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A nagyhatalom.
Nem ágyukról, hadseregről van 

87Ó, csak egy kis folyadékról, amelyet 
sz emberekkel lenyeletnek s amely
nek a segítségével az önként való be- 
bódolás következik. Nem kerül sokba 
aránylag s még is csodálatos hóditó a 
hatása azért, mert bódít s mert kiöli 
a jó érzést, a helyes gondolkodást.

Mi volna más e folyadék alatt 
érthető, mint a pálinka, a spiritusz. 
Igen, ez az a nagyhatalom, mellyel 
lecsepűznek nálunk boldogot-boldog- 
talant. Ez a hatalom az, amellyel a 
mérhetetlen adózásokat teljesítjük Ausz
triának ; ez az, amellyel akkor, amikor 
kell, elveszi az ország népének az eszét, 
s végül ez az, amelyből állami szük
ségleteink jó részét fedezzük.

És ezen az erkölcstelenségen nem 
ütődnek meg, sőt természetesnek tariva, 
még lehetőleg fokozzák a fogyasztását 
csak azért, hogy az államnak a kasz- 
szája annál vigabban szórhassa a pénzt 
a meddő célokra. Hallott-e a józan 
világ olyasmiről, amikor egy állam a 
saját polgárait szántszándékosan mér
gezi meg csak azért, hogy jövedelmeit 
minél jobban gyarapítsa? Micsoda egy 
állam az, amelynek a háztartása Dem 
másra, mint a pálinkaivásra van ala
pítva ? Ily erkölcstelen módon kell 
fenntartani az államnak a pénzügyi 
egyensúlyát ?

A szesztermelést előmozdítják ná
lunk, de arra, hogy a földnek a mű
velését tökéletesítenék, hogy a földnek 
a termöereje kihasználtatnék s a kül- 
terjesség háttérbe való szorításával a 
belterjes gazdasági rendszer tolulna 
előtérbe ; avval Dincs időnk ioglal- 
kozni. Avval sem törődnek, hogy épen 
emiatt is hiányzik egy erős középbir
tokig osztály, arányos birtokelosztással, 
mely kivenné a földből az erőt, mely 
ma kihasználatlanul hever s a forga
lomra nézve meg van halva.

Ilyesmivel nálunk nem foglalkoz
nak, de igenis itatják a pálinkát; mert, 
a ..eszi.dó majdnem háromszor akkora, 
mii.t a magyar földbirtoknak az összes 
adója. Mit törődnek nálunk avval, 
hogy a pálinka a legveszedelmesebb 
mcreg s a magyar népnek a legna- 
gjobb átka a veszedelme ? 1 Mit tö
rődnek avval, hogy a pálinkának az 
élvezete úgy terjed, mint a járvány s 
ragadós, mint a bűn ? ! Mit törődnek 
avval, hogy ott, ahol ez az ivási szen
vedély meghonosul, ahol ez befész- 
kelődik, ott nincs már szorgalom, tisz
tesség és megbízhatóság ; ott degene
rálódik az ember, ott befészkeli magát 
a nyomorúság ; ott megszűnik a va
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gyoni jólét, hiányzik az erkölcs, hi
ányzik a családi élet fensége, szóval, 
hiányzik minden, ami a társadalomnak 
a boldogulását előmozdíthatná. Mily 
nagyszerű volna, ha a magyar nép 
ismét visszaadatnék önmagának, annak, 
ami volt, mielőtt még pálinkához szo
kott volna ! Hogy megváltoznék itt 
minden.

Kezdődnék a józan gondolkodás, 
föléledne a magyar önérzet, teret fog
lalna a becsület, emelkednék a va
gyoni jólét, visszatérne a boldogság, a 
megelégedés, a józan élet ! Hol van 
az a Megváltó, aki ezt a legnagyobb, 
ezt a legnemesebb jót meghonosítja ? 
Ha volna, bizonyára, az emberiségnek 
ez volna a legnagyobb jótevője 1 De 
nincs. És miért nincs ? Azért, mert, 
akik a legtöbbet tehetnék, azok nem 
akarnak tenni! Az állami rossz politika 
az a veszedelem, mely ezt a mérget 
terjeszti s nélkülözhetetlenné avatja!

Nem mondhatjuk, hogy nem vol
nának sokan e hazában, akik úgy 
tettel, mint szóval küzdenek a pálinka- 
ivás ellen s akik ne indítanának tár
sadalmi akciókat a kiküszöbölés érde
kében ; azonban ez a szenvedély olyan 
nagyhatalom, hogy egyeseknek a mun
kálkodása inkább csak ábrándozás és 
idealizmus.

Ámde dicsekvőleg vetik minde
zeknek az ellenében, hoj'y hiszen maga 
az állam is küzd az alkoholizmus ellen; 
mert hiszen költségvetésében erre a 
célra évenként 500.0 K-át vesz föl. 
Micsoda csúfos farizenskodás ez ? Evvel 
az összeggel akarják ezt a mélyen 
gyökerező bűnt kiirtani ? Hiú tö
rekvés.

Ezen a bajon csakis úgy segíthe
tünk, ha az adórendszert új alapokra 
fektetjük. Tessék a szeszadót emelni s 
a boradót meg eltörölni. Mióta kivánja 
ezt már az ország ? Meghallgatásra 
azonban nem talál. Mert hát miből 
fedeztetnének a katonai terhek, ha 
nem a szeszadóból r Hiszen, ha emel
tetnék a szesznek adója, akkor bizo
nyára megcsappanna a nagy jövede
lem is belőle! EnDek nem szabad meg
történnie, mert az egyenlő teherviselés 
elvét nem szabad ám megvalósítani ! 
Mit szólnának hozzá a nagy bitbizo- 
mányosok s nagybirtokosok, akik ez 
alól oly szépen kivonják magukat a 
amúgy is az állami hatalom minden 
kedvezésben részesíti őket ? Vájjon a 
vasúti vonalak nem a nagy birtoko
koknak az érdekei szerint vezettetnek 
s a vámpolitikában neü-e nagybirtok 
akadályozza? Mi az, ahol a nemzeti 
érdekeket tartják szem előtt? Édes 
kevés. A szeszt vagy 300 éve hogy

A hirdetéseket, előfizetéseket > a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utaaltanl.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI Ó3 TÁRSA r. t

ismerik. Azelőtt el tudott lenni nél
küle az emberiség, holott ma vannak, 
akik igen szükségesnek tartják. Ebben 
van a legnagyobb baj, mert megté
vesztik az embereket 1

Elég sajnos, hogy van sok oly 
egyén, akik e tekintetben igen rossz 
példát nyújtanak a népnek. Vizet pré
dikálnak és maguk is pálinkát isznak, 
még pedig sokat és gyakran. Micsoda 
példaadás ez ? Kinek vau igaza ? An
nak a fennkölt lelkű lelkiatyának, 
aki ellene beszél s józan élet szüksé
gességét hangoztatja a nép előtt, vagy 
annak, aki maga mutatja meg, hogy 
milyen jól izük s legfölebb azt mondja, 
hogy ne azt kövessék, amit ő tesz, 
hanem, amit mond ! Mert el kell is
mernünk, hogy ez is ellene prédikál!

Végül ne szakaszunk el még egy 
alkalmat, a korteskedések időszakát. 
Hivatott emberek, akiknek kötelessé
gük volna minden alkalommal a pá
linkáivá*  ellen állást foglalni, az elsők 
közt szerepelnek, akik öntik az embe
rekbe a pá iukát, hogy politikai cél
jaiknak megnyerjék az elbutitott fe
jeket.

Ha mindezeket összegezzük s meg
fontoljuk, igen kevés kilátásunk van 
a helyzet javítása tekintetében. Az 
állam kasszájának az érdeke, a nép 
lelki istápolóinak a rossz példaadói s 

1 végül nemtelen politikai célok megva
lósítására vonatkozó törekvések tekint
hetők a pálinkáivá*  rákfenéinek, me
lyek a korcsmacégért várázslatossá 
teszik.

Vizy Ferenc.

A kisember hitele.

A magyar közgazdasági élet egyik leg
kiválóbb baja, hogy as úgynevezett kisem
berek zöld ágra nem vergődhetnek. Nincs 
az iránt érzék, hogy az emberek legtöbb
jének megélhetését elősegítsék. Csak a 
már megizmosodott tényezők élvezik azt a 
kizárólagosságot, hogy mindenfelől dédelge
tik őket. Példa rá az iparpártolás is. A 
gazdag gyárosok állami támogatásban része
sülnek, a kisiparosoknak pedig azt a jóakaró 
tanácsot adják, hogy hagyjanak fői mester
ségükkel és menjenek dolgozni — gyárakba, 
azokba a gyárakba, melyeket az állam oly 
bőkezűen segélyez.

Még kirívóbb a helyzet hitel dolgában. 
A jómódúak hitele — ba nem mindig kor
látlan is — mindenesetre aránytalanul nagy. 

’ Ellenben az, aki leginkább szorul hitelre, 
legyen bár munkássága, megbishatósága 
révén, csekély vagyonához mérten hitelké- 

1 pea, nem igen kaphat hitelt.



2 B JL TI 8 1911. május 7,

Azelőtt * kisemberek caak horribilis 
kamatok fizetése ellen kaphattak nagyue- 
hezen hitelt. Valóságos rablógarázdálkodás 
kapott a lábra ama hitelezés körül, 
melyben a kisembereknek volt része. Szö
vetkezetek, pénzes emberek, ügynökök, 
közvetítők, sokszor legképtelenebb ürügyek 
alatt zsebelték a szegény adósok keservesen 
keresett koronáit és vigan folyt a leplezett, 
sőt nem ritkán a legBzsmérmetlenebb 
nyilt uzsora is.

Fölzudult az egész közvélemény és 
végre a sürü panaszok zokszava eljutott 
ama fórumok elé, amelyek hivatva vannak 
e bajokon Begiteni. A sok évtizedes pana- 
szolás végre meghaligattatást nyert. Kurtán 
végeztek az uzsorás pénzelökkel. Lehetet
lenné tették üzletüket. A nagy bankok, 
melyektől a kisebbek olcsó hiteit élveztek, 
minden teketória nélkül bedugaszolták a 
pénziorrást. A szegény adósokat uj végre
hajtási törvény védi és a 100—200 százalé
kos kölcsönöknek végleg befellegzett.

Azt kellene hinni, hogy ezekkel a 
nagyszerű intézkedésekkel a kisemberek 
immár mód fölött meg vannak elégedve. 
De ismét egyszer bebizonyult, hogy a világ 
háládatlan. A kisemberek most még jobban 
zúgolódnak, mint azelőtt. Nem tudják 
méltányolni azt a nagy áldást, hogy nem 
lehet őket kiszipolyozni.

Dehát mi lehet a bajuk, mi a kíván
ságuk, mikor most már kiszabadították 
őket as uzsorások karmai közül. Furcsa I 
Ismét vissza akarnak azok közé jutni 1 Mert, 
emlegetett nagy javítás eredményezte ugyan, 
hogy nem kell apró kölcsönök után horri
bilis kamatokat fizetni, de egyúttal azzal a 
következménnyel is járt, hogy a kisember 
most már semilyen hitelt se kap — se 
drágát, se olcsót.

Igen kényelmes megoldása a kérdésnek 
as : hogy hát akkor ne vegyen igénybe 
hitelt — akárcsak a tanács, hogy a kisipa
ros dolgozzon a gyárban. Mert valahogyan 
a kii, mester a gyári csekély napszámból 
nem képes fenntartani önmagát és családját, 
csak úgy nem áll módjában kicsi kési 

üzemét valamelyes csekély tökécske nélkül 
tovább vezetni. Igaz, hogy égbekiáltó bűn, 
a kis iparos, a kis kereskedő szükség 
helyzetét kiaknázni és tőle uzsorakamatot 
szedni, de ennél még százszorta nagyobb a 
csapás, amely a h tel teljes megvonása által 
éri. Ha a kisember eddig minden 100 ko
rona után negyedévenkint 20—25 korona, 
rémségéé kamatot fizetett (előfordult biz 
erre példa 1), az az egy kedvezménye 
mégis megmaradt, bogy a 100 korona tö
két, munkája segítségével, gyümölcsöztet- 
hette és ha mindjárt kinnal-bajja’ is, 
mégis családostul meg tudott élni. A 
famózus javítások azonban megvonják tőle 
ennek a lehetőségét. Nem perelhetik, nem 
foglalhatnak, nem licitálhatnak nála, de meg 
van neki engedve, hogy ezzel a megnyug
tató tudattal — éhen halhasson.

Nem — világos, hogy ez nem lehet a 
helyes megoldás. Az ország százezreinek 
érdeke azt kívánja, hogy az atyai gondos
kodás ilyen ferdesegeitői megóvassanak. 
Józan emberi ész szerint nem szabad a 
hitelezők tulcsapongásait azzal meggátolni, 
hogy hitelt egyáltalán ne nyújthassanak a 
kis embernek, hanem arra kell törekedni, 
b°gy az munkásságához képest olcsó hitelt 
élvezhessen.

A nemzet jólléte függ e kérdés megfe
lelő megoldásától. A kapitalizmus vasszek- 
rényeinek megtömése nem mozdítja elő az 
általános boldogulást, a nemzetgazdaság 
hatalma a kis exisztencziák jóllétében rej
lik. ök képezik az ország lakosságának 
többségét, amelyből a nemzet ereje kerül.

Igenis, vesszenek az uzsorások 1 De 
lépjenek helyükbe tisztességes elemek, 
melyek a kevésbé tehetősek megélhetését 
olcsó hitel nyújtásával lehetővé teszik.

Az első lecke.

A fonomimika lekicsinylői, mert még 
ilyenek is asadnak, készséggel elismerik 
azt, hogy e módszer mellett sokkal gyor
sabban és könnyebben tanul meg a gyerek 
olvasni, miut az irva-olvasáo módszere 

szerint. Elismerik pedig azért, mivel az 
olvasás tanításának még a nehezebb része 
is, t. i. a hangok összefogla'ása, a fonomi- 
mika segélyével, valóságos gyerekjáték.

A fonomimika hátrányául csupán az 
írást emlegetik, amelyet — szerintük — 
képesek nem vagyunk kellőképen elsajátí
tatni tanítványainkkal azért, mivel kü'ön 
tanítjuk azt.

Igaz, hogy az irva-olvasás módszere 
mellett nem is két, hanem mindjárt három
féle tárgyat, t. i. Írás*,  olvasást és számo
lást végsztetünk velük. Mert, pl. Hány hang 
van ebben a sióban? Helyik at első? 
Melyik a második ? B’b. Ezek már határo
zottan számtani fogalmak is egyszersmint.

Megnyugtatásul kijelentjük, bogy írni 
is megtanulnak tanítványaink a fonomimi- 
kai módszer szerinti olvasás után olyan 
jól, sőt jobban, mintha egyszerre taníta
nánk azt.

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
egyszerre jobban végezhetünk egy, mint két, 
vagy több munkát.

Láttunk már olyan embert is, aki egy
szerre kapálta és egyúttal feltöltötte is a 
kukoricáját. Vájjon igy jobb termése volt? 
Vagy a szőlő megmunkálásánál ki jár el 
helyesebben és több eredménnyel, az-e, aki 
a nyitást, kapálást, metszést, karózást stb. 
egyszerre végezteti, vagy az, aki ezeket 
külön-külön csináltatja?

Erre ugyan rögtön kész az ellenvetés. 
Micsoda sántikáló hasonlat ez ? Hogyan 
lehet az Írást a kapálással összeegyeztetui ? 
Helyes. Maradjunk tehát csak az írásnál. 
Vájjon nem gyorsabban és könnyebben 
végzem azt az írást, (másolást) ha valaki 
diktálja nekem, mintha egyedül készítem ? 
De igent És miért?/ Mivel az előbbeni 
esetben nem két,- hanem csak egyféle muu- 
aát végeztem.

Lássuk csak, hogy is vagyunk azzal 
az Írással; Bi“ jobbra föl, benne vissza le, 
kereken el; pont.

NaeyoD helyesen és találóan jegyezte 
meg Tomcsányiné Ctukrást Róza, legutóbb 
tartott minta-tauitása alkalmával : „De hát 
miért i jobbra föl ? Miért benne vissza le 'l 
És miért kereken el ? 1

Azért, — felelte rá — mert 1 jobbra 
föl, benne vissza le, kereken el.

Sőt azt is bátran kérdezhetnénk: 
miért benne? Miért vissza? Miért le ? A 
felelet erre is természetesen csak az lenne • 
azért, mert i jobbra föl stb.

TÁRCA.

Vágyódás.
▲ város zaja ide még sem ér.
A vadgalamb búg egyre csak fölöttem. 
A bűneimért vezekelni jöttem . ..
Az erdő lelke tiszta és fehér.

A lágy iuvsl'at még füszált se leuget. 
A gyái kémények füstje, messze távol. 
A kék egen sehol sincs szőke fátyol 
Es májusillat koldul csak szerelmet.

Az íriszen ott csillog még a harmat, 
A hamvas szirmon titkokat takargat 
És boldog érzés suhan át a tájon . ..

Én nem tudom miért, magam sem értem, 
A lelkem nem tud megpihenni, még sem 
És Szodomába ' issza, vissza vágyom .. .

}(arafiátl] Jenő.

Enyém vagy végre I
Enyém vagy végre, 
Ládd, nem álom . • .
Tied vagyok : érzem, tudom I 
Hozzád simulva két karodban, 
Miként a repkény cserfa árnyán, 
Szived verését hallgatom . . .

Enyém vagy végre 1
Van nekünk is
Békés tanyánk, kis otthonunk 
Ládd, nappal ébren s a jövőben

Valóvá válik lassan miudou, 
Mit ceeudes éjjel álmodunk . . .

Enyém vagy végre I
Nézd csak édes
A csillagot, mely olt ragyog, 
Nem olyan-e ami szerelmünk ?
Nem olyan tiszta, olyan égi 
Miut a tündöklő csillagok ?

Enyém vagy végre I
Ládd, mm álom • . .
Tied vagyok : érzem, tudom !
Hozzád simulva két karodban 
Miként a repkény cserfa áruyáu 
Szived verését hallgatom • . .

/j. fjut^ay Emma.

Magda.
Irta: Farkassá, Síposa Erzsi

Folytatás ,

III.
Hogy mennyire szeretem Lászlót, azt 

osak most tudom, mikor egy heti szenve
dés után újra visszakapom. Ma délután el
jön értem ide a kórházba, hogy elvigyen 
magával haza.

Milyen végtelenül kedves is ez a szó : 
otthon. Igen, en is visszamegyek ma az 
én kedves kis otthonomba, melyet egy hét 
előtt hagytam el aszal az erős elhatározás
sal, hogy nem megyek oda többé soha teás.

Százszor inkább kívántam a halá t, mint 
megalázva élni annak az embernek az olda
lán, aki bennem annyira bizott. Egy ebéd 
után ugyanis László igy szólt hozzám :

— Magda, édes, kérem menjen m> 
délután apáékboz és kérje el azt a pár ezer 
koronát, amit már említettem.

O.yan régen remegtem eme perc.öi, 
hogy még csak zavarba sem jöttem.

— Igen, Lá-zló, ha akarja, elmegyek.
Még mosolyogni is tudtam. És nem 

vette észre, mikor távozása előtt megcsóko t, 
hogy remegtem egész valómban. Nem látta 
a szemeimben égő forró könny eket, mikor 
az utcán visszafordulva még egyezer intet 
nekem. És nem látta azt sem, hogy jártai., 
le-fel a szobában vad kétségbeeséssel, k 
búit fővel.

Úgy tetszett, mintha valami láthatatlan, 
durva kéz vad erőszakkal egy süiü azúrt' 
fátyolt borított volna agyamra.

Caak egy állt tisztán, világosan előttem, 
hogy Lászlót elveszítem örökre. Csókja meg 
ajkamon égett, de mite visszajön, én mai 
nem leszek itt. Nem tudom, mi vár reám, 
élet vagy balál ; de élni nélküle százszor 
rosszabb lenne a halálnál.

Nem akartam úgy elmenni, hogy ne 
tőlem tudjon meg mindent. Szegény szü
léimét meg akartam kímélni ettől a nagy
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Tetszik e«t érteni ? I V, hogyne 1 Hisz 
ötven évvel ezelőtt mi is igy tanultuk. 
ij;8S ennél egyszerűbbet képzelni sem lehet I 
I i*en  71
° Nsgyo" elbissziik, hogy ön is igy ta

nulta uram, de vájjon megértette-e? Biso- 
jjosan, éppen úgy nem, mint ma sem 

rti meg az a hat íves gyerek.
A maróti rendkívül tarulságos és 

!veretes előadáson, szinte kedve lett volna 
s < mbernek ast mondani : Oh ín bigony 

ir’iír rígtn egokitottam eszel az ósdi rend
szerrel, amennyiben as Írást is ftliy-meddig 

nomimika szerint tanítom, igen; bár 
mintha látnék a gúny mosolyt. No erre 
kiváncsiak vagyunk 1 Tessék hát a gyere

kkel együtt ide figyelni. (Mese.)
Ide figyeljed k fiúk I
Mikor én is olyan kis fiú voltam, mint 

mert én is voltam olyan kis fiú, télen, 
íkor havas idő volt, délelőtt hazajöttem 

s iskolából. Köszöntem illedelmesen: Di- 
csértessék a Jézus Krisztus. Azután kezet 
csókoltam édes szüleimnek. I béd után, 

sgközzönve szépen az ebédet, siettem a 
leckémet jól megtanulni és a föladatomat 
elkészíteni.

(Apróbb félremagyarázások elkerülése 
végett megjegyzem, hogy a leckémot ugyan 
soha sem tanultam meg jól, de ezt csak 
nem köthetem a úíb lurkók orrára 1)

Mikor ezzel is elkészültem, elővettem 
a < zánkámat és fölhúztam a báti-utcai partra.

Tudjátok-e, hol van a báti-utcai part ? 
Tudjuk 1 No mondd meg Pista 1 Amerre a 
temetőbe kö'.l menni. Helyesen van. Mondom, 
fölhúztam a szánkómat a partra, igy ni I 
(Csinálom a jobbra fölt.) Azután ráültem 
és szépen leereszkedtem rajta. (Mutatom a 
beune, vissza le részt.) S mikor megelégel
tem a szánkózást, akkor befordultam 
(krétával jelölöm a kereken el-t) a Kákái
mra és a Berger-majoron keresztül, ahol 
most a Jancstek laknak, szépen hazamentem. 
Otthon összecsavartam a kötelet és a 
szánkó fölé tettem. így ni 1 (Pont.) Ezt 
úgy is hívják, hogy pont.

Fölösleges említeni, hogy a gyerekek 
érdeklődéssel hallgatják a mesét es nagyon 
tetszik nekik. Hozzáteszem azonban : de ti 
bizony ne menjetek édes fiaim, a báti-utcai 
partra ssáukásni, mert a rendörbácsi, — 
lássátok — bekísérne benneteket. Ragente 
es még szabad volt.

\ így ázzatok hat ide 1
Jeiaem. Most Jelhúzom a szánkót; le

ereszkedem rajta es befordulok a kákaiutra.

megaláztatástól. Hogy mit Írtam, arra már 
nem emlékszem, talán el nem tudta jól 
olvasni a reá hullott türü könnycseppektől. 
Szüleimnek is Írtam, de elmenni hozzájuk és 
őket megszomoritani, ehhez nem volt szivem.

Aztán gyorsan felöltöztem és mentem 
minden cél nélkül utcáról utcára. Hogy a 
halál milyen alakban jön elém, as égésién 
mindegy volt, osak azt kívántam, hogy 
soká ne várasson msgára. Nem tudom, hol 
jártam és meddig, csak éreztem, hogy erőm 
lassan kezd elhagyni.

Az eső, a hideg őszi eső pedig csak 
úgy szakadt és én esernyő nélkül, könnyű 
'-is kabátban mentem mindig tovább. Arra 
emlékszem még, hogy valaki mellettem ezt 
mu'.dta ;

— Vigyázzon, kérem, hiszen mindjárt 
öss.eeaik — és én előre buktam.

Mire szemeimet felnyitottam, egy idegen 
•subában, ágyban fekve találtam magamat. 
Ágyam előtt egy komoly öreg úr állott, 
h-g. ik kesében az én kezemet, a másikban 
»z óráját tartotta. Tudtam, hogy orvos, 
tebít beteg vagyok.

Mellettem pedig az orvosságos üvegek 
körött egy rózsacsokor feküdt, édes illatá
val betöltötte aa egész szobát. Vájjon ki 
küldhette ? — Kérdöleg néztem az orvosra, 
®ir.) ö elmondta, hogy három nappal ezelőtt 
zs utcán rosszul lettem és ide hoztak a

Három-négyszeri megmutatás után azt 
kérdésem tőlük : ki akar szánkásni ’i 1

Valamennyi jelentkezik. Néhányat ki
szólítok a táblához, akik úgy szánkóznak 
és egyúttal írják az » betűt, hogy öröm 
nézni.

Most vegyétek elő palatábláitokat és 
próbáljátok a szánkázást. Rövid idő múlva 
megnézem az Írásaikat, azután letöröltetem 
ve>ük palatábláikat és azt mondom : pró
báljátok meg ezt otthon is ; majd meglátom, 
ki tud legjobban szánkásul kösületek.

Másnap palatábláiknak nemcsak a vo
nalas, hanem a kockás része is tele van 
sikerült > belükkel. Ez állításom felöl senki 
sem kételkedhetik, mivel az alatt az idő 
alatt, míg a tulajdonki peni fonomimikai 
résszel mulattunk — vétek lenne azt Írni, 
hogy bajlódtunk, — elég alkalmunk volt 
tanítványainkkal megfelelő Írási elögyakor- 
latokat végeztetni.

A betűt megnevezni fölösleges, mivel 
arra a gyerekek ctmaguktól íb ráismernek.

Gtaimessy János.

Különfélék.
— Gyászhir. Hieronymi Károly, ke

reskedelmi minieater, e bó 4.-én 1b éves 
korában, Budapesten meghalt. A boldogult- 
ban, aki szerény sorsboi, egyszerű polgári 
viszonyok között emelkedett azok soraiba, kik 
az ország sorsát intézik, — a magyar köz
élet es kormányzó politika egyik kimagasló 
alakja dőlt ki. Nem volt ugyan politikai 
fővezér, de a vezérkarban mindig előkelő 
hely, a kormányzásban ismételve nagy fele
lősséggel egybekötött állások jutottak neki 
s fényes tehetségét, roppant munkaerejét, 
tapasztalatait és tanácsát közel négy évti
zeden keresztül egy kabinet sem nélkülöz
hette. Ha aia mély gyász az egesz országnak. 
— Az ö nagy terjedelmű tudása — mint a 
kormány emuk a parlament előtt kifejezte — 
gazdag forrása voit rzon bölcs tanácsoknak, 
amelyek társainak erejet és munka kedvéi 
növeltek. — Nemcsak népszerűségét vitte 
társainak támogatáséra, hanem esze, ener
giája — bátran elmondhatjuk — legerősebb 
támaszát kepozte a kabinetnek. Halála 
váratlanul következett be, megdöbbenti 
minden magyar ember szivét; benne egy 
nagytelieiBegu munkás, szabadelvű embert 
vesztettünk el. — Temetese országos 
költségen történik. Ravatalára koszorút 

kórházba, hol egész mostanáig feküdtem, 
nagy lázban, eszméletlenül. Komolyabb baj
tól ugyan nem tart, de három nap meg 
okvetlenül szükséges, hogy magamhoz jöjjek. 
Majd egy .evelet vett elő a zsebéből.

_ Ezt a levelet egy úr küldi, aki 
három nap óta napjában négyszer is eljött ide-

Aa első tekintetre megismertem László 
írását a éreztem, hogy minden vérem ar
comba szökött s hogy szivem vadul kezd 
verni, Istenem, vájjon meg tud-e bocaájtam 
nekem ?

Lassan felbontottam a levelet ; de as 
első sornál nem tudtam tovább olvasni ; 
zokogva szorítottam a szivemhez. Számomra 
üdvöt s boldogságot urta.msaott.

Igen. Lóbziő megbocsájtoit és drága 
kis feleségének neveseit.

E pillanatban kinyílt az ajtó és bele
pett László. Egy petéig meg ott maradt 
állva. Mely meghatottsággal és szomorúan 
nézett ream. £n könnyes szemmel levelet 
még mindig szivemhez szorítva néztem öt. 
Mikor odajött, akkor is osak annyit tudott 
mondani :

— Szegény kis Magdám, te — és meg
csókolta a kezemet.

Ma délután eljön értem László, hogy 
elvigyen innen magával hasa . ■,

Vég*.  

helyez a király s nemzet egyaránt. Ehhez 
Léva város közönsége is hozzájárul hálá
jának, elismerésének egy virágszálával, hi
szen a boldogult volt as, aki Léva város 
első vasútvonalát — a csata-lévai vonalat 
— megalkotta. — Áldott legyei, emlé
kezete I 1

— Föesperesi lát ogat Ab. A katb. 
föeBperesek a legfelsőbb egyházi rendelet 
folytán kerületeik plébániáit minden három 
évben kötelesek meglátogatni és az összes 
hivatalos ügy menetet szigorúan felülvizsgálni. 
Bogisich Mihály, v. püspök, barsi föesperes 
f. hó 3—31-ig vizsgálja meg a lekéri és 
lévai esperességek plébániáit. A föesperes 
e hó 16.-án érkezik Lévára.

— Közgyűlés. A Tisztviselői Egye
sülete ma délelőtt 11 órakor a városháza 
tanácsiéi méhen ti ríja évi közgyűlését. Az 
elnökség — tekintettel a gyűlés tárgyainak 
fontosságára — kéri a város összeB tiszt
viselőit, hogy a gyűlésen teljes számban 
jelenjenek meg.

— Nyugalomba vonult állomás
főnök. Htosius Ernő, vasúti állomásunk fő
nöke, hosszú, terhes es buzgó működés után 
folyó évi május hó l.-löl nyugalomba vonult. 
A derék vasúti hivatalnok, aki mint had
apród, 1866.-ban részt vett a custozzai üt
közetben s ott tamsitott vitézségéért kitün
tetésben részesült, — 36 évig volt az osz
trák ée magyar államvasutak szolgálatában. 
Mint vasúti áliomásfőnök 16 évet töltött 
Léván, amely idő alatt kiváló szorgalmat 
es pontosságot tanúsítva, jó bánásmódja 
ált&l a személyzetnek osztatlan szeretető!, 
előzékeny modorával pedig a közönség 
nagyrabecsülését érdemelte ki. Az állomás 
és osztály mérnökség tisztikara és személy
zete múlt hó 30.-án búcsúzott el tőle, amely 
alkalommal Bleier Rezső, pénztáruok, csinos 
és értékes emléktárgyat nyújtván át a tá
vozó főnöknek, — érzékeny szavakkal 
tolmácsolta a személyzet mély tiszteletét es 
báláját. — Stosius Ernő magát jövőre íb a 
bucsuzók szeretetébe ajánlva, — meghatott
sággal köszönte meg a szives figyelmet. — 
Őszintén kívánjuk, hogy a városunk társa
dalmi életében is előnyösen szerepelt és köz
tiszteletben álló férfiú még igen sokáig él
vezze közöttünk a jól megérdemlőit nyu
galmat. Utóda — mint értesülünk — 
Ratatich István csatai áliomásfőnök lett, 
aki e hó I.-én foglalta el állását. — Az 
uj állomásföuököt üdvözöljük körünkben 
es őszintén óhajtjuk, hogy — úgy, mint 
elődje — ö is találja tel Léván kedves 
otthonát.

— Május elseje. Május elsejét a 
fővárosban es a vidék nagyobb városaiban 
a szokott módon ünnepelte meg a munkás
ság. Rendezlek tüntető feivoou'ást es nép- 
gy illést, de rendzavarás sehol Bem volt. Le
van csak annyi történt május elsején, hogy 
a munkások egy része szünetelt és a munkás
egyesületi feloszlott rezes-bandának néhány 
tagja korán reggel nem a legkellemesebb 
összhangban vidám nótákat fújva járta be 
a várost.

— Vizsgálatok a főgimnáziumban. 
A főgimnázium VHi.-ik osztályában e hó 
8.-án, vagyis holnap, kezdődnek as osztály
vizsgálatok. Az érettségi írásbe1- vizsgálatok 
folyó hó 17.-én és a következő napokon 
lesznek.

_  Uj alesperes. A hercegprímás a 
lévai kerületben a dr. Ozobor Vilmos halá
lával megüresedett alesperesi ée keiületi 
tantelügyelöi állasra —- mint értesülünk — 
Hinffner Béla zsemlén plébánost nevezte ki.

_  Az orTOBhiány. A belügyminisz
ter meg akarja szüntetni azt a visszás hely
zetet, hogy az ország Biámos helyén a kör
orvosi állás huzamosabb idő óta nincs 
betöltve s ezért körrendeletben utasította a 
vármegyék alispánjait, hogy as üresedésben 
levő összes körurvosr állásokra sáros határ
időn belül hirdessenek pályázatot. Mivel a 
belügyminiszter as orssagsserte jelentkező 
bajt gyökeresen akarja rendezni, asért szón 
esetre, hs a pályásatok nem hosnák meg a 
kívánt eredményeket, maga fog megfele ö 
utón intézkedni, hogy a községek ne legye
nek kénytelenek továbbrs is orvos nélkül 
maradni.
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— Esküvő. Fóliák Jakab érsekujvári 
bőrgyári igazgató ma egy hete esküdött 
örök hűséget Léván /ollók Kálmán vas-, 
fűszer-és feet'kkereskedö kedves leányénak, 
Jfa/vinHui.

— A honvédéig köréből. Múlt szá
munkban megemlékezi fink a honvédség má
jus elsei csillaghullásáról. A rendeleti köz
löny kővetkező száma az áthe'yeséseket 
hozta. Ezen rendeleti közlöny a lévai hon
véd tisztikarra nagy verz'eeéget hozott. 
Zádory Béla századost, honvéd tisztikarunk
nak ezen közszeretetnek örvendő, szimpa
tikus tagját a n>. kir. szegedi 5. honvéd
gyalogezredhez helyezték át. Zádory kapi
tány távozása nsgy veszteség úgy a tiszti
karra, mint várotunk társada mára is. A 
nagy műveltségű, sir;mm katona az ő szim
patikus, őrökké vig modorával és bonvivant 
■ gyéniségével a lévai úri társaságnak köz
kedvelt tagja volt, ki távozásával póló ha
tatlan hézagot hagy maga után. Kívánjuk, 
hogy jól érezze magát uj otthonában, közel 
hazájához, hol nem fuj a szél és nem forog 
a ssémilom . . .

— Hímen. Jastenovics Ödön ni. kir. 
adóhivatali tiszt tegnap vezette oltárhoz 
özv. lonhaiser Józsefné úrasszony kedves 
leányár, Arankát.

— Kirándulás. A tanítóképző negyed
évei növendékei Ács Bódog gazdasági tanár 
vezetése mellett tegnap Vihnyére rándul- 
tak ki.

— Népnevelés és italmérés. Köz
ismert do'og, bogy népünk — kü önösen 
egyes vidékeken — a műveltség terén még 
nagyon hátra van maradva. Ennek sajnos 
magyarázatául szóigá hat, ha egybevetjük 
aa iskolák számát a korcemák számával. 
Hazánkban 252 lélekre esik egy italmérés, 
míg 1008 lakosra csak egy iskola. Aa 
1908. évi statisztik i adatok Bzerint az 
elemi i.kólák száma 26.547 volt, ezzel szem
ben ugyanazon évben 66,220 he yen mérték 
a sokszor erkölcsi és anyagi rom ást okozó 
pálinkát, tehát aránylag több, mint négy
szer akkora volt az ita mérések száma. 
Pedig ezen számban még igen Bök zug
korcsma nincs felvéve, amelyekben enge
dély nélkül mérik az italt. Mindenesetre el
szomorító ez a statisztika.

— Bélaváry Burgchard István 
akadémiai festőművész érkézéit Lévára, 
hogy bemutassa nem csupán művészi képeit, 
hanem megbámultassa azokat a gyönyörű 
szinbatáiokat ve ünk, melyeket az ő általa 
feltalált uj festékekkel ér el. — Bélaváryt 
mint feitömüvészt ez úttal nem kell meg
dicsérnünk, számtalanszor megtették azt 
már mások, es csak ismétlése volna azok
nak. — A festékeiről külön meg kell emlé
keznünk. — A festék neve .Bélaváry pas- 
teloid*,  melyet Barlinben kipróbáltak s most 
Londonban áliitanak elő, melyekkel a leg
mélyebb, a legtüzesebb szinhatásokat lehet 
előidézni ; amellett mindenre festhető. — 
Hogy ezekről a közönség meggyőződjék, 
keresse fel a festőművész kollektió kiállí
tását a városháza nagytermében, hol a leg
szebb képeket a lehető legju'ányosabban is 
megszerezheti. — A kiállítás megczimlélése 
különben díjtalan.

— Meggyilkolt erdész. Forgách 
Károly gróf velséci erdejében a múlt heten 
agyonlőve találták Hiros János uradalmi 
erdészt. As erdész egy forrás mellett feküdt 
átlőtt mellel és közelében négy reszre Osz
tót*  éa nadrágszijjal összekötött özet talál- 
tak, ami azt bizonyitjs, bogy a tettesek 
vadorzók voltak és valósziuüleg négyen 
lehettek. Forgách gróf Budapestről a gyil
kosok kikutatására titkos rendőrt fogadott, 
akivel 26 csendőr nyomozza a tetteseket.

— Előléptetés. Ulreich Nándor, rá. 
rosui k szülötte, alagdunakeszu vasúti ál'o 
máai főnök főellenörré reveztetelt ki.

— Védekezés a kolera ellen. A 
belügyminiszter hosszabb rendeletet bocsá
tott ki legközelebb, amelyben tizenöt pontban 
intézkedéseket tesz a melegebb idő beáll
tával esetleg újból fellépő kolerajárvány 
ellen. Különösen a köztisztaság fenntartá
sának módjait szabja meg a rendelet, azon- 
kivül utasításokat ad a járvány esetén a 
M>vete#dő eljárásokra.
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_  Esküvő. Feuer Béla, a kiskunfél- 
egyházai népb.nk vezérigazga. ója e hó 
16-án tvrtjs esküvőjét Reitmann Piroska 
kisasszonnyal, Reitmann Ignác lévai nagy
kereskedő kedves ieáoyavsl. Zavartalan 
boldogság kiverje minden lépésüket!

— BinevezéB. Kozma Gyula, 'évai 
születésű ka'onai állatorvos gyakornok —- 
mint érteeü link — a soproni es. és kir. IX. 
huszárezredhez állatorvossá neveztetett ki.

_  Számozott poharak. A lüdővész 
és más rsgáyos oetegsegek tovahurcolásá- 
nak meggát'áfára a belügyminiszter a tör
vény hatóságokhoz érdekes körrendeletét 
intézett. Ezen rendelet értelmében a korcs
mákban és vendéglőkben el kell kerülni a 
poharak kő ctönös elcserélését és azeit ital 
csak siámoaott poharakban mérhető ki, 
valamint a viz is caak számozó t poharakban 
juttatható vgy a korcsmákban, mint a ká- 
veházskban lartózkodó közönséghez. A ren
delet 1012. év január hó 1.-én lep életbe. A 
korcsmák és kávéháziak tulajdonosai e nap
tól fogva az országban mindenütt üzleteiket 
számozott poharakkal tartoznak ellátni.

— Az éreekiyvaxi 2KIK. luxus 10 
Vásár. A nyitrameryei Gazdasági Egyetü 
let által Érsekújváron rendezni szokott 
tavaszi luxus lóvístr folyó évben a több- 
saör közbejött jó tavaszi eső zavaró hatása 
dacára nagyon jól siket ült. Úgy a felhajtás, 
mint a kereslet meghaladta az eddigi váro
sok méreteit. A külföldi kereskedők is szép 
számmai voltak képviselve. Látni tehát az 
eddigi elért eredményekből, bogy a csökkenő 
luxus ló kereslet és a közlekedési eszközök 
folytonos emelkedése dacára fenn tudja 
tartani fontosságát Ny ugatmzgyarorszáj 
ezen lóvására.

— Pályázat ipari munkásjutal
makra. A besztercei.ányai kereskedő mi és 
iparkamara a kereskedelemügyi m. kir. mi
niszter rendtlete alapján a fo yó évben ki
osztás alá kerü ö hét, egyenkmt 100—100 
koronás állami ipari muukásjutaiomra es 
elismerő oklevé-re ezennel pályázatot hir
det. A jutalomra való igény előfeltételei : 
1. M.gyar állampolgárság. 2. Tényleges ipari 
munkában való állandó a kalmaztatás. (A/ű 
rezetök, munkavezetők, pallérok, előmunkások 
csak kive e es, meltsnyiá.t érdemlő esetés
ben vétetnek figyelembe, kapus, kocsis, szolga 
stb. a jut*  lomra igényt nem tar.bal.) 3. 
Legalább 15 évi megszakítás nelsüu műkö
dés az ipari munka köreben. 4. A rendes 
munkabér évi 2000 koronát meg nem ha
ladhat. A felsorolt feltételeket igazoló okmá
nyokkal (munkaköuyvve ) felszerelt bejelen
tések, melyeknek a munkás korát, családi 
(nős, nőtlen, gyermekek száma) vagyoni és 
kereseti viszonya t (napiber, fizetés), továbbá 
múlt és jeen ipari foglalkoztatását is fel 
kell tüntetőtök, folyó évi május hó 25,-éiy, 
a kisiparosok részéről az ipartestület, ahol 
ilyen nincs, az iparhatóság utján, a gyárak 
részéről közvetlenül a kamarához beterjesz- 
teudők. Később érkező bejelentések figye
lembe r em vétetnek.

— „A Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Főfelügyelősége a folyó évi 
július havában Kolozsvárott, az erdélyi 
Nemzeti múzeum érem es régieégtárában 
k'cheológiai tanfolyamot rendez, melynek 
célja, hogy a haiai lómaibori emlekek 
megismerésére és ieikuiatáiara képezze ki 
a résztvevőket. A tanfolyam julius ho 3-an 
reggel 8 órakor kezdődik es minden nap 
négy előadás lesz; az előadások 20 uspo , 
at tartatnak s azok befejezésével több 
napos tanulmányi kirándulásra mennek azok, 
akik erre váuaiaozuak. A Múzeumok <s 
Könyvtárak Országos FutoiUgy mösége a 
tanfolyamon való részvétéiben senkit anya
gilag nem támogat. Aki a tanfo yamo i 
reszt akár venni, ebboli szándékát jelentse 
be mielőbb, de legkésőbb jú ius hó lő.-éig 
a Múzeumok és Könyvtárak Országos Fö- 
fmugyetösegenéi : Budapest, VIII. Fiig, 
Sándor utca 28; A kolozsvári Dákasital 
házában 42 résstvevőuek kényelmei, modern 
lakás áll rendelkezésére. Minden szobábau 
ketteu lakuausk, vi ágitáBsai, ágynemü.ei 
es kiszolgálással a tanfolyam tartama alatt 
fejenként 30 koronát fizetnének. Akik itt 
óhajtanak lakást venni, a zaját érdekűiben

járnak el. ha minél előbb jelentik 
Országos Főfelügyelőségnek. *!

— Lépre került betörök a u, ■ 
szőlőhegyek tulajdoncsait mar r .-,bb 1*-
óta állandóan rettegésben tartó b»tx-L 
fo'yó hó 5.-én lépre kerültek .ptö,, 
következő módon ; E hó 3. áu re j, * 
Jakab Kohári utcai szatócs ü.létén ahl L 
betörve találták s az üzletből uá.i ..a cuk*'  
és egyéb áru hiányzott, amely .-i-gyakbéJ 
ugyanazon éjjelen a cukrot tartalmazó üv 
get Mosonyi Sándornak a Szent Jaeos-begm 
levő és szintén feltört hajlékában fedezt-K 
fel, amelyet a betör k bizonyár, óit ie ■ 
tettek. Az üveg es azon körűim I;y vezetij 
nyomra a rendőrséget, hogy Koh;r? 
utcában történt betörés éjjelén az ejjei 
tjfélután 1 órakor idegen cigányakkal t»lh 
kozott, akik közül az egyik azt motdotti 
hogy; Varsányból jöttek és Csejköbe meo 
rek. A rendőrségnél azonban az a(et, net 
a Peri Jakab üzletének betöréséből 
mazó bűnjel a Varsány felé vivő ut oldala 
találtatott, — azt a gyanút ke.tette, bog 
a cigányok nem csejkőiek, hanem varsányi 
lehettek s e nyernon két csendőr segitu 
gével a tetteseket Bori József alsóalm.i 
Kovács L»jos keressenyi és Placsakó Pel, 
csanki cigányok személyében Varsányit 
es vidékén elfogta, amely aisa ómmal 
lopásokból szárma;ott tárgyak nagy réti 
is megkerült. A betörők egyike, Pólyák U 
zsef, megszökött. Ennek kezrekeritese irá 
s a már fogva levőn ellen a rendőrié., 
nyomozást tovább folytatja.

Kitüntetett nagy iparvúllafa 
Az országos Ipzregy esület igazgatósa 
nagy arany éremmel tüntette ki a Bld 
pest—Kőbányai Eleő magyar reszvéuyai 
fözdét, mint amely a hazai törteméi 
megálaei«ása, fejlesztése és uzgysrác 
verseny és kivitelképesség terén utto 
érdemeket szerzett. As iparegyesü et tneli 
hangú levélben értesítette a kitiin.et.aról 
serfőzde igazgatóságát.

A fűmagtermelés meghouositá 
Magyarországen. Figyelemre ajáilj 
mindazon gazdagnak, kik M gyarordiág 
fümagtermelessel szándékoznak fogiaiko; 
bogy M.uthner Ödön cb. és kir. ud. 
magkereskedő ceghez, Budapost, fordulj 
nak. A Mautbner cég, mely a gazd 
jövedelmének nagyobbitása Űrén mar 
gyakran volt úttörő, kósza ggel toc» 
rendelkezésre egy regi, tapa-ztalatolio 
gazdag fümagtermelöt, ki a szüiae 
útbaigazításokkal és szeászerú tanácr 
szolgai, a cég ezt m nden költség felsza 
tása uélaüi teszi, sőt még a százén 
útiköltségeit is viseli. 11a figyelembe vesu 
hogy Ausztria-Magyarorezágba a nul 
ben is 1 ......... , ’ '
millió korona értékben hoztak be, ug 
Mauthner cég ezen mozga ma a gat 
körében bizonyára nagy tetszéssel 
találkozni.

írnok kerestetik helyi éli ügyv 
irodaua. Cint e lap ktadch v»ta ábau.

külföldről csupáu fűmagot 2—1/

Közgazdaság.
Adriai biztositó-tarsulat.

E en biztositó társulat idei közryillés^ ®'h 
1910. évnek — a 'Arsuiat alapit*  ola * eT| 
évének — zárószaminasai urjobzi -k e ‘ 
liiia hó 22-éu ment vég be. EztkH- ‘ ‘' j
a kővetkező adatok ttiuuek elő. A/, et 
zatban 84,408 860 kor biztosítani - gr ‘ 0
latok uyuj atiaa be ; a kiállított k *>y«  
korona tökeörSzegröl azó uak, a» C '.^lüU1auy 
kor. ubszegévei szemben. A biztos * 
vegével kerek 4G3 mildó korona 1 • 1
1,367.171 ltoiona butoaitott évi J r • " t
én elérési esetekben, valamint e. j o 
9,560.327 koron a fizettető, t ki. ■ ' hy|üU4
tarta ek 19 0. év vég .vei 132 - ( V(ja#aS
ili< tve a viszontbiztosítok rés/- . eyh:» 1 
121 735 623 koionat tett ki, 4jK, A I
tenat 9,179.055 ko ona többlet nl' ' k#®
toaltási agazatban a díjbevétel ’u “7ti4 kor 
szállítmánybiztosítási agazatban .. kor. 
betörés elleni biztosítási agazatbn - • k k 
Az elemi ágazatokban vissjnbiz o 1 efc 17,5 
13,538.087 koroua adatott l-.AK 1 '' * leVÜU
koronát — a viuzontbiztoBitok 1“1-' ' tí)emi »g 
9,343.336 korouát eméastettek le.. - .flW
d jtansleksi ómtaeu 19^60.63^
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aulat számlájára 10,728 356 koronát tesznek ki. A 
kamatlabcaSkkenési tartalék javára az éle ozztálybau 
700.000 korona, az elemi ágasatok rtndki-üli kárar- 
lalékauak 600.000 korona éa a rendelkezésre álló 
tartalék számlája a 200 000 korona utaltatott át. A 
társula' hivatalnokainak lll^/9-oti nyereség-részesédés 
engedélyeztetett, az osatalék pedig részvényenként 320 
koronában állapíttatott meg. A társulat tarbiékai 1910. 
végén (a függő károk 4,112.744 korona tartalékának 
kikapcsolásával (kerek 144 és félmillió koronát tesz
nek ki éa pedig: életbiztosítási díjtartalék nettó 
119,7*5.628  korona, az elemi ágazatok díjtartaléka 
nettó 10,728.366 korona, k; inatlálcsökkenéHi kisegítő
díjtartalék 2 000.000 korona, — rendkívüli kártartalek 
1,0.0 060 kor., — J-ríolyamh gadezási taitalék 2,066.679 
kor., — rendelkezésre áiló tartalék 3.000.000 kor. — 
életbiz ositások különleges i yereuiénytartaléka 2,000.000 
korona, — általános nvereinénytartalékaiap 4 (.00.000 
ko'ona. — A nyugd jpénziár és a takarék- es ellátási 
pénztár vagyona 3,205.088 koiouára rúg. Ezen köz- 
g*  üléstn, egyúttal e őször, az ujonran szervezett igaz
gatósági tanrcbba való választatok eszközöli ettek .mely 
igaziatórági t»nacs a nemrég megváltoztatott alapsza- 
1 áljuk alepjáu a-, igaígatésag mellett létesít tetet.

Közönség köréből.
Értesítés.

A lévai rém. ha*h.  bithözségAt képvi
selő lévai tóm. kath. iskolaszék 1911. jan. 
31-én a róm. katb. leáryi.ktla n.u hatianul 
tíüktépetse vélt kjl ővitésére és így állandó 
kántonanitói lakkénak a tóin. katb. hitköz
ség tulajdonául való megszerzésére 5 °/0 
bitköziégi pótadó kivetését égjhangulag e- 
batározta es ezt a főegyházmegyei hatóság 
1911. évi február 10 án 825. sz. a. jóvá
hagyta.

Ezen jóváhagyott határozat alapján az 
egyénenként' kivetés ez 1911. évre meg
történt, 1911 ípr. 9-én az iskolaszék által 
jóváhagyatott es május 7-től siámitott 15 
napon át közszemlére kitétetik es a plébá
nia-hivatalban betekinthető.

Léva, 1911 május ti.
A róm. kath. iskolaszék.

Séta rendőri fedezet mellett

M', akik a Honvéd-utcában vagyunk 
szerencsétek lak hatni, kétszeres örömmel 
üdvözöljük a beállt, szép tavaszi napokat. 
Lh, h°gy is ne, hiszen csak pár lépés és 
már ott vagyunk kint a mezőn. Egy kedves 
ismerősömmel lei is használtuk a szép időt 
s úgy hat óra utáo, egy igen kellemesnek 
ígérkező sétára indultuuk.

Es bogy ez a séta nem végződött 
„kellemesen,1* Isten látja lelkünket, nem a 
mi hibánk volt.

Az utcánk végén ugyanis szántóföldek 
vannak, megyek éppen az nap lettek kuko- 
licával beültetve. A barázdákon keresztül 
azonban át lehetett menni anélkül, hogy 
kárt tetiÜDk volna.

A ig sé*  állunk azonban pár percig a 
gyepes gyalogútól), mikor egy rendőr veszt
jósló alakja tűnt fel a láthatáron, s köze
günkbe erve, ugyancsak fenyegető állás
pontba helyezkedve velünk szembe, a 
következő, udvariasnak éppen nem minősít
hető szavakkal fordult hozzánk : 

— Magukat meg lei fogom jelenteni, 
tudjak, mert mind összetapossák a földet 
és hogy szavainak még nagyobb hatosa 
legyen, büszke önérzettel ütött a zsebére, 
ahonnan egy kis fekete könyv kandikált ki, 
melybe minden vaióőtinüség szerint a mi 
neveinket akarta megörökíteni.

Mt persze meglepetve néztünk össze 
és éppen nem a iegkeileneaebb érzések 
köpött hallgattuk végig a fejünkre zúduló 
vádakat. Méltó felháborodását pedig a kö
vetkező szavakkal vegezte:

— Mert lássák, keretű, ha egy „fisz- , 
tességes" atstony akar átmenni, az ember | 
ast mondja, jól van, csak tessek.

Szerinte mi nem voltuuk „tisztességes*  ,
asszonyok.

Kedves társnőm a felindulástól elhala- 
ványodva, vette tudomásul, ezt a reánk 
nézve igen lesújtó, szomorú „minősítést**  ; en 
azonban? Istenem I en eppen úgy ereztem, 
mintha ezer ördög incselkedett volna velem 
és olyan jóízű kacagásra fakadtam, hogy 

a vádló (nevezhetnénk talán Mihaszna 
Andrásnak) mély megbotránkozással nézett 
rajtam végig.

Nyílván iem ezt ez eredményt várta. 
Igazát), hogy én röglön tieztában voltam 

vele, hogy a „tisztességes* 1 szót csak azért 
nem előlegezne neküi k, m irt nem volt 
kalap a fejünkön és keztyü a kezünkön.

Végre uralkodva magamor, a komikus 
helyzetet kissé komolyabb ódáiról fogva 
fel, — igy Lzóltain hozzá.

— Ixaza vim bácsi, beit merem, Lo^y 
hibáo vagyok, de lássa, azért, kérem, még is 
ne Írjon fe*.  En ugyanis özvegy-asszony 
vagyok, s gondoja csak meg, milyen nagy 
szégyen lenne, ha a rendőrségen fel lennék 
jelentve !

És, hogy mindezt a legkedvesebb 
mosolyom kibéreiében mondtam , az csak 
egész természetes volt.

A várt eredmény azonban elmaradt, 
mert a vád.ó, azaz; Al hat2na András, p.páját

• még jóiban ajka t őzé szorítva, kezét egy 
I fenyegető mozdu.attal ismét az ominózus 

fekete könyvre teve, kaján tnoeo iyai nézett 
rajtam végig.

Én azonban egész nyugodtan álltam 
ki szigorú tekintetét, melyet még egy 
angol is méltán megirigyelhetett volta 
tő em (Not&bene : felni, csak annak a szigorú 
tekintetétől izoktam, aki kon olyan érdekel 
és kitek a vélt menyére adok valamit).

— Hm, bogy maga özvegy-asszony ? 
Ugyan minek mond már nekem ilyent. Uh ! 
hiszen ismertül én magát nagyon jól s tudom, 
hogy magám*  van ura. (Sub rósz legyen 
mondva, vannak esetek, mikor az a „magau 
igen sérti fü.linket.)

— Fel id írom ám az ura nevét mindjárt.
Oiyan hriározo tiággal beszélt, hogy én 

egész komolyan kezdt rn gondolkozni, nem-e 
esküdtem én örök hűseget valakinek a 
közelmúltban L'.ván?

Végre azonban kiderült, hogy engem 
egész más valakinek nézett. (Mtírt, hogy 
azok a szőke asszonyok mind olyao egy 
fonnák).

Ali pedig társnőmmel igen Örültünk, hogy 
nem kerültünk be * fekete könyvbe, mert 
a vádló egyszerre igen kedves lett és 

i

összes haragja drága „oldalbordája* elit n
irányult, aki állítólag ismét becsapta vals-
mivel.

Hogy mivel, arra persze nem igen
voltunk Kiváncsiak.

Távozásunk előtt azonban én még
megjegyeztem :

— • Igazán kár, hogy nem járhatunk 
erre, hacsak az Árok-utcának nem kerüiüok ; 
vagy ha csak ide nem varázsoljuk Sem>rá- 
mis függő kertjeit. Bár ne is szóltam 
volna!

Alegbékült vádlónk ugyanis erre ismét 
dühbe gumit és feszesen k'huzta magát, 
dörgő hangon vtgfa oda nekünk :

— Ast szeretném én még ejak látni! 
T. i., hogy az ö drágán béreit kukorica- 
földjere valaki „ho nn“ kertelet készítsen.

Ali pénzé erre sietve hagytuk ott a 
küzdt uit’S csatateret, s ö pedig hosszú, 
méltóságteljes leplekkel sétáivá, Cerberus
ként (űzte topább drága földjét.

Ouhon elhatároztuk, hogy kalap és 
kezijü nélkül tem igen meg) ütik sétálni 
és, tc>y lehetőleg mielőbb szeriünk egy 
hatósági b«ionyitvány’, aeiy a jövőben 
m nden kétségét kizaió ag igazolni fogja, 
hogy mi s „ Lztesiéges44 a. szoijok vagyunk.

Nerno.

Lévai piaciarak.

Uo.atve.at8 ; Kó- ya Jéuaí r.ndörkap’táo?

Buti, m.-mázaaniént 22 kor. 69 fill. —
22 kor. 80 Kétszeres 16 kor. — fill. 17 
kor. — fill- — Rozs 17 .tor. — fi)). 15 xor 
60 fill. — Arp 17 kor. 60 ti". 17 kor. 
Z»b 16 kor. 60 fill. 17 ko- 50 fii 
Kukon.-*  12 kor. 40 fill 12 kor. 80 ül. 
— Lencse 21 kor. — fill. 21 «or. 40 fill. — 
B»u 18 kor 40 fill. 18 kor. — fill 80 Kö
les 12 kor. — fill. 13 kor. — fih.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi apr. bó 30-tól 1911 évi május ho 7-ig

Születés.

A szülök neve
ja 
® v

6

▲ gyermek 
neve

Roskó József Szabó Mária leány Ei zsebet
Kiéin Jakab Schaffer Eszter leány Rózsi
Birtba József Komoróczy M. leány Martba
Drapak Rafael Majtán E. leány Gizella

Házassá?,

Völcaeuv es menyasszony neve Vallása

Pollák Jakab PoVák Malvin izr.
Jib/enovics öden Tonbaizer A. rkath.

Halálozás.

Az elimnyt neve Kora A halál oka

Hradecsuyi Gyula 46 éves Szervi baj
özv. Pszárszki János 7 • éves Aggaszály
Özv. Misáik Anialué 80 éves Ag^kori kim.
Sol'ész Kálmán 85 éves Tüdögümőkór

Nyilttér.

M OLL- F ÉLE
LS_ETDLITZ-POR^
Enyhe, oldó báziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő ektinód egyebb következ
ményeiben bztnveduek.

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

eiientrt, régi jóbiruevü báziszer 
szaggatás és hűtésből szármaxfc 

mindéi nemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára 3cox. 2 

Kaptató m.ndtn gyógyszertárban 
és drogériában.

Föszetküldesi hely MOLL A. gyógyszerész
Cb. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuacbbnen 9.

Házhelyek eladók
a B.rsi- cs P.r<c-utcab»n. A házhelyek * 
legegészségeset b helyeit ölese árou kapha
tók. □-ölenként 6—12 kor. Értekezni lehet 
a Lévai Keresztény Munkásegyesület elnö
kével.

1911. Ő. 138. széni.

Árverési hirdetmény.
Alulirt birói kiküldött ezennel köz

hírré teszi, hogy a lévai kir. járásbí
róságnak 1911. Ö. 138/1 számú vég- 

I zése folytán néhai Dr. Czobor Vilmos 
1 volt vámosladányi lakos hagyatéka 
| ügyében felvett leltárban 40—46 té

telek alatt foglalt és 1290 koronára 
becsült ingóságokra a lévai kir. járás
bíróság 1911. Ö. 138/1 számú végző
ével az árverést elrendeltetvén, annak 

Vámosladány községben leendő meg
tartása határidőül 1911, évi május hó 
12 napjának délutáni 3 órája 
kitűzetik, amikor a leltározott tehenek, 
tinók és sertések a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Léva, 1911. évi május hó 5-én.

Holy Gyula
kir. járásbirós&gi jegyző 

bírói kiküldőit.
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Fürdő megnyitás!
Vau szerencsém • t. kösönség saives 

tudomására*  hosni, hogy * 
hévmagyarádi fürdő 

melynek vise csuzos, köszvéuyes bántál- 
máknál, idegaaábáknál, különösen iachiáanál, 
bildéaea állapotoknál, görvénykórnál, női 
bajoknál, méh körüli íaaadmányoknál és 
szívbajoknál a tapasztalat tanuaága szerint 
az özstes hazai éa kü földi hason minőségű 
tizek kőiül úgyszólván a legjobb gyógy
hatású, május hó 1-én nyílott meg.

A fürdő vendégek elsőrendű ellátásáról 
gondoskodva van. A fehővendéglőben saját 
iámért konyhám, a fürdő szállodában egy 
kóser konyha fogja as gényeket kielégíteni.

Felvilágosításokkal szolgálok.
Kiváló tisztelettel

Keviozky Samu
fürdőberlő, vendéglős.

Eladó ház és szö11ő..lgÍ 
lamb-utoza 2. számú emeletes bérház, vala
mint a Keressthegyen a volt Qaal-féle ssőllő 
hajlékával együtt szabadkézből eladó. As 
ügyletre nézve értekezhetni Farkas Orbán 
bir. irodatiszttel.

= Kölcsönkönyvtár = 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 
NYITRAI és TÁRSA R. T. 

könyvkereskedésében LÉVÁN 
Előfizetés bármely nap kezdhető.

Lift
AZ 0LLA"
,Mfcorvosoi(

vizsgál9* 
legjobbak 
minÖ8Íive I 

van. I
Két évi jót-

tucatonként 
d.-, S-, 
a.-, é.

10. korona

As 
.OLLA- 

több mint 
200 orvos’gummi)
meabizha- k különlegesség.H A tudomány mait 

állása szerint J 
bebizonyított 
legjobb létező

1 Gummi 
óvsht. Jl ■

' megbízha
tóbbunk van 

ajánlva.
Kapható az 

ország min- 
yyágy- 

ssertárácan 
is jobb dro 
gériákban

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint .ép oly jót*  feldicsérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az
,OLLA“ imuilnai*  Wien. B437 Fraterstrasse íl 
kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában

Különleges csemege és bor 
JdlcLCLU. fajjal kiültetett — jó termésben 
levő ForgÁOS-féle sző lő, egészben vagy 
két részre osztva, egy 4 szobás és egy a 
szoba, konyha, élesksmra, zártíolyosó, prés
ház, jó pince és külön gyümölcsös udvarból 
álló lakással.

2 nagyobb - ----- ------- -
~— Wertheim szekrény 
szabad kézből eladó. Bővebbet 

lapunk kiadóhivatalában d

= Eladó szőllőház. = 
Kákában egy lakható ház, szö’lővel 

együtt eladó. Balogh őrmester.

1730/1911 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A lé^ai kir. járáebirós^'g mint tlkvi hatóság köz’ 

hiiré teszi, hogy Wgrvhsj'sst szenvedőnek a lévai kir*  
jár^bbiróság ’eiületeu Bert-kalja kczaég határában fekvő 
es a berekaljni 252 sztjk'beu A I 2 sor 922 hrszám 
alatt felvett ingatlanára 18 3 koiona az ottani 581 
sztjkvben A I 1. 2. 3. sor 955. 248, 387. hrezsmu 
ingatlanban! 1/2 rraz jutalékára az itt C 2. t. alatt 
ösv. Sebő Pálné aziil. Kúposa Mária javara bekt bele
zett özvegyi jog fentartága mellett 276 korona és az 
ottani 645 sz'jkvben A I 1 sor 86 brszámu ingatlan*  
báni 1/2 rész illetményére az itteni C 3. t. alatt özv. 
Titurusz. Mihály né szül. Styevkő Mária javára bekebe
lezett özvegyi jog a illetve C 4 t. alatt u. annak ja*  
vára bekebelezett életfogytiglai i haszonélvezeti jog és 
C 8. 9. t. alatt Sebó M hály Istváuné és neje Harmadi 
Anna javára bekebelezett holt’glani lakási szolgalom 
fentartasa mellett 642 korona klkiál ási árban az ár
verést elrendelte még pedig a Vhu, 26. §. alapján ak
ként, hogy ezeu határnapom a jelze’t ingatlanok a 
megállapított kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladatni uem fognak.

Ezen nyilvános bírói árverés 1911. évi jllllllS hó 
24 napjának délelőtti 9 órájakor Berekalja község 
házánál lesz megtartva.

Az árverelni szándékozók tartoznak az ingat'auok 
kikiáltási árának lOg/’-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t. ez. 42. §«ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi 3383. számú I. M. R, 8. §-ában 
kijelölt ovadékképes érékpapirban a ki iildött 
kezéhez letenni vagy az 1881. évi LX. t. 170. §. ez 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt 
előleges elhelyezéséről hiállitott szabályszerű elismer
vényt áiszo’gÁltatni mely kötelezettség alól csak a 
Vhn. 21. §-ában megnevezettek vannak felmentve.

A kikiáltási árnál magassabb Ígéret esetén a 
bánatpénz a Vhn 25. § ának megfelelően és az ott 
jehett következmények terhe alatf kiegészítendő.

Kelt Léván a kir. járásbíróság miit telekönyvi 
hatóságnál 1911. évi április hó 22. napján. Pogány 
s. k. kir. járásbiró.

A kiadvány hitekül.

Dodek
kir. teleköuyvvezető.

Császáríürdö. XK. 
magyar irgalmasrr nd tulajdona. Elsőrangú 
kénes héWizŰ gyógyfürdő ; rnod-rn heren
di *<>i  ü (Ö2fürdő, Mry.lmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, hu ön hölgyek 
urak r^saére. Török-, kő- és márványfűr- 
dök : hőlég-, szénsavas- és villamosvizfür 
dők. A fürdők kitűnő eredménnyel használ
tatnak főleg csuzos bántalmaknál és ideg 
bajok ellen ivó kúra és légzösservek huruton 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes 
lakóssoba. Szolid keselés, jutányos árak. 
G.ógy és zenedíj nincs.Prospektust ingyen 
éB bélmentve küd.

As igazgatóság

Tisztítsd csak
• .a.

Glóbus
iLFémtisztil-ókivonaRaíj f
I a világ legjobb femhsztitószére J

KERN TESTVÉREK
.J

— fűszer-, gyarmatáru- és vaenagykereakedéee —„ , 1 r. .-l;

Alapittatott 1881. -t—* LÉVA. Telefon szám 14-

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

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

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

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

c

Gyári raktárt tartunk a lég 

egészségesebb és legtartósabb tiszte 

alumínium é> valódi nickel főzőedé

nyekből, modern háztartási és kony 
hafelszereléBi cikkekből.

Takaréktüzhelyek, folyton eg- 

kályhák, fa- és széttartók, kályha 
ellenzők, szesz- és szénvasalók, gyoi 
forralók, kávé- és teafőzők, húavág'' 
gépek, kouybamérlegek stb., legju 
tányosabb árakon.

Varrógépek
e évi jótállásra-
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Kézimunka! Előnyomda!
1 jgöf

I

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

kézimunka czikket bevezettem és 
egy modern himzőnyomdát

■ beszereztem. ~
Bak tálon tartok Smyrna, gobelin, madeira, congré, 
fiiét stb, munkákat megkezdve, vagy csak előraj- 
zolva és az esekbez szükséges ösbzes hozzávaló 
p»mut. selyem és bimzó'aranyakat.

üli divatkülönlegességek, nyakkendő, ing, 
gallér, kézelő, bot, sapka stb. Angol zepbir ingek 
mérték azerint készülnek.

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

kiváló tisztelettel

Szilárd József.

KALOCSAI 6YÜLA

szita-, rosta- es sodrony-kerites készítő 

Léván.

8 
£ X X X X X A

Elvállal: sodrony-kerítések,^ temetők, 
sétányok, faiskolák, sirkeritések. kavics 
és homok áthányók és egyéb gazdasági 
területek bekeritését. úgyszintén minden
nemű e szakmába vágó munkák és javí
tások jutányos áron.

8
X 
X
X
8
X

„A köztadatáa ment át“, S

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

szállítja *W 
teljes jótállás mellett 

a leghirnevesebb 
motorosé plökeszleteket

| | Saját érdekében kérjen minden gazda disz főár- 
• ■ lapot, melyet ingyen és bérmentve küld a gyár.

rontos figyelmeztetés! -gS
—~ l nevű cégekkel.

KACHELMAHNés TAESAI
sör- és malátagyár

= V1HNYE. =
Táviratcrim: ZD A PCMUPVI? \ Interurbán talefon : 

Sörgyár Vihnyepeszerény (DAüöflllSuIuJ Yibnyepeszeréuy 7. sz.

gj

7

Ajánljuk kitűnő minőségű

,,aczélsör“
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 bl. hordókban 
és 0.5 és 0.7 1. palaczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító
WEIL JAKAB

Léva ö. ártonfy-utcza 9 szám.
FArtoljuR a megyei ipart !

Í.S.;

fiSL

I V.

i jl»

n
6?í . : ÜT .. I ÖO.L

A legjobb padíómáz
FRITZELAK

Tartós I “W W Kiadós!
Használatban legolcsóbb! 

Bevásárlásnál ügyeljünk hogy csak eredeti 
FEITZELAKK csomagok legyenek.

Kapható: Stern József

Csépléshez, gőzekeszántáshoz 
legalkalmasabb és leggazdaságosabb a 

tatai brikett 
Szállítja a MAGYAR ALTALÁNOS KÖSZÉNBÁNYA 
Központi iroda; Budapest, V, Erzsébet-tér 19. szám

8

^oooooooooooooo^

9 Knapp Dávid, 8 
mezőgazdasági és varrógépek O

nagy raktára LÉ VÁ N. — Telefon érám: 33 A 
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára V 

épült házamban nagy választékú Q

állandó gépkiállítás 0 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek- 
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — Q 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará- X 

zatokkal készséggel szolgálok. V
Hazai gyártmányú gépek 0 

u. m. EOFBEBB és SCHBANTZ-féle gőz- Q 
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden /\ 
nagyságban, valamint minden • szakba vágó V 

~ gépek és géprészek. ■ — U
&ooooooooooooooá
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Sürgős megbízásunk vau 4—4'/,•/, kamatozású 
10 000.000 korona törlőiitásoa 
jelzálogkölcsön .Ibeiye.é.ér. földbir
tokra éa törvényszéki azékhelylyel bíró 

városokban levő házakra.
Kölcsönöket a legmagasabb becaérték kétharmad része 
erejéig a Irgelöoyöiehb feltételek mellett engedélyez. 

Felvlli|..ltáu.l költ.éjme.tess. szolgál
Propper és Örlsi bank- éa váltóüzlete 

Bad.pe.t, VI., Aadráaay-iit 32.

TelMon 88-13- YERÖ-félö Telefon 115-77. 
leányntvelő intézet, Budapest, VI. Gyár-u I. 

1.
Internátns

Higiénikus életrend. — Gondos felügyelet. — 
Német, francia, angol társalgás. — Elsőrangú 
bennlakó bülfö.'di okleveles nyelvtanárok. — 

Magas színvonalú zeneoktatás.
2.

= Nyilv. Jogú négy osztályú =
Polgári iskola

3.
Általános műveltséget nyújtó felsőbb

Továbbképző tanfolyam
4.

Tökéletes nyelvi és irodalmi kiképzést 
nyújtó német, francia és angol

Nyelvi tanfolyam
Tárgyai a nevezett nyelveken kivül : magyar 

irodalom, mütörtének és esztétika.
A nyelveket úgy a továbbképző, mint 
MYELVI TANFOLYAMON a hazai 
okleveles tane'ökön kivül, kü.földi okleveles 
nyelvtanárok és a budapesti BEBLITZ 

SOHOOL tanárai tanítják.
Értesítőt szívesen küld az igazgatóság.

CAMPOLIN 
az azidöazarint legjobbnak 
elismert vízhatlan börkanöcs.

M ódéit börnemür. u. m. : Cipő, 
adj jak, lószerszámok sth. kitűnő 
eredménnyel haamálható.

A bőrt puhává, simulékonnyá 
és teljesen vízhatlanná teszi.

Haeaiálatban nagyon takarékos, 
mert egysaeri bekenéssel a börnemü 
8 hétre is teljesen vízhatlanná lesz. 
ProbidobM: 60 fili. Kliőrufn referenilAk: 

beküldése után árjegyzék kívánatra 
bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN —
vizbitlan kenőcsgyár Oroszka.

(Bars m.)

<

Védjegy: „Herganyf1

A Lioimeoí. Capsici comp., 
a Horgony-Paio-Expeller 

r4U4k.•n légiónak bizonyult háziazer, ately már 
sok év óta legjobb bedönsöléenak bizonyult 
kösivénysél, teánál és mefhllÓMkaőL 

Flgyelmeitetóa. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „HergOBy-védjegygyri e. a Rlohter 
oogj"gy«»eel ellátott dobozba van csoma
golva. Ara üvegekben K -BO, K 1.40 és a Js úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. - Főraktár: Török Jénef 

gyógynráznél, Badapost
Dr Richter irHuurttn u Jkniy inuiimr,

Frágábaz, Elisabethstnan 6 asz.
■ 4.' -.’.ií’liím »f i

x'< r
A/\ A A7\';VÁ'J

Bars- öa JEHLoxit megyéket érdeklő

vasúti uj menetrend. 1911. május hó 1-töl
G-Berzencze—Lera. Ldva-Csata-Parkany-Nana-_ Párkany-Nana-Csata-Léya Lera—Gr.-Berzence

Gr.-Berzencze iud. 6«‘ 1225 5” Budapest . . iud. 705 2“
JálllA e (jio 1232 5’2

Bécs .
Párkány-Nana

rö -o 
.2 .2 1105Saskő-Váralja*

Gr.-Szt.-K ereszt
6“
6”

124*
12”

5‘2
5” 840

12t7
428

450
920

Geletnek-Szklenó 6” ]09 669 Köhid-Gyaruiath 566 £55 448 9’5
Szénásfalu-Vichnye 6” 116 6'6 Kéuiénd • . 6““ ‘JO’ 4“ 94*
Zsarnócza 711 138 (>.» Bény ....

érk.
6“ 9“ 517 IO00

Zsarnócza-Fűrészül. * 7“ 1” 6*4 Csata . . . 6*» y*» 5‘7 10"
Garainrév 7“ 150 66u Csata . . . iud. 6»7 9” 5” 10“
Ruduó 732 201 702 Oroszka . . 0“ y<» 5” 10*6
Újbánya . 738 2’7 7üö Garam-Damásd 6” 9” 5” 10“
Bars-Berzeuce 6. örh.* 7” 218 719 Zseiiz . • e 704 100‘ 5” 10“
Gr.-Szt.-Benedek b«7 288 7íi Nagy-Salló 728 10*» 6*3 1109
Kovácsi , 817 249 7őö Alsó Várad . . 743 10” 6»» 11“
Nagy-Koszmáh 82’ 259 7ú9 Nagy-Szecse .

érk.
748 10“ 6* ’ 11“

. . (érk. 8*3 a” ÖÍ4 Léva .... 759 UOO 11 ■>«Léva . . .|ind. 5 14 9os 12“ 3“ 824 Léva .... iud. 869 11” 704
Nagy-Szetse 5-4 9“ 12” 555 834 Nagy-Koszinály b»’ 11” 722
Alsó-Várad . 5^ 922 12” 401 bíö Kovácsi . . . h” 12«‘ 7 au
Nagy-Salló . 5 60 9” 117 421 9” Gr.-Szt.-Benedek 8” 12*3 743
Zeliz . . . 6 08 lC“ J35 439 918 Bars-Berzeuce 6 Őr li. yoa 12” 756
Garaiu-Damásd 6” 10” 1” 450 9™ Újbánya . . 9” 12“ 809
Oroszka . . 62’ 10*1 1” 459 93< Ruduó . . . 91’ 12” 814
Csata . . . érk. 6” 1027 geo 5“’ 943 Garamrév . . 9” 107 826

• ... iud. 6” 10” 208 5« 9*5 Zsaruócza-Fürészm. 9’« 1“ 831
Bény . . . 701 10“ 2»» ö’i 1 üöí Zsaruócza . 1 953 £29 844
Kéménd 711 10” 229 5“ 10" Széuásfahi-Vihnye 10“ 1“ 867
Köbid-Gyarinatb 723 11” 2” 5” 102’ Geletnek-Szklenó 101* 1” 9u3
Párkány Nana érk. 7” 111” 255 6io 1087 Garam-Szt.-Kereszt 10” 2“ 921
Budapest felé . ind. 8” 812 8«7 Saskő- Váralja 10” 219 9dü

i» » • 8” 1238 S* ’ Jálna . . . 10“ 229 y’7
«... érk. 11“ 530 10’6 Gr.-Be> zentze . 10” 2” 944
• w gy- . 9” |40 945

Bécs felé . . iud. 7” 1142

* • gy*  *
w ... érk.

8*« II” 3”
505

■ • Í.Ve f| 12“ 54 6 6*6

Érseínjvar—Kls-Tapolcsany es vissza.
B.-Gyarmat 
Dejtár . . . 
Ipoly-Vecze 
Drégely-Paláuk 
Ipolyság . . 
Ipolyság . . 
Visk .... 
Szakállos . . 
Bél .... 
Ipoly-Pásztó . 
Zalaba . . . 
Csata . . . 
Csata . . . 
Párkáuy-Náua

"Viasza,. 
Párkáuy-Náua 
Csata . . . ,
Csata . .
Zalaba . . 
Ipoly-Pásztó . 
Bél ... . 
Szakállos . . 
Visk .... 
Ipoly,ág . . 1 
Ipolyság . . i 
Drégely-Palánk 
Ipoly-Vecze . 
Dejtár . . . 
B.-Gyarmat ,

iud.

érk. 
ind.

érk. 
ind.

iud. 
érk. 
iud.

érk. 
ind.

2’5
3W 

*338
369
4Ű
4“
506
5J3 

*555
5öö
6 x.
6”
6”
717

220
2‘’

*302
3“
3”
3“
405
425
438
452
509
522
540
620

910 
9’1 

10“ 
10” 
10” 
11” 
11*1  
11” 
11’4 
12” 
12” 
12”*

1«‘
12.

428
510
526
5*o
601

*741
7Ö9

5*o
6“
6* ’
6”
719 

»72>
7«
8”
8”
8<’
920 

*9’2
9’0

10“

A fekete
IX “=*  gyorsvonat; I a» személy vonat, 
"jelzettek feltételes megállás.

vonallal aláhúzott számok az 
gyorsvonat; . eíti « árától reggeli « áráig terjedd időt matatják.

Érsekújvár . . ind. 440 917 50«
'Bankeszi 3 íz. őrb. 453 9” 5“
N.-Surány . . érk. őüü 93’ 5”
Nagy-Surány ind. 5" 9” 5”
Zsitva-Fődémes 522 1004 540
Kis-Mánya . , 5ői 10“ 5<»
Mánya . . . Ő3 > 10*6 5”
*Szt. Mihályúr 047 10” 603
Vajk .... Ö67 1040 6“
Verebély . . 6” 11“ 634
Zsitva Újfalu . 685 11*0 64o
•Betekints 644 11” 663
Taszár . . . 654 114» 7“
Aranyos-Marótb 7 08 12” 7ü
Kis-Tapolcsány 7 20 1221 724

VlSMZ,a.

Kis-Tapolcsány 510 8” 42S
Aranyos-Marótb 52Ö 8’1 435
Taszár . . . 5»2 907 4‘7
'Betekints őrb. 533 916 *4’3
Zsitva-Ujfalu . 54? 926 502
Verebély . , 6Ö9 9’1 52«
Vajk .... 6>» 10«‘ 536
*8zt. Mihályúr 6*7 10“ •545
Máuya « . . 6” 10” 564
Kis-Mánya . . 6‘0 10” 550
Zsitva Födém ts 649 10“ *608
Nagy-Suráuy . érk. 700 11” 619

» n ind. 707 11»» 620
•Báukeszi őrb. 7i» 11“ .628
Érsekújvár . . érk. 7*7 11” 640

*
106Ü
1106
11“

^UtUllltatÓ^ leguíabb vasuti menetrend

Nyitrai és Társa r. t.
__ ______ _ _____________ könyv-, papír- éa zeneműkereakedéaében Léván.

Nyomstott Nyitrai te Töm r. t. gyorMajtóján Lóvén.


