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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 garmond 

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

árengedményben részesülnek.BARS
A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS •. Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI Ó3 TÁRSA T. t.

Aratás.
Magyarország agrikultur állam ; 

jövedelmének egyetlen forrása az áldott 
anyaföld. Közvetve mindnyájan a vér
rel áztatott magyar földből élünk s 
igy mindnyájan lázas érdeklődéssel 
várjuk az aratók kaszájának megpen- 
dülését, mellyel azáz és százezer magyar 
gazda méri fel az Isten áldását, egész 
évi szorgalmának annyi reménnyel, 
annyi gonddal, annyi aggodalommal 
várt gyümölcsét.

Már megkezdődött a cséplés. Fe
kete füstöt okádó, Lúgó vasszöruyeteg 
pörditi a hajtószíjat s hajnaltól napestig 
acélos szemmel telnek a zsákok, me
lyekre iromba vonásokkal mázolta a 
gazda neve kezdőbetűit.

Es végül jön a szenzál, elviszi a 
termést s meggazdagodik rajta izzidáa, 
gond, fáradtság nélkül.

Aki azt hiszi, hogy most a ma
gyar kisgazda ezer gonddal, bajjal telt 
életének egy esztendejét mondjuk el, 
az csalódik.

Egész hazánknak, egész magyar 
népünknek soraa ez.

Az osztrák tőke és hatalom rab
láncára fűzött szegény magyar egész 
éven át dolgozik, fárad, gyűjt, kupor- 
gat s mikor garmadában munkája gyü
mölcse, akkor jön az osztrák sógor s 
elviszi az egészet.

Többuyire nem maga jön, hanem 
az ügynökét, a szenzálját, küldi.

A szenzált — ki ne tudná ? — 
most Hfdervárynak bivják s nem is 
egy esztendei termést akar egyszerre, 
de kettőt. Az ideit meg a jövő esz
tendeit, Az elsőt most mindjárt, a má
sikat egyeJőre csak papiroson.

Adni, nem ád semmit, amink azon
ban van, azt viszi, viszi az utolsó ga
rasig, a legkisebb zBellérember nyakán 
lógó rongyos szűrtarisznyáig.

Mert kell!
Szüksége van rá a szegény csá

szárnak s a még szegényebb Auszt
riának.

A szegény császárnak katona kell. 
A katona pénzbe kerül s a szegény 
császártól csak nem lehet kivánni, bogy 
ő maga fizesse hadseregét, amely neki 
foglalta el Boszniát, az ő parancsára 
verte szét öt esztendeje a magyar par
lamentet ; ezt a hadsereget csak a 
nemzet fizetheti, mert az nem látja 
semmi hasznát.

Aki ezt be nem látja, aki előtt ez 
nem világos, azzal okosan beszélni 
nem lehet.

így vagyunk a tengerészettel, 
ami tisztán osztrák, igy a diplomá
ciával, ami kizárólag osztrák érdekeket 

szolgál, ami pénzünkön hangolja elle
nünk az idegen nagyhatalmakat s ami 
költségünkön uszítja ránk a külföldi 
sajtót.

A magyar a mai gazgasági, pénz
ügy i, külügyi, hadügyi közösség mellett 
saját maga alatt vágja a fát, legnagyobb 
és legtermészetesebb örök ellenségeit 
táplálja és erősiti.

Következetesen, csüggedést és meg
hátrálást nem ismerve, küzdeni kell 
tehát a tiszta perszonális unióért, mert 
amig ezt el nem érjük, Ausztriának 
és az osztrák császárnak vet, arat és 
csépel a magyar, pedig Árpád apánk 
aligha azért foglalta el ezer esztendővel 
ezelőtt a hármas bérc és négy folyó 
honát, Attila örökét, hogy törpe utódai 
szolgái legyenek annak a németnek, 
akinek ősei hátára annyiszor Írták íei 
dicső eleink a magyar nevet.

De persze változnak az idők.
Hajdan a német dolgozott s mi 

arattunk ; most mi dolgozunk és arat 
az osztrák.

Mire a gazda zsákjába kerül, kény
telen rögtön a piacra vinni, s adui 
úgy, amint az árát a börzén meghatá
roztak. 11a van kényszerítve a gazda, 
mert vege az exlexnek, fizetni kell az 
adót, miudeunemű, egyre folyton sza
porodó közterheket. A kormány posta
munkát végez, mert pénzre és Katonára 
van szüksége s nagyon fontos, bogy 
a felhatalmazási javaslat törvényerőre 
emelkedjek addig, mig az aratásnak 
vege vau, mert az első zsák uj búza 
árat varja mar a végrehajtó.

Hat azutáu, hogy miből él a kis 
gazda a jövő aratásig, azzal a kutya 
se törődia. Csak szedi a kis gazda 
birtokára az adósságot, amig kap. 8 
ha nem kap, fogja a váudorbotot s 
kimegy Amerikába, míg idehaza elkó
tyavetyélik csekély kis birtokát s a 
rajta ető csaladját széluek eresztik.

Pedig a kis gazda képezi az ország 
gerincet. Ennek az állapotán segítem 
sokkal fontosabb és előbbrevaló a 
katonai javaslatoknál. Mindaddig nem 
lesz boldog Magyarország, mig a gazda 
masnak arat.

A krumpli.

E gumós növényt Amerikából telepí
tették hatónkba. Valódi áldása lett különö
sen a Felvidék szegény, földmivelö munkás
népének. Kellemes ize s bö terméte miatt 
egész Európában termelik.

És ma már nemcsak a szegények, de 
a delikátesz ételekhez szokottak is beveszik. 
A rosté yos és pörkölt mellett a krumplit 
mint mellékételt kellemesnek találják.

A krumplinak 575 faja van, s a vele 
foglalkozók ma már, midőn a kultúra fejlő
désével nemcsak háziétel és a menü egyik 
kiegészítő részét képezi, ipari célokra is 
felhasználják, sőt fontos és jövedelmező 
ipari cikkek kerülnek forgalomba ennek a 
kidolgozása által.

Szeszt főznek belőle, amihez állami en
gedély szükséges. A főzés folytonos financ- 
örködés alatt van. Boldogult Kobek István 
nagybérlő, nagybirtokos és országgyűlési 
képviselő állítása szerint a szesz-monopóli
ummal a gyáros csak a moslékhoz jut, 
melyből hizlalja ökreit. A burgonyából ke
ményítő is állítható elő. Ez bámulatos anyagi 
haszonnal jár, már annak, aki felismeri a 
kor szellemét, foglalkozik vele. Hazánkban 
ez ideig csak 8 keményitö-gyár van, holott 
képes volna 100 megélni. Már az maga is 
nyeremény volna, ha a hazai fogyasztást 
fedezné. A felesleg pedig értékesíthető volna : 
Romániában, dörög- és Törökországban.

A keményítő szükségleteket ezideig 
Ausztria, Porosa- és Németország látja el.

A verseny korát éljük. A nemzeti-mun
kát nekünk is meg kell kezdenünk, tehát 
lépjünk mi is ezen nemzetek koncertjébe, 
amennyiben nemzetünk felvirágzását csak 
igy érhetjük el. Vasúti és hajózási közleke
désünk révén megvan a jelzett nemzetek 
fogyasztó-közönségével az összeköttetés.

A burgonyából van még liszt, melyet 
cukrászaink sütemények megkemónyitésere 
használnak.

Van szörp, mely hasonló édesuégü, mint 
a méz a átlátszó mint az. — Ebből a legfi
nomabb cukrok állíttatnak elő.

Vau szá</ó-atánzat, mely állítólag kelle
mesebb izü, mint az amerikai növénymagból 
készült felfújt.

Van deksztrin, melynek keményitö-tar- 
talmát és folyadékát felhasználják a textil
iparban, a posztó- és szövetgyáraknál. A 
különböző fonalak megkeményítésére szolgál.

És végre van takarmány, melyet oly 
alakban értékesitenek, mint a lenpogácsát.

Tehát a burgonyából van: szesz-, liszt-, 
störp-, szágó s végre takarmány.

A nemzeti munka, mint jeleztem, meg
indult, vetkezzük le a pártoskodást, kiki 
megtartva politikai elveit, mert a bölcs 
Deák Ferencként különösen szükségünk van 
az ellenzékre. Ha nincs meg, pénzen is meg 
kell venni.

Tehát használjuk fel nyers ipar-termé
keinket, dolgozzuk fel magunk. Fejlesszük 
a gyáripart, mely nemcsak az egyesek 
életfenntartását biztosítja, de édes magyar 
hazánk adóértékét is emelni fogja, melyre 
ily 500 milliós kölcsönnél okvetlen szük
ségünk van.

A legrövidebb idő alatt megteremtjük 
az egyensúlyt, ha nyers terményeinket saját 
magunk dolgozzuk fel. Éa zzon számtalan 
milliók, melyet mindesideig a külföld rakott 
zsebébe, a mi ssebeinkben maradnak,



B A H S 191C julius 31.
2

Fel t.bát munkára 1 Á lmunk kemé
nyítő-gyárakat, melyeknek üaeméhea egyen- 
kint 3000 hold krumpli ke'l, bogy aa tel
jesen munkaképes legyen.

Ha e gyárakat részvények utján alakít
ják meg, legkevesebb 12 percent tirzta 
hasznot hosnak, vagy még többet is. A 
termelő pedig 3 koronájával értékesítheti 
a krumpliját.

Vidékemen 3 helyet látok, hol e gyárak 
falállithztók volnának, Bátorkeszin Kobek 
Kornél országgyűlési képviselő gyára e célra 
átalakítható volna. Stentpéieren gróf Zichy 
Frigyes volt országgyü ési képviselő úr bir
tokán lehetne a ml sík. A harmadikra nézve 
felkérem a nyilvánost ág elölt Kálmán Rudo f 
ö-méitóságát, bogy azt az udvardi határban 
állítassa fel, közel a vasúti állomáshoz.

Felkérem úgy Ksstergom, mint Komá- 
rom-vá'megye szereplő tagjai', hogy ezt aa 
eszmét karolják fel 1 Bízom benne, bogy 
ha kezet fogunk, aa eszme testet ölt.

ígérem, hogy e gyárak létesitésénél a 
szükséges felvi'ágositással szívesen szol
gálok bármikor.

Pólya Lajos.

A kenyérkeresö asszony.
— Hollósné de Groboie Bándiné lönyve. —

Hézagpótló, nagy szeretettel és nagy 
gonddal megírt könyv került a magyar 
könyvpiacra. Részletes tájékozás és Útmu
tatás, meleg baráti tantcs, tapassts laton ala
pult útbaigazítás szegődött egy kicsiny kö
tetben, a kenyérkeresö nők nehéz országut- 
jára hűséges tárául. Benne van a kezdet 
nehézségeinek megvilágítása, a haladás föl
tételei, a célhoz jutás követelései. Világosan 
mutat rá arra az útra, amelyen haladva, 
csakis egyesek szorgalmán mu'hat as elmz- 
radá". Amellett pedig minden külső for
maságon át a közélet, a kenyéradók, a 
közbenjárók szinte megtévesztő labirinu- 
sából ad kivezető szaiat az olvasó kezébe. 
Megmagyarázza, kivel hogyan kell beszélni, 
kit hogyan kell megmólitani, hova, hogyan 
kell fo.yamodni, mit, mi módón lehtt leg
kedvezőbben előmozdítani. Csak aki átha
ladt már egypár évtizeden és tapasztalás
ból tudja azt, bogy milyen könnyen dönt 
valamely küzködö ember sorsán a föllépés 
hiánya, vagy a megszólításban va ó járat

lanság, csak az tudja igazán megítélni, 
bogy mit ér Hollósáé könyve.

Mert hiszen könnyű annak, akit édes 
anyja, gondos rokon, igas barát támogat a 
létért való küzdelem kínos vergődésében. 
De hánynak jut ki a szerencse? Es a ki
nek kijut is, olyan tájékozottan, olyan kö
rültekintően lát-e kérdéshez, mint a hogyan 
Hollómé gondolta át, do gozta föl és irta 
meg. Egy anya sem tehette volna mélyebb 
érzéssel papírra as élet legszükségesebb 
tar ácsait, a hogyan a minden kenyérkereső 
nőre rövidesen nelkülöt hitetlenné váló e 
kézikönyv adja elénk.

Elsőbben az iskolai kiképzés pontos
ságát hangoztatja Hollós' é, mert hiszen ez 
az az alap, amelyre építeni lehet. A tovább
képzés szükségessége szintén világos, itt 
már azonban az anyagi tehetőség az irányadó. 
Pontosan és részletesen számol be ennél 
a pontnál minden rési létkérdésről, a bei
ratás dijáról ösztöndíjról, költségről és fölté
telekről, föl egészen az egyetemig. A csú
cson pedig, ahol az orvosnő, a közhivatalnok, 
az újságíró asszony, a könyv'árosnö, a mű
fordító, az írónő, a külőmbözö tanárnők, a 
művészi pályák lópcsözetei kezdődnek, rö
viden, frissen, fárasztó kitérések nélkül kör
vonalazza még a követeléseket is, amelyek
kel az ilyen aspiránsokkal szemben föl- 
lépnek.

És elvezet sorba a postához, a ban
kok b>, a magánhivatalokba, az ipar terére, 
a kereskedelemhez, a rendkívüli kereseti 
forrásokhoz él mindent egyszerűen, olyan 
természetesen értet meg ve ünk, hogy a leg
tájékozatlanabb vidéki kisleány is azonnal 
tisztába kei, hogy jöjjön vágyaival és re
ményeivel. A legnagyobb műveltséget köve
telő foglalkozástól le a legegyszerűbb népi
parig, a nő kenyérkeresetének minden ága
zata bele fér ebbe a kicsi könyvbe, meg 
pedig olyan bangón tartva, hogy átolvasása 
után még as is kedvet kap a kenyérkeresö 
pályákhoz, aki nem szorult rá. Már pedig 
ha tekintetbe vesszük, hogy Hollósné könyve 
hány o yan kereseti forrásra mutat rá, a 
melynek egy hitves, egy anya is kifogásta
lanul meg tud felelni, — egy uj korszakot 
látunk megnyitni a vagyontalan leányok e- 
lött. A férfiak zöme ugyanis nem annyira 
léhaságból, mint inkább gazdasági okokbó1 
nem nősül, s hogy ez mindkét nemre néi’e 
mily súlyos következményekkel jár fölös
leges bővebben fejtegetni. Ha azonban min
den tő sióméra, a legképzettebtöl a leg- 
tudatlanabl ig, nyílik valtmelyes lehető
ség a becsük tes szerzeményre, a vagyonta
lan feleség nem lesz többé fogyasztó, terhes 

gondszaporitó, hanem ellent eiöeD, család főn
tartó segítőtárssá válik.

Hollósné pompát könyve a Budapesti 
Hírlap könyvkiadó-vállalatának kiadásában 
jelent meg és Nyitrai és Társa könyvkeres
kedésében kapható Léván két korona ötven 
fillérért.

Különfélék.
— Lövészeti tanfolyamok. A hon

védelmi miniszter közli a törvényhatóságok
kal hogy az ország több helyéu a miniszter 
támogatásával rendszeres katonai lövésztau- 
foiyamokat szerveznek, melyebben as ifjúság 
vasár- és ünnepnapokon délután testedző 
gyakorlatokat végezhet, tornajatekokat űzhet, 
a katonai lőfegyver szerkezetét és celbalö- 
vést elméletileg és gyakorlatilag megtanui- 
haija továobá általános ée katonai szak
ismereteket terjesztő előadásokat hallgathat. 
Kifejti a leirat ezen tanfolyamok szükséges
ségét és kéri a törvényhatóságot, hogy az 
ilyen tanfolyamok szervezesd a maga részé
ről mozdítsa elő. — Azt hmszük, hogy var
megyénkben erre a legalkalmasabb he.y 
Léva, ahol a honvédség s annak lövöldéje 
által a tanfolyam felállítása könnyen meg
oldható ; ezért felhívjuk az illeteues körös 
figyelmét arra nézve, hogy a honvédelmi 
miniszter támogatósat a varosunkban léte
sítendő lövésztanfolyam részére kieszközölje*.

__AdomAny. A hercegprímás a ZBitva- 
bessenyői róm. kath. iskolaszéknek az ott 
fölépítendő kántortanitói lakás költségeire 
ezer korona építkezési segélyt adományozott.

_  A sorozás. Miután előre látható, 
hogy a képviselőhöz az ujoncjavaslatokat 
hamarosan elintézi és a főrendiház is már 
a hét folyamán tárgyalni lógja azokat, a 
honvédelmi miniszter sürgöny.leg reudelelet 
fog küldeni a 1 örvény hatóságodhoz, hogy a 
fősorozást foganatosítsak. A sorozás e szerint
— valószínűleg — már augusztus hó első 
hetében országszerte meg főz indulni.

— Püspöki ezüstmise. A hercegprí
más segedpuspöae, Ko/if Medard dr., aki 
Léváu is mar két alkalommal osztotta ki a 
róm. kath. híveknek a bérmálás szentségét,
— e hó 25.-én lusbruckban egész csendben 
ülte meg áldozópapaágának 25 eves jubi
leumát ée tartotta meg ezüstmisejet.

— A F. M. K. E. központi igaz
gató választmánya ju.iua 22.-au tartott 
uiesen örvendetes tudomásul vette az elnök
ség jelentését, hogy néhai Repesik János 
nyug, tanfe ügyeid 161,800 korona egész 
vagyonát az egyesületnek hagyományozta, azzal

TÁRCA.
Márta otthon...

Málta hass ment. Otthagyta a név, a 
dicsőség pályáját. Hallgatott az anyai bivó 
szóra, a visszatért ismét abba a kis fehér 
házba, ahol gyermekéveit töltötte.

Odahasa minden a régi volt. A kert, a 
virágok, a vén, árnyas fák mintha mind rég 
nem látott testvérként üdvözölték volna.

- — Hozott Isten, Márta I..
Az édes anyjz könnyezett, sirt, ahány

szor az ő megtértjére nézett. Marcangolta 
aokszor az önvád ia, hogy ö, ő merte gon
dolatával ezt a hó-tisztaságot bemooskolni,... 
est a törékeny gyermeket gyűlölte, átkozta I..

Nem, nem I — As egész csak á’om 
Volt. Márta, as ö édes kis Mártája itt van, 
as övé, —- rém azakitja el <Ő'e semmi sem.

Márta, boldog ia volt. Viassa-visasagon- 
dolt ugyan a aainpadra, diadalaira, de caak 
úgy futva, mintha valahogy nem érezte vo’dz 
megát elég erősnek,.. . mintha félt volna, 
bogy viMsakivánkozik oda. Remélte, hogy 
as anya a aa emberek szeretető elfeledtetik 
vele a művészetet, hogy egyszerű lánnyá 
•lekitják ,.,

Pár hét múlva ismerték a volt művész
nőt. A nagyasszony büszkén mutatta be. 
Nem volt azon egy vonáa se, amelyért 
pirulni kellett volna. A vidéki társada'om 
azonban szereti, lia bűnösnek mondhat vala
kit. Mártáról is megindultak aa alaptalan, 
kósza birek . . . Minden szavát félremagya
rázták ; tettei, melyek másnál kedves vidám
ságok lettek volna, — nála egész más 
jelentőségűek lettek s csak azért, mert va
laha, — színésznő volt I

A nagyasszony mindezt nem látta, a 
lánya meg, ha észre is vette, — nem mél
tatta szóra.

Az apró fondorlatok végtére is nyílt 
gyűlöletté fajultak, midőn a magáról sokat 
tartó, durva jellemű, dúsgazdag Péczely fia 
kezdett forgolódni a rő körül...

Péczely Elek jó f ú volt, de nem elég 
önálló.

A nagyasszony szívesen látta Mártával. 
Úgy gondolta, hogy jól tud gazdálkodni, 
nem hetvenkedö, elég művelt-lelkű is, 
miért ne lennének boldogok ? .. S mikor 
Elek Márta elé állt, as is mosolyogva nyúj
totta feléje fitom-metszéiü apró kezeit...

Az öreg Ptczely azonban sehogysem 
volt fia válaaztásával megelégedve. Dult-fult 

düheben. Eiiohok a nagyasszonyhoz a durva, 
kíméletlen hangon tudtára adta, hogy ő, 
nem azért gyűjtötte a vagyont, — hogy egy 
színésznő könnyelműen elprédalja,..

E pirult, majd kemény vrnásait halott- 
halványság vonta át. Az ő drága kincséről, 
az ő édes lányáról mernek így beszélni, 
ő előtte 1 ...

Hargja remegett a felindulástól, de ha
tározott kerekséggel megmondta, hogy nyu
godt ehet, mert az ö Mártája, sohse fog 
egy fillért se kérni tőle.

A házasságról a szülök ellenvetése kö
vetkeztében Márta se akart tudni semmit* 
E.ek félörült volt a fájdalomtól. £ ment 
m g egyszer a lányhoz, kért, könyörgött, — 
ez azonban hajhatatlan maradt.

Ott álltak mindketten as ósdi bútor
zat u szobában. Az alkony bontogatta már 
szürke szárnyait, hogy homályba vonja a 
mindenség körvonalait. Egy. dűl voltak. A 
fiú szenvedélyes kérő, — a lány ellenben 
büszke, makacs . . . Szavuk halk, szinte 
suttogó volt:

— Márta, vessen el minden gondolatot, 
balgaság volt... Mit törődünk mi mással ?... 
Mennyi boldogság vár reánk I.,, 
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a kikötéssel, hogy a hagyomány kamatai a 
nyitra-, hars-, konti nyeivhatár községeiben 
magyar nyelvi tanfolyamok fönntartására 
tordiitaesanak; elhatározta, hogy az egye
sület ez éviegjetemes ki zg)ülését Érseku/vár 
városában, augusztus 24.-én tartja meg ; 
jóváhagyta a központi pénztár 1909. évi 
iárószámadásait, 10,748 aor. beveteilel es 
43 737 kor. kiadással; elhatározta, hogy az 
ősz folyamán vármegyénkben ifjúsági könyv
tárakat szervez : Zsilvaapáti, Alsószelezseny, 
Never, Mahoiány, Beád, Szelepcséuy, Nem- 
csény, Garamkovácsi es Garamszembeuedek 
községekben.

— Választási mozgalom Körmöc
bányán Amint tudva vau, Lukács László 
pénzügyi- miniszter, a nagj enyedi mandátumot 
tartván meg, a körmöcbauyai keiületeröl 
lemondott s a központ dr. Werner Gyulát 
nevezte ki e kerület képviselőjének. Ez azon
ban a polgárságunk sehogy sincs inyere, 
mert meg sem tartja magát olyan bábunak, 
a me yet tetszés szerint tehet igazítani s 
így ezen eljárás ellen állást foglalva, elha
tároz'a, hogy egy helybeli, búaluát teljes 
mértékben bíró egyeznek, a vo.t ország- 
gyüiesi képviselőnek Fúy Feiencnek fog
lak felajánlani a jelö.tseget, természetesen 
munkapárti programmal, mivel ez kincstári 
kerület leven, sajnos, csakis a koimauy mel
lett foglalhat állást. F. hó 24-en tehát a 
választó polgárság igen népét értekezletet 
tartott, meiyen el is határozták, hogy Fuy 
Ferencet a jelöltségnek az eifcgadseara küi- 
döitsegueg kérik föl, minek megtörténte 
után nevezett löl is kerestetett s feikeretett, 
fogy nyilatkozat végett jelenjek meg az 
eriekezieteD. Fúy Ferenc megjelenését lel
kes éjeuzes k'aerte, aki megköszönvén a 
poigáieág páratlan ragaszkodását s bizalmát 
ki|e eutetce, hogy a legnagyobb sajnálatára, 
a kívánságnak e.eget nem tehet, mert ko
moly megfontolás uián aira az ereoményre 
jutott, hogy a koimanyzati irány az Ő po
litikai meggyőződése es hitevei teljesen 
összeierhelleu.

— Az idei király hadgyakorlatok. 
A nagy hadgyazoriatosat ez evben a galí
ciai Kaipatuk környékén terveztek, de 
közbejött akadályok miatt — mint érte
sülünk — az idén teljesen e.maradnak a 
hadgyakorlatok.

— Felső kereskedelmi iskola Lé
ván. A besztercebányai aeresaedoimi es 
iparkamara által k.aüo.t 1909. évi je.eutes 
szerint a besztercebányai telsö kereskedelmi 
iskolát 1908—1909. tanévben 183 lanuiő 
látogatta s ezen tuizsuioiuag miatt két osz
tályt párhuzamosukul ke.lett. Ez a körül

mény arra indította városunk polgármesterét, 
hogy mozgalmat indítson egy felsökereske- 
deitui iskolának Léván az állam által leendő 
felállítása iránt. Ennélfogva megbízta a vá
rosi főjegyzőt, hogy ezt mint indítványát a 
tárgyalásra készítse elő és a képviselőtes
tületnek terjessze be. — Helyeslöleg vesszük 
tudomásul a polgármester intézkedését és 
hisssük, hogy a képviselőtestület annak 
ide jen egyhangúlag magáévá is teszi az 
indítvány t, smelynek keresztülvitele nemcsak 
városunkat gazdagítaná egy újabb kulturális 
intézménnyel, de egyúttal megszüntetvén a 
besztercebányai iskola tulzsuto tságát, Bars- 
és Hontvái megyek igényeit is kielégítené és 
a hozzánk érkező felsőbb vidéki tanulók 
megmagyaiositasa által a nemzeti ügyutk ia 
hasznos szolgálatot teune.

— Negyvenéves találkozó. Szép, 
ritka és valóban meghaló összejövetelnek 
volt színhelye e hó 28.an Esztergom városa, 
ahol ekkor gyűltek össze 40 éves találkozóra 
az ottani tanítóképző ama volt növendékei, 
akik 1870.-ben nyertek taniiókepesitésüket. 
A találkozón resztvettek : Blahó Gyula, 
Ersekujvarró , — Jaross Ferenc, Léváról, — 
Ki luay Nándor, Ctcizivéröl, — Köteles Ist
ván, — Sáriról, (Pestmegye), — Köszeghy 
Ferenc, Magyar-Nandonol, — Miklóssy Imre, 
KuLszigetroi (Györmegye), — Miklóssy 
Béla, Neszmélyröl, — Álobay Gyula, Nóg- 
radpatakrói, — Kiesük JözBet, Tatáról, — 
Svarba József, Léváról, — Vágner János, 
Palástról, — Viicsek Gyula, Kismarosról, — 
Vilim József es Völgyi István, Balassagyar
matról. — A délelőtt 9 órakor megtartott 
ünnepélyes szentmise után a tanítóképzőben 
Gutsvenilt Vi.mos igazgató fogadta az inté
zetnek volt tanítványait, akiknek neveben 
Svarba József fejezte ki nagy háláját az 
A ma Mater iránt, melyben egykori tanaraik 
boics vezetese mellett tanultak meg azt ; 
hogyan kell a reájuk bízott ifjú nemzedéket 
erko.csőssegre és bsziüságra nevem és ok
tatni. Az igazgató gyönyörű beszédben 
őszinte köszönetét mondván az intézet iránt 
való meleg ragaszkodásukén, szive mélyéből 
bo.dog, ütege.egedett es hosszú eletet ivánt 
a jubilánsoknak. — A tanítóképző megláto
gatása után testületileg tisztelegtek Khán 
JáLOs egykori tanaiukiál, akit Jaross Ferenc 
üdvözöli. A 83 eves aggastyánt és volt 
tanítványait annyira meghatotta ez a láto
gatás, hogy a lansr is tanítványok köuy- 
nyekig eierzekeujü,ve szorítottak egymással 
kezet. — Hchi/ier Fetenc egyházmegyei 
iotanfeiügye.öuei Vucsek Gyula volt a tisz
telgők szónoka, akinek szavaira a fötanfe- 
.ügyelő melegen válaszolva köszönte meg a 

szives megemlékezést. Végre névjegyeiket 
adták le Svett Vilmos kir. tanfelügyelőnél, 
akit nem találtak otthon. — A tisztelgések 
után a bazilika Bakács-kápolnájába mentek, 
ahol elmondották Völgyi Istvánnak ez alka
lomra a Magyarok Nagyasszonyához irt szép 
imáját. Lefenj képeztetvén magukat, üdvözlő 
iratot küldöttek Rómába Fraknói Vilmos 
címzetes püspöknek, aki szinten tanáruk 
vo.t. A banketten — mint vendégek — je
lenvoltak : Guzsveuita Vilmos igazgató, Ber
talan Vince és Bodrogközy Zoltán tanárok. 
Az első fölköszöntöt Jaross Ferenc mondotta 
a pápára és a hercegprímásra. Völgyi István 
a vendégeket, — Guzsvenitz Vilmos és 
Bertalan Vince a találkozón résztvevőket, — 
Vilcsek Gyula Kálnay Nándort, mint a taní
tók kedves és jótékonyságban kifogyhatatlan 
nesztorát éltette. — A múlt idők feleleve
nítése mellett a legvidámabb hangulatban 
töltötték el az immár megöregedett tanuló
társak a találkozás örömteljes napját, amely 
mindnyájuk szivébe felejthetetlen és kedves 
emléknek nyomát véste a elhatározták, hogy 
öt év múlva ismét találkozni fognak.

— Uj nemes. A király Franki Ede 
nagysárói földbirtokosnak, a vármegye tör
vényhatósági bizottsági tagjának és törvé
nyes utódainak a közügyéi terén szerzett 
érdeméiért nayysárói eiönévvel magyar ne
mességet adományozott.

— Üdvös rendelet. A belügyminisz
ter a koiai házasságok ügyeben körrende
letét adott ki, melyben a hatóságokat figyel
mezteti arra, hogy szigorúan ügyeljenek a 
leány fejlettségi lokára. Tekintettel a korai 
házassagralépésbői származható bajokra, a 
belügyminiszter felhívja a törvényhatóságo
kat, bogy utasítsák a hatósági orvosokat, 
hogy a fejlettségi bizonyítványok kiállítása 
körül a legnagyobb szigorúsággal és óvatos
sággal járjanak el s amennyiben a fejlettséget 
minden kétségét kizárólag megállapítottak, 
az erről szóló bizonyítványban mindenkor 
külön említsék meg azt is, hogy az illető 
leány fejlettségi életkorát meghaladja és 
egy lö éves leány áltagos fejlettségének 
telei meg, továbbá, hogy a bazasBágkötés 
ezeu szempontból akadályba nem ütközik.

— Eljegyzés. Lnyel Gyula, az Engel 
József es b ia jóhirü lévai kereskedö-ceg- 
uek beltagja, e napokban váltott jegyet a 
trezcaeuvaimegyei Bel.uson Schlesinyer Febx 
nagybérlőnek kedves leányává!, 'lénkével.

— A községi közigazgatási tan
folyamok. Most, amikor paiyavalasztas előtt 
ali az iskolákból kiket ült ifjúság, sokan 
fogjak érdeklődéssel olvasni a következő 
útbaigazító sorokat : A községi és körjegy-

A lány hossran maga elé nézett. Az ellen
tétes érzelmek egymást öltek, t gymást szülték 
lelkebeu. Könnyek borítottak el tekintetét, 
de büszkesége még sem engedte kitörni 
azokat... Rekedtes, szaggatott, tompa volt á 
a beszéde.

— Soha 1 — faj e szó, de kimondom 
mégis, .. Örökké viselni egy megvető tekin
tetet, örökké tudni azt, hogy kényszerből 
tűrnek, ölökké viselni egy szót, meiy sért, 
mely üldözni akar . . .

— Színésznő voltam, — igaz ; de omelt 
lóvéi merek a világ elé állni. Ki mer követ 
vetni rám ? Ki mer, ki tud egy szennyet is 
találni nevemen ? . .

Ai.jon elé a lény, kire csak egy mosolyt 
is pazaroltam 1 Álljon ele az, kire csak egy 
tekintetem esett, meiy nem volt szent, nem 
tóit szigorú l , . . Lepjen az elem 1.. . Senki 
Sincs, — senki e nagy embertömegben, 
egy »e . . . Se itt fennt az élők sorából, se 
lent a kihűlt tetemek közül l... Sósy 
Málta, nem tett ballépést soha, se hírért, ee 
kincsért I — Erre esküszöm I ... Öe ki 
lógja ezt nekem elhinni ? .. ■

-— Színésznő voltam, — a világ szá
lasra, — köznapi szerepléssel, — éiöha- 
ott.,, Színésznő voltam s emelkedtem, — 

eleg ok, a fecsegő, oktalan gondolatok ke. 
lelkezéséie ... Ly szerepben elitéi a világ, 
azaz a sok kicsinyhitű. Ba nincs ia való 
tény, akad eleg ; találnak, hisz a festett 
padokat oly t omlottnak hiszik . . . Pedig a 
világ a bűn fotrása, a vetkek tengere ; 
onnan csak aa áradat ragadhat néha-néha 
egj egy®* el • • •

_  A művészet, az eszmény iség szenté
lye, temp.cma az a hely, hol lelkünk a 
lesieti zsibongó élet fölé emelkedhetik • • • 
Játszótér as erkölcs nemesítésére . . .

_  Ntm voltam vétkes, bátran szemébe 
nézhetek bárkitek... Rajongtam a művé
szetért. Elhagytam erte anyámat, otthonomat, 
mindenemet... Ereztem magamban aa erőt, 
éreztem, hogy annak születtem ... Bivtak 
haza; a színpad iránti szeretet aaonban 
sokkal hatalmasabb voit, semhogy legyőz
hettem volna ... Ott maradtam. Átok hullt, 
a legborzasztóbb átok a fejemre . . . anyai 
ajkak suttogták el ... S én magamra ma
radtam ; egyedül idegenen a nagy világ
ban ... Ez volt az én bűnöm I .. Szeretet 
nélkül bolyongtam, az otthon nem csitította 
el zokogó szavam.

— Eiiogytak végül könnyeim is, elsír
tam s midőn a legnagyobb kétségek közt 

álltam, tanácstalanul meredtem magam elé e 
mig a szenvedélyek erős áradata tombolt 
bennem, — addig én magamban, elhagyatva 
a tompa kétségbeesesben éltem ... 8 e 
gyötrő harcnak én lettem a martaléka. 
Én, . . . egyedül én I .. .

Sohse voit senki se, ki csak egy borút 
is e. simított volna homlokomról, soha... soha I

— Szerezhettem volna barátokat, kik 
vidám dőzsöléssel deiüt hoztak volna, . . . 
mosolyt, . . kacajt ... ob, de ennek ször
nyű áta lett volna I . ..

Az omló lezuhanással fenyegető mere
deken egymagámban jártam ; még sem men
tem hasa. — Pedig tudtam, hogy várnak ; 
tudtam, hogy bocsánatot nyerek . . . Nem 
tudtam lemondani a művészetről, .. , álma
imról, nem, nem l ...

— S nagy, ünnepelt lettem. Nevem 
tisztelték, egy homályos lehelet se borította 
énem . . , Es volt a legnagyobb diadal. Aa 
egyszerű, tapasztalatlan, ifjú lány egymaga 
járta végig a göröngyös utat, — legyőzte, 
ellentállt a kisértések ezreinek, magasra 
hágott anélkül, hogy osak egyszer ia lebu
kott volna . ..

— Asután, engedtem aa anyai hivószó- 
nak a hazajöttem; — de látom, hogy a 



löi állásukra qualifikáló köze. közigazgatási 
tanfolyamokra az vehető fel, aki • fögímná- 
■iumi vagy föreáliabola VIII. osztályát vigy 
•■■el egyenlő rangú mát középfokú iskolát 
vagy megfelelő katonai tanintézetet tikere- 
■en elvégzett. A kereskedelmi akadémia ét 
felsőkereskedelmi iskolák elvégzése csak az 
érettségi vizsga letétele esetén jogosít a 
tanfolyamra való fölvételre. Az említett 
iskolák elvégzése után valamely községi 
(körjegyzői vagy rendezett tanáCBU városi) 
jegyzői irodában eltöltött legalább egy évi 
gyakorlatot kell kimutatni, amiről szóló 
biionyitvány aa alispán aláírásával hitele
sítendő. Felvételi vizsga nincs, tanitói okle
vél alapján felvételnek helye nem lehet. A 
jelentkezők augusztus 26—-31.-ike között 
mutassák be okmányaikat a közig, tanfo
lyamok igazgatóinál, a fölvételt elutasító 
határosat ellen 3 nap alatt a belügyminisz
terbe! lehet fölebbezni. Évi tandíj 40 korona, 
mit a belügyminiszter igazolt szegénység 
esetén aa előadói kar javaslatára elenged. 
A tanfolyamok közül a Bzombathelyi, kassai 
és nagybepskereki kurzusokou internátusok 
vannak. A stombatbelyi internátusba 40 
bennlakó hallgatót vesznek föl teljesen in
gyen vagy as illetők tehetsége szerint való 
mérsékelt díjazásért. 25—30 hallgató mint 
bejáró ingyenes ellátást kaphat. A nagy- 
beoskereki tápintézet 50 hallgatóra van be
rendezve. Teljes fizetéses hely havi 30 
korona. Ingyenes hely van 15 s vantias 
havi 10—20—2ó kor. fizetéses helyek is. A 
kassai tanfolyamon közös etkezö (menss) 
van, hol havi 30 koronáért étkezest kapnak, 
a saegény hallgatók el'átása ingyenes. 20 
bennlakó réizére internátus van berendezve. 
Minden tanfolyamon azonkívül ingyenes or
vosi segélyben, tankönyv-, stipendium-segely- 
ben részesittemek a hallgatók. A jelentke- 
aéaek a a kedvezmények uánti kérvények 
benyújtása egész napon át történhetik. A 
személyes jelentkezés és fölvétel augusztus 
26—31.-ike között megy végbe. Azoknak, 
kik a tanév megkezdésekor ka-onai fegy
vergyakorlatot vagy szeptember hónapon 
túl nem terjedő tényleges katonai szolgálatot 
teljesítenek, ha fölvétel vegeit » jelzett 
időben (ang. 26—31) tsabáiyszeiüen je eut- 
keanek, megengedtetia, hogy csak a fegy- 
vergyakorlat, illetve a tényleges kamn»i 
szolgálat bevégzése után kezdjek meg az 
előadások látogatását.

— Gyáklhlr. Még fel ítm száradlak 
a fájdakm könnyei, amelyeket fartli Lász
lónak e hó 17.-én bekövetkezett haiala 
aajtolt a mélyen sújtott ssülök es rokonság 
szemeibe s már is újabb, megrendítő csapás 

rágalom, ■ tévedt balvéiemény, mely pályám 
kiséri, rám is leboritotia lút iepiet..,

— De Márta 1...
— Nem, ... ne szóljon ellent,... tu

dom. A művésznő ne teljen le útjáról soha, 
mert aa átlag-élet tömege n<m fogja sohse 
megérteni ; hanem csak megtiporja, elí
téli 1 . .. Feledjen el . . . könnyű lesz ., e 
Gondolja, hogy Lünös voltam, gondo jón 
bál mit.., nekem, mindegy lesz . ..

— Márta 1...
— Hagyjon el I ... Én iz elmegyek, 

visszatérek a lenézett, megvetett, festett 
falak küaé, azok az en 1. gmeghitfebb ba
rátaim, azok adjak majd vissza nyugal
mam . . . Szegény . . . saegény any ám 1 . . , 
De ö is meg fog érteni l ... 8 ha, valami
kor hall hirt rólam, ha majd egykor, talál
kozni fogunk még,... feedje el, hogy 
iimert . . . Mondjuk azt, hogy sohse láttuk 
egymást 1...

Márta e.ment. As ifjú meg zokogva 
temette arcát tenyere be, a úgy erezte, bvgy 
aa a lány elvitte életét, csak egy árnyékot 
higyott, mely fásult, tompult, mely gondol- 
kosni se tud ... De már késő minden, . . . 
veszve, halva a legszentebb á.om I. ..

Forencxy Paula, 

érte őket. E hó 27.-én délelőtt a kesergő 
csa'ád József nevű fiát vesztette el. A 20 
éves, rendkívül szorgalmas fiatal tanítónak 
elhunyta, akit a halál hosszas szenvedés után 
ragadó t ki a rövid idő alatt kettős és nagy 
veszte.éget ért család köréből, — váró’- 
szerte mély és őszinte részvétet kePett. A 
jó ssü ők és testvérek nagy bánatára adjon 
enyhületet a hit vitassa. — A család gyász
jelentése a kővetkező : „Partli JózBef és 
neje szül. Bíró Berta ú^y * saját, valamint 
gyermekeik : Lajos, Béla, Partli Béláné ízül. 
Barna Erzsébet s az összes rokonság nevé
ben fájdalomtól megtört szívvel jelentik, 
hogy forrón szeretett fe'ejthetetlen fiuk, il etve 
a legjobb testvér ésiógor, Partit József oki, 
tanító életének 20 éveben hosszas erenvedés 
és a végső szentségek buzgó felvétele ufán 
f. évi julius bó 27.-én délelőtt 8 órakor 
vissza adta lelkét Teremtő Istenének. A 
kedves halott drága fö dí maradványait f. 
évi julius bó 28.-án délután 6 órakor fogjuk 
a róm. kath. egyház szertartásai szerint a 
pihenő helyre kísérni. A boldogult lelki üd
véért az engesztelő szentmise-áldozat f. évi 
julius hó 29.-én reggel */,8 órakor fog a 
plébánia temp ómban megtartatni. Keit Léváo, 
1910. évi julius hó 27. ód. Lelke találjon 
nyugalmat Jézus legszentebb szivében 1*

— Annából. Vihnye fürdőn — mint 
értesü Uuk — az ott igen szép Bzámbau 
üdül - nyara ó gyógyuló fürdőközönség mu- 
lattatáeára a fürdöigazgatóság ma egy hete 
Annabáit rendezett, amely — úgy mint az 
előző években tartott mulatságos — leg
többje — igen szépén sikerű t.

— Áthelyezés. Harsághy Nál.dor, 
pénzügyön főbiztos, aki kei év előtt Lé
váról Pnvigyere lett kinevezve, most szol
gálati érdesből Pnvigyéröl Érsekújvárra 
hely estetett át.

— Tüzeset. Körmöcbányán e hó 25.-én 
reggel — m nl értesülünk — valószínű eg 
gyújtogatás következtében tíeich vaiOsi er- 
döőr haza kigyuladt. Az eidöör es csaladja, 
valamint a nála lakó nyaralók alvásukból 
felriadva ciupán életüket menthették meg ; 
a házban minden elégett.

— Táncmulatság. a Kath. kör — 
mint értesülünk — auguszius hó 14,-en saját 
helyiségeiben, a könyvtár javára szinielöadé?- 
sal is má« müaorazamokkal egybekötött 
zártkörű »ancmulatsagot rei det. A reBZieles 
mü.or a meghívón lesz közö.ve.

— Jóváhagyott alapszabályok. A 
beiügymiunzier a Baismegjei Kozaigi és 
Körjegyzők Egyesületének alapszabályait a 
bemutatási jóváhagyó zaiadekkal ellátta.

— Felhőszakadás és jégeső. Vasár
nap virradóik, •m.aor tá.uua is egesz nap 
őszi idő tóit, — óriási fe.höszakadas vonult 
végig Artameyyén, amely sok he.yen áradá
sokat és a telesekben nagy károkat oaozott. 
Aackubin legnagyobb reeze es számos köz
ség víz alatt vöt. — Ugyancsak vasaruap 
reggel istonyú orkán dühöngött Körmöcbá
nyán ; a percekig tartó eiös és süiü jégeső 
tönkretette a véleményeket es a gabona- 
nemüeket.

— Agyonlőtte a férjét. ISchütz Já
nos szabóseged e hó 27-en deiuiau a Kc- 
han utcátau levő Tioolt-aorcsmabau boioz- 
gatott apósával Kosztulányi Józseffel es só
gorával itj. Konoanyi Józseffel. Később a 
korcsmába jön Schüiz felesége es mert fel
szólítására félje azonnal terű táv oson a 
korcsmából czivódás kerekedett közöttük. 
Esősben az asszony zsebéből egy kis f.o- 
bert-pisstolyt vett elő, amelyet Laci La ho
zott basa. Amint a migtöiiou pisztolyt mu
togatta, ez a rendőrségtől nyírt értesítés 
szerint — állítólag Véletlenül — elsült s 
golyója BcLüizöt a szive táján olyan sú
lyosan megsebesítene, hogy azonnal ösaae- 
eaett és sebe következtetőn a korhsztian 
meg azon éjjel mégha.t Az eset sióéi itese 
vegeit a rendőrség lolytaija a nyomozási.

— XlUOVeiéa. A magyar igaiságúgy- 
miniaster Bereizlc Gyula i eia pestv.deki 
törvényszéki dijnozoL a köimövbáuyai járás
bírósághoz végrthajlóvá nevezte ki.

— A világbékc biztosítása. Egy 
ttáinfeiyes lranoia izp szel int eddig mar 
négy nagyhatalom szövethetett a vnagbeke 

fenntartására. Ezek : Anglia, Japán, Oroza- 
és Franciaország. Ha ezek a nemzetek ki
tartanak, akkor a világbékének olyan biz
tosítékai vannak, mint még soha ezelőtt.

— A községi bírói tiszt uj feltétele. 
Különös határozatot hozott a csaoádmegy. i 
Nagylak képviseőtestülete. Kimondotta, 
hogy községi bíróvá csak az választható, 
akinek legslább 20 ezer korona vagyon 
van. Csanádmegye törvénybató ági köagyü- 
lé e ezt a maga nemében eddig páratlan 
határozatot jóvá is hagyta.

_  Eljegyzés. Mactímísz Ödön lév. i
m. kir. adóhiva a i főtiszti eljegyezio Dukesz 
Micikét Léván. *

— Tanítók figyelmébe. A Pesti 
Hírlap miilemuun alapjából 8sent István 
napján kilenc olyan derek magyar néptaní
tót fog 60—60 korona jutalomban részest 
teni, akik az országnak nemzetiséglakta 
helyein hazafias szellemben működnek s a 
magyar nyelv tanítása, valamint a nemzeti 
érzés növelése körül érdemeket szerzettek. 
Ezen jutalomért vármegyénk állami, községi 
es fe eaezeti tanitói és tanítónői is pályáz
hatnak a kir. tanfelügyelő utjáo. Pályázni 
lehat augusztus hó 15.-ig. Az eredményt a 
Pesti Hírlap aug. 20.-iái számában fogja 
közzé tenni.

— Vásár. Léván ez évi július 25.-án 
tartott országos állat.á-árra feihajtatott szar
vasmarha 2135 drb ; ló : 1841 drb ; juh : 
2600 drb ; sertés : 108 drb ; kecske ; 8 drb ; 
az mar : 3 drb ; összesen : 6695 drb. Ezek
ből eladaiott szarvasmai ha : 1127 drb ; ló : 
629 drb ; juh : 1734 drb ; kecsae : 8 drb ; 
szamár : 2 drb ; ö.-szrsen ; 3587 drb.

— Gallér és kézelők drágulása. 
Az osztraa fehérnemű gyArosok egyesülete 
kibocsátott egy körlevelét, melyben keres
kedő vevőikkel tudatja#, hogy gyapot es 
általában az emelkedő ülemköltségek miatt 
foiyó évi julius hó 31.-tca áremelkedés állott 
be. Egyúttal kiemelte az egyesület, hogy
O. M. enemű iparban eJlegalacsonyabb árak 
voltak edd.g s gy a psekéiy áremelkedés 
indokolt.

— Meghívó. Kreutz Gyula hadapród 
iskolai tánctanár növendékeivel 1910 aug. 
7-én (vssarnvp) a Katb. Kör .dísztermében 
tincvizsgát rendez, melyre a n. e. közön
ségét tisztelettel meghívja. Kezdete: I. cso- 
poit növendékeinek d. u. 1/t ö-töl , a 11. Cso
port növendékem, k este cgáuyzeue.

üiuialos lóilemenj.

s a kormánynak

lókat és illetékeket

4271/1910 szám.
■ 

Hirdetn^ny.
Miután az 1910. évi január hó 1-sö 

napjától kezdve iöznádott exltx Alapot a 
kepviseiohaznak mai napon tett intézkedése 
által meg leit szüntetée a a kormánynak 
1910. év végéig indemmtást adott, — ezért 
most már az állami 
a városi adópénztár (köteles elfogadni es 
behajtani.

Miért fölhivom Léva r. t. város adófi
zető polgárait, hogy & 1910 évi és esetle
ges eiözö tartozásaikéi, a városi adópéozt ár
ban befizetni szíveskedjenek, — a városi 
adóhivatalt pedig utasítom az adók besze
désére és eset eges behajtására.

Léva, 1910. évi julius hó 27.-én.
’• ZBódLofflx Xastjoa, 

polgármester.

Lévai piaciárak.
Bor Bt v esető ; Kóiya Jóm ef rendőr kap ’tány

Busa ro.-xnástancéai 17 kor. — fill. — 
18 kor. — Kétsaeres 15 kor. — fill. 16 
bor. — fill. — Rozs 13 kor. — fill. 14 áoi.
— fill. — Arp 1.2 kor. — fill. 12 kot. 
60 üli. Zab 14 kor. — fill. 14 kor. 20 fill.
— Kukorica 12 kor. 60 fill. 13 kor. 20 ül.
— Lencse 19 kor. — fill. 20 aor. — fill. — 
Bab 16 ker —. fill. 16 kor. 6ü fill — Kő
ié* 13 kői. — fili. lg kor. — fiJL



1910. juliu» 31. 13 A 2R s 5
Az anyakönyvi hivatal bejegyzései

1810. évi juliu. bó 24-tól 1910. évi julins hó 31-ig.

Születés.

A szülőt oere A
 

gy
er

m
ek

 
ne

m
e |

A gyermek 
neve

Székei>váii Jái os AAúcs E. leány Margit
Kustán István Váiady Ilona leány Margit
Berkó István Holló Anna leány Auua Amália

Fr dmaim Isidor Re sz Jozefii fiú
Melicber Sándor Sin bl E. leÁDy Mátia

Házasság.

Vőlegény e: menyasszony neve Vailása

Szabó József Kovács Ilona r. kath.

Halálozás.

Az eliiüüYt neve

Kovács Péter 
ifj. Partli József 
Schütz János 
Fridman

Kora A halál oka

65 éves
20 .
40 ,
7. ór*

Elgázolás
Tüdővész 

Tüdővérzés 
Koraszületés

Nyilttér*)

M OLL-FELE
LS_E I DLITZ?PORd
Enyhe, oldó háziszer niiudazoknak, kik emésztés 
zavarokban és az illő ’ életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenvednek^

Egy eredeti do|oz ára 2 korona.

Vidéki gyógyszertárakban kérjük X«£oll
készítményeit.

ü báziszet 
származó 

ek ellen.
CX.

becjörzsöies,
elismert, régi jóbirn 
szaggatás és bülésb 

mindennemű betegs
Eredeti üveg ára

Kapható mmdeu gyógyszertárban 

 

és drogériáján,
Föszetküldesi ly MOLL A. gyógyszerész.

Cs. kir. udv. szállító, Becs, 1. l’uachbueu 9.

ameriksi 4 üiáp*< 
"{jw rekü hajlók odn) 
eiauo. Cím e lap Inad 

Ponyva és zstk 
nagyoiuemu kbaÖLBigrn

•e Dogcari (2 ko
ri) ma.sio . zárkózottéi 
dóhivatalában

vén, Saéchényi-utca 3. 
val etemben Ponyva 
teaetet lettaitettóm, 
juuí rurskUrral kap 
kölCBÖLÖzéere, mint 
kok ée ponyvák. M 
teljesítésűt ebre ib 
való tisztelettel Fr

Ez úton is bá 
torsodom a 

értesíteni, hogy Le
st in alatt, a pósla- 
Zsákkölcsonsö lu- 

yva, zsák éa egyebb 
ólaiban, hol is úgy 
dssra kaphatók zaa- 

bizaeaim legpontosabb 
ztositva, maradtam ki
mer Mór.

qp

B

fe

Védjegy: ,llorgonyl‘ "ZKl kW
A Linimeni.jCapsici comp., 
a Horgony/Pain-Expelier jFpótleka
egy régjónak biwnyult házisxer, mely már 
sok év óta legjoft bedörzaölésnek bizonyult 
köszvénynél, Húznál és meghűléseknél.

FigyelmezÉtéa. Silány hamisítványok 
................... ftskor óvatosak legyünk és 

ledeti üveget fogadjuik el, 
(ny“ védjegygyei és a Richter 
[ellátott dobazba van osoma- 
[ vegek ben K —.80, K 1.40 és 
^szólván minden gyógyszer- 
ó. — Főraktár: Törők József 
izeréeznél, Budapest 
partin íz „Amy souliisr, 

Elisabethstrasss 5 nen.

miatt bevfe 
csak olyan 
mely a „Kar, 
oénegyxé,8< 
golva. Ára 
K 2.- és ú 
tárban kaphi

I

DLRlcitiri 
PrMI

A BEÁLLÓ 4anÉVR.T! 

Leányotthonomba 
korlátolt számban felveteek polgári leánvis- 
b ni A tv a Án énexlLLLl_ , 2 X ‘ 1_ ' ' 1 *örnoi kezimunka-tan-

‘1 tapasztalataimmal 
dg 100 kor. Felvétel

kólába ób továbbképző . ___
folyamra járó leányokat akiknek felügyele
téről 30 évi pedagógiái tapasztalataimmal 
gondoskodom. Havi dg 100 kor. Felvétel 
aug. 15.-ig. Német társalgás, zene éa idegen 
nyelvek tanítása, torna* tánc, kirándulások, 
modern vezetés. MegkjreséBek cirnzendök: 

özv. Komjálhy Jenóné 
ál). polgári-leánySko'ai igazgató.

Romáron, Kapitány-utJa 26. — Vasúti ösz- 
szeköttetés fát felöl.

Stabil ő z g ó p.
Egy jó karban ílevő stabil gőz

gép Tielt-féle kazánnal, 12 lóerőre, 
jutányos áron eladój

Tudakozódni [ J
.......................... ___________________________  

TCíflAó Vlí? M|Dgorló-utcsa 17.
aaXaiUU lldiáu szálai mai kor igényéi
nek megtelem baz, meik 4 szoba, sonyha, 
fürdő-szoba, kamra, pindee, nagy üvegezett 
folyosó, melkk-épületbei egy cseléd szoba, 
mosókonyha, két udvsf, konyha kert no
vember l-töl bérbe adót (megjegyzendő két 
lakásnak is használhatód Feltételek Tokody

lehat Czibulka
Kálmánnal Ujbátya

Imre háztulajdonosáé tudhatók meg.

Uraim! Xt.'
BZÖrÜ pretu tsj njulan 
kent 2 hónapos 2 k< 
6 kor. Pokorny Józi 
u. p. Q.ramszentkerest

ggal nagy haszonra 
szert, ha ezüst 

hói hozatnak. Paron- 
:., 4 h. 3 kor., 6 b. 
ef k. tanító. Lutilla 
t.

3209/1910 tlkvi szám. 1
Árverési hirdetmény.

A lévai kir. járásbiróság Sínt tlkvi hatóság köz
hírré teszi, hogy özvegy Kibs ílihalyue szül. Kiabuza* 
Teréz végrehajtaiónak Kis Ist^n és tarsai végrehajtást 
szenvedők ebem végrehajt* sí i|gyeben benyújtott utó- 
ajaniati árverési kérvény íuiyUn a nevezett végrehaj
tató javara 365 korona töke, tűnek 1909. évi október 
hó 22 napjától járó 5% kamítai öl kor^s 30 fillér 
eddigi per, végrehajtási es szeres kereti valamint a 
meg felmerülendő további költségeknek kielégítése 
végett 1881. évi LX. t. ez. i|4 § es a Vhn aiapjan 
az utóajaulati végrehajtási arvjresi a végrehajtást szen
vedőknek a lévai kir. jarasbmwag területen Magykalna 
hözseg hatarabau fekvő es a jbagykainai 42 szijkvben 
A 1 sor 164 brszam alatt tetteit ingatlanukra es «z 
ezeu épült 42. ő. i. számú lüuukra mely a végrehaj
tást szenvedettek közül 3/9 íeszben Kiss István, 3/9 
részben Baila Józsefné Kiss Alá na, 1/9 részben Platt 
Gyula, 1/9 rtszben Dombi jfeiosná Platt Auua, es 1/9 
részben Platt László neveu^ neveztetik 189^ korona 
kikiáltási árban az arveiíjt elrendelte még pedig 
akként, hogy ezeu határnapon az iugatlau a megálla
pított kikiáltási árnál alacsF uu “ 
fog és hogy zen árverés . 
özvegy Kiss Mihályné síül 
bekebelezett özvegyi jog nef 
az ingatlanért a kikiáltási í

prtott kikiaium árnál alic.knyabb áron eladatur nem 
fog és bogy zen arverte aiial a jelzett ingatlanra 
özvegy Kiss Mihályné sínt Klabtxai Teréz javara 
bekebelezett ózvegyr iog ned lesz enulve. Amennyiben 
az ingatlanért a kikiáltási ájnal magasabb igerel nem 
tétetnék, akkor az utóajánlttot telt Kiéin Náthán le.a 
vevőnek nyilvánítva meg naesetben ia ha az uloaján- 
Isii árveréshez meg ütni jeftuue.

Ezen nyilvános birói 
hó 17 napjan délelőtti 9 
hazánál lesz megtartva.

Az érvéréiül ez* üdékul 
kikiáltási árának 107t-át . 
évi LX. t.-cs. 42. §-abau j 
és az 1881. 8833. bz(
kijelölt ovadékképes < 
kezéhez letenni vagy 
értelmében a bánatpénznél 
leges elhelyezéséről kiállitcL. —-—*-----
átszolgáltatni, mely kötele®ttség alól esak a vhn. 21 
§ ában megnevezettek var “u u'w

Azon árverelö, ki i 
Ígéretet tett, ha többet ig 
nyomban a kikiáltási ár 
tott bánatpénzt az általa,1 
lékáig kiegészíteni, mert 
eleget nem tesz, Ígérete 
haladéktalanul folytataud arv.re.beu többé reszt nem 
vehet.

Kelt Léván a kir. flrásbiréság mint telekkönyvi

Irveiés 1910 évi augusztus 
arakor hagykalaa köueg

ik tartoznak az ingatlanok 
kszpeuzben vagy az tbbl. 
iz.tt árfolyammal számított 
„ I. M. K. ». í-ábau 

e^kpapirban a kiküldött 
r JMl. övi LX. t.-cs. 170. J-a 

a bíróságnál történt .10- 
azabályazorü elismer vényt

Jak kivéve.
[kikiáltási áruál magasabb 
frui senki sem akar, köteles 
Százaléka szeiínt megáilapi- 
Ígért ár ugyanannyi srasa- 
| ha ezen kötelezettségének 
gyeimen kivül marad és a 

r a . ..LL_Z tinin

hatóságnál 1910. évi jui M hó !«• napján. Hoffmaun

A kiailu íny
•k. kir. albiró.

hiteléül*

Dodek
kir. tlkveaetd.

Ősidőktől 
hán esett

fogva siappa^nal tisztítjuk a ru 
foltot, szappai 
testünket, si-.a 
a fog és száj1 
orvosi tudoir.i 
tása szerint. É 
Mentből fog 
kedveltsége, i 
marja, mégis 
habja nem u« 
zöleg tartósai

>aí tartjuk tisztán 
ipán a legjobb szer 
losásra is a modern 
íty legújabb tani
ehető tehát Sztraka 
sappanjának köz- 
lely az Ínyt nem 
erősen desinficiál, 

loritó, sőt ellenke- 
_ üdítő hatása eljut 

fogközök legeirejtetAbb zugába is. E

I

a ._B_____ —o j----------------  -_o  — _
szappannak köszönhetjül, hogy kellemetlen 
szájszag s fogak romlási i____isi nincs többé. Ára 
gyógyszertárakban 1 k<r, 3 drbt. 3 kor.-ért 
bérmentve küld Sztraka iy ógyszerész Mohol. 
— Kapható: „FeketeFSas“ gyógysaertár- 
ban Léva. t

T?1 * Já 1* Jt h Baias* utca 8 szám
AXaQ.0 4 szAából és mellék-
aeiyiségekböl álló ház sAbadkézböl eladó.

Kiadó lakds. Jötérbőj cs kamará- 
ból álló modern udvari lakás vízvezetékkel 
Ozman-tér 3, számú hálban kiadó.

Egy jé házból valozfiú, a jövő tanévre 
teljes ellátást kqfehat egy helybeli 
intelligens családdal. Címe a kiadó- 

hivtJalban --------rnq.
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BORATKA
J pattan,
V stb. a fiad

kiütés
Rágnál mind- 
H, különösen 

■s időko ában 
V s az arcz rut 
et okozzák. 
Ja javulás a többszöri vér- 
Izése á tál válható, amely 
ítél többet nem r.oz Aiert 
géneknél a vér rossz beteg- 
ut alig tartalmazhat addig, 
betegségről van sző. mely- 

|etescn az Orvos közremű- 
kségcs. Tisztán kozmetikai 
rg aira kell ügyelni, a meg- 
R esténkint a zsirpdrusokon 
|i egy mosakodás szükséges, 
: meleg vízben a

Zucker féle szjb. gyógyszappannal 
a használati titasltdí szerint. Ha a bőr lehám- 

nlszappan használatával egy 
Is csat. Zuck1"’1' ezappan és 
gnálatával egyetemben alkál
im ig a bőr sima lett, amely

■nyel jár: Mitesser. bórzsif, 
■stb rövid Időn belül eltűnik, 
• ba, gyöngéd, egészséges és 
la baj vissza ne jöjjön, a 
1 tyógyazappan, a Zuck ■>. 
ttzappan áll .ndő használata
■ ajánlatos.
ilkövetkező különbségre kell 
■igyelni;
■ os gyógvazappanja a leg- 
.wgyobb. Darabja 150 kor.

gyógyszappanja hatásá
éi) gyengébb Darabja I kor. 
■Ikrem tzsírtalanító) a bőr-

két ncT'j 
akifcjő< 
forduló!

^'■lUrT^a kinéz^ 
Falusi nézetek szerit| 
tisztitő teanedvek éli 
azonban a reménye] 
éppen fiatal szolid cl 
s^ágerjesztő anyagól 
míg itt egy valóságig 
nek kezelőre teiniől 
ködöse amúgy is szí 
szépség ápolásnál ><u 
levő zsiradékíciesieil 
át eltávolítani l-ziitl 

lehetőid

lani kezd, a-kor a’ 
Idelc fel kell hagyni 
Zuck ''■'•krém na&t 
mázunk mindaddig,1 
után a Ztacker-fd 
használatát ismételi 
nagyszerű eredmérl 
pattanás, ba>na folfl 
a bőr sima, tiszta, d 
feszes lesz. Hocy| 
Zsckar-féle azabaJ 
krém és a Zuck J

A megrendelésnél aj

Zucker azabad. 35?| 
hathatósabb és légi
Zucker szabad, 15'
bán és mennyiségébi
Ehhez való Zuck"'____ _ ... u VWI.
krémek gyöngye, lil- tubus ára 2.50 kor., kis 

tubil 1.25 kor.
]K«>h.tóí i

KNAPP IGNÁCZ (drogériájában Léván.



Uj lisztraktárrrLoserth Dezső
fűszer-, csemege, bor- 

L É V A, Kossuth
ÍB3 ásv.-viz kereskedése.
Xajos-tér J. szám,

lsen friss ami. Prágái sodar-Naponta friss feliagott. Telj
Naponta friss teavaj. C<szárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Napon

szepességi virsli. Dél

Finom cnioriai. — ia ki
Idei friss töltésű ási

Jutányos ári Gyors

L friss bécsi, frankfurti és 
reczeni füstölt kolbász, 
^ekötfl jutányos árban, 
lanyvizek nagy rak»ara
6s pontos kiszolgálás I

Dús választék Í Jutányos árak.

[ÓR

ponyva e$ zsák
kölcsönző in

Ezúton is bátorkodom a nagyjrdemíí közönséget ér 

 

t.siteni, hogy Léván, Szécheníi-utca 3. SZ. alatt, a 
postával szemben ponyva es fsákkölcsönzö intézetet 
létesítettem ponyva, zsák és Bgyéb jutaárurakcsrral 

kapcsolatb: n, hol is úgy kölcsönzésre, mint eladásra

itositva, maradtam
Jettel
ZR. JNZE Ó F<-

FROMMER

5o o0

tejcsarnok
Léván Petőfi-

Klein. ékszer

ca 2. szám
üzlet írtéi lett-

kaphatók zsákok és ponyvák! Megbízásaim legpon 
tosabb teljesítését előre is biit

kiváló tisztel
FROM JNZE J

Házigomba ellen Q
retten elismert bizten SERPULIT. $

0
0 
ó 
Q 
0 
0 
$ 

ooeooÖ

egyetlen elismert bizt, 
szer a |
Kiváló szakférfiuak, a b«- 
és külföldi sajtó által ajánlja 
számtalan esetben kitűnőin 
bevált a 
hutása biztos, házigombát 
házigomba ellen véd, eruelle 
rendkívül olcsó.
Felvilágosítást szóval s i: is- 
ban ad a

-------- ---------------O i —--------------

!! Üzlet áth. lyezesü
Közel egynegyedévszás d óta fennálló

BUTORRAKÍÁROMAT,
kárpitos és asztalo

Báthy-utczé 
helyezteti 

s kérem a n. é. közönséget, 
támogattak, hogy engem ez< 
ben is, ahol úgy a lég módi nebb, mint a legol
csóbb berendezések is válás

becsű pártfogásával sz

műhelyemet

1. sz. alá
át,
akik közel 25 évig 

uj üzlethelyiségem-

ö.

In

; a

SERPULIT 
SERPULIT 
SERPULIT

SERPUL T
Budapest, VI 1

R T. 
réz-körut 38 
0—81.Telefon

Prospektus lug-sásn. ée bérraentvs.

hatók, további nagy- 
encséltesseuek.

Stein >r József,
butork -skedö LÉVÁNbutorh

Ét 
<\o< 
j

mezőgazdasál 1 és varrógépek 
~ nagy raktá i LÉVÁN. ■

Piactéren, nagy kitér désíí gépraktárom céljára 
újonnan épült ház

állandó ;
van berendezve, melyi ik megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vé 
mindenkor szívesen Iá 

zatokkal kél
Hazai gyár

u. m, HOFHEBR <
cséplő készletek, G.
nagyságban, valamim

....  gep«k i

iüiap
inban nagy választékú

gépkiállítás
il kötelezettség nélkül is — 
>m és szakszerű magyará- 
tséggel szolgálok, 
mányu gépek
i SCHBANTZ féle gőz- 

ANZ-téle motorok minden 
A minden e szakba vágó 
ea géprészek z:

>Zi

§
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0
0
0 
0 
0

elsőst^Legjobb sütem
fagylalt, jegei
A gyakori álemberei gyakorlati kísérletek

! alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
tninrlssfl Okvőatárrl nAarAnunÁI

fényes €
Minden gaz 'a kérje saját érdi
tartalmazó is mertetéseket árajárt ltot, melyeket készséggel küld a

Szív., figyelmébi

alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

zdában

minden gazdasági növénynél 

redményeKet értek el. 
iába, ezen szakvéleményeket BÚDJP2ST KÖBÁNT4ITRÁGYA8ZÁRITÓQTÁR 

luisyl. Sch elrsiapl ti T ru ot| ladapait, 11, Qiiti-tt 11, ma.
Mind.n hirdetéshez uj itaKvéltménz van mellékeivel

A szárított slktóstrágya hízó serté- 
■■-a—,, nem egyéb,

i>n szárított és meg- 
ganaj. Ez a csupán 
ín származó trágyá
tok trágyaanya- 

ás pedig Könnyen 
an, miért is ez a 

___ telepítések, vagy 
ültél sek felsegitésénél, 

és és bujtásgödrök 
itünö szolgálatot 
szőlőben a sertés-

sck után szárni 
mint mesterségi 
Őrölt tiszta sert 
szemes eleség t 
féle rendKivü 
got tartalmaz 
oldható anyaf 
trágyaféle flatí 
elmaradt f" 
továbbá a dór 
trágyázásánál 
teljesít. Homo

Nyunafoif Kyifjíi fs Ijifb t. 4. gyorsíajtójan Léván.

trágya és a supe ihosphat együttalkal
mazása n e lett .z istállótrágyát telje
sen nélkülözhet lk. Szilárd Oyula, 
a hg. Esterházy féle ászári szőlőbír
tok kezelője. Ás ír,


