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5 K. — f.
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áTa 20 fillér.

Egy évre . ■
yat hóra . • 
Három hóra . 
Egyes számok BARS
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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. 

WI.KLÖS SZERKESZTŐ: H0LLŐJ5ÁND0R 
Megjelen vasárnap reggel.

FÖMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA- NYITRAI ős TÁRSA.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.

„BARS“
XXVIII. évfolyamának IV. evnegyedere.

Lapunk jelen számával kezdi 
meg XXVIII-ik évfolyamának IV ik 
évnegyedét. — Aki ismeri a vidéki 
hírlap-irodalom nehézségeit és 
szinte leküzdhetetlennek látszó 
akadályait,igazat fogadni nekünk, 
ha önérzettel tekintünk vissza ed
digi működésűnkre. Tettünk, a 
mennyit tehettünk. Első sorban is 
megyei érdekeink gondozása le
begett szemünk előtt s jeles mun
katársaink ős a nagy közönség 
szives támogatásával ez irányban 
fejtettük ki működésűnket, mind 
azon által gondosan kerülve annak 
lehetőségét, hogy lapunk magán 
avagy párt-érdek szolgájává fajul
hasson Ez alapon ajánljuk lapun 
kát továbbra is a nagy-őrdemü 
közönség szives jó indulatába A 
múltban elért eredmény leend a 
jövő reménye, mely ezután is la
punk változatlan irányát jelenti.

Előfizetési ár “
Egész evre • 
Félévre . - 
Negyedévre .

10 kor. — fill.
5 kor. — fill.
2 kor. 50 fill.

Október 6.-án.
Irta: Pózna József.

Vergilius mondja Aeneis c. örök 
becsű költeményében (I. 203.), hogy 
az elmúlt, nagyszerű teltekre és a ki
állott szenvedésekre visszagondolni o y 
édes dolog (forsau et h-ec oliru memi- 
nisse iuvabit.) Mi is e napon a 48-as 
és az ezt követő eseményekre óhajtunk 
néhány vonással visszaemlékezni, mert 
„bizony szép idők voltak azok, jó 
hogy elmúltak, kivált, ha úgy muitak 
*1, hogy többé vissza ne térjenek.“

Az 1848-iki évnek tavaszán szüle
tett meg az uj Magyarország 12 mil
lió egyenlően szabad polgárral. 1 >e 
még alig örültünk az elért, Bzép ered
ményeknek, máris sötét fellegek tor
nyosultak hazánk egén. Titkos osztrák 
izgatásra nem lehetett az uj, 48-»s 
törvényeinket életbe léptetni. Féltek 
odaát Magyarország különválásától s 
* régi kormányzást óhajtották vissza. 
A magyar nemzet meg nem engedhette 
az oly hosszú küzdelmek után kivivőit 
jogait. Csakhamar kitudódott, hogy 
a kamarilla bujtogatására a nemzeti
ségek az ország minden részén fegyvert 
fogtak;

A magyar nemzet elrémült I Mert 
kettő között kellett választania : vagy 
gyáván lemond új törvényeiről s akkor 
hiába küzdött értük félszázadon át; 
Tagy fegyvert fog megmentésükre, de 

his'.eu még talán a Titánok harca is 
hiába valónak látszott annyi belső 
ellenséggel és Ausztriával szemben.

És még sem hátrált meg a magyar 
ezen ezernyi bajtól, kivált mikor Kos
suth Lajos megkérdezte nemzetünktől, 
hogy meg akar-e halni gyalázatosán, 
vagy élni dicsőségesen ? Élni akart 
dicsőségesen, nehogy, ha türtük volna 
az ellenünk készülő, égbe kiáltó igaz
ságtalanságokat, igaz legyen Kossuth 
apánk ezen szörnyű beszéde, hogy a 
magyar akkor egy „Istentől elátkozott 
nép, melytől a levegő meg fogja ta
gadni éltető erejét, melynek kezei alatt 
a televény búzaföld sivatag homokká 
fog változni és hontalanul fog bujdosni 
a föld hátán ; alamizsna helyett pedig 
arcul csapja az idegen faj, — gyer
mekének meg első szava az lesz, hogy 
apját megátkozza."

Ily rettenetes szavakra megmozdult 
az egész ország s ez valóban minden 
magyar harca volt mindenki ellen, 
bellum omniutu contra omnes.

Csoda dolgokat műveltünk, mond
hatni pénz, katona és jó fegyver nél
kül. Érdem és dicsőség övezte a ma
gyar nemzet homlokát. A magyarok 
vitézséga győzedelmeskedett nemcsak 
a bellázadás, hanem az osztrák haderő 
felett is. Jellasich, a szájhős tábornok 
és Windischgríitz, a felfuvalkodott had
vezér, — mindkettő kiűzetett hazánk
ból. De e fönségesen szép, amellett 
tájó eseményeket bővebben mesélgesse 
el teli esténként az apa gyermekének 
s tani sa vele magzatait, szeretni az 
annyi bonfiúi vérrel öntözött hazát! 
Mi a kimerülésünket s a világosi 
fegyver letételt követő szomorú pusz- 
tu'ásunkról szólunk inkább ezen újabb 
évforduló, okt. 6 ának gyászos emlékű 
ha'ása alatt.

Az orosz invázió segitségével győző 
Ausztria egész dühét éreztette az előbb 
csodásán küzdő és győző, most .évért 
nemzettel. SulyoB napok következtek 
a magyar nemzetre, hasonlók a fran
cia rémuralomhoz. A nemzet legjobb
jait vagy kivégezték vagy száműzték, 
az ifjúság virága meg már úgy is el
hullott a harcmezőn. Valóban hosszú 
ideig a nap vérióba szállt, vérszagra 
gyűlt az éji vad. Levágva népünk 
ezrei, halomban, mint a kereszt, hogy 
sírva tallóz, aki él. Az esti szélbe 
szüzek sírása, özvegyek panasza vegyül. 
Még örülhetett az, akit, gyanús lévén, 
jótékony kezek rejtegettek.

Betetőzése volt a reaktiónak a vi
téz magyar seregek 13 diadalmas ve
zérének egy napon, okt. 6 án való 
kivégeztetése. Szerencsés volt közülük 
4 kiket golyó általi halálra Ítélt a 

szégyenletes akasztófa helyett a kama- 
rilla bosszúja és a „bresciai hiéna,“ 
Haynau. Ezt a nevet szerezte magának 
az olasz földön 1849. áprilisában, 
amikor is ott épeu úgy, mint nálunk 
nőket, gyermekeket és aggastyánokat 
is halálra korbácsoltatotr, börtönbe 
csukatott.

A reactió további sötét tettei közé 
tartozik, hogy szabadságunkat eltipor
ták, alkotmányunkat elvették, édes 
hazai nyelvünket üldözőbe vették. A 
másnyelvű biró németül olvasta a fe
jünkre a súlyos Ítéleteket. Idegen, ha
szonleső hivatalnokok ültek be közhi
vatalainkba. Csak egységes osztrák 
császárság vaD, külön Magyarország 
nem létezik.

így látszott, hogy a telhetetlen 
osztrák Moloch ki akarja irtani nem
zetünket. De hiába! A sok könny és 
a vértanuk kiontott vére még inkább 
megszentelte, édesebbé tette a szabad
ságot, mert hiszen „a hazáért kiontott 
vér nem halált, hanem életet jelent." 
A sok csapás csapásra — mondja a 
költő is — azért sújtott le rád, hogy 
makacsabbá edzen, mint a vihar a 
fát!“ Az aradi bitófák meggyökereztek, 
kihajtottak, terebélyes fákká nőttek 
meg, azokon termett a magyar szabad
ság, a honfi sírokból táplálkozik min
den gyümölcse." A sok névtelen hős 
között tehát a legfényesebb dicsőség 
övezi az aradi 13-at.

Hosszú évekig még nyíltan imád
kozni sem volt szabad ezekért, virágot 
sem tehettünk sírjukra. Sokáig vártunk, 
de nem eredménytelenül. Elérkezett a 
hősök és vértanuk szabadon való em- 
legethetésének ideje. Még több magyar 
fáj tartja kezében a haza ügyeinek 
vezetését. Koronás királyunk van, Ma
gyarország egyenrangú állam Ausztri
ával. Sajtónk és vallásgyakorlatunk 
ismét szabad. Október 6-ika sem a sö
tét bubánat napja többé, hanem a 
szabadságnak, a Megváltásnak áldozó 
ünnepe. S amióta az, azóta merjük a 
költővel világgá kiáltani :

„Hiszek benned magyar nép 
Hiszek benned, hazám !
Hiszem, csak most leszel még 
Virágzó igazán !

Hiszem, hogy a Teremtő 
Neked már megbocsát, 
S kegyelme élni enged 
Sok ezredéven át !u

Az aradi 13-nak elvhű és dicső 
példája lebegjen mindig szemeink előtt, 
kik meghaltak a hazáért. Ezeknek 
kiontott vére legyen egy nagy tanul
ság, nagyszerű és nemei cselekedetek 
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végrehajtására, a szabadság ápolására. 
A szabadságra a népeket nem a szó
nokok tanítják meg Hock szerint, ha
nem a vértanuk. Szerinte minden sír, 
amelyben egy-egy szabadsághősnek 
szive porladozik, a hazaszeretetnek 
legfölségesebb katedrája. Mert a sírok 
ékesszólása meggyőző erővel hirdeti, 
hogy az igazi hazaszeretetnek meddig 
kell elmenni az önfeláldozásban.

Magyar nemzetem! tanuljunk tőlük 
igazainkért, jogainkért és az igazságért 
tenni, cselekedni, küzdeni! Ha nemes 
és igaz eszmékért harcolunk, akkor 
velünk lesz az Isten!

Téli munkát!
A munka századát éljük. Munkát és 

kenyeret kérnek, követelnek a népek. A 
megélhetést biztosítjuk, ba munkát tudunk 
adni. Egész erőnkkel kell felkarolnunk 
minden igyekezetét, amely arra irányul, 
hogy ne legyen munkátlan, naplopó ember 
a föld hátán.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a kisipa
rotok országszerte szegényednek, pusztulnak. 
Nincs munkájuk. Leszorította őket a nagy
ipar. A gyárak, a gépek sokkal könnyebben, 
olcsóbban és — legalább általánosságban 
kimondhatjuk — sokkal csinosabban készí
tik el azt a munkát, amit eddig a kisipa
rosok végeztek. A szükséglet, a kereslet 
nagyobb, mint valaha volt, mégis, aki aze
lőtt több segéddel dolgozott, az a kisiparos 
is örül ma, ha annyi munkája akad, ameny- 
nyit önmaga elvégez. Ezeken a bajokon is 
lehet és kell is segítenünk. Máskorra tartom 
fenn magamuak, hogy az egész évben 
dolgozó és megélni mégis alig tudó kisipa
rosok bajainak orvoslásáról értekezzem.

Most azoknak a munkásoknak a tart-

t Arc a.
Bogár Böske.

Nyugazik az arany nap 
Tüaeg bíborában .. .
Ezer sugár táncol
▲ fodros habokban . . «
Bogár Böske sírva 
All a patak partján. 
Barnafdrtös kezét 
Kis kezére hajtván .. .

Hortobágyi pusztán 
De hangos a csárda ... 
Laci betyár mulat 
És tizenkét társa.
. • Jaj .. de hogy nem gondol 

Síró kedvesére, 
A feketeszemü 
Elhagyott Böskére.

BLaci, édes Lacim, 
Mért hagytál el engem ? 
Mért törted össze az 
Én szerető szivem ? 
Senki a világon 
Téged így nem szeret.,, 
Miért vetetted meg 
Aa én szerelmemet*  , ,. f 

Éj van. Saelíd, fényét 
Csillagok ragyognak ., , 
A fecsegő habok 
Oly furcsán susognak . ., 

Másnap, amint a nap 
Lesütött a földre, 
• • • Ráakadtak a vía partján 
Egy kis, elhagyatott 
Fehér keszkendőre...........

Halaesy *V*«U.ésl».

hatlan helyzetét akarom feltárni, akiknek 
mesterségük természeténél fogva csak az 
év bizonyos részében van keresetük. Ilye
nek pl. az épitS-munkások. Ezek közül is 
különösen a kömivesek, a fiatök, ácsok és 
napszámosok. Télen nem építtet senki. 
November elejétől február végéig, tehát 
teljes négy hónapig ezeknek a legjobb 
esetben sincs munkájuk. Pedig élniük akkor 
is kell. A kenyér, ruha, lakás, fűtés, világí
tás még többe kerül ebben az időben, mint 
a munka szezónjában.

A tapasztalás eléggé igazolja, hogy a 
munkás, bármilyen szép keresete legyen is 
a nyári hónapokban, télre nem tesz abból 
félre semmit. Adósságból él egyharmad 
éven át, c ítfogdosásból csak mégsem fe
dezheti a kiadásait. Mikor a munkaidő 
beköszönt, a munkabérre már sokan várnak. 
Két-három hónapig a hitelezőkre keres a 
munkás. így persze hogy nem elég az 
ö—7 korona napi bér sem I

Hát nem lehetne ezeken a polgártár
sainkon segítenünk ? Mi kell ehhez ? Egy kis 
töke s a társadalom részéről sok-sok jóaka
rat és ügybuzgóság. Mért ne rendezhetnénk 
be számukra egy vagy több munkatermet, 
ahol gépek segítségével képesek volnának 
pl. kötött gombokat, vagy csomagoló papir- 
skatulyákat, vagy ezeknél még okosabb 
másvalamit készíteni. Ezekhez nem kell 
szaktudás. Szépen elvégezhetnék az épitő- 
munkások em'itett csoportjai. Ha csak egy 
korona napi bért tudunk biztosítani nekik 
a téli hónapokra, megszűnik azelégedetlenaég 
és a bérharc. Hogy a morális eredményeket 
ne is említsem I

Tegyék ezt megfontolás tárgyává vá
rosunk vezető fsrfiai 1 A munkátegyesület 
keretén belül nagyon stépen és kevés költ
séggel m»g bhétno oldani ezt az igazán 
nagyfuntosságú szociális kérdést.

A postamester és a borbély.
A következő apróságot az öreg uraktól 

halottam. Valódiságáért a teljes felelőséget 
el nem vállalom. De mert aa esemény Léván 
folyt le és a szereplők egyikét, t. i. a 
borbélyt, éu is ismertem s mert a kis 
történet a valószínűtég látszatával is bir, 
- - leirom.

1848. előtt Léva város postamestere, 
akinek nevére nem emlékszem, mint régi 
nemes annyira büszke volt ezen kiváltságos 
helyzetére, hogy az olyan emberekkel, kik
nek bölcsőjét nem ringatták valamely nemesi 
kúrián, még lóhátról sem állott szóba. A 
cselédjeivel szigorúan éa durván bánt ■ a 
hivatalában is sok kellemetlensége volt a 
kösönséggel, amely iránt kíméletlen és 
udvariatlan modort tanúsított a azért mél 
tán ráillet aa akkortájban szálió-igeként 
használt közmondás ; hogy : Olyan goromba, 
mint egy postamester.

Egy alkalommal ésarévette, hegy férfi
cselédsége a borát déssmáljs. Következő 
vasárnap reggel elöhivta a három cselédet ; 
levesette őket a pincébe és rájuk zárván 
az ajtót, ezt kiáltotta utánuk ;

— No, kutyák, most igyatok I
24 óráig feléjük sem nézett. Másnap 

kiboaatta őket a pincéből, alaposan megbo
tozta éa elkergette.

így szolgáltatott magának akkor igaz
ságot a nemes ember és aa ellen alig volt 
felebbesésnek helye.

Tagadhatatlan, hogy a deresnek hanyatló 
korában ie még ilyeu drasztikus volt nálunk 

igazságszolgáltatás. A legtöbb nemes

Hogyan lehet a gyermek pöszebeszédü ?
Az ember oly természeti lény, akibe 

világrajöttekor minden képessége szunnyad" 
Képességei közepette itt lelhetjük a befzél 
hetéshez való képességét is.

Azonban mint minden képessége 
embernek, azonképpen a beszélhetéshez való 
képessége is osak bizonyos idő elhaladóval 
fejlődik ki azzá, ami.

De kétségtelen az is, hogy »z egyén 
képességei, tulajdonságai, stb. a bölcsőtől 
kezdve egész a sir széléig számtalan kórnak 
veszélynek vannak kitéve. így többek közöli 
a beszéd ie, mely az embert kiemeli más 
lények sorozatából s kulturlénnyé avatja

Az egyéni beszéd alapjában véve négy 
nagyobb körre oszlik, ü. m. a) gyermekkor 
beszéde, b) ifjúkor beszede, c) férfikor be
széde, d) aggkor beszéde.

Ebből természetszerűleg következik 
hogy a legtöbb s egyúttal a Jegsú yu„bb 
veszedelem a gyermekkor beszédét környezi

S ez magától értetődik, amennyiben 
nyilvánvaló, hogy a gyermek beszéiőszervei 
s általában mindazon tényezők is, melyek 
s beszédnél számottévő szerepet játszanak 
zsengeaégük folytán még nem tudnak teljes 
biztonsággal megküzdeni s egyúttal szem
beszállni a rájuk háramló veszedelmekkel.

Esetleg kizökkennek a rendes kerék
vágásból s más nyomon haladnak (t. i 
beszéd közben,) miáltal a beszéd természet
eset ü menete veszít követelményeiből. Épp 
ezért lépten-nyomou észleljük, hogy » 
beszédhibák kezdeményezésének zöme tú- 
nyomóan a gyermekkorra esik.

Tekintsünk csak akár az elemi, polgári, 
avagy a középiskolák osztályaiba; laint 
fogjuk, hogy mindenütt vanna t beszédhibás 
tanulók.

De többek között meggyőződhetünk 
azon szomorú valóról, hogy az ilyen tanu
lót társai rendszerint gúnyolják, tréfát s 
csúfot űznek belőle. Ezen eljárást tetézi 
még az a körülmény is, bogy a tanitók, 
tanárok akadozó, értelmetlen, szóval hibás 
beszéde miatt, még pedig heiyteleLÜi, mert 
önhibáján kivül történik az étulmetlen 
felelet ; lefokozzák az előmeneteli osztály

maga csinált magának törvényt. Aa erősebb 
— ha bírta — akár joggal, akár jog nélkül 
okkal vagy ok nélkül — legyűrte a gyön
gébbet és a szegény paraszt lürt és hallga
tott ; a sok keserű tapasztalás megtaní
totta, hogy hiába megy panaszra : as 
igazságot nem a szegény ember jussa 
szerint mérik és hogy Justioia istenasszo
nyának mind a két szemét hályog bontja 
ott, ahol a nemesael csak egy paraszt áll 
szemben.

Azok kedvéért, akik talán nincsenek 
tisztában a deres fogalmával megemlíthetem, 
hogy a deres a testi büntetésnek olyan, négy 
lábonálló, lóca-alakú végrehajtásijessköze vo.t, 
melyen a bűnöst hasra fektették és mogyo- 
rófapáloával osztották ki neki az olvasott 
vagy olvasatién huszonötöt, esetleg ötveuet. 
És hogy a végrehajtást szenvedő békével 
tűrje a pálca suhogását, a szükséghez képest 
két erős fogdmtg vasmákokkal vagy kötél
lel marasatotta a deres lapján.

A műit időknek esen kegyetlen szer
számát gyerekkoromban nyugalomba he
lyezve még én is láttam a lévai várnak 
egyik fülkéjében.

Történetünk másik személye a borbély, 
nem Ulboki A ajos, aki 34 évig udvari 
borbélyom volt és aki mint halottkém is 
negyven évig hiven szolgálta városunkat 
éa három évvel eaelött halt meg Temesvárott, 
ahol jól megérdemlett nyugalmát elveste — 
hanem annak elődje, egy — azon időben,
amikor eaen kis esemény történt — koro- 
sabb borbély, aki a halottkémi tisztet is 
teljesítette és különcködése mellett valódi
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m> önmagával megbaronlottá, elége- 

jűt|enné s bosszúállóvá teszi egész mivoltát. 
Azonban a hibásbeszédnek a fentieken 

kííiii még egyébb következménye is talál
ható az iskolákban. Nevezetesen gyakorta 
megesik, hogy egyik-máeik tanuló pusztán 
tréfából átánozza a hibásbeszédet, mely 
líBS»n-lassan megrögződik, állandósul nála 
jg. miáltal a hibásbeszéd, m.nt fizikai 
ragály tovább terjed. Ami pedig a hibás- 
beszedmineműaéget illeti ; az többféle lehet. 
Épp ezért jelen alkalommal ragadjuk ki a 
beszédhibák tömkelegéből az egyik gyakori 
és széleskörű beszédhibát ; a pöszebeszédet. 
A pöszebeszéd, máskép selypítés, alapjában 
véve nem e8yéb, mint a beszédhangok 
helytelen, hibás képzései ; avagy azoknak 
más hanggal való helyettesítése.

Ha tehát valaki pld. a ,,k“ heljett„t“-t Btb. 
mond avagy nem a maga helyén képezi; értel
metlenül ejti, az pöszén beszél. E helyütt 
azonban meg keli jegyeznünk, hogy sokan 
a pöszebeszédet a dadogással tévesztik 
össze.

Ez azonban korántsem helyes, ameny- 
nyiben a dadogás velejében véve teljesen 
elüt a pőssebeszédtől. Nevezetesen a dado
gásnál a beszédhangok keletkezése és 
képzése helyes, azonban a beszéd folyé
konysága áradozott, darabos. A pöszebe- 
szednél ellenkezőleg áll a dolog.

A pöszebeszéd lehet részint központi 
eredetű, melynek oka az agykéreg rendel
lenes voltában gyökeredzik, részint pedig 
szervi mely a beszélöszervezet hibásságábói 
ered.

E helyütt különösen hangoztatnunk 
kell hogy a pöszebeszéd a fenti okokon 
kivül még egyebütt is lelheti kezdeménye
zését és táplálékát.

Köztudomású s kétségtelen, hogy a legtöbb 
beszédhiba s igy a pöszebeszéd ib a ferde, 
félszeg nevelés, főleg pedig a beszéd egész
ségtani szabályai be nem tartásának a kö
vetkezménye. Ezt lépten-uyomon tapasz
taljuk, nemcsak a műveletien, avagy 
ketésbbé műveit családoknál, ahol a neve
lésre édes-kevés gondot fordítanak, hanem 
a müveiteknél is, ahol a család műveltsé

típusa volt a régi borbélyoknak ; mindig 
sietett ; sokat és gyorsan beszélt.

Rövidlátó, kis termetű, sovány ember 
volt ; olyan púpaszeciot viselt, hogy egy-egy 
üvege nagyságra megütötte mai öt koro
násunk alakját. Az utcán rendesen fekete 
kabátban és alacsony, cilinder-forma 
kalapban járt.

Három féle botja volt. A kampósat 
akkor vitte magává', ha sétálni ment. Vastag, 
egyenes nádbot volt a kezében, ha vala
kihez fogat húzni, piócát felrakni vagy hajat 
nyírni és borotválni hívták. Ha pedig miut 
halottkém hagyta el a házat, fekete bot 
volt nála, amelynek fogantyúját ókölni 
nagyságú, fehér, halálfej pótolta. Ha ily énkor 
valaki azt kérdezte tőle : hova megy ?

Botjának alsó végét a földhöz ütve a 
halálfejet magasra emelte és szó nélkü- 
odanyomta a kérdezőnek orra alá. Ebből 
uután megtudhatta, aki akarta, hogy halottat 
“egy vizsgálni.

Ha akár télen, akár a nyár derekán 
délután 6 órakor a város bírája vagy ennél 
i« magasabb állású úr ment is a műhelyébe, 
“ég azt sem szolgálta ki, mert : elmúlt a 
hivatalos óra.

Ezeknek előrebocsátása után rátérek 
árra, hogy tulajdonképen mi köze is van a 
postamesternek a borbélyhoz és mi hozta 
össze őket ?

A postamesternek egy alkalommal 
szüksége lévén a borbélyra, megkérte egyik 
harátjat, hogy küldje el hozzá a városnak 

időben egyetlen borbélyát, aki sietett 

gének dacára helytelen beszédre szoktatják 
a gyermekeket.

Ennek kapcsán tudnunk kell, hogy a 
hangos beszéd természetes úton való elsa
játításához négy fontos és elengedhetetlen 
tényezőre van szükségünk. U. m. aj hal
lásra, b) rendes beszélőszervezetre, c) ép 
elmére, d) példányra.

Ilaazemli etttényezők közül valamelyik 
hiányzik, avagy bizonyos ok miatt nem 
teljesíti kötelességszeiüsn a körébe rótt 
feladatot, akkor a hangos beszéd természe
tes utón egyáltalán uem avagy csak hely
telenül sajátítható el. Először az utolsó 
tényezőre hivatkozva ; amilyen a példány, 
olyanná lesz a tőle elsajátított beszéd is. 
Mar most tegyük fel, hogyha a példány 
rossz , rossz lesz maga az elsajátított 
beszéd is.

Igen sok családban ugyanis szokásban 
van, még pedig szeszélyes és hibás szokás
ban, hogy a beszélni tanuló gyermek ked
véért elferdítik, megmásítják a hangos 
beszéd egyes szavait, hogy ezáltal — lega
lább azt vélik — tetszelegjenek, kedves
kedjenek a gyermeknek s oecézhessék öt.

A beszélni tanuló gyermek utánozza a 
rossz példányt, s később maga is oiyantén-
k.ép fog beszelni. Mert, ha a gyermek kör
nyezetétől, miut példánytól, azt hallja, hogy 
az pld. .kalács helyett talács,“ nsakas“ 
helyett tatae, „szép“ helyett tép, .kutya*  
helyett tuiyát stb. mond, akkor ezt a 
gyermek lassan-lassan megszokja, megrög- 
ziti, szóval a hiba állandósul ; miáltal a 
gyermek pöszebeszédü lesz, melyről később 
nehezen vagy egyáltalán nem is szoktat
ható le.

Nyilvánvaló ugyan, hogy minden egyes 
beszélni tanuló gyermek átesik egy-egy 
bizonyos beszédhibán, melyről idővel leszo
kik, de ha nem ügyelnek reá ; könnyen 
ál andosulhac. Hisz a gagyogás nem egyéb, 
mint a minden hangra terjedő pöszebeszéd.

Szobolovszky István.
Folyt, köv.

is eleget tenni a meghívásnak és azonnal a 
postára ment, ahol közte és a postamester 
között a következő párbeszéd keletkezett.

Borbély : Aszolgja ! J . . j . , jó napot 
k.. k . . kívánok 1

Postamester : K . . k . . ki m . . m . . 
maga ? M ,. m . . mit akar ?

Borbély : Hát k . . k . . kérem, én va
gyok a b . . b .. borbély.

Postamester : Sz . . ez . . szemtelen 1 Hisz 
m . . m . . maga eugem cs . . cs . . csúfol 1

Borbély : M . . m . . maga a sz . . se . , 
szemtelen 1 M . . m . . maga os. . cs , , 
csúfol engem 1

Postamester : Ejnye, k . . k . . kutya 
t . . t . . teremtette 1 H . . h . . hol van a 
b .. b .. botom ? I

Es újra káromkodás kíséretében nagy 
dühösen rohant a szoba azon szöglete felé, 
ahol botgyüjtemínyét tartotta.

A borbély látván, hogy ennek nem jó 
vége lesz, hirtelen sarkon fordult és kisur
rant a szobából.

A pos.amester a legkomolyabban hitte, 
hogy a borbély azért beszélt úgy, mert őt 
gúnyolni akarta ; és viszont ; a borbély 
ugyanazt gondolta a postamesterről.

Később, amikor kölcsönösen meggyő
ződik arról, hogy mindketten dadognak, 
ver nélkül intézték el az apró félreértésből 
támadt lovagias ügyet és similis simili gau- 
det elvénei fogva úgy megbékültek, hogy a 
városban ők voltak az őszinte barátságnak 
mintaképei,

Jarosa Foreno.

A magyar kardvívás mint nevelési 
szaktárgy.

Hogy mi az a magyar-kardvívás és 
miben nyilvánul annak magyar különleges
sége, azt psycho pedagogice, psycbo-physikai 
és roechano-techuikai, tehát szorosan a 
magyar nemzet agyélet alkotására, agytény- 
kedesére, erkölcsi, értelmi, szellemi, úgy 
természetadományozta vérmérsékletének a 
bonctani analysissel összefüggő szervezeti 
alkotására alapítottan, az alábbiakban 
fejtegetem.

Néphelyrajzi és nemzetlélektani tudo
mányos adatok igazolják, de nemzeti törté
neti fejlődésünk ezeréves múltja is igazolja 
azt, hogy mi a kulturális haladás minden 
ágazatára természet adományozta és örök
lött rátermettséggel vagyunk megajándékozva 
a természet mindenható alkotó ereje által, 
és ebben nyilvánul a mi nemzeti eredeti
ségünk, fajbeli különlegességünk, melyet 
megóvni, fenntartani hazafias kötelességünk, 
ha miut magyar-nemzet létezni akarunk, de 
léteznünk is kell 1

Tehát oly agy és test szervezeti 
berendezéssel vagyunk megáldva, melyből 
fo'yólig csakis ennek határain belül Bzabad 
ténykednünk, hogy nemzeti jellegünket 
fenntartsuk. Minden idegen, nemzeti vérmér
sékletünket kivetköztetui igyekvő tényke
dés, csak elfajulást elkorososodást idéz elő.

Mi kardra termett nemzet vagyunk, és 
ezt a vitéz tulajdonságunkat a történelem 
múltja és jelenje is lépten-uyomon igazolja. 
Vitézségünk és hősies bátorságunk, véres, 
de diosö emlékeket Írtak be a történelem 
évkönyvébe, és ezeknek, vagyis a magyar 
ka dnak köszönhetjük hazánk alkotmányos 
létét. Ezt a dicsőséget, alkotmányt szerzett 
magyar kardot most a békés kulturális 
fejlődések közepette sem szabad eldobni 
magunktól, hogy idegen, ránk, egész 
létünkre, vérmérsékletünkre káros fegyvert 
forgassunk, csupán azért, mert az állítólag 
a mai kulturális nyugati műveltség fejlödé- 
séuek fegyvere volna. En ezt határozottan 
tagadom I

Történelmi feljegyréaek, adatok, múze
umi fegyvertárak igazolják azt, hogy a 
magyar ember kezében a magyar kard és 
annak fogása, kezelése, a kard forgatással 
járó értelmi és testi ügyesség, furfang, 
íeleményesség, a harcmodor mikéntje, vivatta 
ki vele világszerte elismert hírnevét.

Ezt a magyar kardot kell a mai 
ifjúságunkkal megismertetni, annak kezelé
sével járó összes értelmi és testi ügyességét 
a művészi tökélyre emelni, hogy világszerte 
kimutathassuk, hogy a magyar kard dicső
séges hírnevéhez iüzött múltat az utókor 
ép úgy tarja becsben, mint nemaetünk 
egyébb vívmányait.

A magyar kard össze van forrva a 
magyar nemzettel.

A vívásnál a nemzeti vérmérséklet jut 
kifejezésre, mert első sorban ágybéli és 
központi agy és idegrendszerbeli ténykedés 
folyománya, és innen hat az a testre, a 
szervezetre, az akarat-erő által vezetve és 
fegyelmezve. Minden mozzanat, amely két 
lény értelmi, észbeli leleményességének 
kifejtésével a testi ügyességgel párosultan 
a kardkezelés ügyességére van bízva, as 
értelmiség fejlesztésének relatív iskolája 
ugyan, de az egyén értelmi fejlődésének 
iskolája is egyúttal.

A magyar kardviváshoz kellékeit magyar 
kard, moly a lovassági kardhoz hasonló 
szélesség*  méret*  kézvédölemezsel és dom
ború sima felületű markolat-gerinccel 
ellátott kosárral bir, izombéuitó hüvelyk 
támasztást nem tűr.

Es as első jellege a magyar kardnak. 
Pengéje hajlott. Esen alakjánál fogva, 

a felette előnyös és ritkán kivédhető fog
vágásokra alkalmas. Hossza e csappal együtt 
1 méter, a nélkül 85 cm, szélessége 
11—12/mm. Ez e második jellege a magyar 
kardnak.

A kard hossza, szélessége és a msrko- 
latfa vastagsága a karhos alkalmazható, mert 
fősuly arra is van fektetve, hogy a kard 
fogása ne fárassza a kezelőjét izom-béni- 
tással, hanem az a csuklóból kezelve, as 
ujj, ujj tő, tenyér, osukló, al és felkar*  váll*  
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hit, mell-oldal izmokat egyszerre éa egyen
letes ténykedésbe hozva, a reflex mozgások 
által a központi agyidegek és az agybeli 
ténykedésre egészséges, az értelem fej.ese
tésére előnyős működést hoznak létre, moly 
mozgások a magyar nemzet psycho-physikai 
lóryegére vallanak. Ehhez járul még a kard 
teljes átmarkolása, de nem merev fogása, 
hanem a közép, gyűrűs és kis uj által való 
tenyérürbe szoritssa, és a mutató éshüvelyk 
ujj közötti térbeni játéktere, továbbá a fej 
magasságban tartott küzdő áilásbam kard
tartás a láb-mozdulatok természetes mér
tékben va'ó, tehát nem túlhajtott, kivitele, 
mely határokon belül a mü-védek és mü- 
támadások combinativ és fegyelmezett hasz
nálata és alkalmazása a magyar kardvívást 
a művészi szépérzék kifejtésével, a művészet 
magaslatára emelik. Ezek szerves és bonc- 
tani mechano-technikai láncolatuknál fogva 
a nemzeti nevelés alapjához, a psyeho-pe- 
dagog neveléshez segéd-szakanyagként 
hozzájárulnak ób mint ilyen a magyar kard
vívás a nemzeti nevelés egyik segéd- 
szaktananyagának képezi alapját.

Ha ennek megvitatása válnék szük.é- 
gessé, készséges kötelességgel szolgálok 
részletes adatokkal, hogy állításom valódi
ságát úgy tudományos úton, mint gyakorlati 
kivételek által beigazolhassam.

Nemes Hatos István,
oki. vívó tan ár.

Különféléit.
Lapunk jelen számával uj előfizetést 

nyitunk a „Burs*  XXITll-ik évfolyamaid ik 
negyedere, tisztelettel Kérjük ez alkalommal elő
fizetőinket, hogy előfizetések megújítása iránt 
e hét folyamán intézkedni szíveskedjenek, 
nehogy — késedelem miatt a lap szétküldésében 
akadályok merül- jenek fel.

Helyben az elő fizetések eszközlésével e 
lap kihordója b zatik meg; vidéki előfizetőink 
részére pedig posta utalványt mellékeltünk.

— Lóvá r, t. város kőpvlselőtes 
ttllete folyó bó 30 án tartotta meg évne
gyeden rendes közgyűlését. A közgyűlés a 
polgármester jelentését, mely szerint a 
pénztár vizsgálatot megejtette s mindent 
rendben talált, tudomásul vette. Jelinti a 
polgármester, hogy a vármegye törvényha
tósági bizottsága a pénzügyigazgató előter
jesztésére as adók lanyha behajtása miatt 
kimondotta a vagyoni felelősséget a városi 
pénstárnok, az aljegyző és végrehajtóval 
szemben b ugyanez oknál fogva a végre
hajtó ellen egyúttal fegyelmi vizsgálatot 
rendelt el. E jelentés kapcsán rá mutatott 
a polgármester am» körülményre, miszerint 
új szervezeti szabályrendelete, mely bár 
hosszú ideje felterjesztetett a varmegyéhez, 
elintézést mindez ideig nem nyert s igy 
as attól várható jótékony hatású intézko- 
kedései as adószedés terén sem érvénye
sülhettek. Indítványozza, hogy as adó~aedé.-re 
vonatkozó intézkedések a szabályrendelet 
jóváhagyásának bevárása nélkül ideiglenes 
érvénnyel azonnal éle.beléptessenek. A 
közgyűlés a jelentést tudomásul vette, as 
indítványt elfogadta. Bemutatásra kerü't a 
városi szálloda építésére vonatkozó Köss féle 
tervezet és költségvetés, mely a folyó hó 
30-án tartandó közgyűlésen kerül érdemle
ges tárgyalás alá. Az építési költségek az 
új tervezet szerint 374 000 K-t tennének ki. 
A magy. Jelzálog és Hitelbank ide vonat
kozó ajánlatának érvénye folyó hó 15-éu 
lejárván, ennek három hónapra leendő 
meghosszabbitása végett szükséges lépések 
megtétele határostatolt el. Több adás-vetelre 
vonatkozó ügy s folyó hó 30 én tartandó 
kiisgyü és tárgyául tűzetett ki. Bérbe adja 
a város újabb hat évre az idb. llácz Jónás 
által béreit kákái szánt földjét folyó bó 
11-én tartandó árverésen ; úgy sintén a 
Kabina-féle pincét, melyne'- árverési határ
idejéül folyó hó 4-ike tűzetett ki. Elfogadta 
a közgyűlés a bemutatott gyepmesteri 
szerződést ; a kéményseprőkről szóló sza
bály rendeietet pedig kellő előkészítés végett 
visszaadatta aa első tanácsnoknak. As 
19QO«-19Q7 évi kösmunkabátralékozok tar

tozása, 239 K, mint be nem hajtható 
töröltetett. A házi pénztár összes alapjainak 
1907. évi zárszámadásait a közgyűlés jóvá
hagyta. Szintúgy jóváhagyta az iparos- és 
kereskedő tanonciskolák múlt évre vonat
kozó zásszámadasait s az 1908—9. tanévre 
szól1* kölségvetéseit. A főgimnáziumi igazgató 
a tauácsnak a gimnáziumi értesítő — és 
könyvtár dijak ügyében hozott határozata 
ell n le lebbezéssel élt, melyet a közgyűlés 
elutasított a a tanács határozatát magáévá 
tette. Továbbá elhatározta Léva r. t. 
a városok polgármestereinek egyesületébe 
pártoló tagul leendő belépését. A Léván 
létositendö szemvórház ügyében utasította a 
tanácsot, hogy a közegészségügyi sz kosz- 
tály közremül’.ödésének igénybe vételével 
sürgősen tegyen a kivitel módozataira 
vonatkozó javaslatot. Elhatározta, hogy a 
házi- és gyámpénztári tőkék és alapok 
továbbra is a lévai Takarékpénztárban 
helyeztessenek el. Megállapította a legtöbb 
adót fizetők 1909. évre érvényes névjegy
zékét. S végül 400 K. segélyt szavazott 
meg Babuschek Gusztáv, volt városi számvevő 
özvegyének a közgyűlés.

— Léva város legtöbb adótfize- 
töinek 1909. évi névjegyzéket itt közöjüa ."
1. Eriedman Simu, 2. Vajda Jenő, 3. özv. 
Jozsefcsek Károlyné, 4. Horn Berthold, 5. 
Lévai Takarékpénztár, 6. Engel József, 7. 
Belcsák László, 8. Holló Sándor, 9. Leiden 
frost Tivadar, 10. Veisz Mór, 11. Bakó 
Ferenc, 12. dr. Karafiáth Márius, 13. Med- 
veczky Sándor, 14. Kiain Ödön, 15. Nyit- 
ray Ferenc, 16. dr. Kmoskó Béla. 17. Báthy 
László, 18. Markly János, 19 Blum Samu, 
20. Svarba József, 21. Livatich Gusztáv, 
22. Grotte Vilmos, 23. dr. Frommer Ignác, 
24. Huberth Vi'mos, 2b. Szauer Izidor, 26. 
Frommer Mór, 27. özv. Boleman Józsefné, 
28. Feja Kálmán, 29. özv. Bj eman Edéne, 
30. Lévai takarék és hiteiiutezet, 31. Weisa 
Besö. 32 Faragó Sámuel, 33. Dukesz Li- 
pót, 34. Weisz Sziamon, 35. Reumán Ignác, 
36. Weisz Mór, 37. dr. Gelllényi Miksa, 
38. Mis'.ák Zs’gmond, 39. özv. Mészáros 
Józsefné, 40. dr. Ke-sék János.

— A „Léva vidéki Bőm. Kath. 
Népnevelők egyesülete" október 1-en 
tartotta Garamszentbenedeken évi rendes 
közgyű'ését. A közgyűlés előtt reggel 9 
órakor Báthy László, lévai prépost-plébános, 
pontlfikáita d szes segédlettel z ünnepi 
szentmisét. Utána a Katb. Kör nagytermé
be gyűltek u kath. tanítónők, tanítók és 
tanügybarátok mintegy kétszázan. Báthy 
László, egyesületi eluök, mágus szárnyalatú 
megnyitó beszédében markánsan vázolta 
korunk szellemi küzdelmeit, amelyeket a 
tömegek Vívnak egymással. Hangi-ú yozta a 
tanerők hivatását ób állásfoglalását a zűrza
varos harcokban. A nagy tetszéssel fogadott 
beszed után Guzsvenitz Vilmos, esztergomi 
tanitóképzöintézeti igazgató, tartott tudó 
mányos szinvonalou álló értekezést a katb. 
pedagógiának a modern törekvésekhez való 
viszonyáról. A fe olvasást m ndvégig feszült 
figyelem kisérte. Filozófiai alapon felépített, 
tartalmas, magvas előadás volt. Szinte jól 
esett, mikor a kifáradt elméket Svarba Jó
zsef, lévai tanitóképr.őintézeti tanár, kedves, 
kedélyes előadása szórakoztatta. Nyolc 
tótajku gyermeken mutatta be a magya
rosításnak gyakorlati direkt-módszerét. Fő
eszközei a cukor és a jelbeszéd voltak, 
aminek lélektani okát rövid előadásban fej
tette ki. Értekezését lapunk következő 
száma egész torjedoim-iben leközli. Schottert 
Ferenc, tani’ó, Blscsák János elhunyt tag
társat parentálta el. A pénztári jelentést 
Sárhegyi János, tani-.ó, eszközölte. A köz
gyűlés a felmentést megadca. A jövő évi 
közgyü'és helyéül Zselizt jelölt k ki. Elin
tézést nyert még a cétényi-kör kérvénye. A 
közgyü'és felír érdeaükbeu a főegyházme 
gyei hatósághoz, hogy őket hozzájuk köze
lebb áiló kerületbe ossza be. A barsmegyei 
általános tanítót stíllel felhívására a közgv illés 
elhatározta, hogy örömmel járul a Tanitók 
Hdzá-nnk létesitéséhez, ha a) az internátus
bán a vallásersölcsi nevelés kellőleg bizto
sítva lesz, b) ha a barsiée honfi egyesületek 
a vezetőségben a méltányos prozdójukat 
elfoglalhatják, c) ha az internátus kizárólag 
csak tanitók gyermekeinek a részére lesz,

Elfogadta még a közgyűlés lokody Istvánt 
nak a szabadságolt tanítók érdekében tét- 
indítványát. Hogy a 3 hónapig betegeskedj 
tanító ne legyen kénytelen fizetésének 3O'to-át 
a 6 hónapig szabadságolt pedig 6O’/o.át ’ 
helyettasitőnek átengedni. Veszély István 
a nyugdíjtörvény revízióját sürgeti. GhiweW(. 
János a felekezeti tanitók részére legaiánu 
a vakációi két hónapra vasúti féljegyet 
követel. Mindkét indítványt a magáévá tette 
a közgy lés. A gyűlés után hatalmas, 150 
terítékű, társas-ebéd volt, moly alatt felkö- 
szőntőket mondottak Báthy László a pápára 
királyra és hercegprímásra; Jaross Ferenc 
a gyűlés tudós előadóira, Guzsvenitz Vi - 
mos-a és Svarba Józsefre; Báthy Gyula » 
hölgyekre es a házigazdára, Haiczl Kálmán 
dr-ra sat. Táviratilag üdvözölték a herceg, 
prímást és a kultuszminisztert.

— A munkásházak ügyében a föld
mivelési minisztérium leirata megérkezett 
A miniszter örömmel veszi tudomásul, ho-y 
Léván 50 munkssház épitése van tervbe’ véve 
100,000 korona költséggel. Kötelezőleg 
kijelenti, hogy az amortizációs kölcsön 
2%-át az állampénztárból hajlandó fedezni. 
Most mér csak városunk képviselőtestületei 
nek a hoz -.áiérulása szükséges és a uagy- 
fou’osságú szociális Mr ’és megoldani ny-r.

— BucBúestély, Korompai Brunswik 
Lajos, m. hír. bon vedőrnagy lisziemtere 
szeptember 29-én este a Lévai Casino ter
meiben 70 terítékű bankett volt. A távozó 
zász 0aljparane.no>-r- felköszöntőt mondot
tak : Kaszaniczky Kálmán dr., igazgató, a 
kaszinói tagok nevében ; Balogh Jenő dr., 
ezredorvoe, a sportügyiét nevében ; Bódogli 
L jós, polgármester, pádig a város közön
ségé nevebeu. As ünnepelt meghatotun 
köszönte mog a szivbő! fakadt jókivánato- 
kat. Báthy Lász'ó, prépost plébános, a tá
vozó őrnagy kedves nejének mondott isten- 
hozzádot. Btszádének hatást, alatt ivet kö
röztettek a jelenlevők között, hogy ki-ki 
sajátkezű a'áirásávsl kü dje el jókivánatait 
a távollevő úrasszonynak. Itt jeleztük, 
hogy Korompay Brunswik L íjos, houved- 
örnagy, pénteken e hó 2 án végleg e kö‘- 
tözött városunkból.

— TŰZ Garamlökön f. hó 1-én este 
7 órakor tűz támadt, amelynek 6 pajta, 
sok takarmány és gazdasági eszköz lett a 
martaléka.

— Az „Inas Otthon" megelakitása 
mnlt vasaruap, szept. 27-én törtéül. Ghi- 
messy Jauos iparos-tanonciskolai igazgató, az 
egybegyült tauoncoknak kifejtette as össze*  
jövetei célját es ismeri ette a felaőbbség 
á'tal jóváhagyott alapszabályokat. — Az 
„Otthon*  célja : a tauoűc erkölcsi világá
nak képzése, hasznos ismereteinek bővítése, 
hazatiae érzelmeinek ápolása, a nemes 
szóra&ozás megkedveltetése. — Ezen célok 
elérésére szolgálnak a vásármp délutáni 
összejöveteled és kiváló alkamakkor tartandó 
ünnepélyek. — As összejövetelek és ünne
pélyek anyagát képezhetik : a) az iparos
tanonciskola tantestülete és más egyének 
álta' tartandó szakszerű felolvasások, ter- 
mészettani és vegytani kísérletek ; b) 
költemények szavalása és bazafiias dalok 
éneklése, végül az ifjúsági könyvtár, mely
nek megalapítására egyesek adományából 
befolyt 30 korona, de azért a jó ügy ér
dekében az igazgató csekély értékű, de azért 
hasznos tart lmu könyve*  szívesen elfogad. —■ 
A« a1 ikuló gyüiés u .án Sourba Endre az nOtt- 
honu vezetője, igen szép bessédbea buzdí
totta az ifjúságot az „Otthon*  látogatására; 
a jelentkezők nagy száma miatt sem az előké
szítő, s in az első osztályból nem vettek 
fel tanoacokat. (Ez elég hiba I Az Összes 
tanoncosat kell nevelnünk. — Szerk.) A 
tagok s-.ámi : 70.

— öngyilkosság A budapesti föka- 
pitáuyság mull hó 27-én táviratilag arról 
értesítette a lévai rendőrséget, hogy IVeisz 
Zsigmond, lévai volt szesznagykereskedő, 
előtte va'ó napon Budapesten a Vácsi-kör- 
utón forgópisatollyal agyonlőtte magát.

— Kuruc ünnepély. Hétszáz éve, 
hogy Érsekújvár falai közt Rdióczí Ferenos 
hős kuruoai a nemzetnek egy minden idő
ben fényes lapját megírták. 1908. ssept. 
21-én szá'lt a vár falai alá 15,000 aaoldoaával 
Heisler labano főgeneráiia. Lövette, törette



1908 október 4 B A ZR S 5

, | L4t • de Rákóczi dicső fejedelmünk 
’/áro'Ce’ hősiesen visszaverte a lámadá- 
’4r*r A kuruc-fegy verek dioiősége hámu- 
,c"“ ejtette Európát. Ennek emlékére 
]* 1 tnivár 1908. október ll-én nagyszabá ú 
Ér‘»céget rendez.
ünaep_ Tgnkgtayese]c összeírása. A ío-

. tanévre eddig még be nem iratkozott 
^kötelesek összeírását a városi tanács 
U°ebizásából a róm. kath. elemi fiúiskola 
Űnitótestüiete a mai naptó! kezdödöleg a 
“ K hét folyamán fogja eszközölni.
1° _ az uj tanitóképzöintézeti ta- 
ár dr. Novy Ferenc, október 1-én elfog

ulta' állását Léván. Családja csak később 
á kezik meg. Érezze magát jól városunkban l 
w a Népszövetség Barshan. G*-  
rsmszentbenedeken október olsejen mintegy 
150 róm. kath. lelkész, tanitó es tanítónő 
jelétében népszövetségi gyűlés volt. A 
Llenvoltak egyhangúlag Bottka Zoltán 
kisvezekényi földbirtokost választották meg 

elütés elnökévé. A központ által kikül- 
jött szónok Haller István hírlapíró volt. 
Beszédével valósággal rabjává tette a 
hallgatóságot. Kifejtette, hogy a népsrövet- 
8ég nem vallási társulat, nem is politikai, 
hanem társadalmi egyesülés. Célja nem 
felekezeti izgágák szitása. Küzde.me a 
materialisztikus rendszeren alapuló kor
szellem ellen irányul. M=>g akarja mutatni, 
hogy a kereszténység, amely kétezer évig 
vö t a műveltség forrása, a műveltség lovább 
fejlesztésére, a tudományok legtisztább 
igazságainak a leszűrésére ma is alkalmas. 
Agitációa napul c--1-- «*- —••»-------- -t—
október negyedik vasárnapját jelölte

tudományok legtisztább

egész Barsvármegyére 
ki a

gyűlés.
_  Vásár. Sz. Mihály hetében meg

tartották a lévai vásárt. Szeptember 28 án 
volt a baromvásár. A kínálat nagy volt. 
Olcsó volt a marha, mégis kevés 
kelt el. Nincs takarmány. A 30-diki 
kirakodó vásár hasonlithatlauul mozgama- 
sabb volt. Nemcsak a piactér volt lúlos-túl 
tömve ; de még a körülötte levő utcákat 
is rengeteg sok kocn lepte el. A lúdfertá- 
lyoknak bezzeg volt keletjük 1

_  áthelyezés A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Edelényi M-hály győri 
állami polgári iskolai rendes tanítót s 
okleves Középiskolai tanárt, aki, mint 
heyettes tanár, két évig városunk fögim- 
láziumábau tanított, a breznóbányai áll. 
poig. iskolához helyezte át. — Horváth Gézát, 
újbányái kir. jbirósági teiekkönyvezetőt, a
m. kir. igazságügyminister a ba'assagyar- 
uiati kir. törvényszékhez helyezte át.

— Rossz gyümölcs jó fán. Xagy 
Sándor, nagysallói lakos, nagymérvű alko
holista, a múlt hő 29.-én a róm. kaih. plé
bános kákái szőlejébeu egy diófára fela
kasztotta magát. A zsebében talált és 
feleségéhez intézett levélből teljes bizton
sággal meg lehetett állapítani az öngyilkos
ságot, minek következtében a lévai kir. 
járásbíróság a hulla elföidelésére az enge
délyt megadta. A temetés a ref. egyház 
szertartásai szerint szeptember 30-án ment 
végbe.

— Jubileum. A lekéri tanitói kör 
szeptember 28-án ünnepelte fennállásának 
50 éves jubileumát Lekeren. Az ünnepély 
szentmisével kizdődött. Alatta - falusi 
leányokból alakított kar gregoriánt énekelt. 
Az isteni tisztelet után a róm. kath. isko
lában gyűltek össze a kerületi tanítók. A 
nap jelentőségét Epölyi Ferenc, egyházi 
einök, méltatta. Torma János, világi elnök, 
* lefolyt 50 év történetét ismertette vázla
tosan. A történelmi adatok élvezetes tanul
ságul szolgáltak a hallgatóságnak. A tárgyso
rozat kimerítése után a tanítói kör testü
letileg üdvözölte Dr. Zelenyák János 
plébánost felszenteltetésének 24 ik évfordu
lója alkalmából. Aa ünnepséget társasebed 
fejezte be, melyen sok szép felköszöntö 
hangzott el.

— Tanitóválasztán volt Nagyaosz- 
“ályon e hó 1-en. Hét pályázó közül az 
iskolaszék egyhangúlag Turczer Géza oki- 
tanítói választotta meg.

— Vásár. Léván ez év szeptember hó 
2b«áu megtartott barom-vásárra falhajtatott 
•urvasmsrha 1788 drb { ló : 1979 drb ; juh: 

1870 drb ; sertés ; 290 drb ; kecske : 11 drb • 
szamár 5 drb ; összesen : 5793 drb. Elek
ből el adatott szarvasmarha 650 drb ; ló : 
95 drb ; juh : 934 drb ; sertés : 128 drb ; 
kecske : 6 drs ; szamár : 2 drb ; összesen: 
1815 drb.

— Kinevezés. Kisenmann Uszkár 
volt 'évai — jelenleg debrece u pénzügyi 
helyettes igazgató, Satoralja-üjhelyre kir. 
péuzügyigazgatóvá nevez'e ett ki.

— Szüreti táncmulatság A „Lévai 
Katbolikus Kör“ 1908. évi október hó 11 én 
az „Oroszláuu vendéglő összes helyiségei
ben tréfás jelenetekkel egybekötött zárt 
körű szüret; táncmulatságot rendsz. Belépti 
díj: személyjegy 1 korona 60 fillér, csa
ládjegy 3 korona. Kezdete este 8 órakor 
lesz. A mulatság iránt nagy az érdeklődés. 
Az előkészületek nagyban folynak. — A 
tréfás jeleneteken és a szüreti felvonuláson 
közreműködnek ; Uhlárik Mariska, Horváth 
Mar ska, Novotni Ilonka, Kónya Au-uska, 
Ruzsicska Margit, Bartos Giziié, Bartos 
Mariska, Szabó Ilonka. Szabó Mariska, Kozma 
Vilma, Kiss Ilonka, Tulassay Mariska, Legát 
Mariska, Hagy Ilonka, Tóth Ilonka, Takács 
Margitka, Cárén Ilonka, Tulassay Eielka. 
Hegyközség elöljárói: Pigler István hegy
bíró, Bobb László és Nyúli József esküdtek.

— Eljegyzés. Kositolányi Alajos, 
keresztúri t nuó, eljegyezte Legáth Mariskát 
Léván.

— Utazó zsebtolvaj. Trumma János 
zirci illetőségű (Veszprém-megye) borbély
segéd múlt bó 30 án L sván tartott országos 
kirakodó vásáron ép akkor került a ren
dőrség kezéoe, midőn egy helybeli fiatal
ember zsebéből a pénztárcát kiemelte. A 
rendőrség a kellő intézkedéseket megtette.

— Gonosz megjegyzések a nőkről. 
A nő kttizer hal meg : először, a mikor 
megvénül és másodszor, a mikor megszűnik 
élni. De nem ez a második halál az, a mi 
fájdalmasabb. (Roshefoucauld) — Ha Kleo
pátrának valamivel rövidebb lett volna az 
orra, minő más volna a világ ábrázatja ? 
(Pascal) — A szép asszony sut ngása mesz- 
szebb hallatszik, mint a kötelesség leghan
gosabb szava (Bossuet). — A pokol asszony
nyelvekkel van kikövezve. (Lesage). — Hu
szonnégy órából all a nap s egyetlen pilla
nat sincs ebben a huszonnégy órában, a 
mikor a nő következetes (Dummas fils).

— Romlott bor javítása. A romlott 
izü vagy kellemetlen szagú bort megjavít
hatjuk a következő módon : Minden hek
toliter bor-a vegyünk egy tele pohár búzát. 
A búzát pörköljük meg erősen, egészen 
sötétbarnára és amint levesszük a tűzről, 
öntsük bele mindjárt egy hosszúkás vászon- 
z.cakóba. A zacskót most a hordóba dugjuk, 
egy zsineggel a dugaszhoz erősítjük és a 
hordót néhányszor meghengergetjük, hogy 
a benne levő bor mozgásba jöjjön, azután 
2—3 óráig nyugodtan állni hagyjuk. — 
Két óra múlva kihúzzuk a zacskót a bor
dóból és tapasztalni fogjuk, hogy a romlott 
izt és kellemetlen szagot a pörkölt gabona 
szedte masába, a bornak pedig semmi 
baja nincs. Az eljárás után a bort átfejtjük 
egy más hordóba.

— Vasúti állomáBjelző készülék. 
Papp- Váry Elemér honvédszázados és Krecs 
máiy Lajos üzemvezető Nagyváradén elmés 
kézüiéket találtak fel és szabedalmazlattak. 
A készülék célja a vasúton való utazásnál 
minden kocsiban idejekorán jelezni az egyes 
állomások nevét, a melybe a vonat érkezis. 
Ez kellő időt biztosit az utasoknak a ki
száll’’s előkészületeire. A két végállomás 
közötti vonalon lévő állomások neve egy 
szalagra vau nyomtatva. A szalag két vége 
két hengerre van erősítve és föltekercselve. 
A hengerek elforditásával a sialag mindig 
topább mozog es mutatja a legközelebbi 
állomás nevét. A hengert két egymástól 
különálló, egymással ellenkező irányban mű 
ködő rugómüvei ellátott óraszerkezot hozza 
mozgásba. A vonatvezetö kocsijában van 
egy nyomógomb, melynek vezetéke egy 
áramforrásból kaposolatosau elágazik az 
egyes készülékekhez.

— Magyarban most jelent meg Nádoty Ferenc 
kijnvvnyotndaiában, a Zdlyomvármegyei Hírlap kiadí- 
■4ban ' Mouunao a mi, mely a köaelben Berlinben Xst’ojK hagyta <• «"*•*  

désre talált a külföldön ás hazánkban egyaránt. A 
fővárosi lapok a múlt napokbau hasábazamra a 
legnagyobb eliameréasel írtak róla. Mindenkit érdekes 
aki tudni óhajtja, hogy milyen tájékozást szerez a 
uemzetiaégi kérdésben a külföld. Cdtne : Egy időszak, 
nemzetiségi politikai kérdés, Magyarország és a 
pánszlávizmus apostolai. Ára 1 korona 60 fillér. 
Megrendelhető és kapható: a Zólyomvá: megyei Hírlap 
kiadóhivatalában Zólyom.

— Fölhívás a vidéki írókhoz és 
irodalomkedvelőkhöz. Széles o magyar ha
zánk száz zajos városában, megannyi kisded 
falujában szerteszórva ezer és ezer gondol
kodó, szemlélő, ítélő elme él ; elme, mely 
ha nem is alkot világra szóló terveket, ha 
nem is kápráztatja meg bölcsességének 
fényével a tudatlanok bámuló szemeit, ha 
nem is terem nemzeteket boldogító, 
nagy eszméket: mégis kiválik a sok 
szürke, mindennapi észtehetség közül, mert 
vannak eszmei, ítéletei, mondásai, melyek 
értékesek, melyekben van bölcsesség, van 
logika, van következtetés, de amely eszmék, 
gondolatok, ötletek legtöbbnyire csak addig 
élnek, mig az azokat megteremtő agy műkö
dik ; . . . aztán elvesznek elkallódnak az idő 
múlandóságának, a feledékenységnek örvé
nyes forgatagában. Ketskés Győző, az agilis 
és érdekes irodalmi vállalatairól ismeretes 
hírlapíró, most azon fáradozik, bogy ezeket 
a veszendő, de értékes ' eszméket, kiszó
lásokat, Ítéleteket, gondolatokat, ötleteket 
összegyűjtse és egy aránylag olcsó, de 
díszesen kiáliitott album alakjában kiadja. 
Hogy pedig ezen törekvése sikerre vezessen, 
fölhívja a vidéki iró és tollforgató embe
reket, gyűjtsék össze saját és általuk ismert 
érdekes egyének értékes gondolatait s legké
sőbb 1908. október bó 31-ig okvetlenül 
küldjék be a szerkesztő címére. (Ketskés 
Győző, Szekszárd.) A szöveget féliv nagy
ságú papír egyik o dalára tessék Írni s 
minden befejezett gondolat, kiszólás, ötlet 
eszme alá a szerző nevét is oda kell 
jegyezni. Aki levelére választ óhajt, csa
toljon postabélyeget is.

— Kedélyes bíró. Az amorikai igaz 
ságszolgaltaeás kedélyes voltáról ad tanú
ságot az az eset, a mely itt egy tárgyaló 
teremben történt. San Leovan békebiró » 
délelőtt folyamán nem volt tulhalmozva 
folyó ügyekkel és a mikor a kitűzött tár
gyalások véget értek, borbélyt hivatott, a 
ki azonnal hozzá is fogott munká
jához és a bírót a borotválkozásra épen 
nem alkalmas bírói karszékben beretválni 
kezdte. Eközben megjelent egy ügyvéd a 
ki egy oklahomai ügyfelének, a kinek 
birtokára már árverés volt kitűzve, tiltó 
parancsot akart szerezni az árverés elha- 
lasz'ására. Éppen a mikor a bo. béiy a 
szappanozással elkészült, mutatkozott be,az 
ügyvéd a bírónak, a ki intett neki, hogy 
adja elő kérelmét. Még nem készült el 
teljesen a borbély a borotváiéval, a mikor 
a bíró concedálván a halasztást félbe kellett 
szakítania, hogy a bíró a tiltó parancsot az 
ügyvédnek aláírhassa.

RÖVID HÍREK. — Bogdanovics Lucián- 
nak szerb patriarchává történt megválasz
tását a király megerősítette. Ma lesz az 
ünnepélyes beiktatása. — A berlini magas 
vasúton a Trebiner úti váganyháromszögnél 
borzalmas szerencsétlenség történt. A lezu
hant kocsi romjai a.ól 17 halottat és 17 
sebesültet húztak elő. — Az Országos Re
formátus Lelkész Egyesület gyüése októ
ber 1-en volt. Baithazár Dezső elnökölt.
— Udvari bál. A király a budai várpalotá
ban XIII. Alfonz spanyol királynak és 
Ena Viktória Kira'ynóuak tiszteletére októ
ber 1-én fenyas udvari bált rendeztetett,
— Ebéd a muncius tiszteletére. Szemere 
Miklós e hó elsejen fényes ebedet adott • 
Nemzeti Kaszinóban Granito di Belmonte, 
pápai muncius tiszteletére.

Minden anya érdeklődik a „Scotl féle 
Emulsióa iránt, mely lapunk hasábjain most 
sokszor zjánltatik. Ez egy hires csukamáj
olaj készítmény, melyet gyermekek elősze
retettel vesznek be és mely nekik minden 
esetben, melyben eddig közönséges csuka
májolajat használtak, gyors és biztos 
segélyt nyújthat. Kapható minden gyógy
szertárban.
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Színház.
▲ mai nappal befejeződik a színházi 

idény. Szívesen regisztráljuk, hogy lóváry 
társulata a támogatást megérdemelte, amit 
ac a körülmény biaonyit leginkább, hogy 
általános érdeklődés kisérte működését, sőt 
hogy as érdeklődés itt létők ideje alatt 
nem hogy csökkent volna, de napról napra 
emelkedett. — A társulat innen Vácra 
megy, ahol 6—8 hétig szándékozik maradni. 
Minden setre sajnálhatjuk, hogy a társulatot 
nem remélhetjük viszontláthatni a közeljö
vőben, amikor őket már az új Vigadó szín
padán hihatnók a lámpák elé.

A múlt heti működésűk jórészben az 
előző előadások megismétlésében s jutalom
játékokkal telt el.

Igen ügyes, változatosan mulattató 
„Családi*  műsorból álló kabarét rendeztek 
szept. 26-án. Elsöhelyen kell megemlékez
nünk Túri Marosa altató daláról, melyet 
indissposziciója dacára nagyhalászai énekelt 
és N. Simon Irénről, ki művészettel s mély 
hatást keltve mondotta el Kiss József 
Jehováját. Tisztái a miniszter előszobájában 
cim*  általánosan ismert egyfelvonásoat 
tette élvezetessé Knabe szerepében. Sok 
tapsot és újrát kapott Nádasdy, ki mdseron 
kivül játszott néhány hegedű szólót. Az est 
szellemes conferencierje Pilisi volt.

Vasárnap délután a Variisskeringöt 
játszották, aa estét és a pénztárt pedig a 
Dánosi éjszaka cimü fórtelem töltötte be.

Hétfőn Pilisi jutalmazására az Ördög 
ment ezúttal is zsuf It nézőtérrel s as 
első előadás nívóján, kedden pedig a 
Tanítónőt ismételték meg sokkal ritkább 
sorok előtt, mint am-iyet a darab s az elő
adás megérdemelt volna.

Szerdán Rátkai Feihő Klári c. népszín
mű ve került szinre N. Simon Irén jutalom
játékául, melyen sok tapssal s virággal 
ünnepeltéa művészetének hódolói. Túri 
Marcsa, Arnold, Kavách, Tisztái, Pilisi, 
Hegyessy, Tiváryné, a szokottak voltak. A 
szokott volt Kapronczai is.

Csü örtökön a Oépirónő c. operett új
donság kissé hiányos betanítással került 
színre szépszámú közönség eiőtt ; pénteken 
pedig Tóváryné jutalmazására gyors tempójú 
előadásban pergett le a Kis Hörcsög.

Lapunk zártakor a Nemzeti Színház 
újdonságai közül a Hazug törvényt mutatja 
be a társulat gondos előadásban; ma este 
pedig Kabarét rendez, melynek szolid s 
teljesen újonnan összeállított műsora lehe
tővé teszi, hogy a szinhás^edvelö közönség 
minden rétege részivegyen a búcsúzkodásban.

Irodalom és művészet.
Nagyértért ajándékot ígér ol

vasóinak a közelgő karácsony alkalmából a 
„Budapest*  pol. napilap kiadóhivatala : A 
legnagyobb magyar költők egyikének, 
Vörösmartynak, válogatott költeményeit. A 
Vörösmarty album művészi kivitelű rajzok
kal, a költő életrajzával, eredeti kézírásának 
fakszimiléivel. Aa eddig megjelent emlék
művek ismertetésével és a Budapesten 
felállított emlékszobor bű lenyomatával 
pazar kiállításban jelenik meg, igazi dísze 
lesz minden intelligens ember asztalának. A 
„Budapest" rendes előfizető ingyen kapiák. 
As újonnan belépők abban as esetben, ha 
legalább egy félévre egysserre fizetnek eiő 
és további fél évi előfizetésre kötelezik 
magukat. A ,Budapest‘*-et  külön dicsérni 
felesleges, különösen a midőn több mint 30 
éven át hirdetett eszméi megvalósultak és 
a függetl. 48-as párt viszi a vesérszerepet 
Munkatársai a legelső írók és politikusok 
azért hirei a legfrissebbek a legmegbízha
tóbbak. Minden rovata a legnagyobb gonddal 
van sserkeastve, úgy hogy a legkényesebb 
igényeket is kielégíti. Mutatványszámot 
kivánatra ingyen küld a „Budapest*  kia- 
^óhivata Budapesten IV, Sarkantyus-u. 8,

I Hivatalos töileménj.
8046/11108 szám.

Hirdetmény.
A képviselőtestület 5977/1908 számú 

határozata folytán közhírré teszem, hogy a 
város tulajdonát képező, a Báti-út mellett 
levő Kabina-féle pincze és baj lék a folyó 
évi október hó 1-sö napjától számítandó s 
1909 szeptember 30-ig terjedő 1 évre 
nyilvános árverésen bérbeadatik, az árverés 
a folyó 1908 évi október hó 4-ik napjan 
d. e. 10 órakor a városház tanácstermében 
alulírott által lesz megtartva, melyre a 
bérelni szándékozókat ezennel meghívom.

Léva, 1908. évi szeptember hó 30.-án.
EócloglL Lajos 

polgármester.
6928 1908. szám.

Hirdetmény.
Léva város közönségének tulajdonát 

képező 1300 négyszögölnyi kákái szántó
föld, melyet eddig idb. Rács Jónás birt 
haszonbérben, — f. évi október hó 11-én 
ujabbi 6 évre nyilvános árverésen a városi 
1-sö tanácsnok 6 sz. hivata'os helyiségében 
d. e. 9 órakor a legtöbbet ígérőnek haszon
bérbe fog adatni, — az árverési feltételek 
a városi iktató hivatalban megtekinthetők.

Léva, 1908. évi szept. hó 30-án.
EócLogrla Xjaijoe 

polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 évi szept. hó 27-*«l 1908 évi okt. hó 4 óig

Születés.

A szülői neie
®

öa

A gyermek
ueve

Kullik Jo'án fiú János

Kiss László, Jsiiovák Mária fiú látván

Blummenfeld Arm., Neumau V. leány Mária

Molnár Sándor, Tóth Eszter leÍDy Margit

Egy jó forgalmú SX?
űz ot haozonöerbe Kiadó. Értekezni lehet 
ö'.v. Nagy Károlynénal Zseiizen.

Állani való téli alma.
Rsnette és Parmain 1. rendű 1 véka 5 kor. 
2 rendű 1 véka 3 kor. 60 fill. kapható. 
Hontvars.ny bán Ur. H dasy Kálmán nénidHázasság.

Völeaeny es menyasszony neve Vallása

Lactkóczy Lajos, Stugcl Vilma r. kath.

Szabó Samu Záborszki Margit ág. fa, ev. r. kJ.

Halálozás.

Az elnnnyt neve Kora A halál oka

Nagy Sándor 35 éves Öngyilkosság

Bosóky Ilona » Qutatitéa

Angol-kór.
Ama kiváló és koncentrált táplálék, a mely 
a SCOTT féle Emulsió-ban foglaltatik, táp
lálja a csontokat, a azokat keményekké és 
egyenesekké teszi. E szer hatása alatt a cson
tokat körülvevő hús egészséges ób szilárd lesz.

As Általános egészség a 
SCOTT-féle Emuisió 

hatása alatt, rohamosan javul 
és az angolkóros gyermekek 
époly rózsás és viruló arca- 
Bzint kapnak, mint az egész
ségesek. Aa orvosok állan
dóan ajánlják a 

SCOTT-féle Emulsió 
használatát.
E0 erodoU üveg irt i I. 50 fillér.

Kapható minden gyógytárban,

Lévái piaciárak.
SovatvesstS ; Kónya Jóuv randört vpitáuy

Busa m.-mássánként 20 kor. 40 fill. 21 
kor. 20 fill. — Kétszeres 18 kor. 20 fill. jg 
kor. 40 fill. — Rozs 18 kor. — fill. 18 >Or 
60 fill. — Árpa 14 kor. 40 fill. 16 kor. 20 
fill. — Zab 16 kor. — fill. 16 kor. 40 fii
— Kukorica 15 kor. — fill. 15 kor. _ fii
— Lencse 22 kor. 40 fill. 22 kor. 60 fill. _ 
Bab 12 kor 60 fill. 13 kor. 20 fill _ kö.

9 kor. 20 fill. 9 kor. 60 fill.

Nyilttér-
M O LL- F ÉLE

LSEI DLITZ-PORZj 
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következni, 
nyeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményeit.

r moll-féleTI
SÓS -BORSZES2

bedör zsölés,
elismert, régi jóhirnevü b-íziszer 
szaggatás éa bülésböl s-armazó 

mindennemű betegségek ellen. 
Eredeti üveg ára kor. 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
0000 éa drogériában.

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész 
és kir. udv. szállító, Bécs, 1. Tuchla’iben 9.

TCn+a fliA Lépcső, koc <akö sirkerat 
••Uaílilíl^wi es bárminemű szakmámba 
vágómunkát es bármily nagy megrendoléit 
is a legjutányosabb árban elvállalok — 
N.gybec.ű megrendeléseket pontosan tejesít. 
Bukovioe István kőfaragó m. Vámos-Laiiány.

Zsákkölcsönzö Léván JL. 
aaakokat úgy helyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elad Ungdr Adolf Léva Kohári utcza.

Saját termésüTS.“'a"2- 
ltK>4 évből literje 2 Kor. Négy 1 literes 
üveg egy postacsomagk— Egy 136 literes 
hordó 240 korona. — Pénz előzetes bekül
dése vagy utánvéiei mellett saállit dr. Haas 
Bertalan ügyvéd Sátoralja ujhely.

Superphosphat S'TÍS 
aj aulául a .ugolcsuuu Versenyárakban kié- és 
□agy mennyiségben esetleg kocsirakomá- 
nyonként. Werbofszky Joachim Léva, Bara- 
megye.

Must eladás.
Gróf Breunner Ágoston frökösei 

garamsallói urad, pincz.éazete eladja 
folyó évi must termését Hectoliterenként, 
40 hektoliteren felüli vételnél 32 K. 
40 hektoliteren aluli vételnél 40 ko
ronáért A must a vevő hordójában 
azonnal átveendő.

Bővebb felvilágosítással a nagype- 
szeki intézőség u. p. Tergenye szolgál.
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könyvkereskedesünkben
tanuló felvétetik

Csakis néhány gimnáziumi osztályt 
végzett ifjú vétetik fel,

NYITRAI és TÁRSA LÉVA.

Bars— és Hont megyéket érdeklő

vasúti uj menetrend 1908. október hó 1-től,
G--Berzencze—Léva. Léva—Csata—Parkauy-Nana- Parlíaay-Naiia—Csata-Léva. Leva-Gr.-Berzence.

ind.

Szőlő-oltvány
és vesszőről nagy képes árjegyzékemet 
ingyen és bérmentve kü döm meg, a ki 

címét tudatja.
Ezeu könyvet még az is kérje, aki rendelni nem 

akar, mert sok hasznos tudnivalót tartalmaz. 
Gyökeres oltványokból, amerikai és európai sima 
es gyökeres vesszőből, a -világ-lxirnö. ZDela,- 
vare-ből 1 */ 8 millió készlet. Oicsó ár és pontos 

kiszolgálás. Cím :
SZŰCS SÁNDOR FIA

szölKtekpe, Blhardiószeg.
ki-——aa - ' , l

Gr.-Berzencze 
Jálna , . . 
Saskő-Váralja 
Gr.-Szt.-Kereszt 
Geletuek-Szkleuó 
Szénásfalu-Vichnye 
Zsarnócza , 
Zsarnócza-Fürészm. 
Garamrév 
Rudnó
Újbánya . .
Bars Berzence ö. őrh. 
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi , 
Nagy-Koszinál)

(érk. 
*|ind.

Nagy-Szecse 
Alsó-Várad . 
Nagy-Salló . 
Zeliz . . ,
Garam-Damásd 
Oroszka . . 
Csata

Léva

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csöppek

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

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

Beszerezhető :
Bittner Gyula gyógyszertárában

Gloggnite (Alsó-Austria.)

érk. 
ind.

Bény . . .
Kéménd . .
Köhid-Gyarmath 
Párkány Nána

Budapest felé
n
n • 
n

Bées felé

»

érk.

. ind.

érk.

ind.

GYERMEKUSZTJE 
csecsemők lábbadozók 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTALMAZZA 
ígydotaáralkaríflltlI.kaplBU nundan soszeröfh 

és öngenátafl.ugyanott ismertető iratok ingyen.

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

Schicht azarvasszappana 
csodálatos, hathatós tisztítóerejét 
saiátszerü előállításának és a leg
jobb nyersanyagok leggondosabb 
Kiválasztásának köá^öni.

Schicht szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
Megt akarit f áradságot és vesződségst 
k-méli ennélfogva az egészséget! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát!

“ Tisztáiig*  *0.000  koronával
Movitoltatik.

érk.

545 12 so 600 Budapest . . ind. 2io ! 1000 700 1
501 1238 6o«

*600 1249 619 Bécs . ind. 915 1055
607 1 06 641 Párkány-Nana ind. 418 53ő 850
624 1 26 704 Köhid-Gyarmath 435 502 9°7
630 134 710 Kéménd . . 450 607 922

649 205 747 Bény .... 502 619 934
*654 *210 *7“ Csata . , . érk. 515 631 94’

700 217 769 Csata . . . ind. 5 38 639 1001
710 222 820 Oroszka . . 546 647 1009
7 16 242 8“ Garam-Damásd 556 657 101’
726 252 853 Zseliz . . . 608 709 1032
745 313 *916 Nagy-Salló 636 736 1100
755 324 9“ Alsó Várad . . 653 753 111’
804 337 943 Nagy-Szecse *6ö» ♦758 • ll22
819 354 lOou Léva .... érk. 7iu 810 1134
930 4 08 500 1230 Léva .... ind. 725 820 12if

*942 ♦4 19 ÓH 1242 Nagy-Koszmály 749 838 ] 281
948 425 523 12* 8 Kovácsi . . . 759 846 1241

10'0 447 546 jio Gr.-Szt.-Benedek 8” 904 102
1033 508 131 Bars-Bdrzence 6. Őrh. *831 *9“ ♦ pö

1045 520 620 142 Újbánya . . 854 925 132

1055 530 631 159 Rudnó . . . 905 930 1”
1102 537 638 207 Garamrév . . 917 941 151
1109 557 656 220 Zsarnócza-Fürészm. 926 947 159

1121 614 709 231 Zsarnócza . 964 1000 2‘4

1132 629 720 2*i Széuásfaln-Vihnye 1012 1013 288

11‘5 6‘“ 733 301 Geletnek-Szklenó 1033 1019 2*o
1202 7Ö5 749 Garam-Szt.-Kereszt 1108 1037 306

12 3‘ 821 822 312 Saskő-Váralja 1118 1044 315
312 909 828 Jálna . . . 1129 1053 326
1 40 945 9'30 Gr.-Berzencze . 1137 1100 333

Ö30 1133 10” 53o
393 1217 821 333

— 1222
655 6 20 539 655 1

B.-Gyarmat—Parkauy-Nana es vissza.
B.-Gyarmat ind. 31S 8 20 227
Dejtár . . . 343 S44 252
Ipoly-Vecze . *359 *900 *309
Drégely-Palánk 415 915 323
Ipolyság érk. 433 933 3<2
Ipolyság . . ind. 446 940 350
Visk .... 5Ö9 lOoi 412
Szakállos . . 528 lOi’ 432
Bél .... *538 1030 445
Ipoly-Pásztó ÖÖ2 1043 502
Zaiaba . . . 6Ő8 1100 519
Csata . . . érk. 620 1113 532
Csata . . . ind. 6 1118 557
Párkány-Nána 735 1212 655

Vissza
Párkány-Nána ind. 900 428 545
Csata . . . érk. 951 520 6“
Csata . . . ind. 1012 543 660
Zaiaba . . 1028 5 »7 704
Ipoly-Pásztó . JÓ4? 615 724
Bél ... . 1058 *6 24 *734
Szakállos . . Ul« 6Í2 750
Visk .... 1132 622 808
Ipolyság . . érk. 1154 716 8’0
Ipolyság . . ind. 12»o 720 861
Drégely-Palánk 12 22 739 913
Ipoly-Vecze 1235* ♦701 ♦925
Dejtár . . . 126’ 809 943
B.-Gyarmat . 120 833 10«7

??

ÉrsefcQjvar—Kis-Tapolcsany es vissza.
Érsekújvár . . ind. 440 917 440 8*5
'Bánkeszi 3 sz. őrh. 453 930 452 *867
N.-Surány . . érk. 500 938 5<» 9Ö5
Nagy-Surány ind. 5Ö9 953 502 9“
Zsitva-Födémes 522 10” 5’4 9”
Kis-Mánya . . 531 1017 5 22 *9“
Mánya . • . 53s 1028 529 941
•Szt. Miháiyúr 547 1038 537 *919
Vajk .... 557 1049 546 958
Verebély . . Ö28 111« 6«8 10“
Zsitva-Újfalu . 6 35 1129 619 1029
'Betekints . 644 H39 6“ *10“
Tasz ár , . , 654 1149 635 1045
Aranyos-Maró th 7 09 1212 648 1158
Kis-Tapolcsány 720 1224 658 llw

Vissza.
Kis-Tapolcsány 510 836 402 833
Aranyos-Maró th 52Ö 8’4 412 851
Taszár . . . 5» 910 424 9“
•Betekints őrh. 5“ 918 * 43O *921
Zsitva-Ujfalu . 547 928 439 934
Verebély . . 6~ 954 501 1009
Vajk .... 6>’ 10” 5“ 1026
'Szt. Mihályúr 6J’ 101’ •51’ 1038
Mánya . . , 635 1034 528 1056
Kis-Mánya . . 640 10‘° *p 33 1103
Zsitva-Födémes 649 106‘ 5^2 112Ö

Nagy-Surány . érk. 700 H09 553 1137
n » ind. 710 U1’ 558 1142

•Bánkeszi őrh. 7 18 11” .606 ♦ 1 16u
Érsekújvár . . érk. 7»o ll3’ 618 1202

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
jy ----- gyorsvonat; 8 személyvonat.
'jelzettek feltételes megállás.

Útmutatóu legújabb vasúti menetrend
kapható:

Nyitrai és Társa
könyv-, papír- é*  aeneműkereikedésében Léván.
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Tölgyfa-eladási hirdetmény!
A beazterczebányai püspökség tulajdonát képező erdőkben 

kihasználandó tölgyfa zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
verseny tárgyalás utján a következő csoportokban fog a tövön 
eladatni, m. p. :

J. A garamszentkereszti uradalomhoz tartozó és vetővágás 
utján kihasználandó „Cl* 4 üzemosztály I. vásássor 17. tag 37. 
osztagában 21’7 kát. holdon 995 darab, és a II. vágássor 7. tag 
4. és 10. tag 12. osztagaiban 50*4  kát. holdon 80 darab, valamint 
a „C2“ üzemosztály I. vágássor 27. tag 8. és 9. osztagaiban 
11*0  kát. holdon 202 darab, továbbá az I. vágássor 29. tag 20 
osztagában 110 kát. holdon 34 darab, és a II. vágáskor 34. tag 
15. osztagában 36’1 kát. holdon 18 darab, — mindössze tehát 
1329 darab tölgyfa.

Kikiáltási ár 7195 korona, bánatpénz 800 korona.
2. A garamszölösi uradalomhoz tartozó ,AU üzemo-ziály

II. vágássorozat 22. tag 24. osztagában 200. kát. ho'dou vető- | 
vágás utján kihasználandó 3014 darab tölgyfa.

Kikiáltási ár 8990 korona, bánatpénz 900 korona.
3. A garamszőlősi uradalomhoz tartozó „A“ üzemosztály

III. vágássorozat 36. tag 46. osztagban 11.0 kai. ho dón 1353 
darab, és a 49. osztagban 4*0  kát. holdon 271 darab, mindössze | 
tehát 1624 earab vetöváirás utján kihasználandó tölgyfa.

Kikiáltási ár 2775 korona bánatpénz 300 koron .
4. A garamszőlö'«i uradalomhoz tartozó nCu üzemosztAiy I, I 

vágássorozat 4. tag 17 osztagban 99 kát. holdon vefövágás u'ján 
kihasználandó 464 darab tölgyfa.

Kikiőltási ár 1805 kooona, bánatpénz 200 korona.
5. A garamszőlősi uradalomhoz tartozó „Ca üzemosztaly II. 

vágássorozatban a 15. tag 6. osztagban 7*5  kát. holdon vetővágás 
utján kihasználandó 473 darab, és a 14. <<ag 8. osztagban 7*1  kát 
holdon vetővagás útján kihasználandó 215 darab, valamint a 14. 
tag 9. osztagban és 16. tag 15 osztagban 14’9 kát. holdon tisz
tázó vi-gád utján kihasználandó 227 darab, mindössze tahar 915 
darab tö gyfa-

Kikiáltási ár 5815 korona, bánatpénz 600 Korona.
A vételáron felül a vé.e ár 4°/0-ka az erdészeti alkalmazottak 

nyugdíjalapjára, és ugyanannyi jelölési díj czimén lesz a vevő 
által fizetendő.

Az Írásbeli ajánlat utján árvereiök tartoznak, ha több cso
port iránt érdeklődnek, mindegyik csoportra külön-kü'öu borí
tékba zárt ajánlatot tenni, és a borítékon kívül azon csoportot 
megjelölni, melyre az ajánlat vonatkozik.

A megfelelő bánatpénzzel és 1 koronás bélyeggel e látandó 
Írásbeli ajánlatok melyekbeu a megáján ott vételár számmal és 
szóval is kitüntetendő, és melyekben az is kije entendő, hogy az 
ajánlattevő az ezen eladásra vonatkozó árverési és szerződési , 
feltételeket ismeri és elfogadja. — legkésőbben a versenytér- 1 

gyalásra kitűzött óráig az alólirott uradalmi felügyelőhöz nyuj. 
tandók de, mert későbben beérkező, valamint távirati és utó
ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Minden szóbelileg árverelő köteles a szóbeli árverésnek 
megkezdése előtt az árverési, valamint az ezeknek kiegészítő 
részét képező szerződési feltéseleket azok elfogadázának jeléül 
sajátkezüleg aláirni és külön bánatpénzt letenni.

A zárt ajánlatot tevőkről felrételeztetik, hogy azok úgy az 
árverési, mint a szerződési feltételeket ismerik és magukat azok
nak teljesen alávetik.

Az eladó püspökség fenttarja magának azt a jogot, hogy a 
tett vagy benyújtott ajánlatok aözül elfogadásra szabadon vá
laszthassa azt, a m lyet tekintet nélkül az ajárlat magasságára 
saját belátása szerint legmegfelelőbbnek talál és esetleg az összes 
ajánlatokat vissza is utasíthatja.

Az az ajánlattevő, a kinek ajánlata elfogadtatott, köteles 
az illető jogügyletre vonatkozó szorzödést az ajaulatauak elfoga
dását tudató értesítés vetőiének napjától számítandó 8 nap alatt 
aláfrni.

A szerződésnek aláírásáig az elfogadott ajánlat benyújtójába 
nézve ezen általános, valamint a közszemlére kitett szerződési 
feltételek jogérvényesek és kötelezők.

Ha azon árvero’ő, kinek ajánlata elfogadtatott, ajánlatit 
m gbánná s visszalépné, vagy a szerződést a fentebb kitűzött 
határ dón belül aláirni vonakodnék, — szerződésszegőbe < fog 
t< kin’e iii s mint ilyen bánatpénzét elveszti s ez esetben a püs
ző ks ég jogosítva lesz a visszatartóit bánatpénzt magáuak mint 
sajátját megtűr »ni és az ajánlat tárgyat kepező vá l» atot a 
szerződésszegő ajánlattevő terhére, és költségé*a  ha Csat egyet
lenegy, a szerződésszegő aján>aitevő kizárádavai megtartandó új 
versenytárgya as u’ján vagy szabad kézből is bárkinek átadni

I y esetben a szerződ'sszegö ajánlattr.-ö a netalán Ked
vezőtlenebb uj ajánlatból a püspökségre h^ramoihatő veszteség
ért. úgyszintén a versenytárgyalás Költségei r: ea minden további, 
károkért összes vagyonával felelős ; míg ellenben, ha az uj ár
verésnél vagy a szabad kezűéi való eladas utján netán ked e- 
; öbb Ajánlattétetnék, a kÜJOnuőzetre az elmozdított ajánlattevő 
semmiféle igényt nem tarthat.

A szerződési teltételek alölirottnál Garamszent- 
kereszten valam nt a lutillai erdőhivatalnál es a bars 
berzencei erdőgondnokságnál megieKimbetoK. am 1/ neiye- 
íeii’ov>-t bi bővebb fHvilágításon is szerezhetők.

A.; ;r^ rés 1908. évi november hó 7 ik napján dél
előtt 11 órakor fog Garamszantkerésztén a püspök szék
házban megtartatni.

Garamszentkereszteü, 1908. évi szeptember hó 22-én.

Vetzel István,
uradalmi felÜKyn 8.

Knapp Dávid,
mezőgazdasági éa varrógépek nagy raktára Léván

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktarom céljár*  
— újonnan épült házamban nagy vá'asztékú

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő közön
séget— vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor szívesen 
látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel szolgálok. minden más tisztítószert felülmúl

Hazai gyártmányú gépek
u. m. H0FHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gepek és géprészek.

Fa- és érc koporsók.

Hölgyek
részére nélkülözhetetlen!!

Legjobb szépitőszer a
FÖLDES—féle MARGIT CRÉME

Szabadalmazott érckoporsók Beschorner gyárából 
légmentességű. Gyermekekrek 18 koronától fölfelé. — 
Felnőtteknek 80 koronától 100 koronáig.

Fakoporsö
Gyermekeknek 4 koronától fölfelé. — Felnőtteknek 
16 koronától fölfelé. =======================
Koszorú 1 korona 80 fillértől 20—30 koronáig.
Raktár: Kern Testvéreknél Léván.

Pár nap alatt biztosan eltávolít szeplöt, 
má foltot, pattanást borátkát (Mitesser) 
és minden más bőrbajt. Kisimíts a ráncokat 
és az arcot fehérré, simává varázsol a, 
üdít és fiatalít.
*á-ra.: lelő tégely 1 kor,, xxagry 2 leox.

KIVÁLÓ TOILETT-CIKKEK : Margit hölgy 
por (3 színben) 1 20 kor., Margtt-szappan 
70 fill, Margit-fogpép 1 kor, Marglt- 
areviz 1 kor

Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszer 
kereskedésben. — Postán utánvétellel vagy a pénz előzetes bekül
dése után küld a készitő :

FÖLDES KE LEJSZEEJST gyógysz. ARAD- 
Főraktár Léván: Medveozky Sándor és Dezseri 

Boleiuan gyógyszertárakban.

c

X- c

Nyomatott Nyitrai és Társa gyoríiajtóján Léván,


