem egyezik ugyan a mj. 
enkevel, de ahogyan, telfogta, megjátszotta 
elismerésre méltón ; több jelenetben bámu
latos megkapó és igaz volt. Nagyon szépét 
produkált Pilisi mint ifj. Hagy István. 
Egyszerű, közvetlen mégis színes beszedő 
biztos föllépése, ósdiul; keresetlen hangja 
nem tévesztette el a íratást. A löúr szere, 
pébeu Tisztái volt karakterisztikus és igaz. 
Kovács a tanítónk, gyöngén megr jaolt 
alakjai igyekezett ed gadhatóvá tenni. A 
káp.an alakjából azo. oan egy csöppet sem 
láttunk Kapronczaina .

Szeptember 18-án, pénteken, Tisztái 
jutalomjatekáui a .Czigány került színre 
kicsi, de lelkes közönség előtt, mely sok 
megérdemelt t.ps közölt ünnepelte a jutal- 
mazandót. Mindig szívesen látóit jóismeröae 
ő a színpadon a mi közönségünknek. De 
bőven kijutott a taps Simon Irénnek is, ki 
Rózsi nehez szerepeben volt meleg és igaz. 
Arnold „nagyszerű" vo't, Hegy ess y jóuü 
Marton, Demetrovics pedig bajos Évi. Jók. 
voltak ’lAváryné es Kovács.- Pilisi ezúttal 
viccelt.

Hivatalos iöxlemény.
5799/1908. sz.-hoz.

Hirdetmény.
A városi szálloda, színház és bérháa 

épitesere kiküldött XV-ös bizottság intéz
kedésé folytán Láva város területen Köz
hírré teszem, hogy az építésre vonatkozó 
uj terv szerint az epitkezes 374000 korona 
előirányzattal volna foganatosítandó. — A 
tervek és költségvetés a városház közgyű
lési nagytermében szeptember bó lV-ilc 
napjától 26-ig d. e. 10—11 óra közben 
közszemlére vannakitéve, azokat bárki 
megtekintheti s ugyancsak szeptember 26-án 
d. u. 5 óráig az iktató hivatalosa arra 
észrevételeket nyújthat be.

Egyidejű eg fölhívom mindazokat, akik 
a fölépítendő szálloda, kávéház, szinháai 
vigadó, 32 vendégszoba és az összes mel- 
lékheiyisegekre, — valamint Kossuth-Lsjos- 
térre uéző bérházban levő hat bolti-üzlet 
és raktár helyiségekre, valamint az emele
ten levő 3 lakkéra 6—10 évre terjedő időre 
előleged bérajánlatokat kiváunak benyújtani, 
— azok f. ovi szeptember 27-ik napjanak 
d. e. 10 órájáig alulírottnál jelentkezni 
szíveskedjenek.

Léván, 1908. évi szeptember 13.-án,
Eódogrlx Z-a-jos 

polgármester.

Szerkesztői üzenet
Cs. Megmosdat uk, s most szép. Örömmel közöljük. 

Másikat in kérünk I Másolója a papirosnak csak egyik 
oldalára írjon.

Maroia. Tudtommal most es neki * nótája:
Húxd rá cigány I Hzivetrázó hangon szóljon s 

nótád I
Kénytől ázott, bús-balováuy aicom legyen a kótád ■
Szaraz fádnak minden búrja fájdalomtól resskesssa*  
Hadd siraasou, hadd zokogjon hűtlenné ▼ált 

kedvesem 1
B. L. Gyarak. Ha megtaláljuk azt a számot, el

küldjük. A Dr. Katoua úr címére küldött tárcája m«í 
uem jutott el bossáuk. Elkérjük tőle.

B. Léva, Köszöujiik. A jövő számban megjelenik.
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Mindnyájunknak kell “éha egy erö- 
tő»»er, mert * folytonos munka fárasztó. 

Kitün# ’ erősítő saernek bizonyult a „Scoíí- 
*L £*»W ’ 'mely főleg csukamAj-olajból 
ill csakhogy igen jó iiű és a leggyengébb 

’OBor is könnyen emésztheti. A „Scott- 
Se Amulíló" minden gyógyszertárban kap
ható.

Lévai piaciárak.
Kovatvexetö t Kónya Jöase’ rnudörk »p:tány

Búza m.-mázsánként 21 kor. 40 tíli. 21 
gór 60 fill- — Kétszeres 18 kor. 20 fill. 18 
kor. 49 fiU- — K°78 18 kor. 40 fill. 18 kor 
g0 fill. — Árpa 15 kor. 20 fill. 17 kor. 80 
g,j_ _  Zab 16 kor. 40 fill. 16 kor. 60 fill
_ Kukorica 14 kor. 40 fill. 14 kor. 80 fill 
„Lencse 22 kor. 40 fill. 23 kor. 40 fill. — 
Bab 15 kor — fill. 15 kor. 60 fill — Kö
les 9 kor. — fill. 9 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.*  Vörös ló
here termíazettöl aránkamentes 200—210 
Vörös .óhere, kis aránasá 200—170 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150 — 155 Luczerna, 
természettől arankamentes 175—180 Lu- 
cterna, világos szemű aránkás 160—170 
Luczerua, barnás szemű 150—155 Biborhere 
llg_ 40 Baltaczin 74—76 Muharmag 16 — 17

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 évi szept. hó 13-tól 1908 évi szept. Ló 20 áig

A szülőt neve
«

■é i §
>2 a

A gyermek 
neve

Dohány János, Vrázsel Mária fiú István

Sálra Károly, Madarász R. leány Rozália

Adler Sándor, Hausner Adél leány Reneé

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Özv. Brányík István, Csep'cz R 

Ozy. Pásztor Lajos özv. Ludig 
Báiintné Szunyogh Gizella.

Halálozás.

rom. kath. 

ref.

Az elkuyt neve Kora ▲ halál ok»

Steklács Ilona

Kozma Irma
2 hónap.

7 .

Bélhurut

llevenybélli.

Nyilttér-

V érszegény ség
BÜenaulyoiázául tessék SCOTT-féle Emu!- 
•iót használni, amely a vért gazdagítja és a 
test húsát szilárddá és egészségessé teszi. 

A Scott-féle Em u I si o
I

venm

egyaránt hatásos fiatalnak ér 
öregnek. A gyors javulót 
meglep és kielégít,

Próbálják meg 
és meg lógnak erről győződni, 
mint a hogy ezren és ezren 
győződtek meg róla az utolsó 
32 év lefolyása alatt. 
Egy eredeti üreg ára 2 E. 50 fillér.

Kapható minden gyógyírban.

moll- f é le
US E l DLITZ?POR>| 
Euyh", oldó hÍBiszor mindazoknak, kik oméntési 
zavarokban és az. ülő életmód ogyébb következni, 
uyeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük UBf' 3iv£oll 
készítményéit.

^o?smeSr bedörzsölés. 
elismert, regi jóhirnevn háziszer 
szaggatás és hülésből származó 

mindennemű bet< gsegek ellen. 
Eredeti üveg ára Icor, 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában.

FÖszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész 
és kir. udv. szállító, Becs, I. Tuchla ibeu 9.

880] 1908 vegr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir. jbság. 1908. évi V. 464/1 sz. 
végzése folytáu Dr. Kmoskó Béla ügyvéd által kép- 
viselt Brányia Vilmos óz ueje felperesek részére 

190 koroua követelés és jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytáu alpe
restől lefoglalt és 3170 korona, becsült ingóságokra a 
lévai kir. jbróság 1908. V, 464|2 számú végzésévé! az 
árverés eireudeltetveu, annak a korábbi vagy feliil- 
foglaltatók követelése erejéig la, ameunyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna Szedőn leendő 
megtartana határidőül I9Ű8 évi szeptember ho 29 
es Kővetkező napjan délelőtt 9 orajara kitűzhetik, a 
mikor biróilag leíogiall egy gözcaeplö gép, ugy 
Wcrtbeim szekrény, bútorok s egyeb ingóságuk a leg
többet ígérőnek keazpeuzüzetes mellett, szükség eseten 
becsáieu alul is el fognak adatni.

Felhivatuak mindazok, kik az elárverezendő in
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg. 
előző kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben ré
szükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez 
a vegreuajiasi jegyzőkönyvből ki uem tűnik, elsőbb
ségi bejelentésedet az arveiés megkezdésig aluiirt ki
küldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne 
mulasszak.

A turvéuyes batáridő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján törtéut kiiüggesztesét követő naptól szám t- 
tatik.

Kelt Léván 1908. évi szept. hó 13-napján.

Karácsonyi Fái
kir. bírósági végrehajtó.

778 végrh. sz—1908.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai air. jarasuirósag 1904. évi V. 090'1 
S/. végzésé fuiyian, Dr. Wiuter Cíeza becsi ügyved 
áltál képviselt Alayiarui Pu.es tea cég felperes reszere 
Sebő Mihaiy és bebo János islvauov alperesek ellen 
442 kor. követe.es s jár. erejeig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytan alperesektől lefoglalt és 104o ko
ronái a becsült ingóságukra a lévai kir. járásbíróság 
19oö. V. 426/2 szauiu végzésével az árverés tlreudel- 
tetveu, annaa a koraubi vagy felülfoglaltatók követe
lése erejeig is, amennyiben azok lörveuyes zálogjogot 
u>érték vuma, BereKalj m leendő megtartása határ
időül 1908. szept. no 22. es kővetkező aapjan d e. 
9 uraja Kitüzetik, auiiKof a bironag lefogiaív lovak, 
Baeaeruk, oorjus, gepek s egyeo lugosagok a legtöb
bet ígérőnek aeszpeu«.UZetes mellen, szuaseg eseten 
becsa«vii alul is e« fognak adatni.

Felhivaiuak mindazok, kik az elárverezendő in
góságok vételárából a végrehajtató követelései meg
előző kielegitietesuez jogot tartanak, amennyiben ré
szükre a loglaias korábban eszközöltetett volna es ez 
a végrehajtani jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb 
ségi bejelentéseiket az arveres megkezdésig amurt ki*  
kü dotiuei irasbau Vagy pedig szóval bejelenteni el ne 
mula***** 8 , ,

A törvényes hatan ó a hirdeuieuynek a bíróság 
táblájau t ’rtent knüggeszmséc kővető njptói számit- 
tatik. ...

Kelt Lévái 19 >8. ev*  sz.pteuioer lio 8. napjan.

Karácsonyi Fái
kir. bírósági végrehajtó.

Zsákkölcsönzö Léván k ilciön. 
■dákokul úgy hejbeu mint videure( Vala- 
mint uj ponyvákul és manókat is jutányos 
■ron elad Unyár Adolf Léva Kohári utcea.

l*̂P C8Ö> úoctakö sirkerat 
XdbOItiUwK*-  és bárminemű szakmámba 
vagomunKUt es bármily nagy megrendelést 
is a legjutányosabb árban elvállalok — 
Nagybecsű megrendeléseket pontosan teljesít. 
uukoviM István kőfaragó m. Vámos-Ladány.

Saját termésü^^tr
1904 évből literjj 2 or. Négy 1 literes 
üveg eey postacsomagk— Egy 136 literes 
hordó 240 korona. — Pénz előzetes bekül
dése vagy utánvétel mellett szállít dr. Haas 
Bertalan ügyvéd Sátoralja ujhely.

Eladó fajgytlmőlcs.
Nagyon szép nyári és téli fajgyü

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

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csöppek

1844 óta használatban levő étvágy, 
gerjesztő, emésztést elősegítő háziazer- 

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

Beszerezhető .*
Bittner Gyula gyógyszertárában

Gloggnite (Álsó-Austria.)

Értesítés.
Értesítjük a n. é. közönséget, mi

szerint a helybeli gyógyszertárak 
ezentúl október 1-től — áprili 1-ig, 
terjedő időszakban, reggel 71/. órakor 
fognak nyittatni és este 8 órakor 
záratni.

Léva, 1908. szeptember 15.
Medveczky Sándor

gyógyszerész.

Eladó szőlő.
lékkai eladó. Bővebbet Dr. Gyapay Ede 
ügyvéd úrnál Léván.

Superphosjhat
ajánlom a legolcsóbb versenyárakban kis- és 
nagy mennyiségben esetleg kocsirakomá
nyonként. Werbofszky Joachlm Léva, Bari
megye.

A mosás akár a táncz,
Fáradságba nem kerül,
Schicht szappant ha használsz, 
Még szived is örül.

Schicht szarvasszappana 
csodálatos, hathatÓB tiszti tóerejét 
sajátszerü előállításának és a leg
jobb nyersanyagok leggondosabb 
Kiválasztásának köszöni.

Schicht szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
M egt a karit fáradságot és vesződséget 
kíméli ennélfogva az egészséget! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát!

* Tisztasága 30.000 koronával 
azavatoltatik.
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CAZDASAGI CIKKEK:
gabonazsákok, gépszijak, vízmentes 

ponyvák stb. stb. gyári áron.

PortUud é« romáiicemeut, stukatóruád, kátrány, crboliuum, e«rbit, beuz.n, 
creolin, carbolpor, clormész. carbolsav, naftaliu, kék- és söld ra ic, e po 
kénpor, mnta, raffiahámo, petróleum, repceolaj, gépolaj, ^ovofaaa.r. 
kender, kéc, gnmmi éa asabesztírú, kocsikén# maahaaó, Lcocu»a novényaair,

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván

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

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődé 
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.

s Meghívók f
$ díszes kivitelben kés ittetnek § 

Nyitrai és Társánál Léván. ®
KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.

Globin
KÖNYVKERESKEDESŰNKBBN

tanuló felvétetik
Csakis néhány gimnáziumi osztályt 

végzett ifjú vétetik fel,
NYITRAI és TÁRSA LÉVA.

1921. szám./kig. 908.

Faeladási hirdetmény.
Újbánya sz, kir. r. t. város folyó évi október hó 

8-án a városház tanácstermében nyílt árverésen eladja a 
tulajdonát képező erdőben törzsenkint kijelölt és megszá
mozott következő jegenyefenyö fatömeget:

j a) B. üzemosztály II. vágássorozat 53 és 54 oszta
gában 8. 12. k. holdon mintegy 624 m" épület, 246 
ürm. tűzifát.

b) . C. üzemosztály I. vágássorozat 3 osztagában 7.36
k. holdon mintegy 1912 m3 épület, 408 ürm. tűzifát.

c) . C. üzemosztály 1. vágássorozat 6. osztagában 16
k. holdon mintegy 1152 m3 épület 133 ürm. tűzifát.

Kikiáltási ár:
ad a), 7877 kor. azaz hétezernyolczszázhetvenhét 

korona.
ad b). 13850 kor. azaz tizenháromezernyolczszázöt- 

ven korona.
ad c). 12933 kor. azaz tizenkettöezerkilenczszázhar- 

minczhárom korona.
Bánatpénz:
ad a). 787 kor.; ad b). 1385 kor.; ad c). 1300 kor. 
Szabályszerűen felszerelt zárt Írásbeli ajánlatok f. évi 

október hó 8-án d. e. 10 óráig alulírotthoz címezve be- 
terjesztendök.

Kikiáltási áron aluli és utóajánlatok el nem fogad
tatnak.

Az ajánlat minden tételre külön külön is megtehető. 
Az árverési feltételek alulírottnál és az újbányái in. 

kir. járási erdögondnoknál inngtekinthetök.
Újbányán, 1908. évi szeptember hó 5 én.

Polgármesteri állás üresedésben:

Staud Nándor
főjegyző.

Ajánlati hirdetmény.
Az aranyosmaróti kir. törvényszéktől, mint csődbíró

ságtól 3576/908. szám alatt nyert felhatalmazás alapján 
közhírré teszem, hogy Kohn Henrik újbányái (Barsvár- 
megye) bejegyzett kereskedő, közadós csődtömegéhez tar
tózó és a csödleltár 51—225. tételei alatt fölvett, 1770 
kor. 79 fillér beszerzési árral feltüntetett, 2004 kor. 81 
fillérre becsült vas, liszt, kátrányfedölemez, só. keményítő, 
festék, rizs, cukor, röfös és fűszeráruból, végül bolti fel
szerelésből álló raktár eladás alá kerül.

Az árukészlet és csödleltár a hivatalos órák alatt 
közbenjárásommal bármikor megtekinthető.

A venni szándékozókat felhívom, hogy írásbeli zárt 
ajánlataikat a becsérték 10 ° o-ával, mint bánatpénzzel 
felszerelve f. évi október hó 20 napjának délutáni 5 órá
jáig nálam Újbányán nyújtsák be. A később beérkező 
ajánlatok figyelembe nem jönnek. A beérkező ajánlatok 
elfogadása fölött a csödválasztmány fog határozni.

Ajánlat tehető a csödleltár 51 — 146 és 151—153 
tételei alatt felsorolt vasárura külön is.

Azon ajánlattevő, kinek ajánlatát a csődválasztmány 
elfogadja, köteles az erről szóló értesítés vételétől számí
tandó 8 napon belül bánatpénze elvesztésének és teljes 
kártérítésnek terhe alatt a megvásárolt arukat tőlem át
venni s azok ajánlati árát az átvételkor nyomban késZ' 
pénzzel nálam kifizetni Az árut csak az ajánlati összeg 
teljes lefizetése ellenében fogom a vevőnek kiadni.

Az eladandó árunak sem a leltárban kitüntetett men
nyiségért, sem minőségéért szavatosságot nem vállalok s 
a csödválasztmány sem vállal A vételi illeték és bélyeg
költség a vevőt terheli.

Újbányán, 1908. évi szeptember hó 17. napján.

Dr. Rischanek Béla
csődtömeggondnok.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.


