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Osztrák csempészet.
Folytonosan azt hánytorgatják odaát 

Ausztriában, bogy a magyarok ilyen, , 
meg amolyan bizalmatlanok a gyana
kodtak. Igazuk van, még pedig azért, 
mert bőséges alkalmat nyújtanak csa
lafintaságukról. Tessék csak egyetlen
egy alkalmat megnevezni, amikor tel
jes őszinteséggel, jó akarattal törekedtek 
volna a magyar államnak az érdekeit 
szem előtt tartani. Sóba ilyen eset elő 
nem fordult, mert örökösen egy bátsó 
gondolat motoszkál a fejükben, még 
pedig az, hogy hogyan lehetne ezt a 
szegény magyart megrövidíteni, gyen- 
gi‘eni, Azt hisszük, hogy igazat áili- 
tottunk. Nem is szükséges valami na 
gyón visszaemlékezni, itt van egy friss 
sütet, Bosznia-Herce g< vina bovátarto- 
zásának a kérdése. Érdekes, hogy mi
lyen a felfogás e tekintetben odaát, 
mert Dr. Redlicb, az osztrák lelkiisme
retből beszélt, így gondolkodnak ott 
valamennyien.

Szerintük, a magyar meg az oszt
rák pragmatika szankció közt nincs 
különbség, legfölebb csak időbeli, 
amennyiben az osztrák 1713.-ban, a 
másik meg 1723.-ban jött létre. Elfe
lejtik, hogy a magyar pragmatika 
szankció az 1723. évi I. II. t. c. óta, 
minden királyi hitlevélben s az 1867. 
évi XII. t. cikkben is világosan meg 
van különböztetve. Az 1723.-iki trón
öröklési törvényeket a törvinyhozás 
szerkesztette ; ellenben az 1713. csa
ládi rendelkezést, a garántáló osztrák 
tartományoknak a rendi határozata 
léptette életbe. Ezek ceak nagy kü
lönbségek. Vayy említsük az 1723. évi
I. t. c. 9. §-át, mely nincs ám benne 
az osztrákban, mint az öröklésnek 
* feltételei, melyek bizony közjogiak.

Mire alapítják az osztrákok az ő 
okoskodásaikat ? Arra, hogy a berlini 
szerződésben 1878.-ban adott nemzet
közi megbata mazás, a Törökországgal 
kötött államszerződés, valamint a ki
rálynak 1908. évi október 5.-én kelt a , 
szuverén jogok kiterjesztését kimondó 
nianifesztuma, mind olyan szerzési jog
alap, mely Boszniát-Hercegovinát mind
két államnak szerezte meg. Ezenkívül 
hivatkozás történik még az 1880. évi

t. cikkre », mely szerint úgy a 
■magyar, mint az osztrák törvények, 
közös ügynek tekintik és jelentik ki, 
valamint azt is, hogy a két tartomány 
viszonya, minden módosításnál, a két 
állam törvényhozásának a jóváhagyá
sához van kötve. Eljutottunk tehát oda, 

Valamikor a magyar szent 
tartozó részt, ugyancsak

özüsnek nyilvánítanak Ausztriában !

uogy egy> 
koronához

Megjelen vasárnap reggel. 
főmunkatárs : Dr. KERSÉK JÁNOS.

Hogy nincs igazuk, magától értetődő 
dolog s ez kitűnik az alábbiakból Íb. 

1878.-ban igenis, az említett tar
tományok, nemzetközi meghatalmazás
sal adattak át az Osztrák-Magyar- 
MoDarchiának a gondozása alá. Ez az 
aktus közös külügyi aktus, melynél 
Magyarország mint nemzetközi jogi 
alany, egyedül valóban nem szerepel 
betett. De ez csak ti rmészetes, mire 
azonban tulajdonjogot, még pedig kö
zöset, nem lehet állapítani.

Az annexiós nyilatkozat, valamint 
a törökkel kötött szerződés, melyért 54 
millió K-át kellett fizetni, nem egyéb, 
mint egy módja a nemzetközi bonyo
dalmak kikerülésének és a vesze
delemnek sz eltávolítása. A törökökkel 
kötött szerződés, két állam uralkodójá
nak s a többi hatalomnak szemben 
való viszonyának a rendezése és nem 
a két tartományhoz való joga egyik
másik államnak. Az, hogy a tartomá
nyokat megszállották, hogy erre nem
zetközi meghatalmazás adatott s a tö
rökkel állami szerződés lŐn kötve, még 
nem szerzési jogcím , mert tz csak 
azt garántáija, bogy sem az európai 
hatalmak, sem pedig Törökország fegy
veres beavatkozással, az aEntxiót nem 
akadályozzák meg. A manifesztumban 
sem a berlini szerződés, sem pedig az 
annexiónak a jogcíme, egyetlen betűvel 
sincsen megemlítve. A berlini szerző
dés csak a megszállásra adott megha
talmazást és nem az annexióra. Kü
lönben, a fejedelmi szózatban ez is áll 
ám : „ősi kötelékek, melyek dicső 
elődeinket a magyar trónon eme or
szágokhoz összetűzték11 ! Tehát a szu
verénjog, ebből a szempontból terjesz
tetik ki, vagyis ez, a magyar szent 
koronának, a királyi címben s a ko
ronázási hitlevélben külön is fenntar
tott joga.

Hát ez a híres 188<J. évi VI. t. 
c. ? Hát bizonyos, nem az annexióra, 
hanem csak a meghatalmazásra vonat
kozik ; mert kijelent étik benne, hogy 
a tartományok ideiglenes kormányzása, 
a közös minisztériumra vonatkozó ügy
nek tartandó, lévén egy idegen állam 
részeinek a megszállása egy külügyi 
vagyis közös aktus. Bosznia-Hercego
vina adminisztrációja tehát, a közös 
miniszterre bízatott s igy ideiglenes 
érvényű s hatályú ez a törvény, mi 
ennek a szavaiból, valamint a magyar 
országgyűlésnek a tárgyalásaiból is 
kitűnik. Hiszen e törvénynek az 5. 
§-ban ki van mondva, hogy azon vi
szonynak a változtatásához, amelyben 
ezek a tartományok jelenleg a mo
narchiához állanak, a két állam tör
vény hozásának egyetértő jóváhagyása

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.
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szükséges. Ez tehát nem egyenlő jog
nak a kimondása, hanem az, hogy a 
két államnak a hozzájárulása nélkül, 
az ainexió ki nem mondható, nehogy 
esetleg háborús bonyodalmak származ
zanak belőle.

Ámde az annexió ki lön mondva, 
természetesen a magyar koronának a 
jogán s igy a törvénynek az 5. §. is 
megszűnt jogalap lenni ; mert ha a 
törvénynek megvan a jogi ereje, 
akkor meg annexio nincs s igy nincs 
tehát jogilag való befejezés sem ; mert 
csak külügyi szempontból volt ren
dezve az uralkodó s a hatalmak által ; 
de se az egyik, se a másik államával 
szemben, nincs a kérdés tisztázva s igy 
az annexió még nem egyúttal szerzési 
jogi alap is. Különben a manifesztum 
nem az osztrák-magyar, hanem az 
uralkodónak a szuverenitását terjesz
tette ki a két tartományra. A szuve
renitás pedig nem közösügy, mert 
csak egy vagyis személyes szuvereni
tás van, ennélfogva nett; állami szem
pontból bírálandó el. Így ugyanis a 
közös kormányzás, csak könnyebben 
volt megvalósítható ; mert azért az 
uralkodónak emellett a törvény mellett 
is fennmarad az a kötelezettsége, hogy 
azok a részek, amelyek valamikor a 
szent koronához tartoztak, ba vissza
szereztetnek, Magyarországhoz s társ
országaihoz csatolandók. Bosznia-Her
cegovina résiben a régi Horvátország
hoz, részben Alsó-Szlavóniához, részben 
a magyar bánságok területéhez tarto
zott és csak déli fele volt Magyaror
szágnak különálló hűbéres országa a 
magyar ienhatóságnak az elismerésé
vel, tehat hazánk jogosan követelheti 
visszacsatolásukat. Mindezeknél fogva 
azért mégis kívánatos csupa elővigyá- 
zatból, hogy akkor, amikor az annexió 
tői venyjavsslat tárgy alva lesz, beveendő 
a koronázási esküt tartalmazó törvény
cikkre való hivatkozás ; kimondandó, 
hogy e tartományok a szent korona 
tagjai s lakósai magyar honosok. Ez 
kívánatos lesz már a bosnyákok érde
kebi n is s a dualizmus tekintetében, 
mert csakis ez felel meg az 1867.-iki 
közjogi alapnak.

Vizy Ferenc.

Gazdasági harcok.
Ipar és kereskedelem a magyar tár

sadalom körében még mindig nem részesül 
abban a megbecsülésben, amelyre annyi 
ol kai rássolgál. Nyugaton ipar és kereske
delem a társadalmi életben is domináló 
szerepet visz, mert as orsiág vezető körei 
jói tudjak, hogy az orstág gazdasága, ha
talma, tekintélye kereskedelmének fejlett- 
segétö1 függ.
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Nálunk, ahol még mindig képtelenek ( 
erre, az ipari és kereskedelmi foglalkozást 
még mindig nem tartják „úri*  foglalkozás
nak, mert hisz nálunk a napidijas is urnák 
képzeli magát, as önnálló és független 
nemzetfen tartó, hasznos hivatást betöltő 
iparossal és kereskedővel szemben és teté- 
sik est a káros és kóros elvakultságukat 
még felekezeti szempontokkal is, mintha 
nem éppen társadalmunk egyoldalú felfogása 
idézte volna elő azt a sajátszerü és csakis 
nálunk létező képtelen helyzetet, hogy a 
kereskedelmi és főképen nagyipari foglal
kozást egy bizonyos felekezethez tartozással 
azonosítják, mintha a külföld kereskedelme 
nem tanúsítaná, hogy a kereskedelem terén 
való érvényesülés csakis a komoly, céltu
datos, szorgalmas és kitartó munkával pá
rosult nagy műveltséggel és ügyességgel 
lehetséges függetleníteni a felekezeti viszo
nyoktól.

Tartsuk mindenkor szem előtt a német 
birodalomnak az ipar és kereskedelem 
felvirágoztatása által elért nagy hatalmát 
és népességének jólétét. A német viszonyok 
e tekintetben még különösen azért is 
szolgálhatnak tanúságul, mert Németország 
kedvező előfeltételek hiánya, azaz nagyrészt 
terméketlen, vagy gyenge hozamú talaja 
dacára csakis a népesség kiváló tulajdonsá
gainak és ez utóbbiak kellő szervezés 
me'lett történt felhasználásának, névszerint 
a lakosság céltudatosságának, intelligenciájá
nak, fegyelmezettségének, szorgalmának, 
erélyének és takarékosságának köszöni nagy
ságát. Ott nem, bogy lenéznék, hanem | 
különös nagyrabecsülésben réssesitik a ke
reskedelemnek és iparnak arra méltó 
képviselőit, akiknek kiválóságai elsőrangú 
társadalmi szerepet visznek, sőt ezek kőiül 
nem egy a kormánynak is tsgja volt.

Ez a szerencsétlen felfogás gátja annak 
is, hogy nálunk egészséges alapon nyugvó, 
úgynevezett polgárosztály fejlődjön ki ; (ez

zel a kifejezéssel csak a szokásos felosztás 
kedvéért élünk és nem as osztályszerü 
tagozódás kiélesitése végett) és innen van, 
hogy nálunk ma két szélsőség: az ariszto
krácia és a munkásság, a két konszolidált 
társadalmi osztály, míg » polgárság, tehát 
a lakosság zöme, képtelen jelentőségének 
öntudatára ébredni és magának azt a 
szerepet biztosítani társadalmunkban, amely 
erényoinél fogva annyi joggal megilletné. 
Kereskedőinket és iparosainkat illetné meg 
ezen a téren a kezdeményezés kötelessége, 
mert a túlzott szerénység csak az ellenfelek 
bátorságát fokozza.

Nem hallgathatjuk el ehelyütt azt az 
utóbbi években sajnosán tapasztalt s mind
inkább fejlődő megkülönböztetést, amelyet 
az ipari körökben a saját javukra, de a 
kereskedelmi osztály hátrányára szívesen 
alkalmaznak, értékesebbnek és előkelőbbnek 
jelezvén a termelő ipart a forgalmat közve
títő kereskedelemnek A kereskedelmi és 
ipari érdekképviseletnek már töbször pana
szolt túlságos széttagoltsága mellett csak 
a közös ellenfelek malmára hajtanók a vizet, 
ha még magunk között is akármelyikünk 
rovására törekedünk a szját tekintélyünket 
öregbíteni . . .

Nagyon természetes, hogy mi nem az 
osztályellentétek fokozását, hanem ellenke
zőleg a nemzet egyesítését várjuk a keres
kedők és iparosok önérzetes fellépésétől. 
Az egységes magyar társadalom hiánya, 
kutforrása nemcsak számtalau társadalmi 
bajnak, hanem politikai és gazdasági elma
radottságunknak is, mert a mai oszszfá'yel- 
lentétek kizárják az egyöntetű eljárást, 
holott csakis ilyen módon lennénk képesek 
külső ellenfelünkkel, vagyis inkább verseny
társunkkal szemben győzelemhez jutni 1

Az első lecke.

A 6 éves gyermeknek mi az iskola? 
As, ami a madárnak a kalitka, — börtön.

Még elképzelni is borzasztó, hogy az 
az ártatlan kis gyerek, akinek eddig egyébre 
Bem volt gondja, csak játékra, aki eddi^- 
mindent csak rózsaszínben látott, aki eddi, 
oly gondtalanul élvezte az aranyszabadaá- 
got — most iskolába kerül.

És miért küldik őt oda? Azért, hogy 
tanú jón : vallástant, olvasást, Írást, szán
tant, beszéd-és értelem-gyakorlatot, rajz 
Jást, éneklést, meg egy kis tornát. No 
mi van ezen megütközni való ? Hát 
bennünket rém erre tanitottak ? Mi nem 
hat éves korban kezdtük az iskolába- 
járáét ?

Hisz éppen az a baj, hogy nálunk még 
most is a hatodik év a tanköteles kor. 
Tessék csak más, a kultúra magasabb fokán 
álló nép nevelésügye iránt érdeklődni és 
akkor megtudjuk, hogy azoknál a hetedik, 
pl. Svájcban a nyolcadik évében kezd a 
gyermek iskolába járni.

Igen ám I Csakhogy már nálunk a 
tizenegy éves gyereket is napszámba kül
dik, mikor kezdjük hát a tanítást?

Elvégzi-e a gyerek a hat elemi osz
tályt, ha később kezd tanulni? Bajosan. 
Ha tehát ily koián kell öt tanulásra tognuns, 
nem arra kell-e törekednünk, hogy annak 
a zsenge kisdednek a tanulást tölünk 
telhetöleg megkönnyítsük, hogy játszva 
tanítsuk. De igen. A neveléstörténelem 
lapjain több nagyszerű pedagógussal talál
kozunk, kik az elemi ismereteket könnyedén, 
mulatva, sőt játékszerüleg közölték tanúvá 
nyaikkal.

A nyo'c éves gyerekkel könnyebben 
boldogulnánk, mert szellemi képessége 
fejlettebb, mint a hat évesé, két készei kapunk 
tehát oly módszer után, mellyel ezt a nagy 
munkát minden megerőltetés nélkül elvé
gezhetjük. 11a valamely módszerrel célt 
érhetünk el az o.vasás tanitásánál, akkor 
ezt a fonomimikai módszer segélyével a 
legkönnyebben érjük el.

A fonomimika varázskuics, mellyel a 
gyermek szivéhez férkőzhetünk.

Először vannak a gyerekek az iskolá
ban. Nem csoda, ha szokatlanul érzik

TÁRCA.

Magda.
Irta: Farkassá, Síposa Erzsi.

Ma délután, mikor éppen a teához akar
tunk ülni, egy hordár gyönyörű rózsabok- 
rétát hozott hozzánk. Mivel éppen az én 
születésnapom volt, anyám mosolyogva 
nyújtotta nekem. Csak mikor már átvettem, 
láttam, bogy a mellékelt névjegyen nem az én 
nevem, hanem a nővérem van. Kedves vendé
geink, akik még nehány perccel ezelőtt a 
lehető legjobbat kívánták nekem, most hol 
gúnyos, hol szánakozó pillantásokkal néze
gettek végig, vájjon rosszul esik-e, hogy 
rólam a mai napon egyik hódolóm sem 
emlékezett meg.

Igazán fatális véletlen, hogy Bslogh 
tanár úrnak éppen ezen a napon jutott 
eszébe Irma nővéremnek virágot küldeni.

Szegény anyácskám, még ő is olyan szo
morúan nézett rám, s láttam rajta, hogy be 
nem vallott, de mindenkitől tudott huszon
négy évem neki is szenvedést okoz.

Tavaly még kaptam virágot, ma már 
nem gondolt reám senki sem. Tehát már 
vén leány lettem.

Pedig anyám ugyancsak elkövetett 
mindent —amit egy három-leány os mama csak 
elkövethet — hogy a mai napot már mint 
asszony érjem meg. Hogy es nem sikerült, 
ennek — nézete izerint — egyedül csak 
én vagyok as oka. Atyámtól örökölt komoly 

s magányt szerető természetemet lobban- 
totta többnyire szememre.

Igaza volt, én voltam a hibás. Végtelen 
lealázónak tartottam magamra nézve, hogy 
megcsaljak egy férfit, aki engem, mint 
gazdagnak tartott leányt venne el és caak 
as esküvő után tudná meg, hogy a kiki
áltott hozománynak még a negyedét is alig

Ebben igazán túlságosan lelkiismeretes 
voltam. Igaz ugyan, hogy az esküvő előtt 
meg lehetett volna mondani őszintén min
dent. Ki tudja, nem akadt-e volna egy, aki 
őszinteségemet minden hozománynál többre 
becsüli ? — Hiszen sokszor egy szívből 
fakadó őszinte szó elegendő arra, hogy két 
lélek örökre egymásra találjon.

Még sem lehettem őszinte. Nekem még 
két nővérem van s ba a világ megtudja 
a mi féltve takargatott szegénységünket, a 
mi nagy igényeinkkel bizonyára Benki sem 
merne feles' gül venni bennünket. Nem a mi 
hibánk, hogy igy neveltek minket. De mi
lyen rossz és hálátlan leány vagyok én, 
hogy merem én a szüleim tetteit mérlegelni, 
hiszen tudnom kellene, hogy amit tették és 
tesznek, mindent csak az irántunk érzett 
nagy saeretetböl tesznek.

Miért is nem foglalkoztam én már ko
molyan a jövömmel ? Meddig is akarok én 
“ég a szüleim terhére lenni?

Komolyan mérlegelve tehetségemet, arra 
* meggyőződésre jutottam, bogy habár 
kitűnő nevelést kaptam is, csak bacsületea 

ember oldalán válhatnék jó feleség belőlem, 
máskülönben hasznavehetetlen tagja lennek 
a társadalomnak. Vagy csak azért gondolom 
ezt, mert az igazit, akive1, érzem, hogy 
boldog tudnék lenni, már megtaláltam.

Eddig inkább féltem tőle ; ma már 
tudom, hogy szeretem. Az a félelemazerü 
érzés pedig nem más, mint szótlan beisme
rése annak, hogy akit szeretek, úgy szelle
mileg, mint minden jó és nemes érzésben 
felettem áll.

Nekem egyetlen vágyam, hogy az 6 
erős, nyugodt, de mégis gyengéd és szerető 
keze vezessen az életen át — szivdobogva 
várom a percet, mikor majd igy szól 
hozzám:

— Nézd, as út, mely előtted áll, rögös 
és tövises. A te büszke dacos, lelked, mely 
függetlenül és minden emberi beavatkozástól 
menten akar haladni rajta, sokat fog vér
zeni, sokat fog zokogni. Add a kezed, édes, 
én, aki jobban ismerem az életet, mint te, 
majd átvezetlek rajta. Hiszem, hogy be - 
dogok leszünk.

Mire én büszke fejemet szelíd alázatul 
lehajtom s nyújtom A kezemet.

— íme, itt a kezem, vezess. Az öröm 
vagy bánat, mely reám vár, édes lesz, ha 
veled megoszthatom. Légy uram és párán 
csolém. Igaz, eddig még nem igen foglalko
zott velem ; de nagy barna szemeiből már 
rég kiolvastam, hogy biztató szóra vár 
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magukat. Alig idősünk benn velők félórát, 
aIt is meBélésael, tréfával töltjük el. Kien
gedjük őket aa udvarra, hadd játszanak 
kissé, legalább összeszoknak. így megy ez 
délután is. Mielőtt haza engednénk őket, 
leckét adunk nekik.

Ide vigyázzatok hát fiúk / Nehogy el
felejtsétek, mi lesz, holnapra leckére. A/ói- 
denlci megmondja a maya nevét, hogy hogyan 
hívják. Fogjátos ezt tudni ? Fogjuk I

De nehogy elrémitsük őket a lecke 
szóval, egyik-másik bátrabo fiútól azonnal 
megkérdezzük a nevét. Hogy hívnak ham ? 
Megmondja szépén. A másik is, » harma
dik is. ,

Nagyon téved, aki azt hiszi, hogy 
másnap valamennyi gyerek tudni fogja a 
lseket. Ntm egy horgasztja le közülők nagy 
búsan a buksi tejét. Hiába kérdezzük, buz
dítjuk, bátorítjuk, nem lehet szavát venni. 
Masok sírva fakadnak, ha szólni merészelünk 
Hozzájuk. Pedig nem is vagyunk falun, ahol 
tudvalevő, hogy már akkor is rí a gyerek, 
ha ránéz a kakas.

Amennyire lehetséges, iparkodunk elosz
latni az iikola felöl táplált ferde előítélete
iket. Ennek azonban a legtöbb esetben 
maguk a szü ők az okai. Ha a gyerek nem 
hajuk otthon a szép szóra, ha engedetlen, 
ha pajkos vagy csata lan, az apa rögtön 
kész a lény egetesiel : Ao vár), te csirkejoyó l 
Majd beadlak at iskolába, majd ráncba szed 
a tanító I Mikor aatau eljön a borzalmas 
beiratkozási nap, a kis gyeiek kepzeleteben 
iölujul az iskola iránt táplált ellenszenve 
es gyűlölete. Egyik-másik úgy megy oda, 
mint az elitéit a vesztőhelyre.

Némelyikhez hasztalan intézünk gyön
géd, nyájas szavakat, b ába dédelgetjük 
özet, a szót harapófogóval sem tudnink 
kivenni belőlük. Mi okozza hat ezt ? A 
szabadságvesztés ? A szubordmáció ? A 
fegyelem ? Hisz még egy dorgáló szó, vagy 
haragos tekintet sem sújtotta őket.

Miért ily csüggedtek, szótaianok és 
levertek hát ?

Azért, mert hiányzik a szülői ház; az 
édes anya ölelő karja es forró csókja, 
hiányzanak a kis testvérek s a megszokott 
játszótársak. Mert hiába, az ö kis szive is 
csak azt súgja, jobb otthon 1

A tanulság ebből a tanítóra nézve az,

Kovách László tehát a vőlegényem lesz 
nemsokára ; bár minden csepp verem fel
lázad arra a gondolatra, hogy szegénysé
gemmel eppen öt csaljam meg. Ot, akit en 
úgy tisztelek és — Istenem, hogy remeg 
a kezem, inig ezt a szót leirom — úgy 
szeretek.

IL
Egy hét múlva lesz az esküvőm s szü

leim végtelenül boldogok. Ismerőseim pedig, 
akik eddig szántak, most mind igen kedve
sek. Mintha irigyelnének kissé.

Igaz, László a vőlegényem, még gazda
gabb leánynak is kitűnő partié volna; 
nemcsak előkelő tásadalmi állásánál fogva, 
hanem előzékeny modoráért és nyilt jel
leméért is.

Mégis én ezt a jó embert, tudva, akarva 
meg fogom csalni.

László az eljegyzés után egész őszintén 
megmondta, hogy pár ezer korona adóssaga 

van éa atyam megígérte, hogy kifizeti. Sze
gény ember, mit szenvedhetett, mikor ezt 
»» ajánlatot tette ? Tudta, hogy meg nem 
tarthatja. Ö, aki nem hazudott soha életében. 
Mikor László elment, zokogva borultam 
atyám nyakába és ö hajamat gyengéden si
mogatva csendesen szóit: — Érted, értetek 
tettem szegény gyermekeim — és két forró 
könycsepp gördült le gondteli arcán.

Ekkor elhatároztam, hogy őszintén meg
mondok Lászlónak mindent. Még most meg 
tud talán bocsájtani, később talán már nem. 

hogy korai volt még a lecke. E'mulik 4—5 
ösp, letelt az első hét is és bizony 
mindig akadnak olyanok, akik m‘g most 
sem tudják a leckét, pedig folytou az elsőt 
ismételjük.

És most rátérünk az igazi leckére, ezt 
azonban nem tudatjuk velük. Hallgatják 
szép csendben a mesét, nagyon tetszik 
nekik. Hát még mikor nekik is szabad 
hangoztatni, sőt kézzel jelezni a kimondott 
hangot. Ez aztán az igazi élvezet 1 Soha 
ennél nagyobb örömet! Kipirulnak az 
arcok és fényesen ragyognak a szemek. 
Ilyesmit legfeljebb a kivilágított díszes 
karácsonyfa elöszöri látása okozhat nekik.

De nini, mit látuns ? I Vájjon nem 
képrázik-e a szemünk? Csakugyan Béla is, 
Józsi is, meg Péter is, akiknek a nyelvét 
eddig még a cukor sem volt képes meg
oldani, most a többiekkel együtt nagyot 
kiabálva jelzik a hangot, illetve a hangnak 
a képét.

No az már valóban keliemea meglepe
tés ; megvan törve a jég.

Ettől a perctől fogva a gyerekek 
valamennyien kicserélődtek. Eddig nem 
tapasztalt vidámság) hamisítatlan jókedv 
észlelhető tajtuk. Verebet lehetni fogatni 
velők. Valóságos Örömmámorban úsznak. 
Egyik másik a szokásos megszólítás helyett 
apának síólit bennünket. Mi erre — ter
mesztésen — nem reagálunk. Úgy teszünk, 
mintha nt m is hallottuk volna. Azért mégis 
jólesik ez nekünk, mert i eiült a gyerekek 
szivéhez férkőznünk. Eltaláltuk a hangot, 
szóval : tudtunk leereszkedni hozzájuk.

Ghiiuessy János.

Különíélök.
— A lévai tüdőbeteg gondozó 

intézet a megvalósítás küszöbén all I 
A Jóeset kir. herceg szanatórium egyesület 
elnöke Lukács György v. b. titkos tanácsos 
következő levelet intézett dr. Frommer 
Ignác, a lévai szanatóriumi bizottság el
nökéhez :

Igen tisztelt főorvos úr 1
A kívánt két vasúti igazolványt mel

lékelten van szerencsiül megküldeni, úgy 
szintén prospektusát a május 6 -iái sport 
ünnepélyünknek.

Bármilyen erős volt is elhatározásom, 
nem tudtam szólni nek’. Mikor az ö nyilt, 
becsületes arcába néztem, mélységes szé
gyenérzet vett rajtam oröt, de szólni nem 
mertem.

Egyszer mégis szóltam valamit, de a 
zokogás annyira erőt veit rajtam, hogy egy 
szavamat sem értette meg. Csak nézett 
reám némán, megdöbbenve, majd halk szo
morú bangón kérdezte :

— Nem szeret, Magda, ugy-e most 
azért sir ?

Éreztem, hogy most itt a perc, amely
ben őszintén elmondhatok mindont. E pilla
natban azonban bejött anyám és en válasz 
helyett mosolyogva nyújtottam oda a ke
zemet.

Úgy határoztuk, hogy esküvő után 
László szüleihez megyünk és én úgy félek, 
hogy nem lesznek velem megelégedve. 
Hátba a leikembe látnak, egy szerető édes 
anya szeme niiudent meglát.

De hát mi is az én bűnöm tulajdon
képpen ? Semmi. Hogy szegény vagyok és 
gyáva, azt kell nyíltan bevallanom. És hány 
ezren vagyunk igy »i * társadalom szá
nandó mártírjai. - Hányán vagyunk, akik 
belső értékünk tudatában mégis gazdagnak 
éreztük magunkat és akik két világban 
élünk. Csak az a fö, bogy ez a kettő jól 
el legyen választva egyháztól. Ne álmo
dozzunk a való életben ét apró vagy nagy 
gondjainkat ne vigyük álomvilágunkba... 

Folyt, köv.

A d spensaíre ügye a megvalósításnak 
a küszöbén áll. A belügyminisztériumban 
hozzájárulást kértem a berendezési költ
ségekre és az ügyosztály már javaslatba 
is hozta. Csak a jóváhagyás hiányaik, de 
az is meglesz s akkor rögtön hozzáfogha
tunk a dispensaire fölá'litáaához.

Fogadja igen tisztelt főorvos ur, kiváló 
tiszteletem nyilvánítását.

Budapest, 1911. április 22.-én.
Lukács

v. b. titkos tauáeaoH egyesületi 
elnök.

Igazán nem tudjuk eléggé nagyra értékelni 
hogy ezen emberbarati intézmény városunk
ban otthont talál. Bök beteg embernek 
vissza fogja adni munkabírását, sok szén 
védést fog enyhíteni és sok nyomort elvi
selhetővé tenni. Léva város lelkes közönsége 
pedig büszke lehet arra, bogy áldozatkész
ségével elí ségitette ezen jótékony, igazán 
culturális intézményt. A József kir. herceg 
Szanatórium egyesület pedig iankadat'an 
buzgalommal és szivósiággal folytatja ered
ménydús működését és minden lehető mó
don gyarapítja a szegénysorsu tüdőbeteg 
gyógyítására szánt vagyonát. így mostan 
is, a közgyűlését megelőző napon, május hó 
6.-án a Margitszigeten rendez egy nagy 
olympiai sport ünnepélyt délután t/j3 órától 
8 óráig, melynek programmja a kővetkező :
1. Ifjúsági tornaverseny. 9. Athletikai verse
nyek. 3. L'ootball mérkőzés. 4. Bír kólát. 5. 
Boxolás. 6. Párbajtőrverseny. 7. lisztolylőver- 
seny. 8. Postayalambok elindítása. 9. A buda
pesti főgimnáziumok és jöreáliskolák felsőbb 
osztályai ifjúságának tornaversenye Auguszta 
kir. hercegnő selyemloboyójáért. Végül tom
bolajáték, melyen 200 praktikus nyeremény
tárgy fog kisorsoltam^. Belépti díj 1 kor. 
A belépőjegy a Margitszigetre való belé
pésre jogosít s egyúttal tombola sorsjegy 
is. Ezen sport-ünnepély, úgy látszik, igen 
kedvesnek és vonzónak ígérkezik és azon 
szanatóriumi tagok, akik a közgyűlésre fel
utaznak, jól tesziK, ha már május C.-án 
mailnek és a sport-ünnepélyt megnézik. Ked
vezményed utazási jegy váltására jogosító 
igazolványért pedig forduljanak Dr. From
mer Ignác a szanatóriumi bizottság elnöké
hez legkésőbben május hó 1.-ig, annyival 
is inkább, mivel ez az utolsó terminus, 
ameddig ez irányú óhajtás teljesíthető leszen.

— Első áldozás. Ma egy hete voit 
a kath. egyház tehervasárnapja, amikor a 
gyermekek először szoktak részesülni a szent 
áldozásban. Ez idén reggel 8 óra után 102 
elemi iskolás tiú és 112 leány járult első 
ízben az Ur aszta'ához. A megható egyházi 
ünnepség alkalmával, mise közben, Bátliy 
László, prépost-plébános, a gyermekekhez 
gyönyörű es rendkívül tanulságos beszédet 
intézett, melyben az ünnepség jelentőségé
nek mélta'asa mellett vallásosságra és a 
szülök iránt való szeretetre buzdította őket. 
A templomot zsúfolásig betöltő közönség 
áhítatát nagyban fokoztak a polgári leány
iskola növendékei által precízen előadott 
kedves és szép énekek. Mise végeztével az 
összes első áldozók a zárdába vonultak, 
ahol a nővérek vendégszeretetéből dús reg
geliben voit részük.

— Tisztviselők közgyűlése. A lévai 
tisztviselők egyesülete a jövő vasárnap, azaz 
május hó 7.-dikén délelőtt 11 órakor a 
városháza nagytei ménen tartja évi rendes 
közgyűlését, amelynek a szokásos évi je
lentésen k.vül különös fontosságot ad azon 
körülmény, hogy az elnökség részletesen 
beszámol a iakherügyben a pénzügyminisz
ternél járt küldöttség eljárásáról s az eddigi 
eredményről. Ugyancsak ezen ülésen tétet
nek meg az elöintézkedések a tisztviselők 
togyasrtási szövetkezetének megalakulására. 
Óhajtandó volna, hogy az elnöaség ínten- 
tióinak megteleiölag Léva város összes köt
és magántisztviselői saját jól telfogott érde
kükben az ülésen jelen legyenek.

— Előléptetések a honvédségnél. 
Honvédségünknél titecskay Jenő és Varga 
János zászlósok hadnagyokká, — Szeibert 
Ferenc tiszthelyettes pedig hadnagy, gazdá- 
szati tiaztté léptek elő.
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— Városi közgyűlés. Léva város 
képviselőtestülete tegnap d. u. rendkívüli 
közgyűlést tartott. Bódogh Lajos polgármes
ter jelentést tess a városi szállodára és a 
szálloda bérlőjére vonatkncólsg. A beteges 
állapot tanulmányozására Bódogh Lajos el
nöklete mellett bizottságot küldött ki a 
közgyűlés. A bizottság tagjai; Báthy László, 
Csekey Vilmos, Holló Sándor, Mocsy Aba, 
Weisv Benő. Tudomásul vette a közgyűlés, 
bogy főgimnáziumunk tornacsarnokára a 
megye 1600 K. segélyt adott. A városnak 
Farannay István éa Mácsánstky János nyug
dijára és kegydijára vonatkozó határozatát 
a megye jóváhagyta. Kónya József rendőr
kapitánynak nyugdíjaztatási ügyét 30 napon 
túl tartandó közgyűlésen tárgyalja a képvi
selőtestület. A „Gambrinus* 1 telekből eladott 
a város hchoelier és társa cégnek 75 O-ölet 
1200 K-ért, Iványi Andrásnak 12 D-ölet 
120 K-ert. A „Tanitók Háza“ részére 4000 
K-t adományoz, amelyet 8 éven át tizet le 
évi 500 K-val. Az első részletet 1912-ben 
fizeti a város. A fögimnáziumi játszótér 
ügye és a Lévai uradalom uszodájának 
megvételére vonatkozó ügy a jun. 7. köz
gyűlésen tárgyaltatik. Az áll. gyümölcsfa
iskola melletti városi területet 6 évre 
a régi feltételek mellett Gyurcsek Já
nos vette bérbe. A temetkezési tár
sulat által a városi szegén, ház javára 
tett alapítványról bzóIó s a magy. kir. bel
ügyminiszter kívánsága szerint módosított 
alapítólevelet elfogadta a képviselőtestület. 
Kiskorú Katarra Antal illetősége meg nem 
állapíttatott. A jan. 2-án elmaradt vásár 
helyett aug. 28-ra kér a város pótváeárt. 
Farkai Tódor számtiszt könyvelő katonai 
kiképzésié 8 heti szabadságot kapott. A 
laktanya alap javára további megyei hozzá
járulást kér a város, még pedjg az eddigi 
4000 K-nál jóval nagyobbat. Az 1911. évi 
költségvetést a közgyűlés változatlanul el
fogadta. A hiány pótlására 80% pótadót 
vet ki a város. Elfogadta a közgyűlés a 
tanácsnak azt a javaslatát, hogy az uj 
háztulajdonosok se legyenek felmentve a 
községi pótadó alól.

— Halálozás. Őszinte részvéttel közöl
jük a szomotú hirt. bogy Bedros József, 
primási erdömester, aki meBsre vidéken 
általános tiszteletben állott, s mint a vár
megye törvényhatósági bizottságának tagja 
a közügyekben is élénk működést fejtett 
ki, — munkás életének 58,-ik, boldog há
zasságának 28,-ik évében e bó 28.-án Nagy- 
sallóban meghalt. Hűlt tetemeit tegnap szen
telték be és ma délután 4 órakor Eszter
gomban a királyi városi temetőben helyezik 
örök nyugalomra. A mélyen sújtott család 
nagy fájdalmában barátai és ismerősei is 
igen széles körben őszintén osztoznak. — 
Béke porain 1 Ravatalára a lévai 48.-as 
Kossutb-párt, melynek társelnöke volt, ko
szorút is helyezett.

— A fogadalmi ünnep szónoka. A 
vármegye alispánja a május bó 3.-ikán Ga- 
ramszentbenedeken megtartandó vármegyei 
fogadalmi ünnep magyar egyházi szónoká
vá Skoda János nemcsenyi plébánost 
kérte te).

— Népvándorlás. A közeli tót anya 
nyelvű községek egyikeből panaszosan Írja 
levelezőnk, hogy a tavasz beálltával nagyon 
ritkul a faluk népe. A szegényebb gazdák 
és munkabíró családtagjaik csoportosan 
vándorolnak Amerikába, még pedig több
nyire útlevél né kül. Aa asszonyok, leányok 
és a nagykoiú férfimunkások meg Baranya 
és Torontá! vármegyékbe mennek le, ahon
nan csak késő ősszel térnek majd vissza. 
A jobbmódú gazdák aggódva néznek a nyári 
nagy munkák elé, mert nem lesz munkás
kéz, amely rétjeiket lekaszálja éB a gabo
nájukat kidolgozza. Ennek a tömeges nép
vándorlásnak a következménye, amit Léván 
is sajnosán tapasztalunk, hogy már most 
olyan drága a napszám, mint más években 
aratás idején szokott lenni,

— Egy püspöki birtok parcellá
zása. Nyitraroi jelentik : Batthyány Vilmos 
gróf nyitrai püspök közel kétezer holdnyi 
negyedi birtokát parcelláztatni fogja. A 
Íüapök a birtokot a Farksad és Negyed 

özségbeli kisgazdák között osztja fel.

— Plébános! eskü. Dr. Fekete Vince, 
esztergomi belvárosi káplán, aki zselizi plé
bánossá lett kinevezve, — e hó 22.-én tette 
le Esztergomban a plébánosi esküt.

— Vámszedési jog. A kereskedelem
ügyi miniszter Óban község közönsége ré
szére Ó- és Ujbars községek között a 
Garam folyó két ágán közlekedő kizárólag a 
személyszállításra szolgáló csolnakrév beszer
zése, fenntartása, kezelése és esetleg újból 
V-Ió megvétele fejében vámszedési jogot 
engedélyezett.

— A sorozás eredménye. Léva vá
ros részéről e hó 24.-én megejtett fösorozás 
eredménye : A három korosztályba felvett 
állitáskötelesek száma 116, — a tösorozáson 
megjelent 77 ; ezes közül besoroztatott 24 ; 
visszahelyeztetett 34 ; fegyverképtelennek 
találtatott 15. A fősorozástól távol maradt 37.

— Férj helyett pénz. Észak-Am ri- 
kában a múlt évben nagy bányarobbanás 
történt, amelynek következtében sok munkás 
pusztult el, köztük Lukács Sándor alsópéli 
lakost is. A bányatársaság a munkásoknak 
visszatartott bérét konzulátusnál deponálta, 
hogy az összeg az elpusztultak családtagjai
nak küldesse el. Lukács Sándorné szül. 
Suránszky Róza — mint a Felvidék Írja — 
szintén kapott e napokban 295 koronát, 
mint férje munkabérét; szomorú szívvel, 
de bizonyára bálával fogadta a rája nézve 
nem csekély összeget.

— A Honti Kaszinó a párbaj 
ellen. A Honti Kaszinó választmánya érde
kes határozatot hozott e napokban egy, a 
kaszinó elé terjesztett ügyből kifolyólag. A 
kaszinó egyik tagja felmerült aiférjét nem 
lovagias utón intézte el, hanem a bírósághoz 
fordult elégtételért és ezen eljárását a ka
szinó választmányának is bejelentette. A 
választmány belement az ügy tárgyalásába, 
kimondván, hogy a Honti Kaszinó tagjainak 
egyéni Ízlésére hagyja, hogy hatonló ese'ek- 
ben lovagias eljárás vagy bírói utón járnak-e 
el 7 A kaszinó szempontjából teljesen kö
zömbös, hogy tagjai miként intézik el az 
úgynevezett .lovagias" ügyeiket.

— A cserebogarak irtása. Gyü
mölcsfáink egyik legnagyobb ellensége a 
cserebogár ez évben igen nagy mennyiségben 
lepi el a kertek és szőlők fáit. A kártékony 
bogarak összeszedése és megsemmisítése 
minden gazdának érdekében áll s ha az 
irtást nem tejesíti, nemcsak önmagának árt, 
hanem szomszédjának s igy közvetve az 
egész városnak, illetve községnek. Ezért a 
hatóságok szigorúan ellenőrizzék a cserebo
garak irtását és érzékenyen büntessék meg 
azokat, akik ezen kötelességüket elhanya
golják.

— Lopások. A városi vigadóban al
kalmazott Piéta Petemé folyó hó 24-én 
panaszt emelt a rendőrségnél, hogy egy 
pár cipője elveszett. A panasz alapján a 
nyomozás folyamatba tétetvén, a tolvajt 
Csajka Teréz személyében a rendőrség el
fogta, kinél a megejtett házkutatás alkal
mával nemcsak a cipőt, de Fertikó József
nek, a szálloda bérlőjének több tárgyát is 
megtalálták. — Kovács Mátyás kocsis pedig 
ismeretlen tettes ellen tett feljelentést órá
inak ellopatása miatt. Az óra-tolvaj Madia, 
lakás ób foglalkozás nélküli molnár-segéd 
személyében akkor fogatott el, midőn az 
órával Léválói Nyitra felé vette útját. — 
Dékay László cipészt két tanonca Benlcö 
János és Androvics László olyan módon ká
rosították hosszabb idő óta, hogy bőráruit 
lopták b azokat Gergely Lajosnál potom 
áron értékesítették. — Folyó hó 27-én 
Sarina András kéméndi lakos a város terü
letén piócák árusítása mellett egy ludat is 
megvételre kínált, ami a rendőrségnek fel
tűnt. Kérdőre vonatván a liba holszerzésére 
nézve igen zavart feleleteket adott s ezért 
a rendőrségre vitték, hol azután beismerte, 
hogy a ludat Felsőszecsén onnan lopta, hol 
éjjeli szállásra befogadták. A léprekerfllt 
tolvajokat a rendőrség a járásbírósághoz 
kísérletté. Ott várják méltó büntetésüké*.

— Nagy idők tanúja. Az 1848 -49-iki 
szabi dságharcnak egyik vitéz honvédé, Kohan 
Mihály halt meg Léván, e hó 27,-éu 81 éves 
korában. Mint honvéd dicsőséggel küzdötte 
▼égig a szabadságharcot és több csatában 

vett részt. Negyven évig gróf Károlyinak 
juhássgazdája volt. Az utóbbi időben Léván 
lakott s innen több levelet irt Kossuth 
Ferenchez, aki válaszra méltatta öt. Annyira 
tisztelte Kossuth Lajos fiát, bogy nehány 
év előtt nagy gonddal egy remek juhászbotot 
faragott, amely egyben furulya is volt s azt 
személyesen vitte le Budapestre. Az agg 
honvédet őszinte részvét mellett tegnap dél
után temették el. — Nyugodjék békében 1

— Nyugalomba vonuló főigazgató. 
Pirchala Imre, a pozsonyi tankerület főigaz
gatója, akinek működési köre tudvalevőleg 
a lévai főgimnáziumra is kiterjedt, — negy
venegy év óta buzgón és fáradhatatlanul 
munkál odván, saját kérelmére nyugdijazta- 
tott. Őszintén óhajtjuk, hogy a kiváló peda
gógus hazafias lelkesedéssel teljesitett busz 
nos és érdemekben gazdag működése után 
még igen sokáig élvezhesse a jól megér- 
demiett nyugalmat.

— Véres családi dráma. Hama’jar 
Pál báti lakosnak nagyon terhére volt a 
bázaselet. Ezért a minap megleste a 
templomból szülői lakására tartó s különélő 
feleségét és egy forgópisztolyból ötször 
rálőtt az asszonyra. A lövések közül egy 
sem talált. A lövöldöző ember azután egy 
félreeső helyen a pisztoly hatodik töltésével 
önmagát lőtte szivén s nyomban meghal*.

— Betörések a szőllőhegyen. Ma 
egy hete éjjel a Felső Kákában eddig isme
retlen tettesek öt szőlősgazdának hajlékát 
próbá ták feltörni. Gonosz tervük azonban 
nem sikerült, mert az ablakokon alkalmazott 
vasrács miatt nem bírtak a hajlékokba beha
tolni. Ajtókat feszegettek, ablakokat zúztak 
össze, de csak egy pincébe sikerült bejut- 
niok, ahonnan több üveg bort s egyéb enni- 
és innivalót vittek el. A rendőrség erélyesen 
nyomozza a betörőket.

— HalálozáB. Lobi Bála jogszigorló 
a múlt hétfőn Nagyszilében mjghatt. Az 
elhunytban Lobi Ignác nagysallói vaiúu 
elöljáró fiát gyászolja.

Szerkesztői üzenet.
Nemo. Besoroztuk, de közlését — helyszűke miatt 

— a jövő hétre kellett halasztanunk.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései 
1911. évi apr. hó 23-tól 1911, évi április hó 30-ig 

Születés.

A szülői neve
-M<u s

-g§ ® q 
6

A gyermek 
neve

Lacza Ferenc Nehéz Ilona 
Lukács Laios Iván Mária 
Weisz Gyula Weisz Frida 
Hécz Pál Piss Gizella 
Berger Lipót Tührer Róza 
Szilárd Henrik Imraerb'um R. 
Herda Mihály Bogdán J.

Haláiozt

fiú 
leány 

fiú 
leány 
leány 

fiú 
fiú

IS-

József 
Margit 
Dezső 
Gizella 
Margit 
István 
György

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Balazsa István 
Samu Mária 
Kochan Mihály 
Steklács János

51 év
14 év
81 év
66 év

Agyguta 
güm. sgyh. gyűli. 
Aggkori végkuu. 

Ttldögümökór

Lévai piaciárak.
Hovatvesető ; Kónya Jósáéi rendőrkap’tÁay

Busa m.-mássánként 22 kor. 69 611. — 
22 kor. 80 Kétszeres 16 kor. — 611. 17 
kor. — fill. — Rozs 17 .ser. — fill. ló kor 
60 fid. — Arp 17 kor. 60 fill. 17 kor. 
Zab 16 kor. .,60 till. 17 kor 50 fii 
Kukorica 12 kor. 40 till 12 kor. 80 ti). 
— Lencse 21 kor. — till. 21 «or. 40 till. — 
Bab 18 kor 40 öli. 18 kor. — fill 80 Kő
iéi 12 kor. — fill. 13 kor. — fill-

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös b- 
here természettől arankamentes 168—174 
Vörös lóhere, kis aránkás 145—162 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 110—120 Luczerna 
természettől arankamentea 185—200 Lu- 
cserna, világos szemű aránkás 160—1*̂



1911 áprilÍB 30. J3 A. K S

Nyilttér.
Nyilatkozat.

Birtba József és Varannay Sándor lel
készek között fenforgó és kölcsönös félre
értésen alapuló személyes ügy 1910. nov. 
29.-én békességes utón, egymás iránti köl- 
c-öbös jó akarattal rendeatetett. Varannay 
Sándor kijelenti, bogy minden célzatosság és 
ros8z akarat távol állott tőle, mikor a kér
déses jegyzőkönyv fetől beezé'getett és azt 
átadta Tokodinak és sajnálja azt, hogy oly 
oéilal használtatott tel. Birtha Józsit eme 
nyilatkozat által megnyugtatva, kijelenti, 
bogy sajnálja a félreértést é< a Lévai 
(jrállónak 1910. évi 47-d. számában megje
lent cikkének Varannay Sándor lelkész
társra vonatkozó sértő kijelentéseit tévedé
sen alapulónak tekinti.

Ezen nyilatkozat közzététele, rajtunk 
kívül álló ok miatt késett.

Patay Károly, 
Konkoly-Thege Sándor, 

Varannay Lajos.
Hogy az eredetivel mindenben meg

egyez : azt ezennel bizonyítom.
' Ujbars, 1911. április 26.

Varannay Lajos,
rtf. lelkész.

M OLL-F ÉLE
LSEI DLIT.Z-POFU!
Enyhe, oldó báziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X^oll
készítmény it.

í M OLL-FELE □
S 0 S - B 0 RSZ£S2^

'TéTX'tT' bedörzsölés, 
elismert, régi jóbirnevű báziszer 
szaggatás és bülésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kői.

Kapható minden gyógyszertárban 
•$$9 és drogériában, omq

Föszétkúldési hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuacbbnen 9.

Kákái szőlőm
kényelmes öt szobás lakassal eladó.
... ----- László Imre.

Gazdasági kulcsár nehány évi 
gyakorlattal — kerestetik május lö.-ére. 
Nagyméltóságu Bazy János garamveszelei 
gazdaságában, u. p N.-Sáró.

Kiadó lakás.
3 szctától és mellékhelyisé
gekből álló szép utczai lakás 
kiadó. Hol megmondja a kiadóhivatal.

975. végr. sz. 1911.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. vég t hajtó ezennel k'zbirré 
teszi, bogy a lévai kir. járásbíróság 1911. évi V. 
183/1. 87. végzése folytán Dr Murányi hrt.ü bpesti 
Ögyvéd által képviselt Haminerscbity és tsa cég fel- 
pens részére alperes ellen 201 kor. 18 fillér követelés 
8 jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
Alperestől le*  és felülfoglalt és 3920 koronára becsült 
ingnságokra a lévai kir. jbiióság 1911. V. 183/2. az. 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi 
vagy felülfoglaltatók követek se erejéig is, amtnuyiben 
azok törvényes zálogjogot uyertek volna, Léván leendő 
megtartására határidőül 1911. évi május hó 9. éa kö
vetkező napjának délelőtt 9 ói a jár a kitűzőnk, amikor 
5 biróilsg Itfoglalt bolti áruk es koporsók a egyéb 
ingóságok a legt bbet ígérőnek készpénzfizetés mellet', 
•zukség esetén becsáéou alul is el fognak adatni.

^'elhivatnak mindazok, kik az elárverezendő iugó- 
•ágek vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kieltígittetéshez jogot 'ariauak, amennyiben részükre a 
togiaiáa korábban eszközöltetett volna és ez a végre- 
i‘*jtási  jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés megkezdéséig aiulirt kiküldöttnél 
,rí8ban vagy pedig szóval bejelenteni el ue mulasszak.

4 töivéuyes batáridő a hirdetménynek a b rósag 
’-ftblajin történtkifüggeaatését köve’ö naptól számittatik.

Kelt Léván, 1911 é/i április bó 26. napján.

Karácsonyi Pál
kir. bir. végrehajtó.

604/1911. tlkvi az. érk. márciás hó 21.-én.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az újbányái kir. járásbíróság, miut te'ekköuyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Buri Alajos és neje szül. 
Tuzsiusaki Katalin végrehajtatóknák Sztruhár János és 
neje sz. Skvarka Zsuzsanna végrehajtást szenvedők 
elleni 217 kor. tőkekövetelés és járnlékai iránti vég
rehajtási ügyében az arauyosmaróti kir. törvényszék 
(az újbányái kir. járásbíróság) területéu lévő (az 
ujbáiyai 1214 sz. tjkvben A I, 1, sorsz 2202—2205) 
hrsz. alatt Sztruhár János és neje sz. Skvarka Zsu
zsanna nevén irt egész ingatlanokra (ház közös 
udvartérrel, istálló, szántó és rét) áz árverést 688 
korona ezernél megállapított kikiáltási árban elren
delte és, hogy a fenuebb megjelölt iugailauok az 
1911. évi május bó 15. napján délelőtti 10 órakor a 
telekkönyvi hatóság helyisegében megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási ár kétharmad 
részén alól eladatni nem fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
beesáráu&k 20%-át készpénzben, vagy az 1881. évi 
60. t. ez. 42. § ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1. én 3333. sz. a. kelt igaz
ságügymin isz-tri rendelet b. §-ábau kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. 60. t. ez. 170 § a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előlegen elhelyezéseiéi kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni,

Kelt Újbányán a kir. jbság, mint tlkvi hatóságnál 
1911. évi má'cius hó 28-án. — Pátkay s. k. kir.
járásbíró.

A kiadvány hiteléül ;
Kovácsik József

ilkvvezető.

952 végr. sz. 1911.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezenuel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság 1911. évi V. 111, 
és V. 116/1. sz. végzése folytán Dr. Kersék János 
ügvvéd által képviselt Mari József és özv. Czimer 
Józsefné felperesek részére 200 kor. és 1000 korina 
követelés s jár. erejéig elrendelt Kielégítési végrehajtás 
folyrán alperestől lefoglalt és 2002 kor. 50 filterre be
csült ingóságokra a kir. jbiróság 1911 V. 111. és V. 
116/5. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
a korábbi vagy feiülioglaltatők követelése erejűig ’s 
amennyiben azok törvényes zálogiogot uyertek volna, 
Ki kálnán leendő megtartására határidőül 1911- évi 
május hó 8 és következő napjának délután */ s3 órája 
kitüzelik, amikor a biróilag lefoglalt két sertéséi es 
két malom és azok teljes berendezése és felszerelése, 
vas erekek, láncok, körfűrész, haszoufak, egy csónak, 
egy kamra stb. fele része s egyéb ingóságok a leg
többet ígérőnek készpéuztizetés mellett, szükség esetén 
beceáron alul is el foguak adatni.

Felhivatuak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését inege őzö 
kielégittetésbez jogot tartanak, amennyiben részükre 
a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül
döttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ue 
mulasszak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik.

Keli Léván, 1911. évi április hó 26. napján.
Karácsonyi Fái.

kir. b r_ végrehajtó.

576/1911 tik*  i. szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság mint tlkvi. hatóság 

közhírré teszi, bogy Boldis József, Mészáros József és 
neje Boldis Maria táistulajdouosok közös kérelmére >z 
1881. évi LX. t. c. 204. § alapjan a végrehajtás jog- 
ái*  tékával bírói árverést a kérvényezők tulajdonát 
képező a lévai kir jáiasbircság területéu Léva r. t. 
'áros határában fekvő és a >évai 2551 zzijavben A 
1 1 sor 700 a írsz. 638 nej sorszámú egész ház és 
belteiekre 1600 k róna, a évai 1735 sztjkvbeo A 1 
1 sor 2233/b brssámu egész szőilörk 76 koroua, a 
lévai 2935 sztjkvbeu A 1 1 sor 2234 hrszámu egész 
szülőre 224 koroua és a lévai 737 sztjkvben A I 1 — 4 
sorszámú köz s lege^öktő. a kérvényezőket megilleti 
1/499 részére 250 korona kikiáltási árbau az árverést 
elrendelte mégpedig a Vhu. 26. § alapján akként, hogy 
ezen határnapon az ingatlanok a megállapított kikiál
tási ár kétharmadénál alacsonyabb áion eladatni nem 
fognak.

Ezen nyilvános biiói árverés 1911. évi május hó 
18. napján délelőtt 9 orakor Léván a Kir. járásbí
róság mint telekkönyvi hatoság irattárában leaz 
megtartva.

Az árverelui szándékovók tartoznak az ingat'auok 
kikiáltási aráuak lOjj/’-at Készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t. ez. 42. §-ábau jelzett árfolyammal számítolt 
és az 1881. évi 3333. izámu I. M. K. 8. j-ában 
kijelölt ovadekképes érekpapirban a ki üldött 
kezehtz letenni vagy au 1881. évi LX. t. 170. ez 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt 
előlegen elhelyezéséről hiáihtott szabályszerű eliemer- 
v.nyt áisxo’gaitafni mely kötelezettség alól csak a 
Vbn. 21. §-ában megnevezettek vaunak kivéve.

A kikiáltási árnál magassabb ígéret esetéu a 
bánatpénz a Vhu 25. g áuak megfelelően és az ott 
jelzett következmények terhe alatt kiegészítuidő.

Kelt Léván a kir. járásbíróság m nt telekonyvi 
hatóságnál 1911. évi február hó 19. -apján.

A kiadvány hitekül.
Dódét

kir. telakönyvvezető.

Házhelyek eladók
a Bárdi- éa Perec-utcAban. A házhelyek a 
legegészségesebb helyen olcsó Áron kapha
tók. □-ölenként 6—12 kor. Értekezni lehet 
a Lévai Keresztény MunkAsegyesület elnö
kével.

Sürgős magbizá.uuk van 4—4*/.%  kamatozású 

10.000.000 korona törlesztéssé 
Jelzálogkölcsön elhelyezésére földbir
tokra és törvényszéki székhely .y el biró 

vArosokban levő házakra.
Kölcsönöket a legmagasabb becsérték kétharmad része 
erejéig a legelőnyösebb feltételek mellett engedélyez.

Felvilágositassal költségmentesen szolgál 

Propper é8 Őriéi bank- éa váltóüzlete 
Budapest, VI., Andrássy-ut 32.

Eladó ház és szöllö. .lgÍ 
lamb-uteza 2. számú emeletes berhaz, vala
mint a Kereszthegyen a voit Gaal-féle saőilö 
hajlékává! együtt szabadkézből eladó. Az 
ügyletre nézve értekezhetni Farkas Orbán 
bir. irodatiszttei.

Előzetes értesítés!
Léva város és vidéke nagyrabecsúit 

közönségét tisztelettel értesítem, hogy az 
idei nyárt tárckurzus Julius hó 1-én 
kezdődik az új Városi szálloda nagy 
dísztermében.

Tanítás naponta:
Gyermek csoport-. 5 évestől 12 évig délután

14—6 ig. 
Deák csoport : 12 évestől kezdve 6—8-ig. 
Felnőttek csoportja : este */,  9—*/,  11-ig.

Plasztikai testképzés a gyermek 
csoportnál. — Szalon és látványos 
táncok tanítása. — A Boston rend
szeres tanítása minden csoportnál.

JKT Különórák! I
Szives pártfogást kér és feivilágositással 

szolgál levéliieg is

Kreutz Gyula
föv. tánctanár

Bpest, Vili, Kemény Za.-u. 18.

toujey
GUMMI 

k különlegesség. 
H A tudomány mail 

állása szerint A 
bebizonyított 
legjobb letezö^^k
Gummi 
óvsur. JbTB

Az 
.OLLA- 

több mint 
200 orvot 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min" 
den gyógy
szert ár ácan 
ét jobb dro

gériákban.

AZ 0LLA‘‘i 
azafco™080* 

által ,"»«?• 
viz8gd^ia 
legjobbnak I 
minö^vc I 

van. I 
Két évi Jót-I 

állá 8. |
Ira I

íueaton&án/l
4—, 6-1

8.—, és I
10. (korona I
Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csakis 
OLLA-t adjon é8 ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót*  feldicsérni. 
Az elárusitó helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 
r OLL Au f mumíiiyar Wien. B 437 Fr aterstrasse 57- 
Kapható Léván: KKAPP 1, drogériájában

Védjegy: „Horgonyt4

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

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörxaöléenek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeitetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony41 védjegygyei m a Richter 
cpgjetfyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer-
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest

OL Rlclter ivóoyszertín u „Amy íruziiimz*',
Prágában, Eliaabethatraaae 5 nen.

<
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Faeladási hirdetmény.
A besstercebányai püspökség zárt ajánlatokkal egybekap

csolt nyilvános árverésen és pedig lövőn az erdőben áruba bo
csátja a törvényileg jóváhagyott üzemtervek szerint a garani- 
saőllösi uradalomban az 1912—1916, tehát öt egymásután 
következő évben tarvágás — megfelelő ssámu mágiák állva 
hagyásával, — valamint elöhasználat utján kihasználandó és a 
vevő által akár mű, akár tűzifára feldolgozható bükk-, gyertyán- 
és cserfát a következő csoportokban:

1. A garamszőllősi uradalom A. üzemoeztályának I. vápás
sorozatában mintegy 156 kit. holdon évi mintegy 2000—26(0 
tömörköbméter lükk- es gyertyárfát, tóműiből métereként 2 
korona 40 fillér kikiáltási ár mellett.

2. A garimszöllöei uradalom A. üz< mosstá'yárak II. vágás
sorozatában mintegy 222 hat. ho dón évi mintegy 80—100 tömör- 
köbméter lükk- es gyeityár- es mintegy 2600—3000 tömörköb- 
méter cserfát, tömörköbméterenként 2 korona 20 fillér kikiáltási 
ár mellett.

3. A garamszőllösi uradalom A. üzemorztályának III. vá- 
gássorozatában mintegy 100 kát. bo dón évi mintegy 1200 tömör- 
köbméler cserfát, tömörköbméterenként 2 korona kikiáltási 
ár mellett.

4. A gsri mszöllösi urada’om C. üzemosztályának I. és II. 
vágáBsorczatában mintegy 268 kát. holdon évi mintegy 1400—1800 
tömörköbméter bükk- es 1000—13(0 tömörköbméter cserfát 
tömörköbméterenként 2 korona 60 fi'ler kikiáltási ár mellett.

5. A gaiimsaől öei uradalom B. earjerdőüzemosztályában 
mintegy 377 kát. holdon évi min'egy 1400—20(0 ürköbmétert 
tevő tölgy dciorgtüziiát a cserkéreggel együtt a dorongtüziia 
után ürkötméteiénként 3 korona 60 fillér kikiáltási ár mellett.

A vevő tartozik a vételáron felül a vételár 2%-át az ura- 
dalmi személyzet nyugdíjalapjára, jelölési dij ctmén pedig minden 
darab müfa után 20 fillért es minden ürköbméter tűzifa után 
7*5  fillért, végül az 6. csoportnál minden ürköbméter dorong
tűzifa után 6 fillért fizet.

A bánatpénz, amely minden egyes csoportra külön- 
kfilön 1000 koronában van megállapítva, vagy készpénzben, 
mely után azonban a püspökség kamatot nem fizet, vagy pedig 
óvadékképes, az esedekes szelvényekkel ellátott s az utolsó ár
folyam szerinti értékükben, de nevértéken felül számításba nem 
vehető értékpapírokban a zárt ajánlatboz csatolandó, illetve a 
szóbeli árverésnek megkezdése előtt az uradalmi felügyelőnél 
leteendő.

Minden árverelő köteles az illető csoportra vonatkozó szó
beli árverésnek megkezdése előtt az árverési, valamint az ezeknek 
kiegészítő részét képező szerződési feltételeket azok elfogadásának 
jeléül sajátkezüleg aláírni.

A zárt ajánlatot tevőkről feltételeztetik, hogy azok úgy az 
árverési, mint a szerződési feltétéleket ismerik s magukat azoanak 
teljesen alávetik.

A versenytárgya'áanak alapjaul csak azon Írásbeli zárt 
ajánlatok fogadtatnak el, » melyek az árverés megkezdésére kitűzött 
óráig az alulirott uradalmi felügyelőnél benyújtanak és amelyek
ben tisztán kivehető számjegyekkel és egyszersmind belükkel is 
kiiratik azon egységár, amelyet az illető ajánlattevő megajánl.

Később beérkező ajánlatok felbontatlanul visszautasittatnak, 
távirati és utóajánlalok, valamint oly ajánlatok pedig, amelyek 
az árverési vagy szerződési feltételekbe ütköző, vagy ezekben 
nem foglalt külön kikötéseket tartalmaznak, el nem fogadtatnak.

Az ivenkint 1 korona bélyeggel ellátandó irásleli ajánlatban 
határozottan kijelentendő, bogy az ajánlattevő úgy az árverezi, 
m<nt a szeizödesi feltételeket ismeri és magát azoknak feltét
lenül aláveti.

Minden egyes csoportra az ajánlat kü.ön-küiön teendő meg 
és az ajánlatot tartalmazó borítékon kívülről azon erdöcsoport, 
amelyre az ajánlat vonatkozik, szószermt úgy jelölendő uieg, 
amint az a jelen hirdetményben jelezve van.

Az eladó püspökség fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a tett vagy benyújtott ajánlatok kőiül elfogadásra szabadon vá
laszthassa azt, amelyet tekintet nélkül az ajánlat magasságára, 
saját belátása szeiint, legmegfelelőbbnek talál és esetleg az ö sí
nes ajánlatokat vissza is utasíthassa.

Az ajánlattevő, akinek ajánlata elfogadtatott, köteles az 
illető jogügyletre vonatkoió szerződést az ajánlatának elfogadását 
tudató értesítés vételének napjától számítandó 14 nap alatt aláírni.

A szerződésnek aláirásáig as elfogadott ajánlat benyújtójára 
nézve ezen általános, valamint a közszemlére kitett szerződési 
feltételek jogérvényesek és kötelezők.

Ha atcn árverelő, kinek ajánlata elfogadtatott, ajánlatát 
megbánná s visszalépne, vagy a szerződést a fentebb kitűzött 
batáridőn belül aláírni vonakodnék, szerződésszegőnek fog tekin
tetni, s mint ilyen, bánatpénzét elveBsti s ez esetben a püspök
ség jogosítva lesz a visszatartott bánatpénzt magának, mint 
sajátját megtartani és az ajánlat tárgyát képező vállalati tárgyat 
a szerződésszegő aján áttevő terhére és költségére — ha csak 
egyetlenegy — a szerződésszegő ajánlattevő kizárásával megtar
tandó uj versenytárgyalás utján vagy szabadkézből is bárkinek 
Átsdai,

Ily esetben a szerződésszegő ajánlattevő a netán kedvezőt
lenebb uj ajánlatból a püspökségre hírsmolható veszteségért, 
úgyszintén a versenytárgyalás költségeiért és minden tovább: 
károkért összes vagyonával felelős; mig ellenben ha ez uj árve 
résnél, vagy a szabadkézbö' va'ó eladás utján kedvezőbb ajállat 
tétetnék, a különbözeire az sjánlattevö serrmiféle igényt nem 
tarthat.

A versenytárgyalás eredménye az ajánlattevőkre az ajánlat 
megtételétől kezdve azonnal és pedig teljes szerződéstzerü ha
tállyal bir, mig ellenben a püspökségre az ügylet csak az alak
szerű szerződésnek a vallás- es közoktatá. ügyi m. kir. miniszté
rium által történt jóváhagyásával válik kötelezővé.

A szerződési feltételek sluiiroitnál Garainszentke 
reszten, valamint a lutillai uradalmi erdöhivatalnái ,-8 a 
baraberzenczei uradalmi erdögonónokéágnál megtekint 
hetök, amely helyeken további tövebb felvilágosítások is szerez
hetők.

Az árverés 1911- évi május ho 30-án délelőtt n 
órakor fog Garamszentkereszten a püspöki székházban 
megtartatni.

Garamszentkereszten, 1911. évi április hó 26-én.

"Vetzel Ist-vátn, 
püspöki ur;da’mi felügyelő.

Kézimunka! Előny omda!

Hölgyek figyelmébe!
Tisztelettel értesítem a ni t. Hölgy
közönséget, hogy újonnan berendezett 
női- és uridivatáru üzletembe a

kézimunka czikket bevezettem és 
egy modern himzőnyomdát 

...  ~~ beszerezte m_ .. ......   ~
Raktáron tartok Smyrna, gobelin, madeira, congré. 
fiiét stb, munkákat megkezdve, vagy csak előraj
zolva és az ezekhez szükséges összes hozzávaló 
pamut, selyem és himzőaranyakat.

űri divatkülönlegességek, nyakkendő, ing, 
gallér, kézelő, bot, sapka stb. Angol zephir ingek 
mérték szerint készülnek.

Amidőn a m. t. bölgyközönség szives figyelmét 
a fentemlitett cikkekre felhívom, vagyok magamat 
is további jóindulatába ajánlva

kiváló tisztelettel

Szilárd József.

Knapp Dávid,

8

0

mezőgazdasági és varrógépek
rogy raktára LÉVÁN- Telefon sióm: 33 

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
vau 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. BOIBEBR és fiCBBANTZ-féie gőz
cséplő készletek, GANZ-iéle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

— gepek és géprészek. —
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2 nagyobb .
Wertheim szekrény 

szabad kézből eladó. Bővebbet 
lapunk kiadóhivatalában, a

VI. Üteg utón 19

„Bem"

KALMAK és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

V/,ro»< raktár é« ír. d < : ®UZ®
V. Lipót Körút 22.

Világhír!! Eredeti!

A jekrkor kgolceóbb tlzemeS?ivcgánrolor telep.
„Betti- nyertolej motor..

RENDSZER

Léván :
Engel József és fia
Heksch Illés
Kern Testvérek
Kertész Lajos

’ Knapp Ignácz 
Loserth Dezső

1 Pollák Kálmán

k „csak üvegekben".
a. p kx a t ó

Elismert legjobb gyártmány.
Aiáulja benzin-lokomobilos cséplökészleteit, mely ok 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. K ,'ltség 
vetés és árjegyzék ingyen és bd-mentve.

Ipolyságon:
Berczeller M.
Csóka József
Dómba József utóda
Ivots Andor 
Weinberger Móritz

Újbányán ;
Cservinka M.
Heinrich Ede

Verebélyen:
Czirok István

Erdei József
Pollák Zsigmond

Zsamóczán :
Füszek Győző 
Fleichherz Izidor

„A köztudatta ment át“ 5 csakis 

KÁLLAI LAJOS motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utca 28. sz.

szállítja 
teljes jótállás mellett 

a leghirnevesebb 
motor cseplőkeszleteket

J J Saját érdekében kérjen minden garda disz föar- 
• ■ lapot, melyet ingyen és bérmentve kflld a gyár 

Fontos figyelmeztetés!

Névjegyek 
Meghívók 
Eljegyzési kártyák

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

Nyitrai és Társa r. t.
könyvnyomdájában, — L é vá n.

A legjobb padlómáz
FRITZELAKI

Tartós! "W W Kiadós!

Kállai Lajos hirnexeo 
motorgyára nem tévesz
tendő össze m»8 Kallói 

nevű cégekkel.

Használatban legolcsóbb!
Bevásárlásnál figyeljünk hogy csak eredeti 

FIiITZELAIiK csomagok legyenek.

Kapható: stern József fMtékLk’r«kae'|”e|>«"

KERN TESTVÉREK
- fűszer-, gyarmatáru- es vasnagykereskedése

Alapittatott 1881. LÉVA. Telefon szám 14-

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

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

rumokból.
lessütemények likőrök, cognacok, 
pezsgők, cukorkák és déli gyümöl
csök legjobb minőségben.

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoszorúk 
** koporsók gyári áron.

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 

alumínium es valódi nickel főzőedé
nyekből, modern háztartási és kony- 
hafelszerelési cikkekből.

Takarektüzhelyek, folyton égő 

kályhák, fa- és színtartók, kályha- 
elUi.zők, szesz- és szénvasalók, gyors 
forralók, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, kouybamérlegek stb., legju- 
tányosabb árakon.
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Eladó. Ktilöuleges csemege éa bor 
fajjal kiültete*t  — jó termésben

levő Forgács-tele saöllő, egésaben vagy
két résire osetva, egy 4 esobás és egy *

Bioba, konyha, éléskamra, sáriíolyosó, prés
hit, jó pince és külön gyümölcsös udvarból
álló lakással.

CAMPOLIN 
az ezidöszerint lenjobbnak 
elismert vízhatlan borkénbe s.

Minden börnemüre u. m. : cipő, 
szijjak, lószerszámok stb. knüuö 
eredménnyel használható.

A bőrt puhává, simulókonnyá 
és teljesen vízhatlanná teszi.

Használatban nagyon takarékos, 
mert egyszeri bekenéssel a bőm*  mü 
3 hétre is teljesen vízhatlanná lesz. 
Probadoboz: 60 fid. Elsőrangú referenzlák : 

beküldése után árjegyzék kívánatra 
bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN —
vízhatlan kenöcsgyár Oroszka.

(Bars w.)

Drezdai Motorgyár részv.-társ.
Németország egyik legrégibb ét 

legnagyobb motorgyára.

Szállít szakkörökben elismert Iegiobb gyártmányú

Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum
motorokat és locomobilakat 

va ammt szivógázmotorokat 

meglepő újdonság! 

EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 
sí téry’eepR lóerő 

óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.
Vezé>képviselet :

Gellert Ignác és Társa
Budapest, Teréz körút 41. Telefon 12- 91.

UgmMMbbmeDÖ jótállás. Kedvező fizetési feltételek

Bars- és Hont megyéket érdeklő

vasúti uj menetrend 1911. május hó 1-től.

G.-Berzencze-Léva. Léva- Csata —Parkány-Na
Gr.-Berzencze ind. 604 1 1226

Jálua . . . bio 1232
Saskő- Váralja* 619 1242

Gr.-Szt.-Kereszt 6 e 1250
Geletnek-Szklenó 6*s p9

Szénásfalu-Vichnye 6*8 í16;
Zsarnócza 7" 138

Zsarnócza-Fürészm. * 7 16 1*3;
Garauirév 7“ 1&0

Kudnó 782 201
Újbánya . 788 207

Bars Berzenceö. őrb.* 748 218

Gr.-Szt.-Benedek »07 288

Kovácsi , 8” 2*3
Nagy-Koszmály 828 2&9
, . (érk. 8*3 ó'«Löva • • }ind.

5 “ 9o» 12*1 3* 6
Nagy-Szecse 5“ 9'8 125' 336
Alsó-Várad 5 30 922 126’ 401

Nagy-Salló . 5 5" 9*2 1“ 421

Zeliz . . 603 1O02 135 439

Garain-Damásd 62« 10'2 145 450

Oroszka . . 628 1021 154 469

Csata . . . érk. 635 10” 2oo ö°6

» ... ind. (J60 1033 208 0'8

Bény . 701 10** 2l9 531
Kéménd . 7“ 105* 229 a*'
Köhid-Gyarmatb 72a HÓD 2*' 56*
Párkány Nana érk. 787 1120 2&& 6'0
Budapest felé . ind. 83’ 312 80’

« » gy- . 831 1236 82’
.... érk. H16 Ó3O 1036

r> n gy. . 9*o 1*0 9*5
Bécs felé . . ind. 757

» • gy- » 826 l|86 303
v ... érk.
» »» gy- » 12“ 5*6 625

Pdrkany-Nana—Csata -Léva. Lm--Gr.-Berzence ■
Budapest . . ind. 705 2'0 655

Becs ind. 1105 '
120’ 450

Párkáuy-Nana ind. ö«u 8*« 428 920
Köhid-Gyarmatb Öó5 8 5b 44a 935

Kéménd . . 6uö yos 4&ti 9“

Bény .... 619 9'2 5.7 lO«o

Csata . . . érk. 62» y29 5»’ 10“!

Csata . . . ind. 6 sí yae b“‘ 10H

Oroszka O* ‘ 9‘a q38 10~l

Garam-Dainásd t>S3 9»' 5*' 10áJ

Zsehz . . • 7 04 lüu* ÖS8 10”!
Nagy-Salló 7 28 10’3 623 11551
Alsó Várad . . 7* “ 10** 63a 11”

Nagy-Szecse . 748 10* a 64*> 11“

Léva .... érk. 759 lioo Uöl 114"
Léva .... iud. 1136 704

Nagy-Koszmály 8” 1165 722

Kovácsi . h35 U»* 13ü

Gr.-Szt.-Benedek 1223 7*s
Bars-Berzeuce 6 .Őrb. yuS 1236 7 ős

Újbánya U“ 12*3 bvö

Kudnó . . . 12°» bi*
Garainrev . . yau 1"’
Zsaruócza-FürésZíü, 9 86 1'* bái
Zsainócza . 1 yt.3 »2»
Széuásfalu-Vibnye 1O'6 1*3 807

Geletnek-Szklenó 10'2 1*» 9“

Garam-Szt.-Ker ászt 1U3() 2“ VZl
Saskő-Váralja 103’ 2'3 9ás

Jálua . . . 1O* 8 2“» ys7
Gr.-Berzen<:z«*  . 1063

|

2 87 944

B.-Gyarmat—Parkany-Nana es vissza. Érsekujvar—Kis-Tapűlcsany es vissza.
B.-Gyarmat ind. 255 823 220 Érsekújvár . . iud. 440 9171 508 9c 0
Dejtár . . . 322 8* ’ 2*5 •Bánkeszi 3 sz. őrb. 453 930 518 *9'3
Ipoly-Vecze *338 *9 ős *302 N.-Surány . . érk. öoo 938 526 92.
Drégely-Palánk 359 926 3'8 Nagy-Surány ind. 5uv 960 528 920
Ipolyság . . érk. 418 9*3 335 Zsitva-Födémes Özz 100* 5*o Voö
Ipolyság . . ind. 4*0 9 60 3*3 Kis-Manya . . bői 10“ 548 ♦94i>
Visk .... 5Ö6 10“ 405 Alanya . . . Ő3o 1026 566 9^
Szakállos 028 1028 425 "Szt. Mihály úr Ő47 1036 603 9"'
Bél .... *039 10*0 488 Vajk .... 5ő7 10*6 (ji2 10°“
Ipoly-Pásztó ŐÖ6 1603 452 Verebély . . 623 111“ 63* 10’6
Zalaba . . . 6"iá 11'0 509 Zsitva Újfalu . 685 112“ 64ó 10->’
Csata . , . érk. 625 1123 Ő22 "Betekints • 644 11““ 653 *10*»
Csata . . . ind. 640 11’0 5*0 Taszár . . . 6 54 11* “ 7“ 10Ó3
Párkány-Nána 727 12'’ 620 Aranyos-Marótb 7 08 120’ 7“ 1106

Vissza. Kis-Tapolcsány 4 20 1221 724 11“

Párkány-Nána ind. 910 428 5*0 Vissza
Csata . . . érk. 951 510 63i Kis-Tapolcsány 510 838 428 ö™
Csata . . ind. 10'6 526 6*5 Aranyos-Maró th 520 8“i 435 8“
Zalaba . . 102» 5*0 659 Taszár . . . 532 9®’ 4*7 bsz
Ipoly-Pásztó . JO52 601 719 "Betekints örh. 53. 9'6 *453 *840
Bél ... . 11»8 »6iü *729 Zsitva-Ujfalu . 5* ’ 925 502 840
Szakállos . . 1121 6Jo 7*6 Verebely 961 626 9.6
Visk .... 113’ 803 Vajk .... 6“ 10°* 536 b2r
Ipolyság . . érk. 11 6* 7<iö 826 *8zt. Mibái)úr 62’ 10“ •545 V3Ö
Ipolyság . . ind. 12»8 710 8*6 Alanya . , . 636 1031 5«« lUoo
Drégely-Palánk 1230 7^9 9’0 Kib-Manya . 6*0 103’ 500 10U7
Ipoly-Vecze 12*3* *7*1 ♦ 982 Zsitva Fődé ints 6*8 10* ’ 608 1029
Dejtár . . , 1"* 7 59 960 Nagy-Surány . érk. 700 110* 619 10a..
B.-Gyarmat . 12S 843 10“ n r ind. 707 11»» 620 jO-ti,

"Bankeszi örh. 716 1117 *628
Érsekújvár . érk. 727 112» 640 1 1 10

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig tefjedő időt matatják.
|y ---=s gyorsvonat; 8 *=  személyvonat, 
"jelzettek feltételes megállás.

I

„Útmutató44 legui^ pvaau- t űmenetrend
Nyitrai és Társa r. t.
könyv-, papír- éa zeneműkereikedésében Léván

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


