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előfizetési feltételek.
Egy évre . .
Hat hóra . . 
Három hóra . 
Egyes számok

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmoud- 

sorouként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő bírd irodák 
.-^árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő: HOLLÓ SÁNDOR

Az uj választási törvény
javaslat.

A javaslat főelvei a következők:
I. Pluralitás.
Egy szavazat illet meg minden 24 

éves, írni, olvasni tudó, bünvád s bün- 
vád s büntetés hatálya alatt nem álló 
magyar honos férfit.

Két szavazata lesz valószínűleg 
annak a választónak, ki legalább négy 
elemi osztályt végzett és legalább tiz 
korona egyenes állami adót fizet.

Három szavazata lesz annak a vá
lasztónak, ki legalább középiskolát 
végzett és legalább száz korona egye
nes állami adót fizet.

II. A választás módja:
A választási eljárás javasolt módja 

egyesíteni törekszik mind a két szélső 
kivánalmat, a nyilvánosságot s a sza
vazás titkos módját úgy, hogy elren
deli, hogy a városokban titkos, a köz
ségekben pedig nyilvános lesz a vá
lasztás.

III. A kerületek száma megszapo
rodik negyvennel, és e szaporulatnak 
nem egészen a fele Budapest fővárosra 
esik. Viszont azonban több apró ke
rület összevonatik, ami szükségessé 
teszi a kerületek teljes uj beosztását. 
Ezt a javaslatot később terjesztik be.

A kerületek uj beosztásáról kü
lön törvénycikk rendelkezik.

IV. Külön törvénycikk rendel
kezik a megyei törvényhatóságok 
uj beosztásáról s kikerekitéséről is, 
minthogy a kerületek uj beosztása 
megköveteli, némely törvényhatóságok
nak az egyesítését s igen soknak a 
kikerekitését.

A plurá'is választójog.
(K) Andrássy a most megnyílt or

szággyűlési időszakra Ígérte a választói 
jogról szóló törvényjavaslat beterjesz
tését, Sok kombináció merült fel a 
javaslatról, azonban a kormány tervei
ül tudomással csak annyiban birtuuk, 
hogy sejtettük, miszerint az uj válasz
tási törvény a pluralitás elvein lesz 
felépítve. A héten megnyilt ország
gyűlésen már teljes bizonyossággal 
emlegették, hogy a törvényjavaslat a 
pluralitás alapjából indul ki.

A pluratitás nem ellenkezik az 
általános választói joggal, mert a mel
let hogy a választói képességet a 
legteljesebb mértékben kiterjeszti, egyes 
szavazó polgároknak súlyát és befo
gását tán az állam érdekében kiter- 
eszti. Sőt legtöbb jogász a pluralitást

Megjelen, vasárnap reggel. 
főmunkatárs : Dr. KÉSSÉK JÁNOS.

a választói jogintézmény korrektivu- 
máuak tartja azon bajok ellensúlyo
zására és azon veszélyek elhárítására, 
melyek egy nemzetiségektől sűrűn 
lakott államban az egyenlőség elvére 
alapitott altalános választói jogból 
származnának.

A plurális szavazati jognál a sza
vazatok tokozásának alapját képezheti: 
a nagyobb vagyon, a magasabb értel
miség, a kiválóbb társadalmi helyzet, 
melynél azonban a kiválóságot a tár
sadalomra való létfenntartó kihatás 
szempontja állapítja meg s ilyen a 
családaiapitás. A belga választási rend
szerben is a rendes szavazat mellett, 
még egy pótszavazattal bírnak az 5 
frank adót fizető családatyák, kettővel 
a birtokosok, hárommal az értelmi 
páiyák munkásai.

Nálunk mivel indokolják a plurá
lis választói jogot ; nem tudjuk. A 
belügyminiszter a magyarság érintet
lenségét a jövőben talán ez által látja 
megvédeimezve. És na ez az íntéz- 
meny Magyarországban az államfenn- j 
tartó elemnek, a fajmagyarság uralmát [ 
biztosítani lesz hivatva minden vona 
Ion, akkor megnyugszunk benne, 
ellen esetben azt károsnak tartjuk, 
mert osztályuralomra vezethet..

Igenis, mi is az általános választói 
jog hívei vagyunk. Ez a függetlenségi 
párt programmjának sarkalatos pontja. 
Ezzel a válazsztói joggal felruházni 
kívánjuk a magyar államnak minden 
tisztességes polgárát. Azonban orszá
gunk, államunk magyar jellegének 
megóvása szempontjából kívánatosnak j 
tartjuk, hogy a választói jogról szóló 
törvény, mely országunk alkotmányá- í 
nak egyik sarkövét fogja képezni, ezt j 
teljesen kidomborítsa és kifejezésre | 
juttassa.

Ép itt van a punctum saliens a ' 
szocialisták, a nemzetiségiek és a füg- . 
getlenségi párt álláspontja között. A ' 
napisajtóban a választói törvényjavaslat 
ellen folytatott szocialista és nemzeti- I 
ségi féktelen agitációt is nyomban 
megértjük, ha az ő szempontjuk sze- | 
rint fogjuk fel a helyzetet és karrika- 
turákat rajzolunk egy olyan javaslat
ról, amelynek legfeljebb a lényegét 
sejtjük, de amelyet még absolute nem 
ismerünk.

Egyébként magukat a szocialistákat 
legjobban jellemzi a vak tűzi lárma, 
amikor harczi riadót fújnak s nem 
tudják miért.

Mumusnak tartják a plurális rend
szert, de arra a kérdésre adósok ma
radnak a válasszal, hogy általános 
szavazati jog esetén miként vélik meg- 
oltalmazandónak ennek az államnak

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA- NYITRAI és TÁRSA.

magyar nemzeti jellegét. Tudjuk jól, 
hogy a szocialisták előtt ez mellékes 
dolog, ámde a nemzet nagy többsége 
érzi a kötelességet, mely e vérrel 
szerzett hazának tenntartása tekinteté
ben reá hárul s bármily erős hangon 
izgatnak is most a szocialisták, hogy 
a kormányt terrorizálják, törekvésük 
nem fog sikerülni, mert a magyar nép 
ismeri már őket, ismeri piszkos forrá
saikat, melyből táplálkoznak.

Nem ismerjük még ugyan a ja
vaslatot, részletes kritikát róla nem 
mondhatunk. Azonban nem tartjuk 
lehetségesnek, hogy a kormány, amely 
a választási törvény reformjának köte
lezettségével vette át az ország kor
mányzását, e kötelezettség alól kibújni 
akarna. És az ország legnagyobb 
pártja, a függetlenségi párt iránt sok
kal jobb véleményünk van, sem hogy 
feltételezzük, hogy oly törvény meg
alkotásában segédkeznék, amely a 
magyarság gyengítésére szolgálna.

Mi a piuralrtás hívei nem vagyunk 
ugyan, de jobb eszköz faiján elfogadják, 
ha az nem egy osztálynak, hanem a 
magyar népnek, a magyar nemzetnek 
erejét emeli.

A búza vetőmag megvalasztasa es 
előkészítésé.

Az őszi vetések küszöbén nem mulaszt
hatom ei felhívni gazda társaim figyelmét a 
búza vetőmag hetyes megválasztására. 
Ezúttal ismertetni óhajtom azoaat a kívá
nalmakat, melyeket a jó vetőmaghoz füzünk 
s annak helyes elösészitési módját a vetés 
alá.

A vetőmag legyen tiszta. Igen találóan 
mondja a közmondás, hogy, aki gazt vet, 
gazt arat. Elég gyom, gaz nő a szántóföldön, 
ne vigyünk tehát meg a vetőmaggal is azt 
oda. Szabadítsuk meg a rostálás, aonkoiyo- 
zás által buzavetőmagvainkat a nyomoktól, 
hogy aratáskor ne legyen okunk panaszra a 
termény tisztátlansága miatt.

Minél nagyobb szemű, fejlettebb a 
vetőmag, annál hosszabb ideig és bővebben 
táplálja a belőle kelt gyenge csirát s igy 
annál erőteljesebb növény lesz belőle. 
Helytelen tehát a kisgazdáknak az eljárása, 
hogy a vetésre az apróbb magvakat tartják 
alkalmasaknak, mert az szaporább. Az apró 
magból BÍlány búza lesz, s rendszerint ritka, 
mert csírázni nem fog oly tökéletesen, mint 
a nagyszemü.

A gondos gazda még aratás előtt meg
nézi búzáját s már akkor kiválasztja, hogy 
melyikből hagy majd vetőmagot.

Minél súlyosabb a búza, vetésre annál 
jobb, mert annál több egészséges szem van 
benne. Csak olyan terményből kapunk 
rendes kelésü vetést, melynek jó a csira
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képessége. Ha a gazda sajáttermésü 
friss magot használ, akkor nincs kétség 
az iránt, hogy az elvetve jól fog kelni, de, 
ha vásárolja a magot, vagy pedig az régebbi, 
mindig tanácsos annak csiraképességét 
próbára tenni.

Előveszünk egy cseréptányért, ebbe 
beleteszünk fél iv összehajtott itatós 
papirost s e közé bele számolunk az elve
tendő magból válogatás nélkül 100 szemet. 
A tányérba annyi vizet öntünk, bogy az 
itatós jól átnedvesedjék s az egészet 
meleg helyen, szobában tartjuk s arra vigyá
zunk, hogy a papiros mindig vizes legyen.

Nyolc, tiz nap múlva az egészséges 
szemek kicsiráznak. Ha 100 szemből csak 
5—10 szem csirázatlan, akkor azt bátran 
elvethetjük.

A búza vetőmag előkészítésénél soha 
se mulasszuk el az üszög elleni csávázási, 
még akkor se, hogyha búzánk uem volt 
abban az évben üszögös. Gabona-féle 
növényeinknek e veszedelmes ellenségét 
mindenki ismeri s tudja, hogy az üszögtől 
bepiszkolt búzáért a piacon sem kap jó 
árat.

Ne sajnáljuk tehát azt a kis fáradságot, 
amivel az üszögöt biztosan elpusztíthatjuk.

A csávázásra rézgálicot használunk, 
mely a kereskedésben kapható. A megvá
sárolt kék gálicot törjük meg porrá s egy 
fél kg-ot belőle olvasszunk fel 4 liter 
vizben. A viznek azonban nem szabad 
nagyon forrónak lenni, mert a gálic maró 
hatását elveszi. Ezt a felolvasztott fél kg. 
rézgálicot heleöntjük egy kádba, vagy 
hordóba, amelybe 96 liter vizet öntünk 
hozzá s ezzel készen van az a fél százalé
kos lé, amelybe a búza beleöntetik.

Annyi magot kell csak az edénybe 
önteni, hogy a lé egy tenyérnyi magasan 
álljon a búza fölött. Beieöntés után a léha, 
üszögös szemek a felszínre kerülnek, ami> 
összegyűjtve onnan eltávolítunk. Még egyszei 
az egészet egy fa segítségével megkavarjuk, 
hogy az összes egészségtelen vagy

T A R C A.
Falu végén ...

Falu véjféu xeng a nóta, 
Isten tudja már, mióta. 
Daljás fiúk, szép kis lányok 
Dalolhatnak, táncot járnak.

,,Barna lányka, kis angyalom 
Jöjj tánczra, jöjj galambom**  
S a iáin megy, vig nevetéssel 
A legszebb, első legénnyel.

Faluvégi fehér házban 
Özvegy asszony sír magában. 
Egyetleu fiát siratja, 
Kinek oly nagy a báuatja.

Falu végén zeng a nóta, 
Isten tudja, már mióta- 
Repül suhauc, legény, leány. 
Olyan boldog mindvalahány.

Csöudes estén nem fúj a szél . . . 
. . De vaiaki sírva beszel . . . 
. . Első legény ahogy kilép . . . 
Gyilkos kés járja át szivét . . .

Halványul ar első legény . . 
„Kis angyalom, úgy fúj a szél . 
Zörgetnek az ablak alatt . . . 
Eressz.. . megnézem, hogy ki az"-

Faluvégi fehér házban 
Szegény özvegy sír magában . . . 
Egyetlen fiát siratja 
Ki láncok közt van becsukva . . .

ZESZaJLassy "Valéria.. 

fertőzött szemek felszínre kerüljenek. A 
búzát 12—14 ói a hosszáig a csávában 
hagyjuk. Magától érthető, hogy, ha nagyobb 
mennyiségű búzát akarunk csávázni, 
akkor több gálicot és vizet veszünk ; de 
úgy, hogy 100 liter vízre fél kg. rézgálic 
essek.

A fent említett idő elteltével ritka 
vászonnal oélelt kézi kosarat veszünk elő, 
melybe lapáttal a búzát kiszedjük. A ko
sárba szedett búzát két tenyér közt jól át
dörzsöljük, hogy a még netalán a mag 
belsejébe jutott üszög-gombák is elpusztul
janak. Ha e munkával készen vagyunk, 
tiszta helyre tenyérnyi vastag rétegbe ki
öntjük a öuzát s kéz gereblyével többször 
átforgatjuk megszáritás végett. Az ilyen 
magból a rendes mennyiségnek egynegye
dével többet kell számítani vetésre, mert 
vizet szíván magába megdagad 8 igy 
kevesebb fér el belőle egy hektoliterben. Ha 
pl. 120 liter páeolatlan magot vetnénk, 
akkor pácokból 150 liter kel'.

Az igy elkészített magot a vetéshez 
olyan zsakba vigyük ki, amely még nem 
volt használva, vagy pedig, ha benne már 
volt üszögös búza, áztassuk bele a csávába, 
hogy a reá ragadt üszög-gombák elpusztul
janak, mert különben a már csávázott m g 
ismét befertöződne az üszögös zsákban. A 
csávát készíthetjük két százalékosra is, 
olyképeD, hogy 100 liter vízre 2 kg. rézgá
licot veszünk, de akkor a magot csak bele 
öntjük s jól átforgatva ODnan mindjárt 
kivesszük. — Láttam a kisgazdáknál olyan 
csávázási, hogy a búzát néhány bögre 
rézgálic oldattal leöntve átforgatták. Az 
ilyen pácolás mellett ne csodálkozzék a 
gazda, ha búzáját üszög lepi meg, mert 
hiszen így minden mag nem nedvesedik 
meg biztosan s az üszög nem pusztul el.

Ha vetéskor sráraz időjárás uralkodik, 
akkor is lehet csávázni minden aggodalom 
nélkül, csakhogy a magot nagyon jól ki 
kell szárítani.

Bencze Imre.

Az eskü fog. 
Irta : Scbvarcz Biri.

A vonat éleset füttyent és megáll . . . . 1 
A másodosztályú kupéból az egyetlen utas, 
egy dúlt arcú ifjú rohan ki óh izgatottan | 
fut keresztül az üres nerronon. Nagy prémei | 
kabátját össze sem húzza, csak rohan előre I 
ész nélkül. Meg-megáll, csspzott haját ' 
félresimitja, Két öklét homlokához szorítja 
.......... Majd megáll újra.

Arcán szelíd mosoly vonul végig, I 
melyet a füléhez jutott zeneszó hirtelen 
megfagyaszt.

Sötétség, kisvárosi némaság fekszik az 
egész városon . . . Senki sem jár a korom- 

i sötét utcákon. A hirtelen felbukkanó hat ki- 
i világított ablak s az ezekből kitörő zűrzavaros I 

hangok, mint egy kikiáltanak a sötétségbe.
Itt hirtelen megáll. 
Hatalmas lelkitusa fejlődik keblében.

Tétováz : bemenjen-e, vagy ne ? 
Benyit . . .
A násznép vig zeneszó mellett mulat. 

Egyik a másikat igyekszik túlkiabálni. Az 
ajtó nyilására minden elcsendesedik, min
denki a jövevény felé tekint, halk moraj 
vonul végig a társaságon ....

Geöcze Bandi itt I . . . mit akar ?. . . . 
hisz meghalt . . ,

A kinos csendet a jövevény hangja 
töri meg. Lassan töredezetten beszél, mintha 
minden szava a sírból jönne.

A tanitó fegyelmi joga.
Irta : Kántor István. 

Folytatás.
A testi fenyítést még az iskola sem 

küszöbölheti ki teljesen, ahol pedig intel- 
ligens szülök gyermekei tanulnak. Hogy ea 
igy van, tapasztalatból tudom.

Egy palóc községbe kerültem tanitónak 
elsöizben. Lakott ebben a faluban egy 
nagyúr, kinek egyetlen fiacskája, a szülök 
szemefénye, oly elkényeztetett kis zsarnok 
volt, hogy nevelönöi sorra megszöktek ,- aa 
volt a legkevesebb, hogy megverte őket 
Valaki azt a tanácsot adta a gyermek 
anyjának, bogy, mivel „a drága pubi olyan 
temperamentumos", adják öt a falusi isko
lába, ott kedvtelését a paraszt gyerekeken 
bátran gyakorolhatja. Beiratás alkalmával 
feilebbvalóm az úrfi és mamája jelenlétében 
a lelkemre kötötte, hogy úgy .igyázzak rá, 
mint a két szememre, szelíd, udvarias és 
elnéző legyek vele szemben (értsd : rabszol
gája legyek). Hát ez a gyermek nekem 
roppant szenvedést okozott, úgy hogy már 
nekem is az járt az eszemben, hogy szököm. 
Iskolámban a fegyelem megszűnt, sőt mára 
tanitói tekintélyem is megfogyatkozott a 
gyermeken előtt.

A testi fenyítést kivéve minden fegyelmi 
eszközt megpróbáltam vele szemben. Igaz, 
hogy csak próbáltam, de végre nem hajt
hattam, mert a gyermek az engedelmességet 
megtagadta. Panaszkodtam, de mindig azt 
a választ nyertem, hogy csak türelem. A 
gyermek szüleihez nem fordulhattam, hisz 
az apa is zsarnoki természet vol-', aki egyik 
cselédjét puskával halálra kereste, mert a 
gyermek állítása zerint az öt megütötte 
És enne a gyermeknek épen a verés hasz
nált. Volt az iskolámban egy szelidlelkü, de 
beteges gyermek, az egyik legjobb tanulóm. 
Az úrfi ütött, v.rt mii den gyermeket, ezt 
azonban nem bántotta, sőt vettem észre, 
hogy vonzódik is hozzá. Melléje üitetiem 
tehat. Egy délután, tanítás Köztien ez a 
gyermek is keservesen elsírta magát es a 
füléhez kapót'. Tudtam, hogy az úrfi ismét 
valami gazságot követett el. Hozzá -nttem 
a szegény gyermekhez és elvontam kezet a 
füléről. Egy kis aceicsiptetö függő t a 
fülen, melyet hamarjában nem bírtam eltá
volítani és nagy igyekezetemben a gyermek 
fülét az éles esip'.etövel több helyt meg
vágtam. A vér latiára annyira felböszü iem, 
hogy feledve minden óvatossagot, biz én

Beteg voitam . . . nem halhattak rólam 
semmit . . . ígéretemhez azonban hü akartam 
lenni. Lucie mennyegzöjén játszani akarok.

Az utolsó szavakra kitör az általános 
éljenzés. Ö, az ó- és újvilág ünnepelt mű
vésze fog játszani. Mindenki feléje rohan ; 
a barátságtalan arcok mosolyognak ; ki 
kabátját*  akarja ievenui, ki meg egy mási
kat igyekezik ráadni, hogy dermedt tagjait 
átmeiengesse.

tázalatt az asszonyok összehúzódvs 
tárgyalják az esetet. A lányok kiváDCsiar 
nyújtják elő fejecskéiket, hogy még jobbár, 
hallhassak a százszor megrágott eseményt.

Nem lehet hibáztatni a lányt, de még
is igazam volt, mikor azt mondtam, hogy 
még várhatna rá Lucie egy keveset. Most 
lám, itt van, szegény tiu. Azután minek 
hitegette őt, minek tette azt az iszonyatos 
esküt, hogy „némuljon meg ki esküjét 
megszegi", ha ismerte természetét ? Hisz, 
tudhatta, hogy a fin csak érte küzd, neki 
akar nevet szerezni, különben nem hagyta 
volna itt jól jövedelmező állását.

Abban is igazam volt, mikor mondtam, 
hogy várjon egy keveset, biztosan valami 
baja van, azért nem ir. Lám, ö maga is 
mondta. Luciet elkápráztatta a vagyon, 
pedig az is lenne most, talán nagyobb, 
mint az övé. Legalább óriási ■ ikeréiből arra 
lehet következtetni.
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nagyon *»  gyöngédtelenül kirántottam aa 
Arfit a pádból és a térképmutató bottal 
úgy elvertem, mint a vizes vásznat, ráadásul 
még a tanteremből is kilöktem. Nem bántam 
ún akkor, történjék bármi, szivemet a 
keserűség csordultig eltölté. És történt is 
valami, csakhogy nem az, amitől rettegtünk. 
A fiú aa iskola udvarán szépen bevárta a 
tanítás végét és a többi gyermekkel ment 
haza. Otthon meg nem szólt egy szót 
sem, sőt másnap a rendes időben beállított 
az iskolába. Hova tovább mint rendesebb 
és szorgalmasabb lett, ha néha rendetlen
kedett, elég volt a kezembe venni a botot 
és rászólni, hogy vigyázzon, mert itt a bot. 
A szülők nem győztek csodálkozni gyer
mekük haladásán. Persze engem is megdi
csértek, de ez a dicséret tulajdouképen nem 
engem illetett, hanem a — botot.

Korunk humanizmusa bizony álhuma
nizmus és ha ez az álhumanizmus igy halad, 
akkor eljön majd talán az az idő is, amikor 
a humanizmus nevében kiveszik a csendőr 
kezéből a fegyvert és a fegyver helyett 
adnak a kezébe egy — mézeskalács-kardot.

Később majd elveszti ily módon a szülő 
is természet adta fegyelmi jogát gyerme
kével szemben és talán már a jövő század 
hirlapjai ilyenféle törvényszéki tárgyalásokat 
fognak közölni olvasóikkal.

Egy sötét arcú, kegyetlen apa állott 
ma az esküdt bíróság előtt, hogy számot 
adjon vértlázitó tettéről. Ez a brutális, 
elvadult ember ártatlan 18 éves Hát elverte. 
Az ügyész becsületsértés és súlyos testi 
sértésben kéri a vádlottat elmarasztalni. Az 
elnök délelőtt 10 órakor nyitotta meg a 
tárgyalást.

Biró : Maga azzal van vádolva, hogy 
fiát megverte és ezzel a tettével becsület- 
és súlyos testi sértést követett el. Feiszó- 
litom, mondja el a tényállást.

Apa : Az eivtársak lakomájáról a szün
nap (akkor már nem fogják hivn' vasár
napnak) délutánján ittassan Jött haza a fiam 
és tőlem pénzt követelt. Szegény ember 
vagyok, pénzem uem volt, tehát nem ad
hattam neki. Fiam szitkozódva az istállóba 
ment és ott előkapva a vasvillát, vele rám 
támadt. Hajszálon függött az éietem, alig 
bírtam fiam kezéből a vasvillát kicsavarni. 
Sajuos, az igaz, hogy én aztán a villa 
fanyelével kétszer végig húztam a fiam 
hátán, de máskülönben nem bántottam.

Biró : Elég. Tehát beismeri, hogy fiát

A további beszélgetést megint a jöve
vény szakítja meg.

— Hegedűt adjatok 1 . . .
Végig húzza a vonót, szeme felcsillan .. 

Elkezdi . . . Szeliden, lágyan játszik, a vonó 
csak úgy suhau a búrokon, mintha csókolná 
azokat, mintha egy édes-bús szerelmet 
lehelne ki, tele reménuye1, bizodalommai ; 
most felugrik, csicsereg, mint a kanári, 
csattog, mint a fülemüle a jövendő bol
dogságról.

Egyszerre elkezd panaszkodni .... Sir 
a hegedű a kezében, nem akar elválni . . . 
Úgy zokog kezében a száraz fa, mintha 
minden egyes hangja egy könnycsepp, egy 
jajkiáltás volna ; azután mesel büszkén 
óriási diadalokról.

Megáll .... Majd mennydörgésszerű 
hangot hallat, tompán, mintha egy fékeve- 
szett istenség akarna a föld alól előtörni, 
hogy .némuljon meg örökre, ki esküjét 
megszegi".

Mindezt csak a menyasszony érti, a 
többi csak a művészt látja és csodálja 
benne. Csak ő érti annak hangját, sokszor 
hallotta őt beszélni.

A művész csak játszik .... Újra anda
lítóan, kedvesen, majd megint sóhajtoz, mesél 
’gy hosszú betegségről . . .

Megráskódik .... Valamit hallott .... 
Felcsap a legmagasabb hangokba . . SikOit, 
■int a vércse, melytől párját rabolták el. 

megverte. Hogy a fia át akarta szúrni magát, 
az mellékes, mert hiszen a szúrás tényleg 
mog sem történt. Különben is a btkv. nem 
tartalmaz olyan paragrafust, mely tiltaná, 
hogy a fiú az apját meg nem fenyitheti. 
En tehát magát ezennel elitéiem.

2. ítélet.
A humanizmus nevében I

Az apát beismerő vallomása alapján a 
2000. évi MDCCCLXXIV. t-c. 13.689. 
ipának z. pontja értelmében (akkorra a 
törvénygyártás már annyira halad a szocia
lista elvtársak parlamentjében) fél évi bör
tön büntetésre ítélem.

Seociál s. Ic.
Biró ; Megértette az ítéletet ? Az elitéit 

apa : Meg ; de fóllebbezek.

II. ítélet.
Miután utólag beigazolást nyert az a 

ténykörülmény is, hogy az apa fiát nemcsak 
kétszer megütötte, de még az üstökét is 
megrázta, a börtön-büntetést egy évre 
felemelem.

Demokrácia s. k.

Különfélék.
— Barsvármegye közgyűlése. Csü

törtökön volt Aranyosmaróton Barsvármegye
II. évnegyedi közgyűlése. A megyebizottsági 
tagok nagyon kis számban jelentek meg. 
Nem voltak többen 40-nél. Azokon is bizo
nyos nyomott hangulat uralkodott, mintha 
valami nagy dolgok volnának készülőben. A 
közgyűlés tudomásul vette az összes jelen
téseket. Csak a trachomás betegek statiszti
kájánál szólalt fel Vizy Ferenc, Körmöcbá
nya országgyűlési képviselője. Hibáztatta az 
illetékes hatóságokat, hogy a kellő óvintéz
kedéseket megtenni elmulasztották. A tiszti 
főorvos válasza után megnyugodott a köz
gyűlés.

— Templomszentelés. A lévai ref. 
egyház ma egy hete szentelte fel újonnan 
átalakított templomát. A templomszentelési 
ünnepségen zsúfolásig megtelt a templom 
hajója a város előkelőségeivel s a vidékről 
is megjelent szép számú közönséggel. Az 
ünnepségen, mely 10 órakor vette kezdetét, 
megjelent a város képviseletében Bódogh 
Lajos polgármester, Kónya József rendőr
kapitány, Rácz János és Varannay István

Itt már nem ember játszik, nem a 
művész ; hanem a hű lenül elhagyott sze
relmes. Szemei vad tűzben égnek, remesen 
tekint a menyasszonyra, ki holt iialoványan 
húzódik vőlegényéhez.

Egy húr pattant el . , . Földhöz csapja 
a hegedűjét s kikapja a másikat a prímás 
kezéből s vadul játszva darabokra tiporja a 
ledobott hangszert.

Éies sikoly, utána tompa zuhanás . . . 
A menyaszony elájult.

Rohannak felélesztem .... Felnyitja 
szemeit ; révetegen néz maga körül, mi
közben ajkát mozgatja ; de szavát nem 
lehet hallani.

— Megnémult I — hallatszik.
Eljut a művész füléhez is. Hirtelen ki

rántja a szoba ajtaját, s rohan ki kaiap nél
kül a zivataros szeles éjszakába.

Künn az eiomek küzdenek egymással. 
Egymásnak szaladnak, felkapnak egy csomó 
zúzmarát s a vadul rohanó szemébe csap
ják ; majd összecsörrentik a bolti címereket, 
végig dobolnak a redőnyökön és ablak 
táblákon, melynek pukoii lármáját csak 
néha szakítja meg egy örületes kacagás, 
vagy vad orditás : .Megnémult .... az 
eskü fog*.

tanácsnokok díszbe öltözött városi hajdúk
kal. Jelen voltak az evangélikus egyház 
lelkésze, gondnoka, az izr. hitközség kül
döttei és több egyesület képviselői, több 
tanácsbiró és tanitó. A felavató isteni 
tiszteletet Patay Károly, alsószecsei ref. 
lelkész, esperes magas szárnyalásu imája 
nyitotta meg felavatván a templomot Isten
nek szolgálatára. Ezután a gyermekkar 
Luther „Erős várunk az Isten" cimü énekét 
énekelte. A felavató eszmékben gazdag 
szent beszédet Bihary Kálmán pozbai lel
kész, a barsi egyházmegye főjegyzője, tar
totta ; utána íiirtha József lévai lelkész 
mondotta el a renováció történetét. Ezután 
Csekey Dávid alsóváradi lelkész írét gyer
meket keresztelt. Ugyancsak ö osztotta ki 
az úrvacsorát az isteni tisztelet végeztével 
a híveknek Birtha József lévai lelkész se
gédkezess mellett. Az isteni tisztelet áhita- 
tosságát nagyban emelte a gyermekkar szép 
éneke, amely mesterét, Tóth István kántort 
dicséri, ki maga is egy saját szerzeményű 
szép éneket énekelt. Az isteni tisztelet után 
tárBasebéd volt az Oroszlán szálló nagyter
mében, melyen mintegy hatvanan vettek 
részt. Az ebéden Patay Károly esperes a 
lévai ref egyház fejlődésére és virágzására 
emelt elsőnek poharat. Utána dr Kersék 
János üdvözölte, mint házi gazda, Patay 
esperest a a vele együtt érkezett lelkésze
ket. Majd Birtha József köszönte meg az 
esperes szives szavait. Ezután még több 
szivélyes s barátságos felköszöntő volt. 
Este a nap örömére ref. polgártársaink tánc
mulatságot tartottak a szálóban, amely, 
mint rendesen, oly jól sikerült, hogy még 
reggel is tömve volt a terem. E helyen 
említjük, meg még azt is, hogy a ref. egy
ház főtéri palotájának építési ügye is vég
leg dűlőre jutott, miután a lévai ISzauer- 
céggel kötött építkezési szerződést a t. hó 
22-én Pápán tartott egybázkerületi köz
gyűlés jóváhagyta és igy most már mi sem 
áll útjában az építkezésnek. A Szauer-cég 
154,500 koronáért vállalta el az építést és 
mint halljuk, még ez évben tető alá akarja 
hozni az épületet.

— Léván a kegyesrendiek főgim
náziuma is megünnepelte a pápai jubileumot. 
Öszentségének aranymiséje alkalmából előző 
este 8 órától */ a9 óráig zúgtak a templom 
harangjai, jelezve a közeii nagy üunepet. 
Másnap 20-áu reggel 9 órakor hálaadó is
tentisztelet volt a kegyesrendiek templomá
ban, amelyet Boros Antai házi másodfönök, 
fögimnáziumi tanár celebrált Pózna József, 
Kemény János és Rassovszky Kálmán főgim
názium! tanárok segédletével. Mise amtt 
szebbnél — szebb énekek emelték a nagy 
ünnep magasztosságát. Papp János főgimná
ziumi tanár és az ének vezetője énekelte 
az „Oh életünk reménye" kezdetű megható 
Mária-éneket, kellemes, tisztán csengő han
gon. Majd az ifjúság éneke t tovább egészen 
az offertóriumig, amikor ismét szóló eneket 
halottunk, meiyet Füredi Géza főgimnáziumi 

| tanár énekeit hatásosan. Mise után a gim
názium dísztermében kezdetét vette az 
iskolai ünnepély. Ének, szavalatok és ünnepi 
beszédekből állott az. if)uság ünnepélye. Az 
ünnepi beszédet Rassovszky Kálmán főgim
náziumi tanár, mondotta, melyben a papság 
és kereszténység isteni eredetet tárgy-Ita, 
bele illesztve X Pius pápa életét és műkö
dését. A záró besz det Cserhelyi Sándor 
igazgató tartotta; rövid, tartalmas beszé 
dében figyelmeztette, buzdította az ifjúságot 
a papa iránti kitartó hűségre és szeretetre. 
A szívből jövő lelkes, buzdító szavak után 
az ifjúság elénekelte a Hymnust, mire a 
lélekemelő, magasztos ünnepély véget ért.

— Áthelyezés. Korompai Brunswik 
Lajos m. kir. honvédörnagyot Léváról Szé
kesfehérvárra helyezték át. Reá nézve az 
áthelyezés mindenesetre kitüntetés, még 
sem tudunk örülni neki. Ha csak nehány 
évig volt is városunkban, jeles lulajdousá- 
gait alkalmunk volt megismerni. Sajnáljuk, 
hogy elveszitjük a jó katonát, a szellemes 
írót, a nemes szivü férfiút. Távozása an
nál fájdalmasabb, mert vele együtt család
ját is elveszitjük. Hozzászoktunk, hogy 
Brunswikné őnagyságát minden áldozatos 
hölgyakcióban tevékenyen szerepelni lássuk. 
Társadalmunkban űrt hagynak maguk után.
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— Őszi papi gyűlés. A lévai esperest 
kerület papsága folyó hó 24-én tartotta 
rendes őszi értekezletét Szöllösön, Ott 
voltak .* Báthy Gyula, esperes plébános, 
Báthy László, prépost-plébános, Váray János, 
szentszéki ülnök, Dr. Haiczl Kálmán, szent
szék! ülnök, Szakács Viktor és Sármir János 
plébánosok, Horváth János, Jónás Imre és 
Senigla József káplánok. — A kartársi 
szeretet jegyében lefolyt, gyűlés után Dr. 
Haiczl Kálmán Bars és Hont megyékre 
szóló Koháry ünnepély rendezését indítvá
nyozta. A kerületi papság lelkesen üdvö
zölte a hazafias eszmét. A gyűlés aevésbbé 
komoly része a vendégszerető házigazdának, 
Spuller Gyula plébánosnak, terített aszta
lánál folyt tovább.

— itthon a honvédek. Honvédőink 
hétfőn jöttek haza. A nehéz hadgyakorla
tokban kifáradtak ,- de vig kedélyüket 
visszahozták. A viszontlátás örömmel töl
tötte el vitézeinket.

— UJ Őrnagy. Honvédzászlóaljunk 
élére Bittó István törzstiaztjelölt-százados*  
rendelték Székesfehérvárról. Uj állomásának 
elfoglalása után, mint értesülünk, őrnaggyá 
léptetik elő.

— Csélédotthon. A Stefánia-árva- 
ház«tal kapcsolatban felállítandó cselédotthon
ról szóló szerződést a belügyminiszter 
93064/1908. IX—b. szám alatt jóháhagyta. 
A cselédotthonban egyelőre 15 tizenkét 
évesnél idősebb léány nyer elhelyezést ; de 
joga van a nöegyesületnek 60 gyermeket 
kérni. Az állam minden leány után 10 ko
ronát fizet havonta az ellátásért és 12 ko
ronát ruhaátalány cimen évenkint. Az intéz
mény célja képzett és erkölcsös cselédeket 
adni a társadalomnak,

— BÚCSÚ estély. Korompai Brunswik 
Lajos m. kir. honvéd őrnagy, zászlóalj pa
rancsnok, a lévai sportegylet elnöke és a 
lévai kaszinó választmányi tagja Székesfe
hérvárra helyeztetvén át, tiszteletére a 
sport-egylet a kaszinóval karöltve ennek 
helyiségeiben folyó hó 29.-én, kedden, este 
8 órakor társas vacsorát rendez A búcsú
estély iránt érdeklődök figyelmét ez utón 
is felhívja a rendezőség.

— A „Léva vidéki r. kath. nép 
nevelők egyesülete1* 190%. évi október hó 
lén, Garamszentbenedeken, a Kath. Kör 
termeiben tartja évi rendes közgyűlését. — 
A közgyűlés előtt, reggel 9 órakor, ünne
pélyes szent mise lesz az apátsági temp óm
ban. — A közgyűlés 10 órakor kezdődik 
következő tárgysorozattal: 1. Elnöki meg
nyitó. — Báthy László elnök. 2. A kath. 
pedagógia viszonya a modern törekvésekhez.
— Guzsvenitz Vilmos esztergomi tanítóképző
intézeti igazgató. 3. A magyar beszédtanitás 
a tótajku községekben. — Svarba József 
lévai tauitóképzöintézeti tanár. 4. Megem
lékezés Blscsák János elhunyt tagtárs felett.
— Schottert Ferenc egyesületi tag. 5. Je- j 
lentés a pénztárról, a feimentvény megadása. ;
6. A jövő évi közgyűlés helyének kijelölése. !
7. Kérvények, indítványok tárgyalása. — I 
A gyűlés után társas ebéd a kath. körben, 
egy teriték ára 2 korona. Jelentkezni lehet 
dr. Hai:zl Kálmán garamszentbenedeki plé
bánosnál. — A kedvező vasúti összekötte
tés folytán a visszautazás a délutáni vona
tokkal mindenfelé kényelemmel eszközölhető.

— Vigyázatlanságból támadt tűz 
vasárnap Barsnémetiben Nemesek József la
kásán. Netncsekné kora-hajnalban a kamrába ■ 
ment ünneplő ruháját magára venni. Mé 
esést gyújtott ; de a gyufát elfelejtette el
oltani. Az eldobott égő gyulától belső tűz 
támadt, s a kam-ában levő sok ruha hamuvá 
égett. A tűz továbbterjedését megakadó 
lyozták.

— Tanítóképzőnk uj tanára. Dr. 
Katona Jánosnak félegyházat tanitóaépzöin- 
tézeti igazgatóvá történt kinevezése folytán 
városunkban egy tanári állás megüresedett. 
A közoktatásügyi miniszter a megüresedett 
magyar és történelmi tanszéket Dr. Novy 
Ferenccel töltötte be, aki*  eddig Znióváral- 
ján nyert alkalmazást. Reméljük, hogy az 
uj tanár örökölni fogja azt a szeretetet és 
ragaszkodást, mely elődjét környezte.

— öngyilkos tehén. Garamrév és 
Rudnó között f. hó 19.-én d. u. 2 és 3 óra 
között egy életunt tehén a vonat elé vetette 

magát. A harmadik kocsi, a segédpodgyász- 
azállitó, kisiklott. A vonat egy órahosszat 
vesztegelt a nyílt pályán. A megsérült ko
csit Rudnón le kellett kapcsolni. Emberé
letben nem történt kár.

— Háziipar. A szociális bajok meg
oldásában nagy szerepe lesz a háziiparnak. 
Dr. Mally Ferenc, a kereskedelmi minisz
térium műszaki tanácsosa, a szövőipar fel
virágoztatása érdekében a napokban járt 
városunkban.

— Esküvő- Székhelyi Afaítótá László 
kiskereskényi földbirtokos, hontm gyei szol- : 
gabiró, október hó 3.-án vezeti oltárhoz I 
Azary Mady kisasszonyt, özv. Dr. orsovai 
Azary Akosné, szül, saági Gregersen Emma úr
asszony leányát. — Állandó boldogság ko
szorúzás frigyüket 1

— Szüretünk. A lévai hegyközség ® 
szüretelés idejéül október 1.—3. napjait 
határozta meg. Úgy mennyiségre mint mi
nőségre nézve meg lehetünk elégedve sző
lőtermésünkkel. Csak a borárak nem ked- 
vézök. A lapok jelentése szerint alföldi 
homoktalajban termett idei borokat 14- -16 
koronájával lehet beszerezni. 24 koronájával 
kitűnő fajborokat adnak. A lévai borok 32 
koronájával kelnek el.

— Takarmányhiányról panaszkod
nak mindenfelől. Fordítsuk hát figyelmünket 
oly takarmányfajokra, amelyeket másévekben 
figyelmen kívül hagytunk. — Ilyen mindjárt 
a répalevél, a takarmány-, a cukor-, a sár
garépa- s egyéb zöldségfélék levelei, ame 
lyeket vagy egyáltalán nem szoktuk faletetni 
vagy csak legfeljebb addig etetik, amig friss; 
azt a részét pedig, amelyet frissen nem 
tudnak feletetni, alászántják. Pedig külö
nösen a répalevelek megérdemlik a gondos 
összegyűjtést, mert nemcsak hogy jobb 
takarmány a csalamádénál. de tápértékben 
versenyez a legtöbb zöldtakarmánnyal. — 
A répalevél eltevési módja az, hogy két j 
méter széles, ugyanolyan mély, de szükség 
szerinti hosszúságú árokszerü vermet ásunk 
s annak aljára rossz polyvat vagy falevelet 
hintve, a leveleket rétegenkint belerakjuk 
s az egyes rétegeket jól letiporjuk, ami 
különösen a verem két hosszafala mentén 
a sarkoknál történjék. így folytatjuk a ré- 
tegezést addig, mig a takarmány l>/g—2 
méternyire a föld színe fölé emelkedik. 
Énkor aztán a tetejét kissé elgömbölyitve 
s polyvával behintve, */ s méternyi vastagon 
reáhányjuk azt a földet, mely a veremből 1 
kikerült. Később csak arra ügyelünk, hogy 
a levelek ülepedése folytán a földtakarón 
keletkező repedéseket betömjük. Ha azután 
télen meg akarjuk kezdeni az elvermeit 
répalevél etetését, akkor a verem egyik 
végéről körülbelül egy méternyire hányjuk 
le a földet s szükség szerint szedjük ki 
belőle a takarmányt. — Bortermő vidéke
ken kitűnő segítségünkre lehet a szőlőtörköly l 
is, kivált ba nagyjában kiszedjük belőle a 
kocsányokat, úg>, hogy főleg csak a bo
gyóhéjak és szöiömagvak alkossák a takar
mányt. Feletetni pedig úgy a friss, vala
mint a pálinkafőzésre használt törkölyt is ; 
lehet, sőt utóbbi annyiban jobb, mert ke- ’ 
vesebb borkösavat tartalmazván, nagyobb 
mennyiségben adagolható, mint a friss. 
Ugyanis friss törkölyt naponta csak mintegy 
2*/g  kg.-ot ajánlatos a marhára számítani, 
míg ellenben kifőzött törkölyből 12 kg.-ot 
adhatunk neki. A szölőtörkölyt továbbá a 
téli időre is eltehetjük, még pedig kicsiben 
úgy, hogy mint a káposztát valami kádba 
tiporva, deszkákkal födjük le s kövekkel 
megterhelve, annyi vizet öntünk reá, hogy 
a levegő ne érhesse ; nagyban pedig verembe 
rakjuk a szölőtörkölyt ép úgy, mint ahogy 
azt a répalevelekröl elmondottuk, különös 
gondot fordítván itt is a jó ietiprásra s a 
kellő beföldelésre, mert minden takarmány 
bevermelésénél az a fő, hogy mentői keve
sebb levegő férhessen hozzá. — A szőlő
törkölyt is ajánlatos egyéb füllesztett takar
mányokkal keverten etetni az állatokkal, 
mert ilyen módon nagyobb mennyiséget is I 
szívesen fogyasztanak belőle.

— Leforrázott gyermek. Csudái 
Józsefné, zsenzi földmivesnö, e hó 19 én 
mosni akarván egy fazék forró lúgot öntött , 
az e célra elkészített teknöjébe, amelyet az 
udvaron a konyha ajtó elé kitett. Valamiért ' 

még visszament a konyhába, mire visszajött 
rémülve látta, hogy az udvaron játszadozó 
13 hónapos Sándor nevű kis fia a forró 
lúgot teknőstől együtt magára rántotta. A 
kis fiú a szenvedett égési sebek következ
tében harmadnapra meghalt. Az anya ellen 
gondatlanság miatt megindították » 
vizsgálatot.

— Tüzek a vidéken. Tergenyén 21-én 
mintegy 8 ezer korona értékű takarmány 
hamvadt el. — Néveden Kácser Józsefnek 
40 ho'd szántóföldön termett mag-lóheréje 
égett el e hó 20-án. — Szálkán 23-án nagy 
értékű tatarmány lett a tűz martaléka. _
Fndréden Gál Vilmosnak a takarmánya 
gyűlt ki. — Tüzet jelentenek még Fegy- 
vernékről és Berzsenyiről is. — Sajátságos, 
hogy ebben a takarmány-stűk világban 
éppen a takarmányt üldözi ez a pusztító 
elem.

— Elvetet fellebbezések. Léva 
városa RnBce> Árpádot számvevővé, Farkas 

Tivadart szamtisztté választotta meg. Mind
kettőnek választása ellen fellebbezés érkezett 
a megyéhez. A csütö toki közgyűlés a fel
lebbezéseket elvetette.

— Beszámoló. A körmöcbányai vá
lasztó kerület országgyűlési képviselője, Vizy 
Ferenc?, Körmöczbánván, a városháza ta
nácstermében f. hó 20.-án tartotta meg 
beszámoló beszédét. Ebben kiemelte a nem
zet poétikájában beállott változásokat a 
birálta a különböző politikai irányokat ; 
fejtegette a kormány s az országgyűlés 
működése ellen felhozott vádakat s szem
beállította velük az elért sikereket; fel
említette a kormány s az országgyü!és jövő 
teendőit; ismertette az általános választói 
jogra vonatkozó álláspontját ; hangsúlyozta 
a függetlenségi párt politikája iránt való 
őszinte bizalmat s a fúz'ó hívének vallotta 
magát ; végül összetartásra s kölcsönös 
egyetértésre kérte a polgárokat. Beszédét 
megéljenezték, iránta bizalmat nyilvánítot
tak s egyúttal Wekerle m uiszterelnökhöz 
s Kossuth pártelnökhöz üdvözlő táviratokat 
menesztettek.

— Ez se Garam menti I Egy move- 
liai ültetvényes Ooiceube de Mendey neje 
tegnapelőtt immár hatodízben három egész
séges fiú gyermeknek adott életet. Az 
asszony 18 év óta van férjnél s csak 38 
éves. A busásan megáldott házaspárnak 
eddig összesen harminc gvermeke született, 
kik mind eietben vaunak. A természet bölcsen 
intézkedett, a mennyiben a harminc gyermek 
közti. 15 í Ú <M 15 -a.;y.

— Két kötőgépet adományozott az 
állam Pisch G zellanak, aki a Stefánia-ár- 
vaház kötőgépein eddig is negyedmagával 
dolgozott.

— Rekord az Atlanti-oceánon. Az 
elmúlt héten megdőlt, az Atmnti-oceánon 
az átkelés idörekordja. Az uj rekord az 
„Indomitabie“ nevű hadihajóé. Ez a nehez, 
vasas testű hajó csütörtökön reggel indult 
el Qtebec-böl, a kanadai kikötővárosból és 
már vasárnap hajnalban jelezték az angol
országi Fastuetben. Az „Indomitabie" pon
tosan 67 óra, vagyis nem egészen három 
nap alatt kelt át Amerikából Európába. A 
hajó átlagos sebessége óránként 25.13 csomó 
volt. Néhány órával utóbb Cowes-ban Wight 
szigetén kötött, ki a hajó; a reLorddöntő 
átkelésben a walesi herceg is részt vett.

— Zsidó gyarmat Afrikában. Két jelentékeny 
zsidó szervezet, az angol Ziouista-Föderáeió és a zsidó 
Territorial-Orgsn sárion értekezletet tartott a londoni 
Pavillon-TIreaterbeu. Az értekezleten arról volt szó, 
hogy Észak-Atrikábaii zsidó gyarmat alapitassék. 
Három évvel azelőtt az. augol kormány Kelet-Afrikábsn 
ajánlott fel területet zsidó gyannalositási célokra. A 
fonti két szövetség az ajánlatot nem fogadta el, mert 
a területet nem tartotta elég alkalmasnak a gyarma
tosítás céljára. A vezetöfértiak nagyhatású agitáeiója 
most eredménnyel járt amennyilreu Eszak-Afrikaban 
sikerült egy igen kedvező területet erre a célra meg
szerezni. Hogy a terület hol vau, azt egyelőre erősen 
titkolják, de ireavatoltak szerint Tripporisz déli részen 
lévő, körülbelül 11.000 négyzet kilométer nagyságú 
országrészről vau szó. Egyelőre egy millió zsidó 
áttelepítését tervezik. Minthogy pénz böv.-n áll rendel
kezésére, rniuekelötte véglegesen megszerveznék a 
gyarmatot, expedíció fogja beutazni ér tanulmányozni 
az egész terű1 etet.

— Vízi Sikló, így nevezhető az a kis 
vili jármű, meiyer, Korvin főhadnagy állító
lag legközelebb B-c ben és Budapesten be 
fog mutatni. A jármű hossza 4 méter szé. 
lessége 1 méter, feneke lapos és lépcsőse. 
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teíen ketté osztott csavarja 15° alatt merül 
víz aii, mialatt a jármű a víz felszínén 

*klik tova 60 kilométeres éránként! sebes- 
'"éggel. Bicéből Budapestre Korvin főhadnagy 
3_U óra alatt remél lejutni. Miután a csónak 
nem merő1 bele a vizbe. hai.ern siklik a viz 
felszínén, a vízfolyás el en is, bármily sebes 
is legyen az, igen könnyen halad. A fenék 
lépcsőjének az a jelentősége, hogy haladás 
közben a lépcső alatt előre és felfelé ható 
levegöforgatag torlódik össze, mely a csupán 
12 lóerejü benzinmotor hatásfokát nagy 
mértékben emeli. Korvin töhaduagy találmá
nyának ,Ricochet“ nevet, adott.

— Magyar hangszerkészítő házi 
ipar A magyarországi hangszerkészítők 
szövetségének az előkészítő bizottsága 
felhívást intéz a magyarországi zenészekhez, 
zenetanárokhoz, zeneiskolákhoz, zeneakadé
miákhoz, zenekedvelő egyesületekhez, ál'ami 
és magán iskolákhoz, tanintézetekhez és a 
zenehangszert kedvelő nagy közönséghez. — 
Jelenti, hogy az 1907. julius havában a 
Pécsi Országos kiállítás*  keretében meg- 

tar ott magyarországi hangszerkészítők orsz. 
kongresszusának határozata értelmében a 
hangszerkészítők intéző bizottsága kimon
dotta, hogy megteremti a „Magyar hang
szerkészítő háziipart*.  — A hangszerkészítők, 
a nagyközönség a zenetanitá’sai fugialko 
sóknak szives jóindulatú és hazafias 
pártolásával szemben fölajánlják, hogy a 
készpénz értékben náluk vásárolt hang
szerek és kellékek áraiból évenkint mindenki 
a maga által megszabott pénzösszeggel a 
magyarországi hangszerkészitö házi ipar 
létesítéséhez hozzá fog járulni.

— Tűz Szerdán, f. hó 23.-át>, este 
7 órakor sok sok kiváncsi nézte a Kálvária- 
dombéól a látványossá;ot. Garamtolmácson 
égett le bárom ház és hét pajta, Jelenté
keny értékű takarmány és gazdasági eszköz 
is elpusztult.

— Hogyan lehet a vén baromfi 
húsát puhára főzni ? Ha a vén baromfi 
már kiszo Igáit, legyen az tyúk, kakas, 
pulyka vagy liba, akkor ugyan birkóznunk 
kell vele, hogyha pecsenyeként az asztalra 
kerül, mert húsát, nem lehet megrágni. 
Pedig ezeu a bajon is segíthetünk, és pedig 
nemcsak a haromfinál, hanem mindenféle 
busnemünél, de csak akkor, ha azt főzzük, 
vagy hs pároljuk. A főzésnél a levesbe vagy 
egyéb lébe egy baromfira egy kanál pálin
kát öntünk akkor, midőn a leves már egy 
egy órán át forrott ; igy a hús megpuhul, a 
pálinka pedig teljesen elpárolog, úgy, hogy 
semmi izt vagy szagot maga után nem hagy. 
Ha nincs pálinkánk kéznél, akkor dobjunk 
Csalánlevelet a lébe, ez is megteszi hatását, 
ízt nem hagy hátra Nyáron van még egy 
harmadik módszer is, amelyet a dinnye- 
sz zónban alkalmazhatunk, úgy hogy a 
dinnye levét (két- árom kanállal egy liter 
levesre) öntjük vizbe és ebben 10 percig 
állani hagyjuk a húst és azután főzzük meg.

RÖVID HÍREK. A delegációkat október 
8-ára hivtu össze a király. — Uralkodók 
találkozása. Alfonz, spanyol király, uralko
dónk látogatására október 1-én Budapestre 
érkezik. A bevonulás képe festői szép lesz. 
— Lepfene Pozsonyban. A Rössler-féle 
téglatelepen hét munkás lepfenében megbe
tegedett. Kettő már meg is halt. — Kolera. 
Oroszországban a kolera egyre terjed l'lddig 
csak a szegényebb lakosság körében pusztí
tott, most már a felsőbb rétegekben is ter
jed — A Balkán félsziget sorsának további 
fejlődésére nagy fontosságának tartják, hogy 
ferdinánd, bolgár fejedelem, a napokban 
meglátogatta a magyar királyt.

A visszatetsző szaga és ize követ
keztében oly nehezen bevehető csukamáj
olaj is végre jó izü és könnyen emészthető 
édapothan kapható a híres nSchott féle 
Emuisiódban. moly minden gyógyszertárban 
érusittatik.

Színház.
Az elmúlt hét több tekintetben bevál

totta a Tóváry társulatához fűlött legjobb 
reménységünket. Egy némely olyan előadás- 

*n volt részünk, amely maradandó nyomot 
“•íyhatott a hozzáértő közönség lelkében.

i

Sőt volt egy este, az Ördög estéje, amelyért 
bátran megbocsáthatjuk a múlt gyöngéit, 
de talán még a jövendőét ie. — De menjünk 
sorjában :

Múlt számunkban tudósításunkat a 
„Szentbernáti Barátok11 előadása előtt zártuk, 
mely hogy nem tette azt a hatást, amit 
elérhetett volna, oka részben ott rejlik, 
hogy a darab nagyobb távolságot kíván í 
meg már konstrukciójánál fogva, semhogy | 
ily inetim közelségben — mint amilyen a 
m: színházunk —• teljesen érvényesülhetne. 
Nagy koncepciójú szinmü, egy külön világ 
képe, a szellem jajkiáltása : kár hogy nem < 
dráma. — Kovách a Pál klerikus szerepében 
volt központja az érdeklődésnek. Nagyon 
intelligens, gondos alakítást nyújtott. Sokkal 
könnyebb dolga volt Tisztáinak az öreg 
esztergályos jól megrajzolt alakjában. He- 
yyessi a szöveggel küzdött. Elismeréssel 
említjük Pilisi és Demetrovics nevét, nem
különben Brennert, ki először birkózott 
előttünk jelentősebb szereppel nem épen 
eredménytelenül.

Vasárnap délután a Csöppség, este pedig 
a Falu rózsája cimü népszínmű volt színen, 
mindkettő meleg érdeklődés mellett. Néhány 
igen szép nótát hallottunk énekelni a s-ép 
hangú Arnoldtól, Túri Marosa a lüzrölpattant 
Virág Lidi szerepében nótázott közgyönyö- 
rüségre. Tóvárynét kell még különö- dicsé
rettel embtenüna Demetrovics és Pilisivel 
egyetemben. Kitűnő kettős voltak Tisztái 
és Hegyessy.

Hétfőn, 21 én, a Vig Özvegy került 
előadásra kevés számú közönség előtt Túri 
Mariska juialomjatékáu>, ki a címszerepben 
szabadon ragyogta1 háttá kitűnő qualitásait, 
Arnold Daniiója azonban sok kivenni valót 
hagy mag i után úgy a megjelenés, mint 
játék tekintetében. Demetrovics Kató Valen 
cienne szerepében volt ennivaló. Márkus 
tenorja értékes, de még igen drukkol s 
olykor falsokat fog. A szokott jók voltak 
Tisztái, Hegyesei.

Kedden, 22-én, A doktor úr, Molnár 
Ferenc bohózata egyike volt a múlt hét 
legjobban sikerű t esteinek. A minden izé
ben modern darab megragad * a színészt, 
s a aiuestai elragadtak a közönséget. Ki
tűnő osszjá,ókban pergett le a darab, mint, 
álta ábau szokott, midőn a szerepek a leg
jobb kezekben vannak M'i v^zete legjavát 
vitte r kotásába Kovacli, Simon ír ni, Pilisi 
s ennél többet ai g mmdha'nank. K dvesen I 
cseveg-it a kis Demetrovics. ügyes volt 
Arnold és Márkus is. Kosi szere^bao mii 
vészit produkálr Hegyesei ez a kiváló tehet
ségű, rokonszenves színész, ki sokkal ! 
különbül sikerült jutalomjátekor érdemeit 
volna, a szerdán színre került Cigánybárónál. 
Sósáig hálásak lehetnek a közönség angyali I 
türelminek, moly mindent bevett, amit 1 
feltálalt k neki, és bizony, bizoay nincs 
egy csöpp csodálkozni való azon, ha a kö- | 
zöcség a kedélyes oldalára fordította az | 
ügyet s az előadástól függetlenül iparkodott : 
masat mutatni. A darabot Túri Mariska 
mentette meg, aki még Márkus szerepét is j 
végig énekelte, amiért — reméljük — az I 
utóbbi nagyon szégyenli magát.

Ka most elértiiuk ahhoz a ponthoz, ahol I 
letehetjük a tollat s egy másikat vehetünk 
fal ; az előbbinél sokkal keményebbet. Az 
Ördögnek csütörtökön este 'ezajlott előadása I 
nem tűri a ióakaratu langyos szavakat, az I 
kritikát hi ki e tiszteletet követel. Ünnep
napja volt ez a színésznek s közönségnek . 
egyaránt. A színész érezhette az alkotás 
mámorát, a közönség pedig tobzódhatott j 
gyönyörűségében, amint a szellem szivár- 
uur os pillangói hosztont jártak eAtte. A 
társúlat legértékesebb tagjai állottak sorom
póba s ogy szilánkot se hagytak elkallódni I 
a csupa szellem dirabból. A címszerepet 1 
Pilisi creálta, s bogy az ö agya át tudta j 
érteni a szerep minden porcikájat a színészi 
vénája elég erős volt azt közvetíteni is : l 
ezt nem kell mondanunk a színészet iránt 
érdeklődő közönségnek. Egy ember, -kinek 
jövője van. Joláu szerepében Simon Irén 
asszony ragyogtatta tehetségének legjavát 
s játékával, mely fiuom mint a velenczei 
csipke, kedélyének mélységévé' lebilincselte 
a nézőt. Nagyon intelligens, minden izében 
átgondolt s átérzett volt János szerepe

Kováchnál A művészi együttest szépen 
egészítették ki Túry Marosa gondos s mégis 
nagyon természetes cinkája, h Demetrovics 
Kató, ki a szemtelen Elza szerepét ügyesen, 
de kissé kedvetlenül vitte. Tisztái teljesen 
méltó volt az együtteshez.

Pénteken a Csikós került színre Arnold 
Antal juta.omjátékául sokkal kisebb közön
ség előtt. Arnold hangjának szépsége a 
bojtár legény szerepében a maga teljessé
gében érvényesült. Túri Marosában kitűnő 
partnerre talált. Nagyon jó volt Pilisi, Kovách 
Tisztái. Kacagtatók voltak Tóváryné, Tisz
tainé és Kovácsis.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mailáth Istvánné uraszonytól (Ar.-Ma
róik) 20 korona, Podluzsány Zsigmond 
úrtól (Bécs) 2 korona, Gr. Mikoia község 
alöijáróságától 10 koroua, Z-ieliz község 
elöljáróságától 20 korona, Vámosladány 
község elöljáróságától 5 korona, összesen : 
57 korona készpénzt, — Hecht Lipót 
úrtól AlsópéirÖi pedig 6 zsák krumplit 
kaptunk Stefánia árvaházunk czéljaira.

Amidőn fenti kegyes adományok kézhez 
vételét e lap seivességéböl nyilvánosan is 
van szerencsénk elismerni, fogadják a nemes 
lelkű adakozók kis árváinkkal éreztetett 
jóságukért leghálásahb köszönetünket.

Léva, 1908. szeptember 23.
Leidenfrost Tódorne Faragó Sámuel, 

nöegyl. tb. elnök. nőegyl. titkár.

Hivatalos tózlemeny.
2188/1908. szám. J

Hivatalos hirdetmény 1
Ezennel közhírré tétetik, hogy az 

1908. évre srerkesztett országos betegápo- 
• áei pótadó, fagvver és haddij adókivetési 
■ajstromoK megállapítva az aranyosmaróti 
m. kir. p^nzügyicazgatóságtól leérkeztek; 
miért is ad<>zó közönség értesittetik, hogy 
ezen lajstromok Léva város adóhivatalánál 
1908. évi szeptember hó 28.-tól 1908 évi 
október hó 6.-ig bezárólag 8 napi közszem
lére lesz kitéve s az érdekeltek áltál 
hivatalos órák alatt megtekinthető.

Továbbá, hogy az kivetése ellen
»). azon adózók, kik a kivetési lajs

tromban tárgyak adónemmel már a múlt 
évben is megrója vo tak a laj trom közzé
tételét követő 15 nap alatt,

b). azon adózók pedig, kik a kivetési 
lajstromban megállapított adóval es évben 
első ízben rovattak meg, adótartozásuknak 
az adókönyvecskebe történt bejegyzését 
követő 15 nap alatt netani fellebbezéseiket 
a városi adóhivatalnál az aranyosmaróti 
m. kir. pénzügy igazgatóságnál henyujtha ják. 

V árosi-adóhivatal.
Kelt Léván. 1908. évi szept. hó 26. 

Kcmzslk Zuajos

146/1908. 1. sz:uo.
Megh/vó 1

Lóvá r. t. vároa képviselőtestülete 
1908 évi szeptember hó 30-ik napján — 
szerdán — d. u 4 órakor a városi székház 
nagytermében évnegyedei rendes közgyűlést 
tart, melyre a képviselőtestület összes tag
jait tisztelettel meghívom.

Léva, 1908. évi szeptember hó 26.-án.
ZBócLog'lx Xua.jos 

polgármester.

Lévai piaciárak.
HovatvesetÖ ; Kónya Jóise’ rendőrt «p'*tány

Busa m.-máaeánként 20 kor. 40 fill. 21 
kor. 20 fill. — Kétszeres 18 kor. 20 fill. 18 
kor. 49 fill. — Rozs 18 kor. — fill. 18 kor 
60 fill. — Árpa 14 kor. 40 Hl). 16 kor. 20 
fi i. — Zab 16 kor. — fill. 16 kor. 40 fii
— Kukorica 15 sor, — fill 15 kor. — fii.
— Lencse 22 kor. 40 fill. 22 kor. 60 fill. — 
Bab 12 kor 60 fii1. 13 kor. 20 fill — Kő"

9 kor. 20 fill. 9 kor. 60 fill.
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Vetőmagvak 100 kilónként.*  Vörös ló- 
here természettől aránkamentes 200—210 
Vörös ióhere kis aránksá 200—^70 Vörös 
lóhere, nagy aránkba 150 — 155 Luczerna, 
természettől arankamentea 175—180 Lu. 
czerna, világos szemű aránkás 160—170 
Luczerna, barnás szemű 150—155 Biborhere 
36—40 Baltaczin 74—76 Muharmag 16—17

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 ®vi szept. hó 20-*ól  1908 évi szept. hó 26 áig

Születés.

4 szőlők neve
®
a ®

-« s f
>» abe

A gyermek
neve

Puszti Márk, Lipták Katalin fin István

Cservenák Mihály, Kortusz J. fiú Mihály

Hric- József, Batyala Ilona leány Auua

Gál Dávid. Szabó Mária leány Vilma

Hazassag.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Özv. Pásztor Lajos, özv. Lu- ref.dig Bálintné Szuuyogh Gizella

özv Huszár Istv. Rncskovics A. ref. rkath.

Halálozás.

Az elhunyt neve K... ▲ halál ok»

Özv. Illvay Nándorié 
Mosouyi Anna 79 éves Tüdőlob

Özv. Farkas Istvánné 
Baukházy Zsófia 76 e'ves Gyomorrák

Özv. Sziadky Fereucué 
Becskey Erzsébet 30 éves Tüdőgümőkór

Özv. Szlusui Istvánod 60 éves GyomorrákTnturusz Kataiiu

erősekké és vidorakká fejlődnek, elvesztik
lehangoltaágukat, hogyha a szükséges táp
lálékot

S c o t t-féle E m u I s i o

Az Emiiliio vanar- 
■áriásnál a SCOTT- 
féle módszer véd
jegyét — a halaszt 
— kérjük figyelembe 

venni

alakjában élvezik, amely az 
összes erősítő szerek között 
a legkiválóbb.

Orvosok és bábák a SCOTT- 
féle Emuisiót a legmelegeb
ben ajánlják az utóbbi 32 év 
óta. Édes mint a tejszín.
Könnyebbe" emészt 

hető mint a tej.
ügy irtdeü üveg in 2 K. 90 fillér.

Kapható minden gyógytárban.

Saját tentósft*ÍSa?K “ 
1904 évből literje 2 kor. Négy 1 literes 
üveg egy postacsomagk— Egy 136 literes 
hordó 240 korona. — Pénz előzetes bekül
dése vagy utánvétel mellett szállít dr. Haas 
Bertalan ügyvéd Sátoralja-ujhely.

Eladó fajgyümölcs.
Nagyon szép nyári én téli fajgyü- 

mölce kicsiben és nagyban kapható a 
„Sárói uradalomban “ Nagy-Sáró tiars 
megye.

M O LL- FÉLE
LS E I DLITZ-POR*!
Enyhe, oldó báziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az. ülő életmód egyébb következmd. 
tyűiben szenveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Zv£©ll
készítményeit.

I MOLL-FÉLE
SÓS,- B0RSZES2

Fá.iodaés‘e?88"iwi' bedörzsölés, 
elismert, régi jóhirnevü báziszer 
szaggatás és hűtésből származó 

mindennemű betegségek ellen. 
Eredeti üveg ára leox, 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
9^99 éa drogériában.

Főszétküldási hely MOLL A. gyógyszerész
és kir. ndv. szállító, Bécs, I. Tuchla'iben 9.

1732/908. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
A lévai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság köz- i 

hírre teszi, hogy a lévai takarékpénztár végrehajtató- ■ 
nak, Pénzes Erzsébet Pénzes, Károly és özv. Pénzes j 
Jánosné szül. Horuyák Erzsébet nemesoroszi lakosok 
végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében 
benyújtott árverési kérvény folytán, a nevezett végre- i 
hajtató javára 528 korona tőke, euuek 1906 évi no- | 
vember hó 6-ától járó 5 °/0 kamatai, 59 korona 20 
tiilér eddigi per és végrehajtási, az ezúttal 27 korona 
30 fillérben megállapított árverés keretés, valamint a ( 
még felmerülendő további költségeknek kielégítése j 
végett, az 1891. LX. t.-cikk 144. §-a alapján, a vég- i 
rehajtási árverés a végrehajtást szenvedő Péuzes Ká- 
rolynxk a lévai kir. járásbíróság területén, uemesotoszi 
község határában fekvő, á nemesoroszi 136. számú 
tjkvben A I.. b sor. 455 hr-zámu eg- sz szántó földjére 
278 korona; v. auuak és Pénzes Erzsébetnek az u. 
ottani 144 számú*  tjkvben A I 1—3 sorszámú egész ; 
ingatlanaira, 629 koiona ; továbbá Pénzes Károlynak 
az u o'tani 129 számú tjkvben áll. sorszámú in
gatlanban! 2/5 rész illetményére 380 koroua ; Pénzes 
Károdnak ez u. ottani 234 számú tjkvbeu A- I. 1—-2. 
sorszám egész ingat anara 264 korona u annak, az u 
ottani 211 számú tjkvben A. 1. 1 górsz, iugatiaubaui 
2|3 rész illetményére 81 korona; Pénzes Erzsébet és 
ö'v. Pénzes Jáuosné, szül. Hornyák Erzsébetnek a 
nemesorosai 38. száma tjkvben A f i sorszámú, 47 
brsz. egész beltelkére és azon épült 38. öss/.eirású 
hazára 939 korona s végre Pénzes Károlyiak a neines- 
oroszi 187. számú tjkvbeu A. I. 1 sorszámú íngatlan- 
bani B. 222 és 346 t. alatt irt 2095’/lo/137436 rész 
illetményére 333 korona kikiáltási árban elrendeltetik 
és hogy a fenntebb megjelölt ingatlanok, az 1908. ev 
október hó 12. napján délelőtt 10 órakor N«mesoroizi , 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen a ki
kiáltási áron alul is el fognak adatni.

Arv'erezui szándékozók tartoznak az ingatlanok I 
becsárának 10v/0 at készpénzben vagy az 1881 évi LX
t. ez. 42 §«ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi december hó 1-en 3333 szám alatt kelt 1. M. 
rendelet 8 §-ábau krjelolt ovadékképs értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni vagy az 1881 évi LX t. ez 
170 § a értelmében a bánatpénznek a biróságual tör
tént előleges elhelyezéséről kiállított szabály szerű elis
mervény át szolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1908 évi julius hn 23 napján.

Hoffmaim Árpád
kir. albiró.

2828/1908 tkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Erős József, Kemencéi Jánosné 
sz, Erős Júlia, Leuttiár Dávidné, sz. Erős Kataiiu, 
Maracska Károlyné sz. Erős Mária neme«orotzi lako
sok végrehajtatónak, ifj. Muka József nemesoroszi la
kos végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási Ügyében 
a lévai kir. járásbíróság t-rületén levő, Nemesoroszi 
községben fekvő és a Demesoroszi 37 számú tjkvbeu 
A t 1 sor 46 hrszám a. foglalt beltel kben való */ t 
rész illetményére 160 kor. v. annak a nemesoroszi 142 
zz. tjkvben A I 1—5 sorsz, ingatlanára 660 korona;
u. annak a nemesoroszi 252 sz. tjkvbeu All sorsz. 
ingatlanára 368 korona, u. annak a nemesorosz’ 187 
sz. tjkvben All sorsz. iugatlanbani B. 54 t. a. irt 
1927/137436 rész illetményére 283 kor. kikiáltási ár
ban az árverést elrendelte és hogy a teuntebb megje
lölt ingatlanok az 1908. évi október hó 16 ik napján 
d. e. 9 órakor Nemesoroszi községházánál nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alul is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási árának 10 százalékát készpénzben vagy 
az 1881 évi LX t. c. 42 §-ábau jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november hó 1-én 3333 szám 
alatt kelt I. M. rend ;let 8 §-ában kijelölt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez, letenni vagy az 
1881 évi LX. t. c. 170 §.a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál történt előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léváu a kir. járásbíróság mint tekkk&iyvi i 
hatóságnál 1908 évi julius hó 24 napján.

Hoffmann Árpád
kir. albiró.

Allani való téli alma.
Ranette és Parmain 1 reudü 1 véka ökör 
2. rendű 1 véka 3 kor. 60 fill. kapható 
Hontvarsanyban Dr. Halasy Kálmani|énó|

Egy jó forgalmi!
üzlet haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet 
özv. Nagy Kérolynénkl Ztelizen.

Superphosphat
ajánlom a legolcsóbb versenyárakban kis- és 
nagy mennyiségben esetleg kocáirakomá- 
nyonként. Werbofszky Joachltn Léva, Bara- 
megye.

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

TTaXa pe Lépcső, kockakő sirkeret
—XUXdtXés bárminemű szakmámba 
vágómuukát és bármily nagy megrendelést 
is a legjutányosabb árban elvállalok — 
Nagybecsű megrendeléseket pontosan teljesít. 
Bukovics István kőfaragó m. Vámos-Ladány.

Zsákkölcsönzö Léván Xn. 
zsákokat úgy helyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elad üngár Adolf Léva Kohári utcia.

Császárfürdö Bpesten.X*  
gyógyhely, a magyar Irgalmas-rend tulajdona. 
Elsőrangú kénes hévviz yógyfürdö ; modern 
berendezésű gözfürő, kényelmes iszapfürdők, 
uszodák-, török-, kő- és márvány fürdők; hő
lég-, sténsavas-es villamos vízfürdők. Ivó-kura. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak. Prospektust ingyen és bér
mentve küld az igazgatóság.

00 u
$
0 0

Tiszrít^csak

Glóbusz
rMwrainiwn

A legjobb
rtóxhtoszera világon

0000
0000

védjegy. ..Horgony!

A Linimtíií. Capsici comp 
a Horgony-Paia-ExpeJl 

^r?.í DÓtlekH
fi

’’ R 
er Jj

■J pótleka
••gy régjónak bizonyult háiiazer, mei; mar 
sok év óta legjobb f i, 
bizonyult köszvenyneí, _____ ...
aeknel, bedorz.MKi ? i < p;.en használva.

Figyel meri el <*b.  Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget Jogadtunk el, mely a „Horgony**  
vedjegygyei es a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dohaiba van csomagolva. Ára üvegekben 
h — 8U, h i 10 és K 2 — és úgyszólván min
ién gyógyszertárban kapható.* — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél. Budapest

OL Rlchter 5/ögyszertan u „Arany üiwlíilor. 
Prágában, Eiisabethstraaae 5 neu 

K Mindennapi szétküldés.

ült háziszer, mel> már q? 
qdalomcsillapító szernek VI 

Jl, osuznál es meghüle Á

1
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könyvkereskedesünkben
tanuló felvétetik

Csáki*  néhány gimnáziumi osztályt 
végzett ifjú vétetik tel.

NYITRAI és TÁRSA LÉVA.

vasúti uj menetrend 1908. október hó 1-töi.

W Pénzt ;
jue adjon addig szölöoltvány- vagy vesszőért, mig 
uagy képes árjegyzékemet nem körte be, melyet 

ingyen es bermentve küldök.
Gyökeres és sima oltványokból, IDelavare 
sima és gyökeres, továbbá európai sima es gyöke
res vesszőből 1 */ s millió készlet. Pontos kisgol- 

' gálásról és anyagom jóságáról ezer és ezer elis
merő levél tanúskodik. Cím :

SZŰCS SÁNDOR FIA
szölőtelepe, Bihardiószeg.

1———11 —— u

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csöppek

1S44 óta használatban levő étvágy, 
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer- 

Eqy üveg ara I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 I. után
vét mellett) postán nem küldetik.

Beszerezhető :
Bittner Gyula gyoqyszertarában

Gloggnitz (Alső-Austria.)

GYERMEKuSZTJE 
csecsemők lábbadozok 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTiJAZZA

B.-(lyarmat—Parkauy-Naiia ős Tissza.- Erseíojvar —Kis-TaDálcsauy as vissza.

Egy doboz ara IkorflOhll kapta minden .
és drogsnában ugyanott ismertető irtó ngyen

Tisztasága 30.000 koronával
szavatoltatik.

A konyhában és házban 
"dndwnt, ami agy Általiban moaható Aa Uaa- 
Uthatö, eaakl*

scbicbt szarvasszappanával 
ÜMtíUunA. B Mappan évtizedeken át folytatott 
•ható lelkiismeretes tanulmányozA-mak 

•'•dtnénye. Moeóereje rendkívüli, szavatolt 
éa ment minden káros keveréktől. Gond 

nAlkOl beásnál ható tehát minden tisztítási 
•Álra, méf ott is, hol kötönnéges szappan 
Mmoadjaa asolgálatot vagy különös gondosság 

szükségelt stik.

□□□□□□□□□□□□a

B.-Gyarmat ind. 3 tő X 20 927 Érsekújvár . . ind. 440 917 4 845
Bojtár . . 343 8 44 952 'Bánkeszi 3 sz. őrh. 4“ 930 4 52 ♦8»7
Ipoly Vecze *359 *9 00 *$09 N.-Sarány . . érk. ÖUÜ 988 500 900
Drégely-Paiáuk 415 915 3*3 N igy-Snránv ind. 5"9 953 5 02 915
Ipolyság érk. 433 933 312 Zsitva-Fődemes 022 10»’ 5” 927
Ipolyság ind. 4“ 940 350 Kis-M <nya Ő31 101' *9”
Vilik . 5Ö9 10'” 4'2 Mmva Ő33 IG29 5» 941
Szakálios D-“ 1019 432 'Szt. Mihálvúr 047 1088 537 *9"
Bel .... *5;“ 1030 4” Vajk . . 057 10” ö to 958
Ipoiy-Pásztó 302 10« 5«2 Verebély Ó28 1116 6,,H 1018
Zaiaba 6üS 1100 519 Zsitva-Ujfalu . Ö35 1129 618 1029
Csata «*rk. 6 20 11” 532 'Betekints Ó44 1188 627 *10“
Csata ind. 656 11 18 5$ 7 Tas zár 6 54 H4S 635 10”
i’ ü kán ■ N ír i 735 1212 (jőő Aranyos-Maróth 7 09 Iá” 64K 1 158

Vissza. 4 20 1224 bőö 1108

Parkauy-N'áua ind. 9 00 428 5-15 Vissza.
Csata . . érk. 951 520 631 Kis-Tapolcsány 510 {J36 402 833
Csata . ind. 10’2 5” 650 \ . ő-O 8M 412 bői
Zaiaba 1026 5 57 704 Taszár . . 532 910 424 9"
Ipoly-Pásztó . 10” 615 724 "Betekints őrh. 53-í 9” ♦ 430 *9“
Bél . . 10--.8 *6?f *734 Zsitva-Ujfalu . 547 928 439 934
Szakállos 1116 6*2 750 Verebély . 6"» 954 501 loöü
Visk .... H32 6ií 808 Vajk .... 619 10»7 511 1026
Ipolyság erk. 11 84 71® 880 '3»t. Mihályúr 6J‘ 10” •518 1038
Ipolyság . ind. 1206 712 8’1 Máuya 6 35 1084 528 10“
Drégely-Paláuk 1222 7« 9 13 Kis-Mánya 640 10’" *533 111“
Ipoiy-Vecze 12’» *701 *925 Zaitva Fődemes 649 105‘ 5*2 11”
Bojtár . . . 1257 gOÖ 948 Nagy«8uráuy . érk. 700 1100 553 11“
B.-Gyarmat 120 8»» 101” „ n >nd. 7 16 U15 558 11”

'Bánkessi őrh. 718 1128 *6”« *11“
Érsekújvár . . érk. 730 1185 618 1 2o2

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják.
ny gyorsvouat; 8 — személyvonat.
•jelzettek feltételez megállás.

„UtmUtatO“ leg“Íakbb.JplUtl
Nyitrai és Társa

könyv-, papír- és zenemtíkereskedésében Lév an
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GAZDASÁGI CIKKEK:
gabonazsákok, gépszijak, vízmentes 

ponyvák stb. stb. gyári áron.

Portland és románcement, stukatórnád, kátrány, carbolinum, varbit, benzin, 
ereolin, carbolpor, clormész. carbolsav, naftalin, kék- és zöld gálic, kekpor s 
kénpor, gyanta, raftiahámoa petróleum, repceolaj, gépolaj, tovot*azsir. faggyú, 
kender, kóc, gummi és aszbesztárú, kocsikenö mashasó, cocusz növeuyzsir, 
tarlórépamag stb*

Ecsetek, mcszelők,*linoleam, lakk festékek 
; *3 miuden szinben-

IML— inwwff w Húsvágók, darálók, zománc

áé nikkel főzőedény, mérleg és súlyok, fágy-

altgépek, jégszekrények, fürdőkádak, sárgaréz- és vaságyak, mosdók, kerék pár 
fényképészeti gépek és kellékek, toruakészletek, lialászhorgok, villanycsengő kész 
tek stb. a agy választékban

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.

1908. évi 94149. I, B—1. szám.

Faszén eladás.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal több erdőgondnok

ságában a folvó év hátralevő részében termelhető és át
adható, valamint az 1909 és ‘1910. években termelendő 
faszén az alábbi csoportosítás szerint a kitüntetett vasúti 
állomásokhoz szállított és a vasúti kocsikba rakott álla
potban folyó évi november hó 3 án Zsarnóczán 
az erdőhivatal tanácstermében d, e. 10 ’/z órakor meg
tartandó zárt, Írásbeli versenytárgyaláson métermázsán
ként (q-ként) 4 k. 50 fill. kikiáltási ár alapul vételével 
el fog adtatni.

I. csoport.
A garamberzencze. vasúti állomáson évente átadandó, 

mintegy 10.000 q. faszén, — Bánatpénz 4500 korona.

II. csoport.
A garamszentkereszti vasúti állomáson évente át*  

adandó, mintegy 2000 q. faszén. — Bánatpénz 900 kör

ül. osoport.
A geletnekszklenófürdő vasúti állomáson évente át 

adandó mintegy 4000 q. faszén. — Bánatpénz 1800 kor

IV. osoport.
A zsarnóczai vasúti állomáson évente átadandó mint

egy 7000 q. faszén — Bánatpénz 3200 korona.
Az ajánlatok minden csoportra külön összegekben 

tüntetendők ki, de egy ajánlati lapon is tehetők.
Az árverési és szerződési feltételek a földmiv. mi

nisztérium I/B. erdészeti főosztályában és a zsarnóczai 
m kir. erdőhivatalnál szerezhetők be.

Távirati és utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Érdeklődök értesittetnek ez alkalommal arról is, hogy 

a most hirdetett szén eladás megtörténtéig a zsarnóczai 
m, kir. erdőhivatal 4 kor. 50 fill. q-kénti egységár mel
lett teljes vasúti kocsi rakományok (100 q.) szállítására 
faszén megrendeléseket a minimális szénrakományra szén
rakományra számított 450 koronának előzetes lefizetése 
ellenében és az utólagos leszámolás feltételével elfogad

Budapest, 1908. évi szeptember hóban.

M. kir. földmivelésügyi minister.
Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván.

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljár*
— 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 gepek és géprészek.
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Az esztergomi főkáptalan felső
apáti erdejében 1559 mtr. 1. oszt, 
bükkhasáb, 336 mtr. I. oszt, tölgy
hasáb, 226 vegyeshasáb és 17 mtr. 
dorong tűzifa zárt ajánlatok utján 
eladandó. Az ajánlatok folyó év ok
tóber hó 4-ig Esztergomba a fő
káptalanhoz 100o bánatpénz csato
lása mellett beadandók.

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

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

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

FEKAL-KOMPOSZT felhasználható úgy őszi mint ta 
vaszi veteményeséi, gyümölcsösökben, rétekben, kiválóan 
fényes eredményt arat a kertészetben, szölöszet- és 
dohány termelésnél.

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

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

Szives pártfogásukat jó indulatába ajánlva maradunk 
hazafias üdvözlettel

Debreceni műtrágyagyár
rész v ény társ aság,


