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A lévai színészet.
Nálunk egy idő óta a legnagyobb 

közöny, mint valami Bötét árny, ki
férte a színészetet. Jöhetett hozzánk 
a legnagyobb és legjobb társulat. Pár 
heti itt időzés után üres zsebbel és 
szomorú tapasztalatokkal volt kény
telen távozni. Egy okot hozott fel 
mindenki a közönségnek a színészet 
iránt tanúsított közönye indokolására : 
a helyiség hiányát. Az kétségtelen, 
hogy a régi Oroszlán rozoga nagy
terme nem volt megfelelő. Bár sok 
kellemes emlékek fűztek hozzá, köve
telnünk kellett a lebontását. Több 
ízben az udvaron állott kocsiszínben 
kellett Thália számára templomot al
kotni. Hogy ez még nyomorúságosabb 
állapot volt, könnyen elgondolhatjuk, 
hogy hányszor kellett a nézőtérén 
esernyő alatt élvezni a művészek elő
adását, bokáig homokban gázolva. És 
mindez mennyire fokozta a színészek 
előadásának művészi értékét, arról be
szélni is felesleges.

Most már a varos közönségének 
nemes áldozatkészségéből van olyan 
színháztermünk s benne olyan színpa
dunk, amely kielégítheti a színház
látogató közönség igényét. Tágas és 
kényelmes s a célnak teljesen megfe
lelő, télen-nyáron egyaránt. Tegnap 
nyitotta meg benne az idei szezont 
Szabó Ferenc, a nyitra besztercebányai 
Bzimkerület igazgatója jeles társulatá
val. Eddig a társulatokra is sok volt 
a panasz. De nem is csoda, amilyen 
voit a hely.ségünk, olyan társulatokat 
kaptunk. Hát most már jó társulat, 
elsőrangú erők fogják bemutatni a 
magyar szini-irodalom termékeit. Most 
már csak közönség kell hozzá. Most 
már a város polgárságán a sor, hogy 
tanúbizonyságot tegyen intelligenci
ájáról azáltal, hogy a színház tömeges 
látogatása által lehetővé teszi a tár
sulatnak újabb és jobb darabok elő
adását. Hiszen hányszor láttuk már, 
kegy van nálunk közönség, csak fel 
kei! rázni közönyéből. Láttunk mi a 
Villamos-színházban vagy a cirkuszban 
akkora közönséget, hogy szinte önma
gunktól csodálkozva kérdeztük, hogy 
miként tudott összeverődni akkora 
uéptömeg.

És amennyire ismerjük Léva város 
és vidékének intelligens közönségét, 
bizonyára most már tanujelét fogja 
adni » művészet iránt érzett szere- 
tetének.

Az eddigi tapasztalatok késztetnek 
bennünket ama tény konstatálására, 
melyből kifolyólag a jó véleményt si
etünk a közönség javára elkönyvelni. 

Előlegezett bizalommal tekintünk a 
nyári szezon elé, annál is inkább, 
mivel oly jónevű s hírű Bzinigazgató 
látogat el hozzánk társulatával, aki 
nagy vidéki városok kényesizlésű kö
zönségét általános megelégedésre ki
elégíteni képes volt. Mindeddig másod, 
sőt hatodrendű színészekhez volt sze
rencsénk, most valószinű, hogy jeles 
erők művészetét lesz alkalmunk él
vezni. Erről különben majd meg
győződünk.

Különösen figyelmébe ajánljuk a 
közönségnek, hogy Felsőmagyarorszá- 
gon igazi kulturális missiót teljesít egy 
jól szervezett, hivatása magaslatán álló 
társulat. A magyar állameszme, a ma 
gyár nyelvhatár és a magyar művelt
ség terjedésében nem kis erdeme van 
a magyar színészetnek. Igaz érdeme 
szerint kell tehát honorálnunk mű
ködését.

Léva városa, mely joggal és büsz
kén tekinti magát a magyarság vég
várának, mutassa meg, hogy tudatá
ban van feladatának s addig a pár 
hétig, mig Thália művészéi itt időznek, 
a magyar színészetet, magyaros ven
dégszeretettel fogadja. Legyen a város 
hírnevéhez méltó gócpontja Bars vár
ni egye kultúrájának, ahonnan a magyar 
műveltség hinti szét áldást ontó 
sugarait.

A kalkulus tnegallapitasarol

Ast hiszem, bőgj neves o.yan pedagó
giai téma vsd, melynek fejtegetése annyi 
papirost, tinta' s nyomdafestéket fogyasztott 
volna el, mint a kalkulust érdeklő téma. 
Mindez világos s érthető jele annak, bogy 
a kalkulus érvénye-illésében ezidöszerint 
még oly hibákra bukkanunk, melyek eltün
tetése, kiküszöbölése sakis alapos s gya
kori szellőztetésekkel, lelszinre való hozata
lokkal érhető el. Nem lehet ezúttal célozni, 
hogy minden egyes ni. vágó hibát érintsek, 
mert abbeli műveletem igen messzire ve
zetne. Épp ezért a digályoeság elkerülése 
végett csak azokról a hibákról szólok, 
melyek a kalkulus uegáUapitásánál érvé
nyesülnek.

Ha a kalkulus lényegét elemezzük, rö
viden nyilvánvalóvá vauk, hogy a kalkulus 
nem egyéb, mint a tanuló bizonyos időtar
tam alatt elsajátított, magáévá tett ismere
teinek illetve, tudásának a fokmérője. Köz
tudott dolog, hogy a kalkulus megállapítása 
bizonyos mérleggel történik, melynek egyik 
serpenyőjében a tanuló tudása, a másikban 
pedig a tanterv által megszabott tanitási 
any»g nyugszik. A pedagógus a kalkulus j 
megállapításánál valóságos kalmár műveletet 
végez, hidegen, a tanterv betüihea ragasz
kodva, megvizsgálja, hogy a tanuló tudása I 

mennyire közelíti meg a mérleg egyensú
lyát. Erre, mint tudjuk, a kiszabott foko
zatok, minősítések, állanak rendelkezésére. 
A mérték megállapításánál minden egyes 
tanuló teljesen egyforma keretek közé 
kerül. Tehát nem tesznek különbséget az 
egyéniség és egyéniség, a típus és típus kö
zött. Már pedig ez oly nyomós hiba, melyet 
a modern pedagógiának a legkevésbé sem 
szabad tűrnie. Lássuk, hogy miért ? Számos 
gyermek-pszichológiai megfigyelés ugyanis 
azt bizonyítja, bogy minden egyes normális 
gyermek egy-egy bizonyos jellegű típushoz 
tartozik.

Igaz ugyan, bogy a tipus egyik-másik 
gyermeknél a kezdet-kezdetén igen halvány, 
elmosódott ; ámde minden tanulónál találunk 
vonásokat, lelki megnyilatkozásokat, melyek 
bizonyos típusnak tartozékát képezik s me
lyekkel a tipus jellege igen könnyen meg
állapítható.

Aa a pedagógus, aki nincs tisztában aa 
iskolában levő tanulók típusával, nem lehet 
igazságos a kalkulus megállapításánál sem.

Minden egyes tipusnak megvan a maga 
köre, melyben sozkal fokozottabb tevékeny
séget, ilömenetelt tanusit, mint más körök
ben. Épp ezért ne feledjük el, hogy azok 
a tanitási tárgyak, melyek a tanuló típusá
nak hódolnak, az előmenetelben az első 
helyre szoktak kerülni, míg ellenben a töb
biek csak az u. n. másod-harmad, vagy a 
negyed-rendű fokozatba tartóénak. Már 
most mi következik ebből ? Az, hogy a 
tanuló előmenetele minden egyes tanitási 
tárgyban nem is lehet teljesen egyöntetű. 
Pedig, sajnos, ezidöszennt még találunk 
pedagógusokat, akik szigorral követelik, bogy 
a tanuló előmenetele minden egyes tanítási 
tárgyban is kiválósággal párosuljon. Vagyis, 
ha pld. a szépírásban, a rajzban kitűnő, 
akkor a számoláaban is ilyen legyen. Ha a 
tanuló a típusánál fogva nem tehet eleget 
a pedagógus kívánságának, akkor ebbeli 
viselkedése igen könnyen, sőt rendszerint a 
,hanyagség“ körébe esik, mi csökkentöleg 
hat minden tantárgybeli előmenetelére is. 
Kétségét nem szenved, hogy az az eljárás 
korántsem a nevelés, hanem pusatán csak 
az idomitás műveletébe esik.

Mert jegyezzük meg, hogy as a tipus, 
aki pld. a rajiban és a szépírásban kiváló, 
nem kívánhatjuk, hogy mindig s minden 
körülmények között a számolásban is kiváló 
legyen. Ez csak abban aa esetben lehetsé
ges, ha a graphikus, a rajalátáaoa és a asám- 
emlékezö típusok a tanuló egyéniségében 
találkoznak, ami igen ritka eset. As ily 
tipus rendsserint as u. n. vegyes tipus kö
rébe tsrtozik. Tudnunk kell asonban, hogy 
a vegyes tipus egy biaonyos speciális hiva
tás betöltésére sokkal alkalmatlanabb, mint 
aa u. u. tissta tipus. De viszont tény, hogy 
e vegyes tipus a gyakorlati életben kisáró- 
lagosabban boldogul, mint a tissta tipus.
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Vannak neonban egyéb hibák is, melyeket 
egyik-másik pedagógus a kalkulus megálla
pításánál követ el. Nevezetesen beigazolt 
dolog, bogy az u. n. hallásos-mozgásos típus 
sokkal gyorsabban s könnyebben tanul, 
mint a látásos-mozgásos típus, de a tanu1- 
takat hamar felejti el. Viszont a látásos- 
mozgásos típus lassan rögiit, de az ered
mény maradandóbb jellegű, mint a hallásos- 
mozgásos típusnál. Mi következik most már 
ebből ? Az, hogy a hallásos-mozgásos típus 
közvetlen a tanítás, előadás után jobban 
felel, mint a látásos-mozgásos típus, igy 
évközi feleleteire jobb kalkulust kap, mint 
a látásos-mozgásos tipus. A látásos-mozgásos 
típus évközi feleleteire rosszabb kalkulust 
kap, mint az általános ismétlésnél, vagy a 
vizsgán adó feleleteire. De minthogy a kal
kulus megállapítása rendesen a feleletek 
számával függ össze, igy a hallásos-mozgá- 
sos típus tanévközi feleletei révén jobb 
kalkulusnak a birtokosa, mint a látásos- 
mozgásos tipus, aki csak az általános is
métléseknél s a vizsgán felelt kiváóan.

Ezek előrebocsátása után kérdezhetjük, 
hogy a szóbanforgó tipus közül melyik 
érdemel jobb osztályzatot, jobb bizonyít
ványt, az-e, akiDek a tudása csak ideig- 
óráig csillog, avagy az, akinek a tudása 
maradandóbb jellegű ?

Könnyű belátni, hogy a látásos-mozgásos 
tipus tudása értékesebb, tehát jobb bizo
nyítványt érdemel, mint a hallásos-moz- 
gásos típus.

Hisz számos eset bizonyítja, hogy azok 
az egyének, akik tanuló korukban gyenge, 
rossz osztályzatot kaptak s akiket ezért 
hanyagsággal bélyegeztek meg, általános
ságban véve kiválóbb egyénekké váltak, 
mint az u. n. kitűnő tanulók. Már ebből is 
kiviláglik, hogy azt, amit az iskola a kal
kulus révén állított, az éiet teljesen meg
cáfolta.

De menjünk tovább s állapítsunk meg 
még néhány hibát.

Itt van pld. a beszédmozgásos, a nyelv- 

, haliásoa és • konkrét gondolkosáaú tipus. 
Mint köztudomású, a beszédmozgásos tipus 
igen bőbeszédű, az u. n. jó .Bvádáju" 
egyén. Sokat tud és szeret beszélni. Szinte 
ontja a szavakat. Azonban a tudása vajmi 
keveset ér, mert jobbára az u. n. üres 
szótudáson alapszik. Mindemelett elsőrendű 
osztályokban szokott részesülni, mert sok 
pedagógusnál korántsem a tartalom, az ön
állóság, a teremtő-erö, hanem csak a fele
let fogékonysága, simasága jöhet számításba.

A nyelvhallásos tipus kitűnő nyelvér
zékénél fogva kellemesen, dallamosan be
szél. ö a hangsúly embere. Tudása kevésbé 
értékes, mert nem a tartalomra, hanom 
inkább a kifejezés formájára ügyel. De 
mert bizonyos kellemesség, üdeség árad a 
feleleteiből, mi a pedagógusra lebilincselöieg 
hat, rendszerint jó osztályzatot szokott 
kapui. A konkrét goudolkozásu tipus fele
lete magvas, tartalmas, de nincs beszédbeli 
készsége ahhoz, hogy a tartalmat teljes 
egészében felszínre hozhassa, csak gyengébb 
osztályzatnak a részese.

Akadnak pedagógusor, akik úgy véle
kednek, hogyha valamelyik tanuló pld. a 
rajzban kiváó tevékenységű, akkor kiváló 
lehet a fertészetben, vagy a kézügyességben 
is. Nagyon is tévednek. Itt ugyanis három 
különböző típusról van szó. A vonallátásos, 
vagyis a rajzlátásos, a szinérző és a kéz- 
mozgásos típusnál.

A szinérző tipus a festészetben, » szín
árnyalatok megállapításában, a vonallátásos 
típus a rajzban, a geometriában és a kéz- 
mozgásos tipus a különböző kézügyességben, 
a slöjdben, az iparban, a technikában, stb. 
tanúsít fokozott kiválóságot. Eszerint az 
előbb említett állítás csak akkor volna 
egészében helyes, bogy ha a mindhárom 
tipus egymással egyet ü ne, mi sok esetben 
meg is történik.

A tipusismerés annál is inkább szük
séges, mert ellenkezőleg a pedagógus abba 
a hibába esik, hogy mindenkoron csak maga 
tipusát (mert ö is bizonyos típushoz tartozik) 

helyezi előtérbe, a tanulóét, ha az ő típu
sával ellenkezik, mellőzi, háttérbe sroriija 
vagy a magáéhoz idomítja, mi az önállóság 
szempontjából káros következményű. Ebbe,, 
az esetben azok a típusok, akik a pedagó
gus tipusával azonos jellegűek, könnyen 
jól érvényesülnek. Jobb osztályzatot is Dye 
nek, mint más típusok. Nézzük, hogy miért?

Tegyük fel, hogy a pedagógus az u. 
.érzelmes" tipushoz tartozik. Ha a ped 
gógus nem ismeri az iskolában levő típuso
kat, akkor csak a maga típusa szerint méi- 
legeli a tanuló feleleteit ; igy az érzőim, 
tipusu tanulók feleletei egytöl-egyik jók 
helyesek lesznek, mig ellenben a leiró, 
megfigyelő, a magyarázó, a tanult, stb. 
tipusoké e tekintetben háttérbe szorulna

Rosszabb lesz az osztályzatuk is.
Végül nem hagyhatom érintetlenül, hog 

a kalkulus megállapításánál az időjárást 
sem szabad mellőznünk. Épp ezért a rossz, 
a kellemetlen időben, mely a szellemi folyj, 
matokra gátlólag hat, nem is kivánhatunli 
oly feleletet a tanulótól, mint az u. n. jó, 
kedvező időben.

Szobolovszky István

A kézimunka tanításának fontossága 
az elemi népiskolában.

Irta : Salamon Erzsébet. 

Folytatás.

Célja a női kézimunkának, hogy a kéz
ügyességet fejlessze, b a kis lányok gyakor
latot szerezzenek azokból a munkákból, 
melyek minden családban szükségesek ; de 
igen nagy értéke van a Kézimunkának, 
mint az Ízlés, takarékosság, pontosság, rend — 
és tisztaságszeretet fejlesztése egyik esz
közének is. — Éppen azért, már a második 
osztályban el kell kezdeni a tanitást, ter
mészetesen ügyelni kell, hogy minden 
munkát a gyermek értelmi és testi fejlett
ségéhez mérten adjunk.

így első fokoD, mint a tantervűnk is 
világosan kimutatja, legalkalmasabbnak bi
zonyult a horgolás. A tanítónő szent élte
tésből indul ki, s egy miotaszerüeu elkészi- 

TÁRCA.

Az Éjszakának vagyunk fial..
Az Éjszakának vagyunk fiai,
A Hetét, vad, észbontó Éjszakának I 
üröm ha ér, vagy ba elfog a bánat 
Es ezer érzés vesz köröskörül ;
Atni szivünk csak akkor él, örül
Es bánatát csak akkor airja ki I 
Az Éjszakának vagyunk fiai . . .

A kenyérbarcból pibeuöre vágyva
Mások mikor felsírnak vert sebekkel ;
Mi akkor is vad, fé'elmetes kedvvel, 
Bár nem vár reánk asszonyosók, madárdal, 
Az ajkainkon hangos kacagással
Rohanunk majd be a Nagy Éjszakába 1 
Felvértezetten új harcokra vágyva 1

Az Éjszakának vagyunk fiai . . ,
A Sötétséggel voltunk csak barátok I
Csak ködöt és nem ragyogó világot,
Csak küzdést várunk, új Élet ba támad . , , 
Így lesz ; ezt súgja uéküuk valami, 
És igy hisszük mi ezt, az Éjszakának 
Átokvert, büszke, dacos fiai . . .

}(arafiát/i Jenő.

Midőn kérdezted ...
Midőn kérdezted : szivemet ki birja, 
Orcád piros volt, mint a hajnal pírja,
Midőn kérdezted: szivemet ki birja...

M midőn feleltem : ott van kis Katónál, 
A**cod  fehérebb lön a tiszta hónál,
M dön feleltem .* ott van kis Katónál,

£attlay Geyza.

Város-növekedés.
(Harminc ív emléke.)

Nő a VároB.
Ültem a restaurált Kálvária-kápolnát 

körüdutó bástyafalon. Pompás kilátóhely 
ez. Kivált ilyenkor, mikor orgonavirág illa
tát és iülemüleszót hoz oda a májusi szellő. 
Nem csuda, ha elfogott a láz ; amolyan 
monogrália Írói. Sokszor örvendező, néha 
melankólikusan etnográfiái vonatkozásokkal.

Például m,ndjárt, hogy mennyire kinőtt 
ez az előttem terjesa&edö Város egykori, 
még nem is olyan régen viselt gyermek
zubbonyából 1 Hogy milyen könnyű voit 
még csak 25—30 év előtt is akár egyetlen 
szempillantással átfogui lakóházaink kisded 
csoportját I Most pedig szinte belefáradok, 
míg végig hordozom felettük a tekintetemet 1 
De nem is könnyű dolog a szemlén okos, 
megindokolt építkezési irányzatot megálla
pítani. Olyanforma kép tűnik föl előttünk, 
mintha egy tintás üveget a faihoz csapnánk 
és hosszú képpel, mérnöki tudással azt mon
danánk : a tikett toltok helyén hátak, a fehé
ren maradt helyeken utcák lettnek. Kérem 
is a velem jövő szives olvasót, bogy a 
város szomorú növekedési processzusának 
tulajdonítsa, ha kissé terjedelmesebb lennék, 
mint az e helyen illenék s — szólván jó 
Mikes Kelemennel — egy kissé hosszabb 
beszéddel teszem ki saivem szándékát.

O.yai ok lettünk, mint a pókháó, melj- 
nea sugarai folyton nőnek s récéi mindjoL 
bán sűrűsödnek, bogozódnak. K futó utcáin' 
miot polipkarok, mindig több es löbfa terü
letet búznak közelebb ide a dombok a ; 
A szélről a szívhez. A határból a belső 
telkek felé.

Hol vagyunk már attó1, m.kor a ka
taszter hetven-egynéhány hold épületi tér: 
mert itt össze s a statisztika hetedfé ezer 
lakost helyezett arra 1

Növekedik ez a Város.
S mindez nem a prófétai-idők idei 

óta. Hiszen, kik még láttuk a régi Lévi 
nekünk sem volt módunkban igazán m-g 
öregedui. Vagy ha rajtunk, embereken l>" 
is következett ez a kis ka’amitás, városul 
a történeti korú, az megifjodott.

A megfiatalosodásnak ez a processzu 
ülte el lelkemet ott a kilátón, mikor néhai 
Licskó-bácsi város-fotográfiáját, a négy1- 
század előtti határainkat sehogy sem tud
tam he'yesen beállítani a mostani pe
rifériákon.

Megnőtt a Város.
De ha kinőttünk is a régebbi térkép

adatok kereteiből és ha még egyszer akkora 
népszám lessünk is itt, a Garamvölgy felsó 
csücskén — Eokálpatriotisálok — akkor is 
egy szempillantással áttekinthetők leszünk. 
Ilyennek kell maradnunk itt a Kálvária 
domb alá kuporodottságunkban, Mert ide
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tett példányt mutat be a gyerekeknek, majd 
megbeszéli annak anyagát és célját, a hozzá- 
Vlt ó eszközök minőségét, beszerzési módját, 
s 0Bak azután adja a gyermek kezébe á 
turgoló tüt, s türelmesen, szemléltetve, 
„.„gyarásgatva vezeti. Ez az eljárás azért 
j, v8a, mert előre felébreszti a gyerek 

'eklődéset és munkakedvét. Ezt a mód- 
. rt mindvégig meg kell tartani, s mire a 
r. vendék a hatodik osztályt elvégezte, 
, írott az önálló munkaképesség azon fo- 

g, honnan már tovább gyakorolhatja 
át a női kézimunka minden ágában.
Természetesen a tanitónö ügyességétől 
tapintatától iügg, hogy a kézimunkát 

yira megkedveltesBe kis tanítványaival, 
y azok később, mikor már nem állanak 
gyulet alatt, sajat jószáutukból foiytas- 

c es gyakorolják azt, amit az iskolában 
i gkezdtek.

A fiztál leánykák aztán azokhoz az 
j eretekhez és ügyességekhez, melyeket az 
i okban megszereztek, mindig újabb es 
u jb tapasztalatokat fűznek a a tapaszta- 
i ok éa ügyességek gyakorlati alkalmazásá
vá előmozdítják saját kis körükben, a csa
li uan, a könnyebb megélhetést es boldog
ig Jt s ezzel hatva más családokra ie, köz
re, ve közreműködnek az általános, társadalmi 
jo el emelésében.

Gyakran hallunk panasiokat, hogy ko- 
íuukban a lányok milyen ferde neveiesben 
részesülnek s ennek egyik oka az, hogy 
nélkülözik a házias nevelest es igen sok 
leenyszobából száműzik a kötö-é. varrótűi, 
mert a modern mamák azt hiszik, hogy 
lányuknak gonddal ápolt kacsói eldurvu.- 
uak a tan meg az aranygyüiü is lehull 
ló.uk, ha tüt es oernát vesznek eiő.

De ha az iskolában felkeltik a lányok
ban a munkaszeretet és öntevékenység ér
zetet, mar is elejet vettek ennek a hibának 
a akkor a kézimunkát nem tekintik lelekölö, 
unalmas foglalkozásnak, hanem a vagyouo- 
sodás, jólet es kellemes időtöltés egyik 
eszközének.

A nőt természete es társadalmi szelepe 
a családhoz köli. u az, aki szereidével es 
gyöngédségévé! meglel emu a családi bol- 
uogsagot. De, hogy ez teljes legyeu, aö.e- 
lessege, hogy segiiségere legyeu a család
lőnek a megélhetés uehez munkájában , s 
ez csak úgy lehetséges, ba folytonos, lan

kadatlan szorgalommal, tevékenységgel, meg
őrzi és gyarapítja a ház vagyonát; s meg
kíméli a családot oly kiadásoktól, melyek 
elkerülhetők, jókarban tartja a fehérnemű1, 
felsőruhákat s egyéb házijavakat s ért 
azoknak alapos és rende kijavításához. 
Okosan és praktikusan gondolkodó nő soha
sem szégyenli a foltozott ruhát, hiszen min
den rendesen foltozott, javított ruhadarab a 
háziasszony ügyességét és gondosságát hirdeti.

A nép gyermekévei jól meg keli értetni 
ezt a dolgot s minderre a népiskola van 
hivatva. Hiszen a munkaképesség minden 
nőben megvan, de sajnos, sok helyen par
lagon he. ér, pedig mindenkinek arra kellene 
törekedni, hogy ezt a munkaképességet 
fejlessze, gyarapítsa; mert m.aent a gyémánt 
erieke is a csiszolással emelkedik, — úgy 
minden tehetség fejleszthető es csiszolható 
a legnagyobb mértekig.

A kézimunkát tehát kívánatos volna 
minden nőnek tudni s ba ez a tudás a 
muuaakedv es gyakorlás által oiyau fokra 
emelkedik, hogy annyit tud eiöállitaui, 
amellyel nemcsak a háziszússeglelet elégni 
ki, hanem jó részé a p ácon is értékesíthető ; 
mar mint báznpar munka szerepei. A házi 
ipar munka körebe tartozik a csipkeverés, 
szövés, varrás, szalmafon'-B stb. — A házi 
iparnak kiszamnbatatlan nagy eriéke van 
a társadalomra s az egész nemzetre nezve ; 
ahol ezzel nagy mértekben foglalkoznak, 
az az oiszag jóiemek es viiagzasuak örvend.

Sajnos, hazaukbau a nép s bizony a 
kőzeposztaiy is nem szívesen foglalkozik 
ilyen munuahkal s lealázó, szegyenlem való 
dolognak tartják. Ezért hadjuk gyakran 
azt a panaszt, bogy „puszlu uuk, vetzünk**  I

S va óban, e sóhajjal fejezhetjük ki 
legjobban azt az anyagi es erkölcsi rom
lást, mely az alszegyenböl fakadt munkat- 
lansag miatt (mely sseiiut jo házból va.ó 
nőnek pénzért dolgozni szegyen) épeu nem
zetünkben szedi legsűrűbben áldozatait.

És ez csak azért van, mert meg keve
sen vaunak, akik tudják, hogy milyen óriási 
kincs uirtuaauau vagyunk ; nyomorguuk egy 
oiyau toké mellett, amelynek érteket föl
számítani meg sem piobáliuk eddig, meri 
nem ismertük kama.ozasi képesseget. 8 
nemzeiünkuek e nagy kincse : a nők mun
kaereje, meiyet legjobban ertekesiiheiünk 
a háznparbau. — Ezen iparágnak nernzet- 

gazdászati szempontból is óriási haszna van, 
mert ba ezt űzzük, nem szorulunk idegen 
munkákra, hanem szükségleteinket a hasai 
piacon szerezhetjük be.

Dicséretképen kell megemlítenünk, hogy 
a legutóbbi időben már kezdik felkarolni a 
háziipari hazánkban is s legelőkelőbb höl
gyeink fáradoznak azon, bogy a nép mun
kaképességét és munkaerejét tanulmányozsák 
s értékesítsek.

Világhírre tett már szert a csetneki és 
halasi csipke, a kalotaszegi varrottas, a 
bácskai hímzés s hazánk minden vidékén 
tud már a nép más-más és szebbnél-szebb 
munkákat előállítani.

Tehát az anyag megvan, csak olyan 
egyénekre volna szükség, akik azt érvényre 
is tudjál juttatni s buzdítani tudják a né
pet a munkásságra, mert a fogyasztó közön
ség, ha látja, bogy itthon is beszerezheti 
azt, amit eddig drága pénzért külföldről 
hozatott, bizonyára nem fogja az árút 
visszautasítani, csak azért, mert—magyar l

Soktélekepen lehetne még ezt a thémát 
fejtegetni, de en ezúttal csak röviden akar
tam róla szólam, hogy rámutathassak, mi
lyen messzire kiható előnyei vannak a kézi
munka lendszeres tani tavának. Azért ha 
olyan emberrel találkozunk, aki ezt csak 
mellékes tárgynak tekinti, világosítsuk fe, 
hogy ha zsenge korban nem neveljük a 
gyermekbe a kézimunka iránti kedvet, 
szeretetet, később mar nehezen kedveli azt 
meg s aakor ne varjuk, hogy hazánk a 
haznpar térén a virágzó államok közé tar
tozzék I

Éppen ezért, ha a kézimunka tanítójá
nak muukájat es fáradozását kicsinyebb, 
nem kell csüggedni ; vigasztaljon mindenkit 
az a ludat, bogy ui.kor a fogékony gyer
mekszívbe belecsepegteti a kézimunka iránti 
kedvet, szereletet, a társadalom és a hasa 
jó.etet es boldogságát szolgaija.

S kell-e annál feiemelöbb, boidogitóbb 
érzés, mint bogy ennek az edes, magyar 
bazanak, ami edes anyánknak szolgálatot 
teszünk ? — Akit munkájában ez a ludat 
vezerei, az neiu riad vibszz semmi akadály
tól s at ilyen ember, lehetetlen, hogy biztos 
sikert ne arasson 1

Vége.

es a hegy farokként mereszen kilört Várhegy 
trahiijahoa tapasztották viskóikat apaiak. 
Ugysumnet, mint kinyitott legyezőnek a 
uiarkus végéből fejlődünk tovább mi is, 
kezei kőlakó gyermekek.

Mikent aa ország központos vasútháló
zata, minden fejlődésnek ez az ördöngös 
hói otkópiumja, egy heiyiöl fut szerte a vi
dékekbe : Küllösen úgy rostosodjék fel 
Varosunk sziverezete is kifelé a környező 
laposokba. Így .ettünk, így maradunk egy 
nagy vidék vérkeringésének igazi központi 
szerve. Góc, hol erők szedelózkőduek össze ; 
telep, honnet a kultúrának versejtjei e vi
dékén szerte nyomódnak.

^égpróbkitam ott fenn számon-venni a 
fej édest. Sót segítettem neki a további 
növekedésben. Mar t. i. úgy, ahogy a bö- 
lúvetö teheti. Múlt, jelen es jövő jelentke
zeti előttem, amint ültem ott a Kilátón. 
Ecy szemnek, tüdőnek kedves dombkoszorú 
kő-.epén ; selymes füveliökuek trónusán. 
T. .zi királyi hely . . . főleg ha majd a 
k" vétlen környéke is ki lesz fasitva . . . De 
' iunk mindennek a végére!

Engedtessék meg beszámolni gondola- 
ts iuról ; Városunk jelen s jövő helyrajzi 
te kepét szavakban felvázolnom.

•
Nyílegyenesen indul a Perecnek vizfo- 

sástó Sió-ágától a Szegényház mögül egy 

frissen-vörös cserepes házsor. Egy-kettőre 
kiszaladt a vasút leie 1 A mu.t évek tat ászán 
meg a mocsári gólya-hír világa sárgállott 
erre s ma szinte >debsllom a szuleiö utca 
gólyahozta gyermek-zsivaját. Jóllehet a 
Blébánia- major útjai a..la a keletkezni akaró 
utcavonaiusk, a özabu szeseraktárnál, mégis 
átlépett a vágányoké is; sa jó Isién a 
megmondhatója, hol h ez végződni. Mégis a 
kepzöintezet regi kük kertje állította meg 
az építkező kedvét. Jl t ugyan, a jövő fela
dataihoz képest jo élesre szabott utca 
nagyreszbeu még egy aias ; a spontaneitás
nak azonban makar akarata. No csak 
makacskodjauak is. Á .gyreszt maguk ere
jéből építkezni luuó ■ 'lukasok a vadonatúj 
tíarsi- es Gsepregi ut lakói. Ezeknek mar 
külön kereskedőjük >s van az uradalmi 
Kitérőhöz vezető mr autcájokban. Persze 
kell itt is pálinkáméin, hogy a város igazi 
magyar karakterébe' illő rezes keresztény- 
banda tagjai szomjan e vesszenek I Gyerek
lárma is bőven akaü. Akárcsak egy praire- 
ken keletkező város a Cserregi-kútiM I

A modozoui. A jövő Lévának ez lesz a 
„Rákóczi-úi“-jr. A vHamos kocsira a Szent- 
Háremság-téren kell /'gyet valtam ; avagy 
a városi Múzeumot magába foglaló rekon- 
atruált Várhegyet megkerülve, a Kobári- 
utca „Hegyalatt* 1 nz.llójából röpíti ki az 
autó a sok budapesti utazó-ügynököt a 
város másik állomásához. Persze akkor hire- 

hamva sem lesz az úlca-embriót ma derékon 
törő Papmsjornak, Vásártérnek. Gondolom, 
míg ez így lesz, addig tőkésíti a két utca 
derek népe a közlekedési vállalatnak utó
daik által elfizetendö viteldijak fillér-őseit.

De mar a mostani vállalkozó szellemű 
lakói is megérdemlik, hogy az egybefor
randó kilométeres utcájok a város felé eső 
belső, illetve kezdeti részén is bekapcsol- 
tassék a meglevő keramitos utcák forgal
mába. Ki is kell őket makadámozni, mert 
egyelőre a második Tabánunkká, földműves 
városrészünkké hivatott válni a növő város 
e tájéka. Főleg, ha a Podtuzsánka-Perec- 
Nzikiuce szabályozásból iolyólag a Zúgói, 
Váraljai s Vadalmáéi földek már a legkö
zelebbi jövőben felszabadulnak a tavaszi 
vadvizektől. — Erre érintkezik Cerea Mer
kúrral.

Forgalmi kultúránk gyorskerekü sze
kere, a Vasút is egyre nő. Hosszúságban, 
szélességben terjeszkedik az Állomás. Az 
uradalom Kitérőjét nem számítva, 7 sínpár 
van már lefektetve az állomás-parkban. így 
erre az Vj major-hot — recte „Boleman- 
major*  — hoazánött a város. Aa állomási 
vendéglővel szemben is keletkezőben a jövő 
aBaross-utcá<*-jának  egyik házsora. Úgy szo
kott az lenni, hogy előbb saUletünks azután ke- 
resztelkedűnk. Így esik azután, hogy a régi 
Bolemantö kiirtulván, szemem cserepes 
háztetőkön át ér el a B arat ka zöld meze-

l%25c3%25b3.uk
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Különfélék.
— rőesperesl látogatás. Boyúich 

Mihály, c. pü«pök, barsi töesperes e hó 
18.-án érkezeti Lévára, hogy a hivatalával 
járó csnonica visitaciot elvtgezze. A föes- 
perea tiszteletére a plébánián adott ebéd 
alkalmával, melyen a felekezetek, hivatalok 
éa tanintézetek elöljárói vetlek réazt, 
Báthy Láezió prepoar, Bétdoyh LajoB poigár- 
meBter, Bándy Endre ev. lelátta, Liebermann 
Jakab főrabbi es dr. Ktrsék János, a ref. 
egyház lögouduoka udvbsöiiek a kedves 
modorú föetperest, aki vá.ászában őszinte 
köszönetét mondván a bzivob fogadtatásért, 
a legnagyobb örömmel nyilatkozott a szép 
egyeieneB feielt, mellyel a teiekeaetek egy
más iránt viseltének varosunkban. Hivatalos 
eljárása kereteben 18.-an cs 19.-en megvtrs- 
ga>ta a piebauia-hivaial összes ügymenetét, 
meglaiogatia a katb. jellegű elemi es pol
gári iskolákat s váiosunk egyéb kulturális 
intézeteit es a szerzett tapasztalatok alap
ján minden tekinteihen teljes megelégedé
sének adott kifejezést. A főesperes eira- 
gadtatassal nyilatkozott a templom tisztasága, 
Bzep es gazdag feúzerelese s az iskolák 
mintaszerű berendezése fölött és kijelentette, 
hogy egesz kerületében Léva e tekintetben 
páratlanul áll. 18.-án este a töesperes vé
gezte a májusi ajiatosságot, amelyen a leá
nyok ieher ruhában, ego gyertyákba! vették 
körül az oltárt b masuap reggel ö mondotta 
a szentmisét. A kővetkező napokon a vidéki 
plébániákon folytatja hivatalos eljárását.

— Gyaszllir. — Révay Gyula báró, 
Turócváimegye örökös főispánja, volt or- 
szaggyü.esi képviselő, báró Revay László 
kiska.uai földbirtokos, édes atyja május hó 
13,-an elhunyt. Nagyvidek gyászolja az á.- 
dott lelkületű tőurat, kinek legtöbb öröme 
voit másoknak támaszt es vigasztalást nyúj
tani. —• A család gyászjelentése így szói ; 
■Szklabinyai és blaimcai oáió Révai Gyuiáne 
szili, ungerschützi Berchtoidl Róza grófnő 
csillagkeresztes hölgy úgy a saját, mint 
gyermekei : szkiabiuyai es blatnicai báró 
Revay László cs. es kir. kamar.s es neje 
szül, kittel Lujza bárónő, szk.abiuyai es 
bla'nicai Revay Margit bárónő férjezett 
gbymesi es gácsi gróf Forgách Károlyné 
csiilagkereszies hölgy es telje ghymesi es 
gácsi gróf Forgách Karoly, szkiabiuyai es 
blatnicai barO Revay Gyuia es szkiab.nyai 

jeig, Bgyökér“-öseinknek e tájékon valószi- 
nü>eges első telepheiyeig. Mert cigány kodtak, 
vándoroltak ők. Előbb idetelepedtek. Az 
eke itt veti fel a legrégibb cserepeket. 
Későbben az Ó-Lévák alatt vettek izaliast, 
míg behúzódhat lak a Var fala alá s utóbb 
azon belül követelhettek telekjogot. Vagy 
inkább baiclas kurucok valának, kis azon
ban szereitek a jó sziivóriumot, szeder
pálinkát is ; tehát bizonyos történeti s et
nográfiai vonatkozassa) szegik be erre a 
határt egyrészt pagonyoB Lövöterünk golyó
fogói, másrészt a Faiskola gy ümö.cstaleuiás 
telep--. — Mindezek is viszonylag fiatal 
alkotások : apáinké, a magunké I Semmivel 
sem kisebb az érdemünk, hogy állami, kmos- 
tárl segítséggel valósultak.

De maradjunk beljebb. Egészen itthon. 
Arra, bol nem is olyan régen állandó por
felhő kígyózott a megboldogult Cigány
utca felett. Ez a vonal most a fo ütőerünk: 
a sárga keramit testevei jól feltöltött 
Szepessy-Kalnai-u ca vouaia. Külső retze 
most megsaüaüiobuu. Utóbbinak keleti ol
dala ugyanis egészben megkarcsúsodik . . . 
vagy ba inkább meghízik a házsor, az 
úttestbe nem fogia.hatott hazolejek kény
szerű beépitése által. Ö maga tehát meg- 
ifjúi — de egy panasz mindinkább öreg- 
bülni fog. A Vatútbos vezető, ezidöszerint 
egyetlen forgalmi utat kár volt tágasságából 
kiszabni.

Folyt, kör.

és blatnicai Révay Helén bárónő, úgyszin
tén az elhunyt édesanyja : özv. szkiabiuyai 
és blatnicai báró Révay Simonné síül, taj- 
nai és tiszahegyesi Tajnai I ona, testvérei : 
özv. ghymesi és gácsi gróf Forgách JózBefué 
szül, szklabinyai és blatnicai Révay Sarolta 
bárónő és szkiabiuyai és blatnicai báró 
Révay Simon, végül nagybátyja : szklabi
nyai és blatnicai báró Révay í erenc, vala
mint az összes rokonok nevében is mélyen 
szomorodott szívvel tudatja, hogy forrón 
szeretett férjé, a legjobb atya, fiú, testvér 
éa rokon méltóságúé szklabinyai és blatnicai 
báró Révay Gyula nagybirtokos, cs. és kir. 
kamara*,  Turóc vármegye örökös főispánja, 
volt orszaggyü ési képviselő, Btb. folyó évi 
május hó 13.-án reggel 7 órakor, hosszas 
szenvedés és a haldoklók szentségének sj*a-  
tos felvétele után, életetek ö9.-;k, boldog 
házasságának 30,-ik évében az Úrban jobb
létre szenderült. A boldogultnak földi ma
radványai folyó hó 16.-sn délután 4 órakor 
fognak a kisse>meci kastélyban a róm. katb. 
egyház szertartása szerint beszenteltetni és 
a családi sírboltba örök nyugalomra helyez
tetni. Az engesztelő szentmise-áldozatok az 
elhunyt lelki üdveert fo.yó hó 17.-én déle
lőtt 10 órakor a kisseimeci és az összes 
többi kegyúri templomokban fogna; a Min
denhatónak bemutattatni. Kisselmecen, 1911. 
május hó 13.-án. Az örök világosság fetyes- 
kedjék neki I

— Rendkívüli közgyűlés. A Lévai 
Casino f. évi május bó 2ö.-en, délután 2 
Órakor rendkívüli közgyű.est tart, amelynek 
tárgyai : 1. A caBinó-epüiet javítása es ki
bővítése iránt készített terv es költségvetés 
bemutatása. — 2. A lemondás folytán kel 
választmányi tagnak cs a gondnoknak meg
választása.

— Munkakiállitás. Iparos-tanoncis
kolánk muukaktallitasa iránt, mint örömmel 
értesülünk, úgy a tanulók, mint a segedek 
körében a legélénkebb érdeklődés mutatko
zik. Az iparosmesterekhez intézett felhívás 
nem maradt eredmény nélkül, amennyiben 
alig van olyan iparosunk, akt tanoncának 
munkakedvet éa iparkodasát ne jutalmazta 
volna azzal, hogy őt a kiállításra szánt 
munkájában anyagilag és erkölcsileg ne tá
mogatná. Ezért az iparos-ifjusag kiváló szor
galommal készül a nemes versenyre, mert 
hiszen az ö munkájáról, a magyar iparnak 
méltánylásáról és megbecsüléséről van szó. 
Eddig összesen 63 résztvevő jelentkezett, 
akiknek száma azonban hihetőleg meg emel
kedni fog. A tervezett kiállításra előre is 
felhívjuk Léva város és vidéke iparpartoló 
közönségének figyelmét.

— Gyászllir. Kíméletet nem ismerve 
végzi az euyeszet gyászos mnnkáját, gyak
ran kiragadva csaladja köréből azokat is, 
akik öveik boldogságának áldozták életük 
legnsgyobb részéi. íizilassy Sándor, váro
sunknak rokonszenves főjegyzője e ho 19.-eu, 
eletenek 48.-ik, boldog bazassagának 19.-ik 
éveben, e hó 19.-én reggel 7 órakor elhunyt. 
Halála nem következett be váratlanul, mert 
az erőteljes férfiút, akiben a város egyik 
értelmes tisztviselőjét vesztette el, mar 
bosszú idő óta kínos betegseg gyötörte. 
Őszinte ressveitel osztozunk családja mely 
tajdaimaoan. Hűlt tetemeit a varos közön
ségének részvété mellett e hó 20.-án délu
tán helyezték örök nyugalomra. — Beké 
porain I — Mélyén sújtott csaladja a követ
kező gyászjelentést adta ki: ,A legmelyebb 
fajda.ómmal tudatjuk, bogy a legjobb férj, 
apa, vő, testvér es sógor pilist es sziláét 
tizilassy Sándor leve varos főjegyzője életé
nek 4a.-ik, boldog házassagauaz 19. eveben 
hosszú es kínos szenvedés es a hatom szent
ségek ajtatos felvétele után e hó 19.-en 
reggel 7 orakor meghalt. Draga halottunkat 
e ho 20. an d. u. 5 órakor temetjük. Lelki 
üdvéért az engesztelő szentmise e ho 22.-en 
reggel 7>/, Orakor lesz. Levan, 1911. május 
hó 19. Nyugodjék bekebeu / Roxer Jaoosne 
szül. Bznassy Vilma, özv. Faraas Akosue 
szül. Sstlassy O.ga, Sstlassy Dezső testvérei, 
özv. baiiassy Sándorné szül. Udvary Íren 
neje. Irén, Sándor gyermekei, özv. Udvary 
Jakabné anyósa. Dr. Dudicb Endreué szü , 
Udvary Anna, Sailsssy, Dezsöne szül. Ricb. 
tér Sarolta, Dr, Dudiob Endre, Roxer 
János sógorai es sógornői.

— Szakfelügyelői látogatások. iJ 
tér János kereskedőtanonciskoiai szántéin, 
gyelö e bó 18.-án látogatta meg a kere 
kedötanonciskoia össtes osztályait. — Dömö
tör Pál iparoktatási szakfelügyelő pedig _
mint értesülünk — ma érkezik Lévaia, ho, 
az iparostanonc-iskolában elvégezze a hív 
los látogatást.

— Női kereskedelmi iskola 
leányneveles újabban ön-eut kezd kibon 
kozni ósdi rendszeréből. Uj irányát a ju . 
kor reális eletfilozcfiája jelöli ki. Ezt 
irányt már régen követik Amerikában 
Európa nagyobb államaiban s végre eljutó 
hazánkba is a belátás, hogy praktikus szat 
tudással leányaink is segíthetik szaporít, 
a nemzeti vagyont és mar néhány ev ó 
tapasztaljuk, hogy a kereskedelmi, épitk 
zesi es mes vállalatok irodáiban, a kere 
kedelmi iskolát végzett leányok jól meg 
állják helyüket és sok esetben a csaiádt 
tartás suiyos terhének egy reszel tudasu, 
ból kifolyólag ók vehetik vállukra. Töb>. 
szülőt Léván is — kereskedelmi isko . 
hiányában — ez indít arra, hogy a keres 
kedelmi szakismeretek elsajátítasz céljáu.. 
nagy áldozatok árán a fővárosba, Pozsonyi.- 
vagy más helyre küldik leányaikat. Mu.. 
folyik az irg. nővérek intézetének kibóv 
tese. Ez a körülmény igen kedvező aika.om 
aira, bogy a nőt kereskedelmi iskoia léte
sítésévé! komolyan foglalkoztunk. Alapvető
nek egyelőre elegsegesnek talainok az égj 
eves tanfolyamul, »mely — az annak veze- 
tesere megkívántaié tanerők alkaimszasa 
mellett — az intézetben nyerne elhelyezést. 
Az üdvös eszmét melegen ajánljuk az in
tézet igazgatójának, Báthy Laszio, prépost
nak figyelmébe, aki az mtezeiet taradba- 
tatlan buzgalmával es áldozatkeszsegévei 
városunk kultúrpalotájává fejlesztette. Hisz- 
szük, hogy az 0 ügyes és szerencsés keze 
— támogatva a varos, a közönség és az 
éidekeit szülök által — letre is fogja hozni 
ezt a varva-várt es városunk fejlődései elő
mozdító tanügyi intézetei.

— Halálozás. Selmecbányáról kaptuk 
a gyászom, hogy ott Dussics Zsigmuua, 
nagysahói földbirtokos e ho 14.-eu, eieieuek 
79.-ik eveben öveinek me:y fajdalmai a 
elhunyt. A boldogult, akiben Öándor Géza 
járasbiró es Horváth Kálmán selmecb-nyai 
polgármester apósukat gyászolják, tárnom 
hatatlan híve voit a 48.-as eszméknek es 
olyan nagy tisztelettel viBelietett Kossuth 
Lajos iránt, hogy 188ő.-beu Boleman Jósáéi
tól lement Olaszországba es Tunnbau meg
látogatta hazánk nagy fiat, aki a két zarán
dokot a legnagyobb eiözeaenyseggel fogad 
ván, hosszabb ideig társalgóit velük. A 
köztiszteletben anoti földbirtokosnak hu.t 
tetemeit őszinte részvét melleti e ho 16. au 
Selmecbányán helyeztek örök nyugatomra. 
Áldott legyen emiekezete 1

— Tüdőbetegeket gondozó intézői. 
Xiévan. A tudovesz terjedőkének leküzdé
sére alakult József kir. herceg szanatórium 
egyesület foiyo hó 7,-eu a Margit-saigeteu 
tartott évi rendes közgyü esen elhatározik, 
hogy Léván tüdőbetegeket gondozó intézi ■ 
tel létesít, amiért a legnagyobo einmert 
illeti dr. Frommer Ignác varmegyei főorvos:, 
aki sokat fáradozott aaou, hogy ezen uj 
egészségi intézmény varosunkban all. - 
tassék tel.

— Szabó Ferenc a nyiira-besatu 
cebányai sziuikerüiet igazgatója, a vid. 
színészét legjobb erőiből szel vezeti elsői éin - 
dráma, vígjáték, népszínmű, opera es op 
rétté tarsuiataval es 11 tagból al.ó ztue- 
rával előadásainak sorozatai tegnap máj 
bó 26..an kezdette meg, a városi víg-, 
színháztermében, At obsitos című dai- 
e.őadásaval. Előadó személyzete a kot 
késő tagokból áll : Kanay Jo.au operetté 
népszínmű prim..douua. Fetier Giga op 
és operette koioraiur eneaesuo. Fűi. i 
1 onka operette énekesnő. 8z. Hervay ■- 
zsike fiatal hősnő, szende. Pallay Maigit 
naiva. Sebestyén Rózsi szende, tárásig- ■ 
színésznő. G. fSzeke.y Reue anya cs kommá. 
Harsanyi l.ouka, Till Irma, Radvanyi Busa", 
Fekete Mariska, Padi Margit, Pintér Irma, 
kar- es segedszinesauok. ö.stu Ferenc bős
szerelmes. Fodor Oszkár lyrai szerem a, 
bonvivánt. Nagy Gyuia opera és operette 
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tenor-énekes. Bsrios Gyula opera, operette 
e8 népsiinnoü baritont. Gulyáé Menyhért 
operette buffó. Stoll Gyula operette buffó, 
úonvivánt. Galambos Elemér eibeder kórni- 
: is. Saiklay Jenő énekes bonvivánt. Just 
Gyula apa- és je'lemszinésa. Rédei Frigyes, 
Török Sándor, Kis Nándor, Pintér István, 
V ciey Emil kar- és segédszinészek,

_ A jövő hét műsora. As első bét 
(Gora annyi élvezetet igér shány darabot 

b abé ssiniigazgató műsorra tüaöt’. A nyitrai 
■mzeti ezinház igazgatója anyagi áldozatot 
-in kímélve meg akarjs kedveltetni a mi 
e repülő társulatokhoz szokott közönsé- 
iukkel a színházat. Reméljük, bogy smi 
zönségünk kitosz magáért és az igazgatót 
fekvéseiben támogatni fogja, de beszéljen 
övő hét műsora. Az uj színháznak és az 
színtársulatnak első drámai előadása 

í/űs lesz. A Bíboros kerül Bzinre, a médi
ák fénykorából való ez a gyönyörű dráma. 

■ >re felhívjuk intelligens közönségünket, 
>y ezt a világhírű darabot megnézni el

■ mulassza. Kedden Fali Leónak az Elvált 
szony zseniális muzsikusának legszebb ope- 

i ttje a Jókedvű paraszt bemutatója lesz. 
Gerdán ismét dráma még pedig az idei 
soezoueláger a Balya tízűz előadasa követ- 
krzik az igazgatópar fellépésével. Csütör
tökön egy Eisler operettet mutat be az 
ei.eSes személyzet; a tízinészvért. Ez a társu
lat népbaritonistájának legjobb szerepe. E 
heten lesz Molnár Ferenc Testőrének a be
mutató előadasa is ISzaboné, Hervay Erzsi
kévé! és Fodor Oszkárral a főszerepben. 
A műsor gyönyöiű, remélhetőleg sokan 
megnézik.

— Jubileum, Tanítói működésének 
40. eves juoiieumat ünnepelte e napokban 
Lábay Gyula, zsarnócai tóm. katb. kántor- 
t uiló. A tanügy érdemes munkását az új
bányái tanító-egyesület, a besztercebányai 
m-gyes püspök nevében a kerületi, — a 
vab. és közoktatásügyi miniszter neveben a 
varmegyei kir. tanfelügyelő üdvözölte s ezek 
adtak at a legfelsőbb hatóságok elismerő 
leveleit. ErdemeB munkálkodását az ünne
pednek lapunk már méltatta, ez alkalommal 
számos tisztelőinek Borába állva, kivánunk 
szerencsét jövő működéséhez.

— Korai hervadas. Egy kedves és 
liatal leányt ragadott ki a kérlelhetetlen halai 
szerettei köréből. 2iagy Barika, ak. a műit 
tanévben végezte Levau a polgári iskola 
negyedik osztályát, e bó 17.-en, Szódón, 
életenek ló.-ik évében hosszas es kínos 
szenvedés után édes atyjának, ifj. Nayy 
Zngmondnak, testvéreinek, rokonainak és 
ismerőseinek őssinte fájdalmára elhunyt. Az 
élte tavaszán elköltözött leányt e hó 19.-eu 
deiutan nagy részvét mellett a szódoi ref. 
sirsertben temették el.

— Kirándulás. Az izr. elemi iskola 
tanulói a lannotestuiet vezetése mellett e 
hó 16.-au reggel Újbányára randuitak ki, 
ahoi inogtak ihlettea az üveg-, malomkő-, 
kőedény- és kályhagyarakat es a iürészmal 
mot. A napnak többi részét játékkal szóra
kozva töltöttek el az iskola növendékei ea 
az esti vonattal vidáman érkeztek vissza 
Lévára.

— Esküvő. Bartos István fővárosi 
tanító, varosunk szülötte, t. hó 25.-én, 
tartja esküvőjét Budapesten, az erzsébet
városi templomban tízakál Maryxttal.

— A sorozás eredménye Garam- 
szentkereszten. A garamszentaereszu 60- 
iusó jaravban megtartott fősorozáshoz a ba
rom korosztályból felbivatoit 827 hada öle
ié-, ezek közül megjelent 710, alkalmasnak 
találtatott 217 hadköteles, aa igazolt távol
ié.ők sí ám a 53. Igazolatlanul elmaradt 84. 
Ti-ehomásnak 71 hadköteles találtatott.

— Jóváhagyott alapszabályok. A 
be úgy miniszter a zsitvabeoseuy öl keresz
tény szocialisták egyesületének alapszabá
lyát a bemutatási záradékkal ellátta.

— Anyakönyvvezetői kinevezés. 
A vármegye toispanja a uagysároi községi 
snyakönyvi kerületbe korlátéit hatáskörrel 
Bnjsta József jegyzögyakornokot anyakönyv- 
Vczeiö-üelyetessé nevezte ki.

~ A fagyos szentek. Pongrác, Szer
vim, Bonifác, akiket általánosan fagyos szen
tesnek szoktak neveim, aa idén nagyon 

jól viselték magukat. Még bátra van ugyan 
a mogorva Orbán (május 25.) De reméijük, 
hogy ennek a napja is minden veszedelem 
nélkül múlik el.

— UJ papi érdemrend A király 
május hó U.-iki legfelsőbb e'határozással , 
Fiis meritis címen uj papi érdemi.ereeztet ' 
alapított, melyre vonatkozólag a közös had
sereg rendeleti közlönye szerint a király a 
következő rendelkezéseket trtte : A papi
I. osztályú érdemkereszt aranyból, a II. oszt 
ezüstből fesz. Ezen érdemkeresztek bábotú- 
bán, mint eddig, nehéz körülmények között 
teljesített papi szolgálatért, békében pedig 
sok évi érdemes és buzgó működésért fog
nak adományoztatni.

— Pályázat internátusba való 
fölvételre. A Dmke. makói diákotthonába 
az 1911 —12. iskolai évre 160 gimnáziumi, 
esetleg elemi iskolai tanuló vétetik fej. Az 
ellátá-i díj havi 36, beiratási-, orvosi-, bu- 
torhasználati dij évi 40 korona. A felvetett 
kérő bélyegtelen folyamodványok iskolai, 
születési és I. osztályú tanulóknál ujraoltáei 
bizonyítvánnyal felszerelve 1911. év július
10. napjáig adandók be a Dmke. makói 
diákotthonának felügyelő bizottságánál. — 
Részletes prospektussal kívánatra készség
gel szolgál a diákotthon igazgatósága Makón.

Lévai piaciarak.

Uovalvesetö ; Kó-ya Jéaiei r.udörkap'tuDy

Búza m.-mazsanzént 23 kor. 60 üli. — 
23 kor. 60 Kétszeres 16 kor. — 611. 17 
kor. — üil. — Rozs 17 kor. 60 üli. 17 kor. 
80 üli. — Arp 17 kor. — üli. 18 kor. 
Zab 20 kot. — üli. 21 kor. — ül 
Kukorica 14 kor. 60 üil. 14 kor. 80 ül. 
— Lenese 22 aor. — üli. 23 «or. — üli, — 
Bab 18 kor — üli. 19 kor. — üli 80 Kö
bre 12 kor. — fili. 13 kor. — fili.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here termeszeitől arsnkamentes 168—174 
Vörös .ohere, Kis aiánkás 145—162 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 110 — 120 Luczerna 
természettől araukamentes 185 200 Lu-
zcerna, világos szemű aránkás 160 —110

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi május hó 14-töl 1911. évi május ho 21-ig'

Születés.

A szülőit neve
Ad

j. c
ox.

A gyermek 
neve

Fürjes József Mráz Mária leány Erzsébet
Udvardi György Brit ka K"> fiú György
Szumrák Ferenc Mihalik H. fiú Dezső

Házasság.

Völeneny cs menyasszony neve Vallása

If). Fener Béla Ksitiuauu 1’ óla izr.

Halain as.

Az elhunyt neve .óra A halál oka

özv. Molnár Sebest éné 72 éves Hörgh'b
ifj. Z-msnyi László 8 uó Tüdőgyulladás
Szila.H.sy Sándor 48 éves Szív íz. elfajulás
özv. Kiéin Dávidné 4*J  éves Ált. Giimőkór

Nyilttér.

Eladó ház és szöliő.
lamb-utczz 2. számit nieletes berház, vala
mint a Kereszthegyen a volt Gaal-fele szöllö 
hajlékával együtt szabadkézből eladó. Az 
ügyletre nézve értekezhetni Farkas Orbán 
bír. irodatiszttel.

M OLL- FÉ LE
F. I DLITZ-PORA

Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyebb következ- 
inéuyeibeu szenveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítmény il.

M OLL-FELE □
SÓS-BORSZES?

‘ mubmnrtwt ■bedörzsölés,
elismert, régi jóhiruevü háziszer 
Szaggatás és hűtésből származz 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára lsei. 2. 

Kaptató minden gyogvazertarban < 
drogériában. 0^99 

Föszetküldesi hely MOLL A. gyógyszerész 
Cm. kir. udv. szállító, Becs, 1. Tuachbuen 9.

ÁRVERÉS.
Az irgaliuas nővérek intéze
tének még eddig lebonlatlan 
része és pedig: tető-, menye- 
zetlák, ajtók, ablakok, pad
lózat stb. ma délután 4 
órakor nyilvános árverésen 
—1 el fog adatni. —< ■

-A-z igazgatóság.

2(j34/1911. tlkvi Hzam.

Hirdetmény.
Detekalja község tciekkönyve a közös legelő egy 

részének 1 iot»ztasa következtében részlegesen átalakít
tató.t e» ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra 
uezve, amelyekre a. löttő. évi 29. t. c. es az 
évi tttt. t. c. es az 1891. évi XVI. évi t. cikkek a 
tényleges birtokos tulajdonjogának lejegyzését reudelik 
e» az 1&92, évi XXIX. t. cikkben szabályozott eljárás 
a telekkönyvi bejegyzések helyesbitesévcl kapcsoiato- 
MaQ iugauaiosittaioii.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé :
1. Hogy miudazos, kik az IttttŐ. évi XXIX. U ez. 

lő. es 17. gg-ai abpjau jde ertve, a foknak az 18tt9. 
évi XXXVili. l. ez. ő. es 6. g-abau ez az 1891. évi 
XVI. t. ez. lő. §-a pontjában íoglaít kiegészítéséit íz 
vaiatniul az lött9. évi XXXVili. t. ez. 7. ez az 
lb91. évi XVI. t. ez. lő, 9 b. pontja alapján eazkö® 
zott bejegyzések, vagy az lööü. évi XXIX. t. ez, 22.

alapjan toriéul törlések ervenytelenseget kimutat- 
haljak, evegböi törlési keresetüket hat hónap alatt, 
vagyis 1911. évi uovember ho 10 napjáig bezárólag a 
telekkönyvi balossguoz nyújtsuk be; mert ezen meg 
nem hosazabbubaio zaroa LktanUo eltelte után indított 
löriesi keresel annak a harmadik személynek aki 
időközben uyiivaukouyvi jogot szerzett, hátrányára 
uem szolgálnál.

2. Hogy mindazok, akik az lttöfi. évi XXIX. t. 
ez. IC. es Itt Jjj-aiuak oseteibeu ideértve az utóbbi 
g-nak az löttV. évi XXXVlil. t. ez 5. ti. §^-aibau 
togiait kiegészítéséit is a tényleges birtokos tulajdon
jogának Lejegyzése eileuebeu elieumoudaszal élni 
Mivauiiak. írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, 
vagyis 1911. ev» uovember nó 10. uapjaig bezárólag a 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsak be, mert ezen meg 
husszabitiialó zaios határidő eltelte után ellentmondá
suk többe t gyeiéin be vetetni uein fog.

ö. Hogy miudazok, akik a telekönyv átalakítása 
tárgyában tett lutezkedesek allal nemkülönben azok 
akia az 1. es 2. poutbau körülirt eseteken kívül az 
lö92. évi XX1X. I. ez. szerinti eljárás és ennek fo- 
yauiau történt bejegyzések áltál előbb nyer, jogaikat 

baimeiy irányban sértve vélik ideértve azokat is, kik 
a luiajdoujog arauyauak az lött9. évi XXXVlil. t ez. 
lő. |-a aiapjau torlent bejegyzését sérelmesnek talál
jak, e tekiutetbeu felszólalásukat tartalmazó kérvénye
ikéi a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alati vagyis 
1911. évi november hó lő. uapjaig bezárólag nyújtsak 
be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros batáridő 
eltelte után az átalakításkor közbejött téves beveze
tésből szármázó baimiueuiü igényeket .jóhiszemű- har
madik személyek irányában többe uem érvényesíthetik, 
az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes 
uijau es csak az időközben uyiiváuköuyvi jogokat 
szerzett baimadik személyek jogainak terelnie nélkül 
táiu idjak meg.

EgyU'.tai figyelmeztetnek azok a felek, kik a hi
telesítő bizottssguak eredeti okiratokat adták át, hogy 
amennyiben azokhoz egyszersmiud egyszerű másolato
kai is csatoltak vvgy ilyeueket pótlólag beuyujtauak, 
az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

Léva, 1911. évi május hó 1 napjáu. — Pogány 
s. kir. járásbiró.

A kiavány hiteléül.
Dodek 

kir. tlkvesetö.
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= Eladó szőllőház. = 
Kákában egy lakható ház, sző’lővel 

együtt eladó. Balogh őrmester.

Kiadó lakás. -■
Báthy Láatló (Flórián) tér, 3. ez. bazban 
három sióba, előszoba és mállók helyiségek
ből álló Ilkáé augusztus hó l.-tŐl kiadó. 

Kiadó lakás. =
Modern négy szoba és mellékhelyiségek 
a Wertheimer-fele házban kiadó. Bő
vebbet Boros Gyula urnái ott a házban.

Szivattyúsáéit
teljes felszereléssel 17 méter 
melységre eladó. Bővebbet 
Madarász József lakatos 
mester, Léva Zúgóu. 6 sz.

Fürdő megnyitás!
Vau BzereLCdem a t. közöutteg szives 

tudomásáiaa hozni, hogy a 

héviuagy arádi fürdő 
melynek vize u.uzoa, köaaveujes bantal- 
uiaauai, idegseábaknai, különösen íscbiasnál, 
hüdeses auapoioknal, gorveuykórnai, női 
bajoknál, méh körűn ízzaűrnany oknál es 
szívbajomnál a tapasztalat tanusaga szerint 
az összes hazai es külföldi hason minőségű 
vizek közül úgyszólván a legjobb gyógy
hatású, májUB hó 1-én nyílott meg.

A lüiao vendegek eisöienaü ehata.ii ól 
gondoskoűva van. A telsövendegiöben saját 
iámért konyhám, a iürdö szalioűában egy 
kóser konyha lógja az igényemet kielégíteni. I

Felvilágosításokkal szolgálok.

Bars- öb Hont megyéket érdekló 

vasúti uj menetrend 1911. május hó l-töl.
G-Berzencze—Léva. Láva- Csata-Párkany-Nana-
Gr.-Berzencze ind. 604 1226 5*5
Jálna . . . b‘» 1232 5“2
Saskö-Váralja* 619 12*2 5‘2
Gr.-Szt.-K ereszt 626 1250 5 60
Geletnek-Szkleuó 6*3 J09 609
Szénásfalu-Vichnye 6*9 1*6 6'8
Zsaruócza 711 f38 6ú»
Zsaruócza-Fürészm. * 716 1*3 6**
Garamrév 7“ 150 ÖÓU
Rudiié 732 201 7 02
Újbánya . . 738 £07 7uo
Bars Berzenceö. őrb.* 7*8 2*8 119
Gr.-Szt.-Benedek 238 741
Kovácsi . 8” 2 49 7tü
Nagy-Koszmály 828 £59 7”
L2„. '“k. 8*9 O* 6 bi4

'(ind. 5 H 9"6 124* 346 b^4
Nagy-Szecse ö”4 yl6 125* 0»5 bál
Alsó-Várad . 5 3Ü y2z 126’ 401 b*u
Nagy-Salló f,6U 9*2 1* ’ 421 b”
Zeliz . . . 6<* 10°a f35 439 916
Garam-Damásd 620 10*2 1*5 450 928
Oroszka . 629 102* p* 459 bői
Csata . . . érk. 635 102’ £00 Ö«5 943

„ ... ind. G60 1033 £08 Ó* ‘J 9*9
Bény . . . 701 1O44 £19 Ö31 lOol
Kéménd . . 711 105* 22« Ö4* jüii
Köhid-Gyarmath 723 JJOS 2*1 &5‘ 1023
Párkány Nána érk. 737 1120 255 610 103’
Budapest felé . ind. 837 312 807

a n gy- » «st 1236 8z’
.... érk. 1J15 ó30 1036

n n gy. » yto j*0 945
Becs felé . . ind. 767 1142

. . gy- » 8*6 ||35 t°3

„ ... érk. 516

• w gy- n 12* ‘ 5*5 625

Párkany-Nana-Csata—Léva Lera-Gr.-Berzenc.:
Budapest . . ind. 705 £10 6nő:

Bécs . ind. 1105 12"’ 450'
Párkány-Nana ind. 5*0 84u 428 92'
Kőhid-Gyai inaik Öőb 855 448 935
Kéménd . . 6ub 908 460 9*
Bény .... 9* s F)t7 10"

Csata . . . érk. (j29 92“ b17 10“

Csata . . . ind. b»7 ybb t“* 1(“

Oroszka ü44 94» U38 16
Garam-Damasd 633 Jó* 5” 10'
Zseiiz . . - 7o* 1004 068 10~
Nagy-Salló 7-28 10i9 623 11~
Alsó Várad . . 7*3 1Ü44 6a° 11“

Magy-iSzeCbe . 7<b 1O49 6*o 11-
Léva .... erk. 759 1100 6*t- 11“

Léva .... ind. bo“ 1135 7 04 *j

Nagy-Koszmaly b* ’ 1166 7 22
Kovácsi . . . 835 U«4 7öü
Gr.-Szt.-Beutdek 863 1223 740
Bars-Berztnce 6. Örh. 903 12 “« 7öö

Uj banya y* 4 ÍZ4" öov
Rutint) . . . yia ÍZ’5 bt*
Caramrév . . Cj3U 1“’ 820

Zsarnócza-Fürészm. 9“8 1** bői
Zsamócza . i 963 *2» b“
Szénásfaln-Vibnye 10*6 1« boí
Geietnek-Szkltnó JO*2 }5V 93
Garam-Szt.-Kereszt 1030 2‘* bzi
Saskő- Váralja 103’ Lly
Jálua . . . 1046 229 907
Gr.-Beizent.zt- . 1063 £37 9 <4

Kiváló tisztelettel 
Reviczky Samu 

lütdöberió, vendéglős.
B.-Gyarmat—Parkauy-Nana es vissza. I Érsekújvár—Kis-Taiiülcsauy es vissza.

AZ „OLLA" 
hzaioruosoij 
által meg.l 

vizsgálva es 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. |
Két evijot-l

hícoíonAénz
4 — tf.-, 

S.—, és
10. korona]

raiw
ŰUMM1 

u különlegesség. . 
■ A tudomány mail 

állása szerint *fl  
bebizonyított , 
legjobb létező

1 Gummi
óvgxtr.. ■

a A*  
.ÜLLA-zj 

£ több mint , 
&UU orvos 
faltai leg-t 
snegbizha- * 

jobbnak va 
* ajanlva. k 
Kapnato azj 
orszuy mm- 

. tíen yyogy- 
szerlaracun 
es jobb dro 

genakban.

Követelje azonban, hogy a szállítója önnek csakis 
OLLA't adjon és ne tngedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót*  feldicsérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLAU gumiDígyar Wien. Hi437 Fraterstrasse 51 
Kapható Léván : KKAFP I. drogériájában

CAMPOLIN 
az ezidöszerint legjobbnak 
el ismert vízhatlan börkenöcs.

Minden bőrnemüre u. m. : cipő, 
szijjak, lószerszámok stb. kitűnő 
eredménnyel bsssnálbató.

A bőrt puhává, eim illékonnyá 
és teljesen Vízhatlanná teszi.

Használatban nagyon takarékos, 
mert egyszeri bekenessel a bőrnvmü 
3 bélre is teljesen vizbatlanná lesz. 
Probidoboi: 60 fill. Elsőrangú refareniiik: 

beküldése után árjegyzék kívánatra 
bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN —
vízhatlan kenöcsgyár Oroszka.

(Bars m.)

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

B.-Gyarmat ind. 265 823 220 Érsekújvár . . ind. 440 91’ 506 "'9Ó;
Dejtár . . . 322 84’ 2*6 'Bánkeszi 3 sz. örh. 453 930 Ő18 *9J£
Ipoly-Vecze . *33» *903 *302 N.-Saráuy . . érk. buö 9»8 526 9*̂
Drégely-Palánk 359 926 316 Nagy-Surány ind. DÜH 960 Ő2ö 923
Ipolyság . . érk. 4Í8 9 43 336 Zsitva-Födémes 022 10»4 540 93u
Ipolyság . . ind. 4*ü 9 60 333 Kis-Manya . . bST 10>4 548 *9*3
Visk .... böő 10*1 405 Alanya . . Ö3o 10*6 555 9*9
Szakállos . . 528 1029 425 •Szt. Mibályúr Ö47 1036 9oí
Bél .... *030 10<0 433 Vajk .... Ö67 104« 6*2 1QU6
Ipoly-Pásztó Ö6o 1063 462 Verebély . . 628 111» 634 10^
Zalaba . . . 6 la 11*<» 509 Zsitva Újfalu . 685 112« 6*o 10*  ‘
Csata . . . érk. 625 1123 522 'Betekints . 6«* 113« ÖŐ3 ♦ röL.
Csata . . . ind. 6*0 1130 540 Tas zár . . . 65* 114« 7“ 1VÖ3
Párkány-Náua 7 27 12* ’ 620 Arauyos-Marótn 7 09 1209 7U 1100

Vissza. Kis-Tapolcsany 720 12** 724 11*̂

Párkáuy-Nána ind. 910 428 540 Vissza.
Csata . . . érk. 9 61 5*» 631 Kis-Tapolcsány 510 838 428 822
Csata . . ind. 10*6 5*6 6‘6 Aranyos-Maró tb 5S0 85* 43b 812
Zalaba . . 1029 5*0 669 T ászár . . 532 9®’ 447 8»i
Ipoly-Pásztó . 1062 601 719 'Betekints örh. 53a 9*6 ♦ 453
Bél ... . 11 «8 *61ü .729 Zsilva-Ujialu . 547 926 502 yőűi
Szakállos . . 1121 630 7‘6 Verebély 6~ 951 526
Visk .... 11 »’ 645 8»3 Vajk .... 619 1004 536 9 ZÓ
Ipolyság . . erk. 116* 700 825 *Szt. Mibályúr 627 10* 4 *545
Ipolyság . . ind. 12»8 710 836 Mánya . , . 636 10«* 564 10Í
Drégely-Palánk 1280 729 920 Kis-Máuya . . 64» 103’ 500 102Í!
Ipoly-Vecze 12‘3* »7*i *932 Zsitva -Födémes 64» 1048 *608 10r:
Dejtár . . , 10* 7 59 960 Nagy-Surány . érk. 700 11»4 619 102?:
B.-Gyarmat , J 28 823 10* 4 » « ind. 707 11°9 620 íoí;

'Bánkeszi örh. 7 16 11* ’ ,628
Érsekújvár . . érk. 727 1199

ISI
■-O 11 **•■

„Útmutató"leguj^ t ömenetrend
Nyitrai és Társa r. t.
könyv-, papír- éa zenemükereskedéaében Levan
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Barsvármegye közig bizottsága.
1299/1911 szán).

A vármegye alispánja bemutatja a vármegye köz
igazgatási bizottságához intézett — és 1911. évi március 
hó 15-én 2309/111-911 szám alatt kelt kereskedelemügyi 
miniszteri leiratot, — mellyel Schulz és Pollák budapesti 
cégnek kérelme folytán a Nagybélicz-privigyei b. é. vaBUt 
Oszlány állomásából kiindulóiag a cég oszlányi erdejéig 
gőzüzemű keskeny vágányu iparvasut céljaira Felfalu 
község határában szükséges és a kisajátítási tervben és 
összeírásban körülirt földterületekre nézve a kisajátítási 
eljárást az 1881 XLI. törvénycikk 32 §-a értelmében 
elrendelte és a két-két példányban kiállított kisajátítási 
terve és összeírás áttétele mellett felhivta a bizottságot, 
hogy a kisajátítási eljárásnak az idézett törvénycikk 
34—40 §-ai értelmében leendő megtartásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Véghatározat:

Barsvármegye közigazgatási bizottsága az idézett 
számú miniszteri rendeletben engedélyezett kisajátítási 
jog engedélyezését tudomásul vevén, — a miniszteri ren
deletet hitelesített másolatban Schulz és Pollák budapesti 
cégnek és Majthényi Rudolf ótelfalui birtokosnak kiadatni 
rendeli és az elrendelt kisajátítási eljárás foganatositására 
Mailáth István Barsvármegye alispánjának elnöklete alatt 
dr. Persay Ferencz Barsvármegye tiszti főügyésze, Bodor 
Károly kir. főmérnök az aranyosmaróti m. kir. államépi- 
tészeti hivatal vezetője és Bodó János, Barsvármegye 
főjegyzője, mint a bizottság jegyzőjéből álló bizottságot 
küldi ki a kisajátítási terv megállapítására az eljárás ha
táridejéül és annak helyéül az oszlányi járási főszolgabiró 
hivatalos helyiségét és 1911. évi junius hó 28.-ik nap
jának d. e. 10 Óráját tűzi ki. Ófelfalu község elöl
járóságának az oszlányi járási főszolgabíró utján a kisa
játítási terv és összeírás egyik példányának kiadása mel
lett meghagyja, hogy az összeírást és a tervet jelen vég
határozat vételétől kezdődően a bizottsági eljárás határ
napjáig a község házánál közszemlére tegye ki és erről, 
valamint a tárgyalás helyéről és idejéről az érdekelt fele
ket. a helyi szokásnak megfelelően haladéknélkül értesítse 
azzal, hogy a kiküldött bizottság a kisajátítási terv meg
ái apitása felett akkor is érdemileg fog határozni, — ha 

az érdekelt felek közül senki sem jelennék meg. Meg- 
^aKyj*  egyúttal Ófelfalu község elöljáróságának, hogy a 
jelen véghatározattal kiadott kisajátítási tervet és össze
írást a tárgyalás határnapján Barsvármegye alispánjának, 
mint a bizottság elnökének oly értelmű helyhatósági 
bizonyítvánnyal adja át, — melyben igazoltassák, hogy 
a kisajátitási terv és összeírás 15 napon át a község 
házánál közszemlére volt kitéve és a tárgyalás helyéről 
és idejéről az érdekelt felek a helyi szokásnak megfele
lően ezen véghatározat t Halmának közlése mellett érte
sítettek.

Egyúttal elrendeli a bizottság, hogy jelen határozat 
„Barsvármegye Hivatalos Lapjá“-ban, a „Barsi Ellenőr
ben és a „Bars“-ban a nevezett hírlapok egymásután 
megjelenő két-két számában Schulz és Pollák budapesti 
cég költségére közzététessenek,

Azon esetre, ha a kisajátítás által netán érdekeltek 
között olyanok is lennének, kinek lakóhelyét a községi 
elöljáróság kipuhatolni nem tudná és igy a jelen végha
tározat neki kézbesíthető nem lenne, vagy annak kihir
detéséről értesítést nem nyerhetnének, — ezek részére 
Simonyi Béla közig, bizottsági tag ügygondnokul nevez
tetik ki azzal, hogy a bizottsági helyszíni tárgyalásban 
részt vegyen és a távol'evők érdekeit képviselje.

Zb/Liről :
1. ) Barsvármegye alispánját,
2. ) Dr. Persay Ferencz vármegyei tiszti főügyészt,
3. ) Bodor Károly kir. főmérnököt,
4. ) Bodó János vármegyei főügyészt,
5) „Barsvarmegyo Hivatalom Lapjá“-nak szerkesztőjét,
6. ) a „Barsi Ellenőr*  szerkesztőjét Aranyosmaróton,
7. ) a „Bars*  szerkesztőjét Léván,
8. ) Az Oszlányi járás föszolgabiróságát Oszlányban és en

nek utján,
9. ) Ofalfalu község elöljáróságát a kiaajatitási terv és ösz- 

szeirás egy-egy példányával,
10. ) Simonyi Bila közig, bizottsági tagot Simonyban,
11. ) Scbulz és Pollák budapesti céget a 2309,111. 1911. 

számú kereskedelmi m. kir. miniszteri rendelet hitelesitett má
solatával és

12. ) Majthényi Rudolf földbirtokost a jelzett számú minisz
teri rendelet hitelesített másolatával Nyitranovákon értesíteni 
rendeli.

Kelt Aranyosmaróton, Barsvármegye közigazgatási 
bizottságának 1911. évi május hó 15 napján tartott 
ülésében.

B. K ü r t h y,
főispán, elnök.

Kézimunka! Előny omda!

Hölgyek ügy elmébe!
Tisztelettel értesítem a m t. Hölgy- 
közöuséget, hogy újonnan berendezett 
női- és uridivatáru üzletembe a

kézimunka czikket bevezettem és 
egy modern himzőnyomdát

~ beszereztem. 2
Raktáron tartok Stnyrna, gobelin, madeira, congré, 
fiiét stb, munkákat megkezdve, vagy csak előraj
zolva és az ezekhez szükséges összes hozzávaló 
pamut, selyem és bimzőaranyakat.

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

Amidőn a ni. t. bölgyközönség szives figye mét 
a fentemlitett cikkekre felhívom, vagyok magamat 
is további jóiudulatába ajánlva

kiváló tisztelettel

Szilárd József.

8
X 
X
8 
X 
X 
X 
X 
X 
X

8

pzita . rosta és sodrony-kerítés készítő 

Léván.

KALOCSAI GYULA

I v\
Elvállal: sodrony-kerítések, temetők,

sétányok, faiskolák, sirkeritések. kavics 
és homok-áthányók és egyéb gazdasági 
területek bekerítését, úgyszintén minden
nemű e szakmába vágó munkák és Javí
tások Jutányos áron.

X
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„A köztudatba ment át“, X

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

szállítja 
teljes jótállás mellett 

a leghirnevesebb 
motor cseplökeszleteket

I ! Saját érdekében kérjen miseién gctda disz főar- 
■ ■ lapot, melyet ingyen és bérmertve küld a gjár. 

Fontos figyelmeztetés! Kállai Lajos hírneves 
motorgyára nem tévesz
tendő össze m s Kállai 

nevű cégekkel.

KAGHELMANN és TÁRSAI

ss»
í.^.í

0 0 0 0 00
8
V 0 0 0 
l

Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára L É V ÁH. — Telefon siám: 33 
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktarom céljára 

épült házamban nagy választékú 

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

zatokkal készséggé szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek

u. m. HOFBEBB éa SCHBANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ-iele motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

------ J,. ~ gépek és géprészek. —

oocooooooooooo

sör- és malátagyár
= V1HNYE. =

Távlratczlm: /'DARQMFfYF^ Interurbán tslefon 
Sörgyár Vihnyepeszerény (DnuuilluUluJ Vibnyepeszerény 7. sz.

Ajánljuk kitűnő minőségű

„aczélsör"
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető: 1/8, 1/4, 1/2 hl. hordókban 
és 0.5 és 0.7 1. pala czk ok bán.

Léván és vidékén egyedüli elárusító 
WEIL JAKAB 

Léva N ártonfy-utcza 9 szám.
Pártolju.lt e. megyei ipart !

AJlé91

Tartós! Kiadós!
Használatban legolcsóbb!

Bevásárlásnál ügyeljünk hogy csak eredeti 
FRITZELAEK csomagok legyenek.

Kapható: Stern József fe’,éklkeere8^diié8et,en
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Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak Számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss Csetl.ege- 
Sajt, naponta érkező felvágott ts 

egyéb ctemegearuinkat.
Közvetlen kavéimportunk folytan 

kávéink 
úgy ar, mint minőség tekinteteben 

versenyeit kívüliek 1
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Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881.
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Gépolaj, gépkanőcs, tavottazsir, 
carbollneum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és aszbesztaru,potroleum 
benzin, carbit es kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld galicz, raífia-háncs, min
dennemű festekáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
pcrtland es román czement 

állandó nagy gyári raktára. 
M. kir. marbasó éa lőpor áruda.

DISZKOSZORUK,
fa- és érczkoporsók gyári áron!

Varrógépek
S e-vi j ó t a .i la e r a.
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Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas | 
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk légii omabb nickel. alumi- E 
nium. email, öntött és lemez

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző ol ó. ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kómives szerszámok épü 
let és butorvasalások, olajozok, kenőszelencék, gép 
szájak. szivattyúk, kt ndtrtömlők, tömitő anyagok, 
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öutvények stb. vasczikkekből.

Legcélszerűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

viz-

Szivei megkeresésre készséggel szolgálunk apecziálls 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön nján at

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyoresajtóján Léván.
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