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A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI ás TÁRSA r. t.

A lojalitás.
Ha van nemzet ezen a földkerek

ségen. mely uralkodója s általában az 
uralkodócsalád iránt feltűnő, de igaz 
szeretet- és tisztelettel viseltetik : ak
kor sz a nemzet bizonyára a magyar 
nemzet. Hiába kerestük ennek a pár
át. Ha a külsőség tekintetében ta'án 

van ia vetély társa, de bensőség ezem- 
pontjából bizonyára felülmúlhatatlanok 
vagyunk. Nemzetünk szemére senki 
sem vetheti, hogy konspirál, hogy a 
monarchikus korroányíormát gyengí
teni törekszik. Eszeágában sincs ez 
nálunk senkinek. Szóval, a dinaszti
kus hűség a magyar nemzettel össze 
van forrva s hagyományos sajátság. 
De nemcsak megvan, hanem ügyel 
arra is, hogy ez meglegyen, hogy ez 
megmaradjon s épen azért ápolja s 
felhasznál minden alkalmat, hogy ezt 
kimutassa s hogy például szolgáljon 
a késő nemzedékeknek ’8, miszerint 
ők is igy cselekedjenek ; lévén ez en
nek az államnak, ennek az országnak 
egyik fő erőssége! Ámde őseink arra 
is vigyáztak s az utódok úgy is cse
lekedtek mindig, hogy a nemzetnek 
ez a lojalitása át ne csapjon a szélső
ségbe s ne legyen belőle meghúnyász- 
kodás, rabszolgai alázatosság A kellő 
határt tehát mindig megvonta, mert 
tudatában volt annak, hogy a ki
rályt, mint aki az államot képviseli, 
feltétlenül megilleti a tisztelet, de csak 
annyi, amennyi egyenlő féltől őt meg
illetheti. A nemzet jól tudta s ma is 
tudja, hogy a hatalomnak, a jognak 
a forrása ö maga ; igy te hát kegye
ket is csak ő osztogathat és minden kegy, 
ami a trónról kisugárzik, a nemzettől 
származik s a nemzet megbízásából 
gyakoroltatik. Akkor tehát, amikor az 
uralkodót tiszteletével, szeretetével ei- 
halmozza, önmagát tiszteli meg es 
szereti s igy természetes, uem lehet 
szolga, nem lehet meghunyászkodó 
önmaga iránt sem, mert csak magát 
kisebbítené. A magyar nemzet tehát 
önérzetes büszkeséggel s jogainak tel
jes tudatában kell, hogy uralkodóját 
tiszteletével s ragaszkodásával kö
rülvegye !

Sajnos, vannak magyarok, akik 
ezt figyelembe nem véve, ha tehetik, 
alattvalói feltétlen megadással, az ön- 
érzetlenségnek az apotbeózisával dob
ják, ha dobhatják a nemzetet a trón 
zsámolyához. Ez ízléstelenség s undort 
kelt nemcsak a nemzetben, hanem bi
zonyára még abban is, akinek az szánva 
van! Nem érthetjük tehát azt a nagy 
nekivaló rugaszkodást, ami a delegáció 
részéről, október 10. én véghezvitetett. 

Mi volt neki a célja, mit akart vele 
elérni ? Nem gondolta meg, hogy a 
világ is, meg a nemzet is gondolkozik 
8 van aDDyi esze s gyakorlottsága a 
gondolkodás és tevékenység terén, 
mint neki ? Miért vágta magát hasra? 
Ki kívánta ezt ? A nemzet vagy a 
király? Egyik sem. Mindkettő sokkal 
magasabban áll és sokkal komolyabb, 
minthogy ilyesmire igényt tartanának, 
ilyesmiben örömet lelném k! Az a vi
selet a lemondás politikájának s a 
kézcsókra való járásnak az inkarná
ciója a igy nem csoda, ha minden 
nyomorúságunknak az embereknek a 
gonoszsága, gyengesége, szolgaiassága 
az oka! Különben is, teljesen felesle
ges a delegáció megnyitásánál a trón
beszéd. Hisz ez állam az államban ! 
A delegáció nem törvényhozó testület, 
hanem a törvényhozó testületnek csak 
a kiküldött bizottsága. Az 1867. XII. 
t.-c. erre vonatkozó rendelkezései más
képpen nem magyarázhatók, mert más
különben jogfeladás az egész intéz
mény. Elég baj, hogy igy kezdették 
s most igy kell folytatniuk!

De ha már igy van s a tróube- 
széd elmulaszthatatlan valami, hát 
akkor, amint a trón beszéd átrevideál- 
tatik, átnézendő ezután a delegáció 
elnökéé is ; mert ba ez igy folytat- 
tatik, akkor kisül a szemünk a szé- 
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irt ne higyjük ám azt, hogy nem 

figyelnek meg bennünket. Dehogy is 
nem ! Első sorban kinevetnek bennün
ket az osztrákok, akikről éppenséggel 
nem állítható, hogy az Uralkodót nem 
tisztelik és szeretik. Aki Ausztriában 
járt s különösen Bécsben, annak fo
galma f'n arról a testvéri, bizalmas, 
de önérzetes viseletről, ahogyan ott a 
lojalitást kezelik.

Hiszen az osztrákok már is csúfo- 
lódnak, hogy különös jelent ég, ami
kor az uralkodó neheztel, akkor a 
magyarok a iegalázatosabak s legtöm- 
jénezőbbek! Lám, a szertelenségnek 
ez az eredménye. Nevetségtárgyává 
teszik egyest k az egész nemzetet s 
azt akarják elhitetni, hogy az egész 
nemzet igy érez; pedig az nem igaz, 
ez ráfogás ! A nemzet öntudatos önér
zetes és senkinek sem a szolgája !

Ilyen gyászmagyarokra tehát 
nincs szükség! Ideje volna, hogy a 
magva is kivesznék; mert ezek azok, 
akik mindent elmérgesitenek, félreve
zetnek s az igazi megértést lehetet
lenné teszik !

Tessék keresni egy államot a vi
lágon, mely a szabadságnak, az önál
lóságiak a tudatában leledzik, vájjon 
elmondana-e egy szolgai beszédet ural-

gyentől

kodója előtt ? Kötve hisszük, kezdve 
a kis Szerbiától a nagy Angliáig. 
Miért? Azért, mert ezek tudják, hogy 
a nemzeteknek ősi ereje elpusztítha
tatlan ; minden erő, hatalom nála ke
resendő s hogy e hatalom gyakorlá
sának alkotmányos jogát átruházta az 
uralkodóra s igy akkor, amikor azt 
önérzetes tisztelettel és szeretettel kör
nyezi, önmagát is tiszteli meg ugyan 
ve'e ; de a szolgai meghunyászkodás, 
a szemeknek a hálától való cseptetése 
hozzá méltatle !

Minden becsületesen gondolkozó 
nemzetnek jogainak az öntudatában kell 
lennie, azokat érvényesítenie s azok 
szerint élnie kötelessége ! Egy nyala- 
kodó nemzet azonban pusztuljon a 
föld színéről, nehogy veszedelmes, nép
fosztó ragályokat terjesszen!

V. F.

A kepezdei ut.
(Reflexiók a umlt nzám haMonrinJi cikkéhe®) 

Karafiáth M. dr.

Hat év előtt, midőn a tanítóképző 
helyéről folyt a vita, a Kálvária-begyet 
je'ötem. N- m ismertem sem a „városunk 
vezető férfiai*-nak nézetét, sem a „köz
hangulatot.1'

Az épületet a báti-uttal párhuzamos hom
lokzattal, az ez esetben kisajátítandó pin
cék és magtárak mögé terveztem.

A Ká váriára építés eszméje később 
győzött. Egy délután nekem is jutott a 
megtiszteltetésből, részt vehettem a hely
színi inspectióban. Csakhogy akkor az én 
tervem már el volt ejtve. A jelenlevők — 
lehet, bogy a hasonc'mü cikk írója, azokat 
érti a „városunk veze'ő férfiéi" gyűjtő név 
alatt — art a helyet jelö'ték, ha talán nem
i) mértanilag ugyanazt, amelyen a képző 
most áll.

Hogy ezen elhelyezésnek mik a követ
kezményei, azt már akkor Ehetett tudni. 
Tervi m nem tett volna l ülőn utca-nyitást 
szükségessé. A megvalósult terv azonban 
első sorban az épitési anyag a he'yszinére 
való szállithatés céljától utcaryi’á-t, illetve 
építést követe t. Ez bele került rgy csomó 
pénzbe. A városnak fordult hcm'okzat pe
dig, magától értetö'eg, a másik, a város 
fe.’ő! oda vezető utcát követeli. Ez a lo
gika kényttere, ep úgy, mint az, hogy ez 
utcának nem szabad tekervén} esnek lennie. 
És ha „idealista, beszéd" nek tartja is va
laki, amit itt mondok, nem tehetek róla: 
elmondom, még pedig azok védelmére, akik 
a logika kényszerét megértik és érvényre 
sieretrék juttatni. Lehet, fogy nem fogok 
e téren a „köt angulat’-tal találkozni, de 
az sz o bajé, ) . ! em tudja, mit értsen • 
logika kényszere alatt,
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Azok, akikkel non a helyszíni in- 
spectiou együtt voltam, bizonyára már ak
kor is tisztában voltak tervük kényszer
következményeivel. Ismervén őket, tudom, 
bogy ök ia kívánják a várOB szépészetileg 
való fejlődését. Nem kell, hogy ebben ide
alisták legyenek. Ha pozitivisták vagy ob- 
jectivisták, realisták is, stb., kívánniuk kell 
e fejlődést, mert ezzel az anyagi emelkedés 
karöltve jár. Meg vagyok róla győződve, 
hogy az ő eszmekörük nem tűri a vidéki 
kis város szűk korlátáit és azokon túl ter
jed, hogy megfigyelték azon törvényszerű 
igazságokat, melyeket a városok fejlődésé
nek megfigyelésekor fel kellett ismerniük. 
Nem vagyok szerencsés azt arrogálhatni, 
hogy az utcanyitás kérdésében ismerem 
„városunk vezető férfiai" ezidöszerinti .gon
dolatait" és „érveit," de ha a cikkíró ugyan
csak azokat értette, akikkel akkor együtt 
voltam, akkor vagy ö csalatkozott, midőn 
azt véli, bogy gondolatai és érvei szókéi
val fedik egymást, vagy pedig — ha igaz, 
amit ö vél — én csalódtam bennük.

A cikkíró számadatait nem vetem alá 
számfejtésnek, még ha ezzel inpraktikus 
idealista gyámjába esem is. Csak az esz
mét vetem oda, propagandát igyekszem 
neki csinálni. A kérdés fináncialis olda
lával nálamnál arra bivatottabbak foglal
kozzanak.

Nézetem az, hogy oly teleprajzi vál
toztatásoknál, meiyek fejlődő városnál szük
ségesekké váltak, mindig a jövőt kell szem
mel tartani. Ha az ember ez elvtől eltér, 
könnyen követhet el hibát, melyet aztán 
félszázad alatt sem lehet helyre hozni. így 
például: ha a város az u canyi.áss:| beha
tóan foglalkozott volna, idejekorán megve- 
hette volna a Pogány-féle ház jobb szom
szédjától azt az ócska, rozoga házat olcsón, 
melyet nem rég újra felépítettek és most 
már igen drágán tartanak. És ehhez ha- , 
sonió konzekvenciák származnak minden 
megoldás halogatásából.

Azt is vallom, hogy a hol a város fej
lesztéséről van szó, nem ezabad az anyagi 
áldozatoktól visszariadni, de még kevésbé 
szabad a közönséget töltik vísszíriasztani. 
Az ilyen Áldozat, a milyenről most esik szó, 
meghozza a rosg* gyümölcsét, ha nem is 
ma és közvetlenül, hát meghozza holnap és 
közvetve.

Igán helyes, amúgy á tálában, ha va
laki a „közhangulat kif-jezöje akar lenmu 
akkor, midőn a közhangulattal bizonyos 
társadalmi ierdeségek vagy a köz terén ta
pasztalt visszásságok gyógyítására akar be
folyni. Helytelen azonban, ha valaki a nkö’- 
hangulatu csalhatatlanságában hisz és azt 
ezért feltétlenül támogatandónak véli. Avagy 
bslyes volt-e, m rt közhangulat volt, az a 
gyűlölettel telitett fanatizmus is, mely 
Krisztust a keiesz'fára ju tatta ?

A cikkíró dicséri a buzgóságot és tö
rekvést, melyet az uj utca megnyitásának 
érdekében kifejtetni iát. Ha ez a dicséret 
őszinte, és nem csrk konveuc oná is frázis, 
akkor igyekeznie kellett volna, hogy a köz
hangulatot e kérdésnek megnyerje. Cikkiró 
őszinteségében azonban nem hihetek, mart 
m'eiőtt az utcanyitás me lett működöket 
buzgóságukért megdicséri, egyszeiüen oda 
veti, hogy oly utca megnyitásába „a város 
nem mehet bele, mely neki nem szükséges 
és nem hasznos. . Ez nagy szó, és mi
dőn ily nagy szóval akar az ember érvelni, 
akkor ba is kell bizonyítania, hogy az az 
érv megá’lja-e a helyét. Ami tor a Honvéd
utca meghosszabbítását képező két uj ház
sor még nem volt, szükségtelennek látszott 
ott az utca nyitása. Üzleti ele'messég u cát 
nyitott és íme rövid idő a'att kettős házsor 
emelkedett az utca mentén. És kérdem 
merné-e valaki állítani, hogy ebből nincs 
a városnak haszna? Ha a wközhangu!at“ 
állítja ezt, nem csudá'om, a közhangulat se 
nem csalhatatlan, sem a dolgok mélyébe 
nem bir és tud mindig látni. Da ha valaki, 
kinek önálló Ítélete is lehet, állítja, hogy a

Honvéd utca maghosszabbításából nincs a 
városnak haszna, azt már csudálom, mert 
oly egyént nem képzelhetek a nemzet
gazdaság alapfogalmának ismerete nélkül.

A Honvéd-utca példája csak amellett bi
zonyít (itt ad oculos) amit minden egyebütt lát
hat az ember, t. i. hogy az utcának szánt köz
tér mentén házak épülnek és hogy — ha 
az utcának szánt köztér szabályos, egyenes, 
jól járható úttest — a mentén épülő házak 
is ennek megfelelők, nem liheinek zugokba 
rejtőzködő viskók. A rendes, modern kül
sejű és beleejü épületben pedig szíveseb
ben lakik az ember, az ilyen épüiec köny- 
nyebben bérbe adható és jobb kamatozó. 
Iiy ház tulajdonosa, mert pénzét okosan 
fektette jobban jövedelmező ingatlanba, 
könnyebben viselheti a közterhe'et, sőt 
aránylag nagyobb közterhet is viselhet. Az 
oly város pedig, amelynek magának forgó 
tőkéje nit.es s amely fejlődését a polgárai 
közteherviselő képességétől teheti csak füg
gővé, csak a mag. érdekét támogatja, ha 
lakói köztehsrvise ö képességének gya
rapítására minden tisztességes ét okos esz
közt igénybe vesz.

Tehát én is „nyugodt higgadtsággá," 
és ,'e'jes objektivitással* vélem a „város 
ügyei." nem „kezelni* de „érdekeit* szol
gálni, még ha „körültekintő okossággal* 
dicsekedni nem is merek, midőn önzetlen 
gondolkozása polgártársaim komoly megfon
tolásába ajánlom a ‘anitóképzöhöz veze*ö 
uj utca nyílásának kérdését.

Helyreigazítás a „Képezdei ut“ cimü 
közleményhez.

A .Bar." cimü lap előző számában a 
képezdei ut címe alatt megjeleni cikkben 
az foglaltatik, hogy én az én lakásomat 
még néhány hénap előtt tízezer koronáért 
árultam.

Ezen állítás valótlan, mert én nem né
hány hónap előtt, hanem néhány év előtt 
árultam a házamat és pedig az 1906-ik év 

TÁRCA.
Jaross Ferencnek.

— Tanítósága 40. évfordulóján. —

Negyven csatába vitted
Kicsiuyke sergedet;
Zúdult read utadban
Sok vész és fergeteg.

Tudxtlauság hadával
Vivád szent harcaid:
Szíred a szád volt a fegyver, 
Zászlód a tiszta hit.

Isteu- a hazáért tetted
Mindazt, amit tevéi,
3 nemez munkád jutalma
Volt mégis azolgabér,

Máaok mellére hullnak
Sok csillogó jelek:
8 te abban lelsz jutalmat, 
Hogy mindnyájunk szeret.

Ne tedd le még a fegyvert, 
Csatákat nyert vitéz.
Bár hősöknek nyugalma
Kád már moaolygVa néz.

Ne tedd le még a kiizdéa 
Győzelmes zászlaját.
Légy hűséges családfő, 
Polgár s nemes barát.

Kedélyed napja hintsen 
Kugárt sokakra még.
Toliad nyomáu a múltról 
fialjanak rsgék.

Maradj még, ami voltál: 
Tauitó«mes leiünk:
8 leszünk boldog mi is, lia 
Negyven csatát nyerünk.

Tóth Jstván.

Tanító-gyűlés.
A Léva-vidéki Róm. Kath. Népnevelők 

Egyesü ete 1910. nov. 3.-án Aranyosmaróton 
rendes közgyü'ést tartott, melyen aa egye
sület tagjai rendkívüli nagy számban vettek 
részt. A közgyüés előtt, 9 órakor, Pintér 
Károly apát-plébános szentmisét mondott, 
amelynek végeztével a jelenvoltak a Him
nuszt énekelték el.

Czukrász Póza fonomimikája.
A templomból az állami népiskola első 

osztályába vonmtak a találók és tanítónők, 
ahol Tomcnány né, Czukrász Rózs, a tonomi- 
mika lelkes kezdeményezője és buzgó ter
jesztője vonzó, érdekes, élénk és kedves 
gyakorlati tanításban mutatta be azt a fé
nyes eredményt, melyet módszerével 6 hét 
a'att elért spró tanitványsinál. A bámulatos 
eredmény mindenesetre megtette hatását, 
mert a fonomimikától eddig idegenkedő 
tanítókat ia megiyerte a módszernek. A 
gyakorlati tanitással kapcsolatban a közgyű
lésen értékes felolvasást is tartott Czukrász 

i Róza „Az olvasás-tanítás módszerének fejlő- 
désé“-röl. A nagy értékű iejtegést, ameyre

alkalomadtán még visszatérünk, a Népne
velők Egyesülete sajtó utján többszörösití, 
hogy mindenki megszerezhesse.

A közgyűlés.
A közgyűlés, melynek lefolyása mind

végig érdekes volt és feltűnően magas szín
vonalon állott, 11 órakor kezdődött meg a 
vármegyehál termében. A terem zsúfo ásig 
megtolt az egylet tagjaival és vendégeivel. 
Megjelentek a gy ülésen Quzsvenitz Vi.moi 
főO'y bázmegyei helyettes folanfelügyeiő, 
Jomcsángi János kir. tanfelügyelő és Majláth 
István alispán. Olt volt az aranyosmaróti 
állami polgári leányiskola tantestü ete. As 
újbányái álami népiskolából tizen vettek 
részt a gyűlésén. A jelenvoltak száma, 
mint'gy 3C0.-ra tehető. Az egyei.ület jeles 
elnöke, Pá\hy László prépost-p'ebánoe, rá
mutatott megnyitó beszedőben arra a sok 
veszedelemre, melyekkel szembe keli azáll- 
mok a vallásosan hazafias tanítóknak. A 
felekezeti tanítóknak nem szabad bele sod
ródniuk abba az erkölcstelen irányba, mely 
az észt műveli csak, de a szívet nevelet
lenül hagyja. A szabadkőművesek, szociál
demokraták és anarchisiák aknamunkáját, 
melynek célja kiölni a leikekböl a tekintély 
iránt való tiszteletet, hogy terjedjen a 
valláBtalanság és ne uzetköziiég, minden 
erőnkből sikertelenné kell tennünk. A ren
dezett gondoláiú megnyitó beszéd végeztével 
üdvözölt) az elnök az egyházi és állami
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előtti években, a mikor úgy voltam elha
tározva, hogy Léváról elmegyek — de mi
után ezen elhatárolásom megváltozott ezóta 
a házam nem volt eladóvá téve. Valótlan 
az ia, hogy én házamat tízezer koronáért 
árultam — mert ennél jóval többet kínáltak 
is érte 8 nem adtrm cda.

A fentjelzett időben tizenháromezer 
koronára UrtcHrrn a bázrmat — ez volt 
utolsó ára s ba nőst r nnél va.'imivel .öbbet 
kérek érte, ez onnan van, mert látom, hogy 
házrrn környékén a házak értéke általában 
véve emelkedik a város fejlődéti arányának 
nyomán — igy senki sem veheti rossz né
ven, hogy én is többet kérek a házamért.

Még egy megjegj zteem van ez az, hogy 
ha a szomszédnak a telkebül egy két négy
zet ölnyi hely elesnék a képezdei úthoz, a 
bel éppen a szomszéd ólai vannak, ezen öl 
helyért az egéBz telket kisajátítani nem 
leend kénytelen a város. Ily jogszabály 
nincs sehol a kieajáli'ási törvényekben.

Végül pedig tájékozásul meg kelt em
lítenem, hogy határ az én Irzam nem püs
pöki lakás — de azért egy teij’S aszóba-, 
előszoba és konyhából áló ház, » melyhez 
két nagy pince és ietál'ó is tartozik, éven 
kénti bérertéke minimum ezer koron s igy 
tehát megfelelő a vételári értéinek.

Tisztelettel _Pogány

Katonai tanfolyamok szervezése.
A bor védm niszter még a nyír folya

mán leiratban hívta föl íz összes törvény
hatóságokat katonai tanfolyamok létesíti- 
sérc. A közönségnek egy része már ismeri 
ezen tanfolyamok rendeltetését és igazán 
áldásos voltá'.

Nem ka'onsi szolgáltatásokról, vagy 
anyagi áldozatokról van ezó. Sőt I Épen a 
kítonaság nyújt hasznot e Kérdésben a 
lakosságnak. Tudjuk, hogy az ifjúság testi 
neveli se az utolsó éve.kl en mi y fon'os 
kérdéssé f j'ődött az egéiz vi ág pedagó
gusai szem, ben; m ni.y t á doznak, Különö
sen a kü földi auamok, a fej őd eben ievö 

ifjúság fetti nevelésére, edzésére. De ez 
s.m uj dolog. Bsnne van a históriában. ' 
hogy az ókor legedzettebb. testileg legerő
sebb népe a rpáttai volt. Nos? bogv is ne
velték a spártaiak gyermekeiket ? Ugyebár 
nem rótták ee buktatták míg azért, mert 
tornásztak, v'vtrk. rportot űztek? Hanrm 
az álltm vette kezébe az ifjúság tes’i neve
lését és nevelt vseegészségü herkuleseket.

Emlékszem még kis diákkoromból egy 
latin mondatra: „mers ssna in corpore 
saco*. Ép testben ép lélek. Ez volna a 
gyermeknevelés ideálja. Nagyon helyes. 
Azonban napjainkban as ép, erős, egész
séges test mind ritkább kard lenni és pe
dig csakis azért, mert a fejlődésben levő 
fiatal testnek nincs alkalma az edzésre, 
erősödésre. Az iskolai testgyakor'atok vajmi 
kevés haszonnal járnak. Nem is csoda. Pél
dául itt Léván a fögimnáz umnak torna
terme sincs, tornatanára eo ipso nincs. A 
kegyesrendi tanárok kénytelenek az eiöirt 
tornatanitást végezni, azt is csak a mele
gebb évszakban. A hetenkint három dél- 
u'ánra előirt játékdélutánok pedig abból 
állanak, bogy az ifjúság kivonul az amúgy 
sem egész-éger levegőjű vásártérre, hol kö
zülök 10—lö-en egy footballnak nevezett 
labdát rugdalnak, a többi unatkozik, vagy 
kényszerűségből labdázik és várja, hogy 
mii-or mehet már haza. Sőt a testedzésre 
rendelt idő alatt lopva memoritereket ta
nul. Hogy az ilyen jatékdélutánra a gyer- 
mekiiju nem kedvvel megy ki, az csak ter
mészetes.

Ht a középiskolában igy megy a test
gyakorlat, ugyan milyen lehet azoknak a 
testi nevelése, akik nem járnak iskolába ? I 
Például az iparostanoncoké és a fö dm vés 
ifjuiágé ? Similyi-n. Oiülnek, ha kevés sza
bad idejükben henyélhetnek és tetejébe 
hsviOuU .u kártya éa egyeb Jegkevcslbe 
sem orz ölesni mesitő szórakozásokban lelik 
örömüké .

De nemcsak a fiatal, még úgyszólván 
gyermekkorban levő iparos vs földmi ea 
ifjúság nélkülözi a testet és leiket erősítő . 
spoitagakat, hanem a serdül ebb iparos
segédek es földmiveslegények is.

Hí mo.t az ilyen fiatal ember katona
sorba kiről, borz»dva vonul be a csapat
hoz, aho* ízt kívánjak tő é, hogy tudjon ■ 
tornászni, ugrani, futni, puskával löm és : 
govdo tozni is. Persze, rossz ebbe bele j 
szokni annak, aki sobasim próbálta. Bezzeg,

aki ügyet, é'etreva'ó, annak nem is fárad
ság az ujonckiképzés, az oktatás, és rövid 
idő a'a’t csillagot is kap a gal'érjára.

Dl nemcsak a katonasággá' veszi hasz
nát az ember a testi ügyességnek, edzett
ségnek. Az edzett ember egészségei, mun
kabíró, jókedvű ée termésie.esen, életre
va'ó is. Higiénikus szempontból méltatni e 
kérdést nem az én feladatom. Azt azonban 
prakszisból mondom, hogy óriási kü'ömbség 
van a katonai szolgá'atra bevonult újoncok 
külső kinézése és ügyessége közt a bevo
nulás papján és mondjuk, három hónap 
múlva. Minek kösíöuhe’ő az ? Annak, hogy 
három hónap testgyakorlate, mértékletes 
életmódja az elcsigázott legényből is edzett, 
erős katonát tud csinálni.

Ezt akarja elérni a honv miniszter a 
polgári életben, amidőn olyan tanfolyamik 
szervezésére hívja fel a törvényhatóságokat, 
melyekben az ifjúság társada mi helyzetre 
való tekintet nélkül, edző, erősítő gyakor
latokat végezzen, a puskával megtanuljon 
lőni ée elméleti oktatást éa útmutatást nyer
jen a test edzésére, erösbitésére ; későbbi 
katonáskodásának idejére pedig már o yan 
szellemi tökét gyűjtsön, ami csak hasznára, 
könnyebbségére fog váln;.

A törvény hitóság e célra vegyes bi- 
zothá’ot választ, melyben a szakelőadói 
tisztet egy, a legközelebbi katona, vagy 
honvédállcmásról kirei dalt és e célra kü
lönösen alkalmas tiszt tölti bo.

Az egyes tanfolyamok azután községen- 
kint, vagy testüietenkiut alakulnak. Például 
Léván külön tanfolyam a gimnazisták, külön 
a képezdésrek részére, kü ön az iparos t»- 
noucok és föidmives fiuknak és ismét ta>án 
a katb. Legeiyegyesüie’.Lek, esetleg a ke
reskedő ifjak egyesületének, majd a keres- 
kedő-tanoncoknak. Lám, Léván 5 — 6 tan
folyam is létesülhetne.

A vidéken talán hözsé. enkint egy tan
folyam is elegendő lenne.

Minden tanfolyamnak lenne egy veze
tője, erre alkalmas, talán Iratonaviselt em
ber. Például a lévai tanítóképző tornatanára, 
ki ez ntén tartalékos tiszt, intézetének ka
tonai tsntolyama mellett még egy tanfolya
mot is elvezethetne. A főgimnáziumba a 
lévai honvéd tisztikar szívesen adna egy 
vezető tisztet. A többi tanfo yamuak veze
tőit a bizoitrág jelölné ki. Az összes tan
folyamoknak azután útbaigazítással, felügye
lettel siolgáina egy, Léváról hixü dött hon

tanfelügye.őket és a vármegye a ispánját. 
Vaszary Kolos bíbor őst hercegprímást és 
Zichy János gr. kultuszminisztert táviratilag 
üdvözölte a közgyűlés.

Jaross Ferenc ünneplése.
Jaross Ferei-c, lévai igazgaióianité, a 

Levavidéki Rom. Kath. N pnevelök Egye
sületének alelnöke most ünnepli 40 éves 
tanítói jubileumát. Ebből az alkalomból 
megható módon ünnepe te a közgy .lés a 
veterán pedagógust. Tomcsányi János kir. 
tanfelügyelő ünnepi beszédben ecseted a 
tanítói pálya nehézségeit és vázolja azokat 
a sikereket, melyeket 40. évi útja alatt 
Jutass Ferei c aratót’. A kötelességiudás és 
a munka féri.a volt minden időben. Ez el 
nyerte meg mások nagyfokú tiiztelitét, 
imely lehetségessé te te, bogy az iskolán 
kívül is tanítson, tevejen, szóra! oztaeson 
és jót tegyen. Jaross Ferenc Lován kezdte 
meg tanítói működését évi <0 fr‘. f zetés 
mellett ; ma ugyancsak ott ig.zgató-tanitó. 
Fe többségének e kitüntetése érdeminek a 
juta ma. Léva város társrdami intézményei 
között ahg akadt olyan, rmelynea létesíté
sében vagy fenntartásában részé ne volna. 
A „Dslárda*, a „Műkedvelők társasága*, 
az Önkénné Tűzoltóétylel“, a „lanorcis- 
ko u“, a „Tanoncottbou“, as „Iparotoivasó- 
köf“, a Kitti. Legényogy et*, a „Casino* 
mind o y íniéami nyék, amelyeknek törté
netében Jaross Ferenc neve előkelő helyet 

foglal el. Végül üd.öiö te a kir. tvnfe'űgye ö 
az ú> nepeltet Dem isik zz egyetü et nevében, 
hanem a kultuszminiszter kusti dőlésében is, 
akinek meleghangú leiratát az egyesü et 
elnökének adta át pub ikálás végett. liáthy 
László, elnök, jelenti, hogy a kegyelmez 
föpasztorunk is e ismeréssel adózik az érde
mes tanítónak. A heic.gpr.mas leirata; 
4920/1910 bzám.

„Tekinteti* Tanitó Ur! Ötömmel értesültem, hogy 
Uraságod a folyó évben ünnepli népnevelői műkö
désének 40, évét. Megrág: dóm ezen alkalmat és úgy 
a valláserkölcs, mint a iiazafiaa uépuevelés terén 
példás buzgótággal, lankadatlan kötelességludással, 
teljesített eredményes működése fölött teljes meg
elégedéssel ’ejezem ki löpásztori elismerésemet, szív- 
böl óhajtva további burgó és eredményes munkás
ságára a jó Isten sokszoios áldását. — Jóiudu áltál 
maradok: Budapest, 1910. október bó 26.-én Va- 
erary Kolos s. k. bibornok, hercegprímás, eszter

gomi érsek*.
A miniszter leirata ;

92809/1910 szám.
„Barsvármegye kir. taufeiügyelöjéuek jelentéséből 

arról értesültem, hogy Tekintetességed a legközelebbi 
hónapban tölti be tauitóí szolgálatának 40-ik esz- 
lendejét. — Örömm 1 használom fel ezt az alkalmat 
a.ra, hogy Tekinlotessegedet melogeu üdvözölve, a 
népoktatás terén k fejtett eredményes munkásságáért 
és kiváló érdemeiért elismenaemet uyilváu-tsam. — 
Budap st, 1910 október hó 6.-én. — Zichy s. k.

A herco.priaiás jókiváuatsit Guzsvenitz 
Vilmos svemelynoo is to ni cső ta. lifvc- 
zötték mag a tanítóiig r evéber, lürgönyileg 
p.dig az általános tani'óegyesülbt éa a lévai 
izraelit, tantestület ueveboc.

A tamlóképiés államosítása ellen.
A „Magyarországi Tanítók Országos 

Szövetsége** azt a határozatot hozta, hogy 
kívánja a tanítóképzés nlamoiitáBát es o 
határozatot úgy tüntetik fel, mint a msgyar- 
orsiági összes tai iiók ba erozaiát. Fokoáy 
lsivan láutortanitó felhívja a közgyüés 
f gyeimet arra, hogy a szóban forgó egyo- 
sű et nem azonos a „Magyarországi Tauitók 
Szabad Egyesü étévé'. * Ez utóbbiak törek
vései, céljai tejesen immorálisik, azért ezt 
az egyesületet szóra sem érdemesíti sz elő
adó. Az országos szove'seg hziarozata ellen 
pedig tiltakozása hívja fel az egyeiü eiet. 
Nem lehet megengedni, hogy 50—00 tanitó 
a „ M.gyarorszagi Tanítón Országos Szö- 
ve ségo“-nok cégéré alatt, anelkü, hogy 
megkérdezték volna a szöveség kebelébe 
tartozó egyesületeket, úgy rokismirozzák 
a határozatukat, hogy azt az összes magyar 
tanítók hoztak. T.ltakozuunk kell a hatá
rozat eiien is mint olyan e leu, ame<y a 
tauszabidasgnak durva megsértése és sz - 
kitás ezereves történelmi fejlődésünkkel. 
A me^okoiás ügyes kifejtése után, amely
hez Guzsnevitz Vilmos és l’eszely Ferenc 
is nagy szaksvatottsaggal szóltak hozzá, * 
köxgyü és egyhangú sg huz.aj.ru t a követ
kező határozati javaslathoz:

A Lévavidéki Idám. Kath. Népnevelők 
Egyesülete a 'lamtóeyyesülelek Urssdyos tizö- 
vetseyének f évi uuyus.tus havában a nép- 

huz.aj.ru


4 BARS 1910 november 6.

védtiszt, aki, mondjuk, havonta egyszer 
részt venne a kiképzésben.

A főgimnáziumban és képeidében az 
előirt játékdélutánok volnának e célra fel
használhatók. A többi tanfolyamok vasárnap 
délutánonkint 1—2 órát sientelbetnének a 
kiképzésre.

A kiképzést az egyes intézetek éa egye
sületek akár saját helyiségeikben, akár a 
gyakorló téren, vagy más, erre alkalmas 
helyen végezhetnék. Sőt Léván a zászlóalj- 
parancsnokeág a laktanya modernül bér n- 
desett Jöszobáját, torna- és vívótermét, a 
lövészethez pedig a lövöldét is rendelke
zésre bocsátaná.

A kiképzés anyaga felöleli : 1) a test
edző tornagyakorlatokat, tornajátékokat, 
2.) az egyes katona kiképzését úgy sárt 
rendben, mint talán a harcban, 3.) a katona
puska berendezésének ismertetését, annak 
használatát, 4.) a lövészet oktatását céllövés 
gyakorló és élestöiténnyel, 5.) Útmutatást 
az egyes sportágak művelésére és a test 
edzésére, 6 ) általános érdekű katonai elmé
leti ismereteket, a védtörvény, a hadsereg 
Bzervczéeének ismertetését és erkölcsi hord
erejű hadtörténelmi események előadását.

Az oktatási tervezetet a törvényható
ság választotta bizottság a szaké öadóval 
egyetemben állapitaná meg. Az oktatáshoz 
szükséges fegyvereket és löszért a honvéd
miniszter ingyen bocsátaná rendelkezésre.

Ilyen katonai tanfolyam vármegyénk
ben már van szervezve Vihnyepeezerény- 
ben ; a szomszédban Se'mecbáryán a főisko
lai ifjúság kebelében. Azonkívül az ország 
összes középiskoláinak majdnem fele már 
megalakította ezen katonai tanfolyamokat 
és ezen tanfolyamok általános megelége
désre működnek már évek óta. A legrégibb 
tanfolyam Zi'sbon a főgimnáziumban van. 
Már 9. éve áll fönn.

Ha csak kis érdeklődést is mutat a 
közönség, rövid időn belül a vármegye terü
letén majdnem minden községben lehetne 
felállítani ilyen tanfolyamokat. Persze Lé
vának kellene jó példával elöl járni, azután 
Körmöcbánya, Újbánya, Aranyosmarót, Ve- 
rebéiy, Nagyszilé, Zseliz es a többi nagyobb 
községek szervezhetnék. Léván itt a hon
védség, van alkalom bőven a szervezésre, 
oktatásra, eredmény elérésére.

iskolai tanitólc és tanítónők képesítése tárgyá
ban holott határozatot a legnagyobb mérték 
ben rosszalja, ezt elitéli s a leghatározottabban 
tiltakozik az ellen, hogy e határozat a tanítók 
egyetemének akarata gyanánt nklamiroztassék.

B határozatról a kath. tan tok közokta
tásügyi tanácsát aszal értesíti, hogy az at 
ország összes kath. taniló-egyesületeit hasonló 
határozatok meghozatalára h vja fel.

A társas ebéd.
A pénztári jelentés tudomásul vétele 

után a pénztárnoknak a felmentést meg
adta a közgyűlés. A jövö évi közgyűlés 
helyéül Lévát határozták meg. A közgyű
lés után Benkovics vendéglőjébe gyűltek 
mintegy 130-an. Ott a meglehetős szűk 
helyen a szerény és drága ebéd alatt fesz
telen jókedv uralkodott. A felköszöntökben 
nem volt hiány. Báthy Lász ó, egyesületi 
elnök, a bíboros hercegprímásra és a vallás
éi közoktatásügyi miniszterre, iletöleg 
ezeknek jelenvolt képviselőikre, Guzsvenitz 
Vilmosra és íomcsányi Jánosra emelte po
harát. A kir. tanfelügyelő Báthyt, mint as 
egyesület elnökét, az egyházi h. főtanfel- 
ügyelő a tanítóságot éltette. Kántor István 
a bír tanfelügyelőt, Tokody István a jubi
lánst, Jaross Ferencet, kössöntötte fel. 
Jaross a jelenvolt hö'gyeknél hízelegte be 
magát. Veszély Ferenc az egyházi óz világi 
elöljárókra ürítette poharát. A jókedvű 
pedagógusok, mint egy nagy család egy
mást szerető tagjai, csak a kényrzeritö kőiül 
aények hatása alatt tudtak elválni egymástó1.

A r'MODtlátásra Léván. J.

A „Bars^-nak a nyáron megjelent egyik 
számában olvasható egy, jelen cikk értelmé
ben megirt közlemény. Szó van ott B'S- 
mrknak arról a bizonyos kijelentéséről, 
hogy a német-francia háborút a német isko
lamesterek nyertek mag. Igen, az iskola
mesterek, mert a német népiskolákban az 
általános műveltség oktatása mellett a kis 
német gyerekeket katonás testi nevelési eb 
részesítve derék, gallusverő hősökké készí
tették elő. A katonás g már csak es - 
szolt rajtuk.

Hatalmas erő rejlenek a nemzetben, 
ha annak minden ép fia már gyermekko
rában megtanulná azt, hogyan kell szembe
szállni az imádott anyafö d támadpjával és 
mindenkinek helyén volna a szive akkor, 
midőn a zászló alá szélit - kürtök hívó 
harsogása.

Ipolyi.

Különfélék.
— A temetők ünnepe. Barátságos 

őszi napfényt és meleg deiüc varázsolt e hó 
elseje — halottak napja — a holtak biro
dalmába, a komor sirok közé, ahová már 
korán reggel megindult a zarándoklás, hogy 
az élők kegyelete lerója adóját a holtaknak. 
Koszorúk es virágok borították a legtöbb 
sírt. — A tanítóképző növendékei hazafias 
szokásukhoz biven az idén is feldíszítettek 
a szabadságharcban elesett és a kath. te
metőben nyugvó dicső honvédeink sírját, 
amelynél délután 4 órakor a következőleg 
rótták le kegyeletüket ; Óda a honvédekhez. 
Irta : Torkos László. Szavalta : Jávor A bért. 
— Az ünnepi szép és megható gyászbeszé
det Farkas József tartotta. — Honvédek 
emléke Irta : Lumpért Grza. Szavalta : Tóf/i 
Kálmán. — Ggászdal. Énekelte az ifjúság 
énekkara. — Honvédek sírjánál. Irta: dr. 
Kersék János. Szavalta: Öidögh Árpád. — 
Himnusz. Énekelte az ifj. énekkara.

— Esküvő Schoeller Gusztáv lovag, 
a magyarországi Schoeller-uradalmak kor
mányzója, e hó l.-en. Brünnben vezette 
oltárhoz Ligethy Auná', a bécsi müvesz- 
vi'ág egyik legjelesebb es legkiválóbb tag
ját. Az uj házaspár — mint értesülünk — 
városunkat választottak landó lakhelyéül. Ami
dőn örömmel üdvözöljük körünkben, őszin
tén óhajtjuk, hogy a város közönségének a 
kormányzó iránt t. piait rokonszenve és 
tiozte'ete mellett — az uj házaspár a leg
boldogabb otthonát találja fel Léván.

— A városok államsególyezóse. 
ÓLnt ismeretes, a műit kormánytól indult 
ki és valósult meg as a terv, hogy az állam 
kárpótolja a városokat az áibmoak teljesített 
szolgálatokért. Andrássy ki is utalta ilyen 
címen a műit ev december hónapjában az 
államsegélyt, melyről az a hir is járta, bogy 
minden évben gyarapodni fog. A Városok 
Lapja most a leghitelesebb forrásból érte
sülve, azt a hirt közli, hogy az államsegélyt, 
mely nem lesz nagyobb összegű a tavalyink1, 
a miniszter rövidesen kiutalja. A kiutalás 
idejét e hó elejere teszik.

— Varmegyénk pótadó kivetése. 
Varmegyénk törvényhaio.agi bizottsága leg
utóbb tartott közgyűlésen 1911. évre köz
igazgatási célokra 0 7. siá-alék, vasutak 
segélyére felvett kö.csön törlesztésére 2. 
százaék, a varmegyei távbeszélő hálózat 
letesiiésére felvett kölcsön törlesztésere 1. 
Bíázalék, a tisztviselői i yugdijaiapra 0.25. 
Bitfcsalefe, mezőgazdasági pótadó c.mén 0.25. 
saazaiék, közinivajódeai és jótékony célúdra 
0 3 százaiéi, Budapest szekesíövaroB kór
hazaival a&eniben fennálló regi betegapoladi 
tartozás kiegyenlíti se céljából felveendő 
22.192 K. 72 fillér állami kö.csön töriesz- 
tesere 0.1 ssáaaiék és a katona beszá iá- 
soiási célokra meguavaaott 6350 K. fedő- I 
zésére háladó u*áfc 1 azáaales, a többi 
adónemek után 0,5 szára ék vármegyei 
póudót vetett ki.

- Talált lóghájó. A K. k. Zentral- 
anstalt für Meteoro ogie und Geodyuam'k, 
Wien, november 4. én egy ssemelynélküli 
léggömböt bocsátott fö:, amely ugyanaznap 
d, e. fél 10 óraktr Léván asa It le a 1 

Schoeller uradalom lévai majorjának mag
tárja tetejére. A megtaláló Bayer Nándor 
nyomban értesitte távirati utón a „Meteor“-t. 
A léggömb átmérője m ntegy 170 cm. alatta 
lógott a 239. számú figyelési eszköz, ehhez 
volt erősítve a megtaláló számára egy bo
rítékban bárom nyelven (magyar, német, 
tót) utasítás és kérdő iv. Az épület-tetőn 
a léggömb szétpattant. A roncsokat és a 
figyelési eezhözt az intézet által küldendő 
kosárban visszaszállítják. A megtaláót 20 
korona jutalomban részesítik.

— Főegyházmegyei hírek. Marga
rin István nagyüiesi b. plébánost a fökáp- 
talan a hontnémeti plébániára prezentálta. 
Várady Béla adminisztrátor lett Nagysárón. 
Biró Gyula — nemcsényi káplán! állásá
nak megtartásával — nagyülési adminiszt
rátori á neveztetett ki.

— Lóval Temetkezési Egylet folyó 
hó 11.-én, délelőtt 9 órakor fogja megtar
tani rendes évi közgyűlését, a városháza 
nagytermében, melyre ezúton ia meghivja az 
egylet tagjait az elnökség.

— Püspök az alkohol ellen. Szé
chenyi Miklós gróf, győri megyés püspök 
egyházmegyéje papjaihoz és tanítóihoz ren
deletet bocsátott ki, melyben arra hivja 
fel őket, bogy éber figyelemmel őrködjenek 
a serdülő ifjútág fö ött s a gyermekeket 
szigorúin tiltsak el a korcsmák látogatásától 
éa minden tudomásukra jutott esetet azon
nal jelentsenek be a közigazgatási hatóságo; - 
nak. — Üdvös dolog volna az ilyen rende
letnek országszerte való behozatala és 
érvényesítése.

— Anyakönyv-vezetői kinevezések. 
A vármegye tön punja a lekeri községi 
anyakönyvi kerületben Szilárd Frigyes nyu
galmazott körjegyzőt teljes hatáskörrel, a 
jánosgyarmati kerületbe pedig Szász József 
jegyzői írnokot korlátolt hatáskörrel anya- 
könyvvezetö-helyetteaekké nevezte ki.

— Az állami szőlőoltványok ela
dása. Az áliami szölotelepeken termelt 
szo.ovesszök es azöiöoltványok kizárólag 
hazai földbirtokosoknak jutányos árakon és 
kedvező feiteteiek mellett adatnak el. Mind
azok, akik az áliami szölötelepekről szőlő
vesszőket vagy azölőoltványokat óhajtanak 
szerezni, vételajánlataikat a kívánt szölö- 
vessaök és Oltványok fajtája, minőség és 
mennyiség szerint való megjelölése s kiül 
tetéz helyeuek, úgyszintén a szállításra vo
natkozó adatoknak (az átvevő neve, rendel
tetési hely, vasuu vagy gözbajóállomás stb.) 
pontos feltüntetése mellett legkésőbb novem
ber bó 20. ig az újonnan kinevezett Katócz 
Simon szölöszeti ér borászati felügyelőhöz 
Sy lírára küldjék be. — Az eladási árak 
es le terelek lapunk kiadóhivat4laban is 
megtudhatók.

— Kinevezés. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Bothné Bárrá Irma tanító
nőt az ujbanyairtvauyi állami népiskolához 
rendes tanítónővé kinevezte.

— Az egyenes adók kivetése Lukács 
László pénzügy miniszter körrendeletét inte- 
zttt a törvényhatóságok közigazgatási bi
zottságaihoz es pénzügyígazgatóságokboz az 
egyenes adónak 1911. evre szóló kivetése 
tárgyában. A házberjövedelem bevai ára már 
az 1909. évi uj törvény alapjan történik, a 
bazber vallómé ú ivet nov. 30.-ig kell beter
jeszteni, A harmadosztályú kereseti adó- 
lövedeimek iveit 1911, évi január bó 20.-ig 
kell benyújtani.

— Tanitóválasztás. Partig Lajos 
barsbetsenyói tanítót K,kesziben kántor
tanítónak vaiasziottak meg.

— Behívták az újoncokat. A bor
védelmi miniszter taviratnag utasította a 
hadtestparaucsuoksagokat, hogy az újon
cokat e hó 14,-ére sürgősen hívják be.

— A katonai száhás-pénzek. A 
hadügymiuiszier most reformálja a katonai 
száliáspenzek kiutalvanyoaasat, ami eddig 
igen sok zaklatásra adott alkalmat úgy a 
hadügyminisztériumban, mint a városi szál* 
lásmesteiek eljárásában. A keilemetiensé- 
gekiöl akarja most megóvni a miniszter a 
hatóságokat s azért egy körrendeletben 
puhatolódzik a felől, bogy célszerű volna e 
ba a ssalláspéuzeket ezután posta útján 
egyenesen a hadvesetöség fizetné ki ?
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— Névmagyarosítás. Stern Jenő, 
lé»ai latos, valamint Irén, 1 erézia és Emilig 
kiskorú gyermekei családi nevüket belügy
miniszteri engedéllyel Csillagra magya
rosították.

— Jubileumi ünnepség A körmöc- 
bányai izraa.ita hitközség — mint értesü
lünk — dr. Wildmann Adói ekükének 
huszonötéves eredmenydua elnöki működése 
alkalmából, folyó hó 13.-án, délután 4 óra
kor jubileumi ünn pséget rendez. Az ünne 
pély sorrendje a kővetkező ; deiu án 4 
órakor ünnepi isteni tisztelet a Körmöcbányái 
izr. templomban. — Isteni tisztelet u'án 
díszközgyűlés a Szarvas-szálloda nagyter
mében. — Este 8 órakor ugyanott társas 
vacsora.

— Öngyilkosság. Fotocky Lajos lé
vai köszörűs műit ho 31.-en egész nap 
ivott s az éjjelt is a vend ginben töltötte. 
Éjfél után a sok italtól elázva lakására 
ment, ho', — miután felesége suyos bete
gen feküdt — a padlásra húzódott meg, 
s ott forgó-pisztoliyai fejbe lőtte magát s 
nyomban meghalt. Teltét a nagymérvű 
alkohol élvezete következteben biálolt 
beszámithatlan állapotában követte el.

— Állatdijazas. A B-rsmegyei Gaz
dasági Egye-üiet foiyó bó I3.-áu Verebélyen,
20.-án  Garamdamásdon, 27.-én pedig Felső 
váradon teuyesz-szarvasmarha-dijazást ren
dez. Kiosztásra kerül a földmivelésügyi 
miniszter által adományozott összegbö. 1000 
korona és a vármegye törvényhatósági bi
zottsága által megszavazott összegből 300 
korona.

— Az árokba dobott döglött ló. 
Vogel Hermaun nyitrai lókereskedönek vá
sárról hazamehet Garamszentbenedek ée 
Újbánya közölt megdöglött az egyik lova. 
A kereskedő a ló hulláját az árokba dobta 
és — mint aki jól végezte dolgát, tovább 
vágtatott aa országúton. A hatóság azonban 
érdeklődni kezdett a döglött ló gazdája 
iránt s amikor megtudta, hogy Vogel 
llermann volt az, megind.totta ellene az 
eljárást.

— Kilépett az irgalmasok rend
jéből. A „Stepesi Lapok“-bsn olvastuk, 
hogy Rotyik József szepesváraljai irgalmas- 
retdi alorvos, aki lét a síületeiü, kilépett 
a rend kötelekéből és jegyet váltott Kalakay 
Annával ÍSzepesmindszrncen.

— Altiszteket keresnek. Lmeretes, 
hogy a hadiereg nagyon siüsölköd.k tovább 
szó gáló altisztekben. A hadügyminiszter 
most egy kimutatást tesz közzé rendeleti 
közlönyében, melyből kitűnik, hogy 162 
altiszti állas — többnyire számvivö altiszt 
és szolgálat vezető őrmester — var betöl
tésre s egyik-másik ezred rangfokozat nélkül 
való legénységgel is hajlandó ideiglenesen 
az ál.ást betölteni, ba az illető tovább szol
gálatra kötelezi magát. Magyar ezredesben 
— igy a 32.-ik, 38. ik, 44,-ik, 12.-k, öó.-ik; 
29.-ik stb., gyalogezredekben — igen sok 
siámvivő altisztet keresnek.

— Nete ne! Eredeti székely góbeságok 
a budapesti „Peterfy aszta “ víg tagjai gyűj
teményéből. Kepekkei 1 kor. „Kacagó sző 
vttkecelsku a szövetkezeti éiot vidámságai. 
Kepekkei 1 kor. Mindkét könyvujdonsagoi 
a mulatni vágyók rrszére póttal szál likasai 
együtt 2 K. ért kü.di : Peieity Tsmas író, 
Bpest., IX. „Közte 6*“. Pelerfy T.más 
eteden humorát ismerjük és könyveit biza
lommal ajánljuk Olvasóinknak.

— Betörés és lopás. Mu.t heten 
Áay községben Heti K-ro.y oltani birtokos 
Kamráját ismeretien tettesek feltörtek es 
nagyobb mennyiségű beieuisgot ea kukoricát 
loptak el. Meg eddig nem jöttek a tolvajok 
nyomára.

— A liptói túró hamisítása. Nem 
újság mar, hogy a liptói iuió. iogyaiztók 
legkevesebbet napnak a túróban * jubtej 
túrójából. Most ujabba.u o.ajat kevernek 
beie. No, de meg mi.yit 1 A felvidéken, ahol 
a „liptói túrót* gyártják, must miniszteri 
kikü dőltek tartanak szigoiú vizsgálatot.

— A szivarok jelzése elmaradt, a 
szivaidobozokban eddig jelezve von a do
hánygyár, ahol a szivarokat kesznettek. Ezt 
a jelzést már teljesen elhagytak s így a 
szivarozók nem tudhatják tői bé, honnan 
kerültek ki az elfüstölni való szivarok.
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— Drága a piac. Városunk egész 
társadalma egyöutetütn panaszolja, hogy 
piacunk nagyon drága. Nemcsak nsgyon 
dr ga, di valóban elmondhatjuk, bozy mé
regdrága. M.kor asszonyaink nagy összegű 
pénzt adtak ki, még mind g alig látszik, 
bogy vásároltak volna valamit. Ha igy halad 
a piac drágasága, a szegény nép és a kö
zéposztály igazán nem fog tudni mesélni. A 
P’áo drágaságával ideje volna a városi ha
tósága k is foglalkozni olyan rend.zaiáyok 
alkalmszásával, amelyek meggátolná* a hi
hetetlen gyor.assggal fe.szökő árakat. A 
városi lakosság érdekeit kellene megóvni 
a kivitelre szánt kereskedelem bizonyos 
időhöz kötésével. Tudjuk, hogy ez nem 
könnyű do.og, de más várótokban sem 
mutatkozik lehetetlennek.

t Uj aranyak. A jövő esztendőben 
15 és fél millió értékű uj aranypénzt fognak 
verni. És pedig 650 ezer húsz — és 250 
ezer darab tizkorouás aranyat,

— Hány asszony van Európában ? 
Erre a nem rppen érdikte.en kérdésié a 
következő kimutatással válaszol egy francia 
sUtisztikus: 1000 férfire Portugáliában 1081, 
Svéd- és Norvegországban 1061, Angliában 
1058, Spanyo országban 1054, Finnországban 
1044, Sva jezban 1041, Németországban 1039, 
Aucztria-Magyirországban 1034, Dániában 
1026, Hollandiában 1023, Franciaországban 
1025, Belgiumban 1001, Ő.atzországban 995, 
Szerbiában 988, Bulgáriában 952, Romá
niában 944, Görögországban 906, Bosznia- és 
Hercegovinában 869 asszony esik. A számi- 
táiból az tűnik ki, bogy Európában hét 
millióval több az asszony, mint a férfi ; 
vagyis : ba Eutópában minden férfi meg
házasodnék, még akkor is hét millió leány 
maradna pártában.

— Rózsa a meghűlés ellen. A ró
zsának egy igen ertekes tulajdonságát fe
deztek fel a napokban : ugyanis megá la
pították róla, hogy legjobb szer a meghű
lés ellen. A most megnyílt berlini gyógy
szer kiállításon apró dobozokba gyömöszölt 
rózsspilulákat mutatott be egy gyógysze
rész. A lapdacsok föalkatresze a Duke of 
Ed.nbourgh-rózsa végső párlata. Eunek az 
olajnak az a nagyszerű tulajdonsága vau, 
hogy — állítólag — tzonral megöli a szer
vezetben a meghűlés bacillusait.

Köles önkönyvtár ujon.n berendezve 
kb. 8000 Kötet magyar, nemet és franca 
regény Nynrai és Tarsa r, t. lönyvkere- 
kedéseben. Előfizetés bármely nap ktzdhetö.

Trebitsch Gyula jóhiiü fővárosi mo- 
tortelepén (VI. Eotvös-uica 42) a legújabb 
rendszerű motor cstplőkészletek, benzin-, 
nyersolaj- es ezivógázuodok, teljes ma- 
lomberendezesez igen e.önyös részletfizetési 
fe.telelek mellett szeiezheiök be.

Cukrász üzlet. Friedmann házban 
levő cukrászdát Bsrger Henrik — jóhirü 
üzlitekben gyakor.aiot szerzett — cukrász 
vette át a azt teljesen modern igényeknek 
megfelelően rendezi be. Bővebbet lapunk 
hirdetési róva ában.

Állandó bútoikiállítás. A szekta 
főváros legtideKesebb .nttáuyosságai köze 
taitczik elvilázhatatlai.ul a budapesti Ipar
testület védnöksége alatt a»ó „Asztalosok 
Bútorcsarnoka* (Hl. Jozsef-krt. 28. »zam 
és Fererciek-tere 4 sztm. Kiraly-pa.ota) 
helyiségeiben levő állandó buiorkiali.tás-. 
Itt a közönség egy helyen összegyűjtve, 
ízlésesen csoportosítva, megtalálja mindazt, 
ami egy modern lakásberendezéséhez szük
séges. A berendezési tárgyak olyan dús 
választéka van itt együtt, bogy az egysze
rűbb butoiokou kívül telteibe.ök a legké
nyesebb igényeset Kielégítő iakberendezssi 
műremekek is. Az asztalos mesterek jobb|ai 
azért tartják fönt mar 12 esztendeje ezen 
megtekintésre moltó bu.orkiállitast, bogy a 
közönségnek módjában legyen. lakásának 
berendezőiét közvetlenül, minden közvetí
tés elkerülésével az iparosiéi beszerezni. 
As asztalosok bútorcsarnokának töltetlen 
megbízhatóságát szolid és jó hírnevén kivül 
igazo.ja meg azon körü.meny is, hogy min
den eladott bútordarabért jótállást vállal.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

A közelmúltban a következő kegyes 
adományok érkeztek a Stefánia árvaház 
c Újaira ; Dr. Rudnyánszki T.tusz aranyos
maróti főszolgabíró úrtól 154 kor. Kosz
tolányi Sándorné úrasszonytól 20 kor. 
Dreyichock Sáudorne urasszouvtol 14 kor. 
Berné Isivanné úrasszonytól 8 kor. kész
pénz ; Hí bans Marton úrtól 2 zsák liszt, 
Czambel Jóssetue úrasszonytól burgonya 
és hagyma,- Kocab Frigyesbe úrasszonytól 
burgonya, alma és hagyma. Az őszi gyűj
tés — mélynél Cseriák Izidorné, Cserei 
Gyuiáué, Hatecher Károlyné és Kostyek 
Józsefne urarszonyo k működtek közre __
833 kor. 30 fiil, készpénz eredményezett; 
fogadják a uernos szivü úrasszonyok szives 
fáradozásukért — úgy a kegyes adakozók 
jóindulatukért ezúttal is, kis árváink Levé
ben, legmélyebb köszönetünket,

Léva, 1910. november 3.
Leidenfrost Todorné, Faragó Sámuel, 

lb. elnök. titkár,
a Ferenc József rend lovagja.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó bsratok es ismerősök, kik 

felejthetetlen férj-m, illetve tdei atyánk 
elhunyta alka mából szives részvétükkel 
fajdalmunkban osztozkodtak, fogadják ez 
utón is hálás köszönetünket.

Léva, 1910. október hó.
ötv. Gr.pka Józsefné és családja.

Hivatalos közlemény.
6803/1910. szám.

Felhívás.
Az 1892. évi XV. t. c. végrehajtása 

iránti utasítás 27. §-a értelmében tudomá- 
I sára adom a város lakosainak és főként az 
I adóköie.es feleknek, miszerint a kir. pénz

ügyigazgatósággal 17.823/V. 1910. sz. alatt 
kötött éa a m. kir. Pénzügyministerium 
által 92074. sz. alatt jóváhagyott megváltási 
szerződés alapján Léva város területén az 
állami borital és húsfogyasztási adóknak az
1911. esetleg az 1912. és 1913. években 
leendő beszedésére is Léva város van jo
gosítva, — egyúttal pedig az adóztatás 
mikénti gyakorlására nézve a kővetkezőket 
teszem közhirré:

I. A borital adó és ezzel kapcsolatban 
a bor utáD szedett városi adópótlék is a 
bor- és húsfogyasztási adótörvények és 
szabályok hivata'os összrállításának 12—65. 
§§ ai értelmében a városi javadalmi hivatal 
á tál fog beszedetni. Azok az adóköteles 
tibk, akik a fenálló szabályok értelmében 
a boritaladó utólagos befizetésére vonatko
zó ag a fenti szabályok 17, 23 és 24. §-aiban 
köiüiirt kedvezménynek jelen'eg is birto
kában vannak es e kedvezmény további 
megtartása iránti óhajukat a városi java- 
dalmi hivatal ügyvezetőjénél f. évi december 
31-ig bejelentik, a kedvezménynek továbbra 
is élvezetében maradnak.

M.nden más egyén, aki a boritaladó 
u'ólagos befizetésének kedvezményével nem 
bír, — habár ez iránt folyamodott is, — 
mindeddig mig e kedvezményt el nem 
nyerte, az általa a beszedési körzet terüle
tér - beszállított vagy a körzetben készletben 
bírt bor utáu az árszal ás szerinti adót 
három nap alatt befizetni f irtózik.

O y felekkel szemben, akik méltányos 
egyezségre lépni óhajtanak, — hajlandó aa 
adó beszedésével megbízott városi „Java
dalmai hivatal" a boritaladóuak és a városi 
borital adöpótlékuak — a törvény rendel
kezéseihez képest való tatelenkéi,'i besze
dését egyezsegileg megállapítandó átalány 
összeg fizetése elleneben — mellőzni.

II. A húsfogyasztási adó éa ezzel kap
csolatban a hús utáu szedett városi adó
pótlék a bor éa húsfogyasztási adótörvények 
es szabályok hivatalos összeáliitásának IV. 
kiadás 66 -87. jj-ai értelmében fog b«« 
szedetni.

ad%25c3%25b3k%25c3%25b6ie.es
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Hajlandó azonban a javadalmi hivatal 
úgy aa említett hivatalos össueállitás 66. §. 
A. I. •/■ pontja a'á tartozó iparüzökkel, 
valamint oly magánte'ekkel, kik as áltahik 
fogyasztott húst rends: eresen más oeszedési 
körből sseraik be as árszabás szerinti adós* 
tatás helyett méltányos átalányban kiegyezni.

Azokkal as adóköteles és magáofelekkel, 
akik fogyasztási adójukat évi átalány ösa- 
szegben óhajtják fizetni, a f. évi november 
hó 7. es 8. napjain d. e. 9—11 óráig a vá 
ruház 1. emelet 7. szám alatti helyiségben 
tartandó egyezkedési tárgyaláson hajlandó 
aa adóazedésre jogosított Javadalmi hivatal 
egyezségre lépni.

Felhivatnak tehát az érdekelt felek, 
hogy ott annál is inkább megjelenjenek, 
mert ellenkező esetben úgy fognak tekin
tetni, mintha egyezkedni hajlandók nem 
volnának és igy velük szemben ia a téte
lenkénti adózási eljárás fog alkalmaztatni.

Saabad egyezség létrejötte esetén az 
egyezség tartamára és hatályára, valamint 
sz adóátslány összegén k kifizet:s’re ni zve 
aa egyesseg hatáiozmányailesznek mérvadók.

III. A szesz és szeszes italok után 
szedett városi adópótlék as e tárgyban 
3415/1899. sz. a. alkotott és 14530/V1I—900 
aa. a. jóváhagyott városi szabályrendelet 
értelmében az 1911. évben is váltósadat ul 
fog beszedetni.

Léván, 1910. okt. hó 8.-án.
Xödogh. Zaatjo* 

polgármester.

Szerkesztő üzenet.
V. I. Vámos’adány. Mást kérünk. Prózát I Poéta 

nascitur.
F. s. E. Léva. A novella kedves. Csak a külső 

alakra tessék rn-’g nagyobb gondot fordítani! Közűjük.
I'onka. Dicsérjük az éle filozí fiáját. O.y rövd az 

élst, miért is nem férnek össze az emberek ? L-vai 
és maróti érdekeltség, lám, mily szépen megvol'ak egy 
ktnyéren Kíméljük, most már a lévai érdekeltséghez 
számíthatjuk. A tárcacikket okvetlenül elvárjuk.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1810. évi okt. hó 83-tól 1910 évi okú bo 30-ig.

Születés.

A uniók neie
Ad4) Q

A gyermek 
neve

Horváth István Székesvári E. fin Istváu
Cseuger Ferenc Krbin Térés ’bany Anna
Doleg La jós Fejes Julianna leány Juiauna
Rác Béla Bar os Anua fiú Béla

Házasság.

Vóleíenj n menyasszony neje Vallása

Fritdlor Samu Dukesz Elsa 
Gcmöri Károly Vauek Mária

isr. 
ág. h. ev.

Halálozás.

Az elknnyt neye Kora

1
A halál ok^

Özv. B< rgar Salamon 
Potocsky Lajos 
Bzlusui Erzsébet 
özv. Kolár Istvánná
Rücsök Lili 

Preisich István

76 év
36 év 
6 hó

67 év

1 bó

Gyomorrák
Öugyilkos^ág 

Heveny bélhurut

Aggaszály 

Görcsök

Lévai piaciárak.
Uovstvesetü I Kónya Jóiteí rendőrkapitány

Busa m.-mássánként 19 kor. 50 fill. —- 

19 kor. 80 Kétszeres 16 kor. 20 fill. 17 
b«r. 20 fill. — Rozs 14 kor. 40 fill. 14 kor. 
90 fill. — Arps 13 kor. 60 fill. 14 kor. 
40 fill. Zab 16 kot. 40 fill. 17 kor. 20 fii'. 
Kukorica 13 kor. —■ fill. 14 kor. — fii 
— Lencse 26 kor. — fill. 27 kor. — fill. — 
Bab 19 kor — fill. 12 kor. — fill — Kő- Ui M kor, 40 fill. 14 kor 80 fili.

Vetőmagvak 100 kilónként; Vörös U_ 
here lerm^rre töl 8TFDkt'iDpnÍO(’ „
Vörös lóhere, kié aránkéi 135 145 Vörös
lóhere, nagy arérkás 125—140 Lucerna 
t< rwéBzettÖl ararkamentes 165 170 Lu-
c erna, világos ezenaü aránkás 155 160
Luczerra, barnás szemű 115—120 Biborhe’e 
80— 65 BaltaczÍD 32—34 Muharroa? 14—15

Nyilttér*)

Se i d litz?poB
Enyhe, oldó báziszer niindsaoknsk, kik tn.esztts 
zs’.srokbau és sz illő eletnsód egyebb követhez 
me’uyeiben szenvednek.

Egy eredeti detoez ára 2 karait.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X^oll
készítményéit.

r M O L L-F É LE'
SOS-BORSZ ES.?

'VóTsVÍÜltT'’ bedőrzsőles,
elismert, légi jóbirnevü háziszer 
szaggatás és hülésböl szarmaze. 

mindennemű betege- gek ellen.
Eredeti üveg ára iccr. 2 

Kapható minden gyógyszertárban 
aaab és drogériában. 9*99
Föszétküldési hely MCLL A. gyógyszerész.

Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbuen 9.

| | A legújabb rendszerű motorcséplökeszíetek, | | 
II továbbá a legjobb benzin-, nyersolaj es ■ &

I szivogázmotorok, valamiül teljes malom- I I
j | berendezések legolcsóbban j

j | Tr ebitsch. Gyula t"X ’ ’
I I Budapest, Vi., Eötvös u. 42. kaphatók I I
I I Teljes jótállás ! Könnyű reszletfizetes 1 I I 
| | — Árjegyzék ingyen —------ | |

| | Ezen jóhirü cég motorai könnyű kezelésük | | 
|| és uagy eiőktfej'esuk folytán az egész or- | a

■ szagban nagy elteljeuébnek es kadvd Bégnek ■ ■ 
§ ö.Vtudeuek, [i? [1

Sfe----------------------- &
768/1910 végr, szám.

Árverési hirdetmény.
Aluiirt kiküldött bír. végrehajtó ezen Lel közhírré 

teszi, bogy a lévai kir. járásbíróság 1910. évi V. 378/1 
sz. végzésé folytan Dr. Meakovits Mór ügyvéd áltál 
képviselt Krausz es tarsai részére alperes ellen 
122 kor. 3 ftll. követelés s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás lolytán alperestől lefoglalt és 
965 korra becsült ingóságokra a lévai kir. jbiróság 
1910. V. 378/z számú végzésevei az árverés elrendel
tetvén annak a korábbi vagy feiülfoglaitalók követelése 
eteje'g is, amennjibtu azok iorvenyts zálogjogot nyel
tek volna, Levan Petőfi utca 3 szám alatt leendő 
megtartása határidőül I9iü. évi november hó 7 es 
kővetkező napjanak délelőtt 9 oraja knüaetik, amikor 
a bír* nag lefogtad butoiua ts bo.it ie<szerelvéuyek s 
egyébb ingóságok a legtöbbet igéiöuck keszp^nzfize és 1 
mehett, szüsseg estté n becsarun alui is el lógnak adatni.

Feibivatnak miudazvk, kik az elárverezendő 
ingóságok vetilárabol a végrehajtató kővetv.ését inrg- • 
eiOíö kielegittetéshrz jogot tartanak, amennyiben 
részükre a loglulas koiabbau esz közöl tetett volna és 
ez a vegiehajtast jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb
ségi bejeleu.ebeiket az aiverts megkezdéséig aiulnt 
kiaű.döitu.-i irasbau vagy pedig szóval bejelenteni el 
ne mulasszak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a biióság 
tábláján történt kifüggesztését kővető uaptól szamittatik. |

Kelt Lévái?, 1910. évi okt. hó 25. napján.

Karácsonyi Fái,
kir. bír. végrehajtó.

Tessék nap lapjait, hírlapokat, d yat- 
lapokat Nyitrai éa T.raa r. ». könyvkeres- I 
kedésében Lórin megrendelni, megkíméli 
a postai bekü déri költségét.

0LIMAX
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

Legjobb és leg
olcsóbb hajtó
erő meiőgazds- 
ságl és ipari 

célokra.

Nincs 
robbanási 
veszély I 
se pénzügyi 
ellenőrzés. 
Elsőrangú 

referenciák

Bachrich és Társa
Magyarországi mintaraktár és iroda:

Budapest, V., Szabadságtér 17.
(Tőzsde-palota.?

Budapest, Wien, Hamburg
MOTORGYÁR

Wien, XIX 6, Heíligensládtlerstrasse 83.

Kiadó lakás 2 szoba, konyha, 
• előtérből és kamara

bél álló modern udvari labá. vízvezetékkel 
Orrain tér 3, szému házban kiadó.

Fiatal leány kerestetik, 
ki ü/yee, írni, olvasni, s:áoio ni ’ud egy 
elsöra u hlyed szóid üzlet részére mini 
kinzoigá ó hány. Cím a kiadóhivtalban.

r.á M-a raeíeó X Budapesten. Nyári es USaSZariÜTlO teli gyógyhely, a 
magyar irgalmasread tulajdona. Elsőrangú 
kénes hevvizü gyógyfürdő ; modern beren
dezésű gőzfürdő, aenyeimes iszapfürdők, 
íszapborogatasok, uszodák, külön hö evezés 
urak reezere. Törők-, kő es márvanyfür- 
dök; hőlég-, szénsavas- es villamosviz- 
fürdok. A türdöi aitüuo eredménnyel hasa- 
íiaiiatnas fúieg ctuzos bantalmaknal »a 
idegbajoK eileD. Ivo-kúra es legao.zsrvek 
buiutos eseteiuena testi pangá oknál. 200 
kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, juta 
nyos árak. Syógy ez zenedíj nincs. Pros
pektust ingyen és bermenlve küld.

Az Igazgatóság.

Drezdai Motorgyár rész „-társ. 
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú 

Benzin-, Nyersolaj-, Gaz-, Pe'roleum- 
motorokat és locomobilokat 

valami) t ezlvógazmótorokat, 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.

Vezérképviselet:

Gellért Ignác és Társa
Budapest, Teréz kőrút 41 Tzefsn 12—91.

Legmemebbmenő jótállás. Kedvező fizetési feltételek.
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Védjegy: „llorgmiyi- "WJ

Szőlőoltvány. 8?  ̂
aöld velíl ni. »ö d én p ro? fi'váni, opor'ó, 
ntrjó, icb»bel»sr, nouelietAly ép m ■ «><.
löfijokl ó ) r peri* port; Iip abijú oltvény 
jlulirotti*. no Imi ötsi e i> litcia .zreiki-rt 
150 koioréeri 1 i pl »16. Ciom go ip e> fuvir 
íjniöitK'gtn ezimittatk. Görög Ferenc 
iörjegp

Sürgős megbízásunk ián
10 llOCCO torma lörltsiiEses jflzáloíkiilcsöD 

helyezésére I. és II. helyre földbirtokokra és nagyobb 
városokban levő házakra, 4',%-os kamatra, 

kölcsönök a legmaga-abb becsérték két harmad része 
, rejéig a legelőnyösebb feltételek mellett engedélyez

tetnek. Felvilágosítással költségmentesen szolgál: 
Propper és Örlei bank- es valto üz ete 

Budapest, VI., Andrássy-ut 32

171 V fíüfi+íc m trf'8 ék wl" ***• llZiwUtö lett al-a m >ui k vid ki 
tleyi ö ii et, sorsjegyek rési let fizetés-e való 

d Ahoz. Havonként e.érhr ö ji vede ni
300— 600 korona. Hecht Hanlháa R 
' ényiárfa-'áí’, Bud»p“st Feri n<-i>4 .»r>< 6.

Tűzifa
teljes vrggcn rakományokban 

kapható 
Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető VOLFNER S. czeg- 
nel Budapest, V.. Dráva utcza 16.

A
A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer. mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynel, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony*4 védjegy gyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — ró rak tar: Török József 

gyógyszerésznél. Budapest.

DL IMer g> cgysze. tára a „Arany oroszlánhoz", 
Prágában, Elisabvthstiusso 5 neu.

!*><

§
fet)

<11 _________

Faoladáisi hirdetmény.
A Bzénásfalvi közbirtokosság' 1910. évi november 

aó 15-én délután 3 órakor Barsmegye Szénásfalu 
község házánál tartandó nyilvános árverésen eladják 
a tulajdonukat képező „Havrana“ e: dobén tőmellett ter
melt 1127 ürméter tlőhasználati bükk, gyertyán, nyár, 
nyír és fűz légenszáradt hasáb és dorong tűzifát.

Kikiáltási ár 2367 kor. Bánatpénz 237 kor.
Részletesárverési feltételek a zsarnóczakobói ni. kir. 

járási erdögondnokságnál megtekinthetők.

Richtárik József,
közbirt, elnök.

* *!! Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BÜTORRAKTÁROMAT, 
kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá 
helyeztem át,

s kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a legmodernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LÉVAN.

M 1

Léva város és vidéke nagyérdemű 
közönségéhez!

Ez utón is van szerencsém a nagyérdemű közön
séggel tudatni, hogy helyben a Mártoüffy-utcza 2 
szám alatt létező Sipiczky János féle

ezukrász üzletet 
átvettem és azt f év november hó 1-töl kezdve a leg
messzebbmenő igényeknek megfelelően tovább vezetem.

A világhírű Schmidt Viktor és fiai wieni czégnél 
valamint a Budapest székesfővárosi európaszerte elsőnek 
elismert Gerbeaud Emil fele (ezelőtt Kugler Henriki 
ezukrászdában sok éven át szerzett bőséges tapasztalataim 
azon feltevésre jogosítanak és egyszersmind biztosítékot 
is nyújtanak aziránt, hogy kitűnő ezukrász sütemé
nyeim a legjobb anyagból készített Mignonsütemény- 
különlegességeim a nagyérdemű közönségnél rövid idő 
alatt a legnagyobb közkedveltségnek fognak örvendeni.

Ünnepélyes alkalmakra, eljegyzés, esküvő, név- és 
születésnap, keresztelőkre, teaestélyek és uzsonnákra hideg 
felvágottak, halak, teljes buffet szállítása, innyenczfalatok, 
sandwichek a konyhaművészet legnagyobb tökélyén 
való elkészítése szakmámba vág és eziránti megrende
léseket és megbízásokat a legnagyobb gondoksággal és 
jutánvosan elvállalok.

Ajánlom magam Léva város és környéke nagyérdemű 
közönségének, előkelő hölgyvilágának szives pártfogásába, 

kiváló tisztelettel
BERGER HENRIK

CzUkládZ.

KERN TESTVÉREK
fűszer-, 

Alapittatott 1881.

Ajánljuk mindennemű fűszer- és 
ciemegeáruinkat naponta friss fel
vágottakat és prágai sonkát.

Állandó nagy raktárunkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
«ak, és angol

rumokból.
Tessütemények likőiök, cognacok, 
pezsgők, cukoikák és déli gyümöl
csök legjobb minőségben.

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoszoruk 
és koporsók gyári áron.

gyermatóru- és

LÉVA.
-vasú agykereskedése

Telefon 14

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 
aíurTiiniuni es valód nicktl főzőedé
nyekből, modern háztartási és kony
hafelszerelési cikkekből.

Takarektüzhelyek, folyton égő 
kályhák, fa- és széntartók, kályha
ellenzők, szesz- és szénvasalók, gyors- 
forralók, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, konyhám érlegek stb., legju- 
tányosabb árakon.

Varrógépek
ö évi jótállóéra.
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Faeladási hirdetmény.
A kiwelfaivi úrbéresek 1910. évi november hó 

16 én délután 4 órakor Garamízentkereazten a 
főszolgabírói hivatalnál tsruodó nyilvátos árverésül 
eladják a tulajdorukat képező erdőben 20 62 K. bo.d 
v égésiéi ülef< n található 292 dib. tö'gy 247 ni3 haszen 
és 500 ül méter tűzifát.

Kikiáltási ár 3100 kor. Bánatpénz 310 kor.
Részletes árverési feltételek a zsarnócznkohói m. k. 

járási erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Szklenka József
urb. elnök.

Loserth Dezső
fűszer-, cj etrsse-, bor- és ásványvíz kereskedése.

LÉVA, Kotsulh Lajos-lér I. (Városház-épület.)
Ajénlcm mindennemű friss fűszer- és cse

mege áruimat. c’ceó árak, gyors és pontos kiszol
gálás mellett!

Naponta érkezett friss íelyágottak, becsi és frankfurti virsli. 
Prágai sóflar nauonta főzve.

Állandóan friss tea-vaj, csemege liptói túró és 
különféle sajtok. Nafy választék finom cukorkákban 1 

Idei friss töltésű ásványvizek nagy raktára

Üzlet megnyitás.
Tisztelettel értesítem a t. vevő közönséget, hogy 

a Hitelintézet házában november lió 1 en

röfös- és divatáru 
üzletünket megnyitottuk, rövidáru nagyban és kicsiny 
ben, alkalmi olcsóságok mindenféle cikkben kaphatók. 

Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek.
Tisztelettel

CSIILLAG E. és TSA.
az .Üstökös Csillaghoz"

flXOOOOlOOOOOOOOOK® 
Á A Budapesti Asztalos Ipartestütület ** 
V védnöksége alatt álló

0 BÚTORCSARNOK
és hitelszövetkezet

az Orsz Eözp. Hitelszövetkezet tagja

jj MAGYARÁZAT. fö

W Hogy mennyire közudomása a közöns tgnek sz a tény, hogy MA - - - - - - ------ ti
5
B33A d5
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kolerajárvány 
veszélyének esetén a tisztaság mellett 

legjobb óvszer az

Esterházy-cognac
annak legjobb bizonyitéka a rendkívüli fogyasztás

H vatalossn, k ösj-gys ői'og meg van állapítva, hogy 

az Esterházy cognacgyár két Egrot.féle fökészülék« 

1,752.000 liter bor 
termelő képességet foglal magában,

Ez az óriási arám ’eejobb bizonyítéka innak, hogy 

a közönség tudja, mivel védekezzék a

kolera ellen.
Ez a magyarázata a rendkívül nagy fogyasztásnak.

Az Esterházy-cognac mindenütt kapható.
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00 12 éve fennáll, felhívja a n. é. butorvásár'ó kö- g zönrég figyelmét, bogy VIII. József-körut 28. 
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felülvizsgált bútorokból áll, teljes lakásberende- /\ V zéseket művészeti tervek szerint készítünk, V Q minden dar»b jótállás mellett adatik al. O
&<ooooioooooooooxé

ke-sz. (Bérkocsis-utca sarok), vahmint IV- 
rület, Ferenoiek-tere 1. szám Királyi bérpa
lota) újonnan átalakított helyiségeiben rendezett 

lakásberendezési kiállítás 
megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az 
országban, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivi- - 
telű, művészek által tervezett és szakbizottság által Q

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek
~ nagy raktára LÉVÁN. =====

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFHEBR és 8CHBANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle ' motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

~ z gépek és géprészek. -
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A gyakorlat emberei gyakorlati Kísérletek
alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
minden gazdasági növénynél

fényes eredményeket értek el. 
Minden gaz Ja kérje saját drdekébee ezen szakvéleményeket BUDAPEST-KÖBÁNTAITRÁGTASZÁRITÓGTÁB 
tartalmazó ismertetéseket árajánlatot, melyeket készséggel kllld a Igtásyl, tchistrm.pt ti Tini cá| Bidapeit. IX., Ollái-«t ti. Irta 
T Ssiv.. flgzelmébei Mind.sa Klrd.t4.hes uj izskválaniénz van m.IléK.lv.l 

u Nyomatott Nyitrai é8 Társa r. t. gyorssajtőjajT Léván.
■fc—

A szarnod serléstr igyál 3 n«»ld 
szőlő alá, továbbá lobi) s áz hold 
bükköny és árpa alt lia-/n •! am Cö 
az ereim'iny yel tejesen meg 
voltam eiegedve. Wo.daner János, 
Mug! ód

A zári lőtt sertéstrágya nemcsak 
stÖló iltet-cnyeinkn* k Hülönösen 
lovány és hevet t lajré*zietein 
Kitűnő hat sunaK bizonyulta de 
az összes Kapás növények fejlő
dési is feltűnő mértebben elő
segítene, úgy hogy ezen eredmények 
következtében az Önök szárított ser
tést ragyájal véleményem szerint az 
összes eddig alkalmazott t rágja- 
nemeK Közt a víegKitünőbhseK 
Kell tekinteni Kostka-telep. Izsák.

tchistrm.pt
Mind.sa

