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előfizetési feltételek. 
ügy evre ■ ■ 10 K. f.
Hat hóra . . 5 K. — f.
Három hóra . 2 K. 50 f.

es számok ára 20 fillér

M E T I T ■ F

HIRDETÉSEK
C centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. Megjelen vasárnap reggel.

I.ÓS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR. || FÖMUNKATÁRS: Dr. KEF.cEK JÁNOS.
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI ás TÁRSA r. t.

A lemondás politikája.
A kormány és környezetében 

i gy az öröm, hogy Ausztriában fel
lő.dúlt állapotok vannak. Örülnek, hogy 
rámutathassanak, hogy hát ott, a leg
radikálisabb szavazati jog alapján van 
szervezve a törvényhozás s int, az al
kotmányos kormányzás mégis lehetet
lenség. Kárörömmel hívják föl rá az 
egész országnak a figyelmét, hogy 
okuljunk rajta s lássuk be, hogy a 
radikális választói jog az alkotmányos 
életet éppenséggel nem biztosítja ; nem 
biztosítja annak akadálytalan, szabályos 
menetét. Ne hirdessük tehát mi az általá
nos, korlátlan szavazatjog behozatalát 
8 ne mondjuk az*,  hogy ez az alkot
mányosság bevehetetlen bástyájává lesz, 
ha meglesz.

Úgy tudjuk, hogy korlátlan vá
lasztói jogról eddig még senki sem 
beszélt; ellenben bizonyos korlátok közt 
egyenlő, általános és titkos választói 
jogról igenis beszélnek. Igenis beszél
nek, mert vannak még eieyen, sőt 
számosán, akik hívei az igazságnak, 
tisztességnek, a nemzet szabadságának 
8 boldogulásának. Vagy talán olyan 
szerencsétlenség s nemzetünk ellen való 
bűn volna az a titkos szavazás, amely 
mar minden modern nyugati államban 
megvan ? Olyan nagy vétek volna az, 
ha a választóknak az akaratát, a vá
lasztásnak az eredményét nem akarjuk 
meghamisítani s nem akarjuk az em
bereket rabszolgákká tenni s azáltal 
lealacsonyítani az embernek » fogal
mát, kicsúfólni a szabadakaratát a vá
lasztás lényegének meghamisítása állal? 
haj az, ha a választó szabadon s nyu
godtan szavazhat arra, akire ő akar ? 
Ez az, ami megölné Magyarországot 
és az igazságot ? Bolond, felfuvalkodott, 
gőgös elme beszélhet ilyesmit! Azon
ban az, hogy az osztrák helyzet poli
tikánkra hatossal van, mégis kegyesek 
elismerni a közös ügyekre vonatkozólag. 
Azt mondják, hogy baj bizony, hogy 
* közös banknak a dolga, ami melles
ig megjegyezve, nem közösügy, 
nincs elintézve. A megnyugtató állás
pontot azonban csakhamar m< gtalálják, 
azt mondván, hogy utoljára az sem 
’*)  1 mert utóvégre a bank az ő dol

gát, ideiglenes megállapítások mellett 
1H> igen jól végezheti, vagyis: az nekik 
mindegy ’ J

Ue azért mégis csak jajgatnak, 
nit 11 n|i lesz a véderőreformból ? Ezt 
minél gyorsabban, minél sürgősebben 
kt“ keresztül erőszakolni. Sietni kell 

nehogy ez az álmos, elernyedt 
ei vuzék obstruálásra való hajlandósága 
v» ahogyan fölébredjen. A fődolog 

tehát, hogy a két kormány egy időben 
terjeszthesse be a javaslatokat; a 
többi azután már majd magától fog 
nienni. Sőt tüntessünk avval, bogy ha 
Ausztriában válság van, bennünk an
nál inkább található legyen meg az al
kotmányosság s az alkotmány iránt 
való tisztelet !

Hangoztatják, hogy a vérszerző
dés óta a magyar parlament sohasem 
volt ilyen alkalmas a felsőbb kivánal 
inaknak a teljesítésére. Csak gyorsan ! 
Soha kormány ilyen lemondó politikát, 
nem követett s vallott !

Szomorú egy állapot ez nálunk. 
Nem gondolkodunk eléggé komolyan, 
mert önként rájöhetnénk az osztrák 
furf'angra. Nem különös az, hogy ha 
nálunk van baj, a véderőretorm akkor 
sürgős ; de mihelyt odaát nincs rend
ben minden, akkor ráérünk vele ? Ha 
nálunk nem tárgyalható valami, akkor 
égetőleg szükséges ; de ha mi akarunk 
valamit tárgyalni, akkor már nem 
fontos, sőt meg is akadályozzák ! így
szolgálunk mi idegen muaiom részere 
játékszerül s ezt bizonyos gerinctelen 
emberek miatt tíírjüz !

Hiába mondjuk mi azt, hogy a 
törveuyek megtartandók ; mert azok, 
amelyek az országnak a függetlensé
get tolnának biztositandok, tigyelmen 
kívül hagyatnak s nem időszerűnek 
állíttatnak a kormány felelősségének 
az örve alatt. Hát nem papiros a mi 
alkotmányunk ? Bolonditjuk magunkat 
mégis, hogy minden rendben van ! 
Mindig azt tehetjük, amit Ausztria ; 
de sohasem avval a sikerrel !

Vizy Ferenc.

A kisipar me^mentese.

A BliMlltHAUKte bZüllh U UMgjtipAl' VbiíU- 
latul, melyeknek tápláló forrása a nagy 
töke, a kézuuíves iparban az egész világon 
nagy változásokat idéztek elő.

Vaunak a kézoív iparnak egyes ágai, 
melyeket a nagy ipar a szó szoros értel
mében tönkre lett. I ) a fonó és szövő 
ipar. Magyarországon az 189O.-ik évben 
11,687 szövő iparos ve.', ez a szám tiz év 
alatt több mint négye-/ rel csökkent, úgy 
hogy az az 1900.-ik évben már csak 7407 
ilyen kisiparost találunk. A legújabb sta
tisztikai adatok m g nem állanak Tendere
zésünkre, de teljes joggal feltehetjük, hogy 
a kisiparnak ezen osztályában az önálló 
ipaiosok szama legalább is olyan arány 
szerint csökkent, mint a megelőző évtized
ben, mert hiszen az újabb gyáralapításokból 
látjuk, hogy a nagy töke ura.ma ezen ipar
ág terén nem szőrűit szükebb határok 
közé, ellenkezőleg újabb területeket hó
dított meg.

A nagyiparnak hasonló hatását tapasz- 
| faljuk a fazekas-, esztergályos-, fésűs-, 
. kalapos , varga-, szappanos , szitakötő-, 

kötélverö-, puskaműves- és órás mestersé
geknél. A kisiparnak ezen nemeiben is 
állandóan fogy az önálló iparosok száma, 
még pedig úgy, hogy ezek a kisiparosok 
e.öbb az üzemüket kénytelenek kisebbíteni, 
segédeik számát apasztani, végre felhagyni 
sz üzlettel.

A nagy tökének ilyen terjeszkedése 
mellett — úgy látszik — mást nem lehet 
várni, mint azt, hogy a kisiparosok osz
tálya teljesen meg fog semmisülni. Egyes 
nemzetgazdaszok tény.eg ezt jósolják és 
nem is valami fájdalmas érzéssel, hanem a 
dolgok rideg szemleletén alapuló szamitással 
állapítják meg, hogy a kézmíves iparnak 
elpusztulását a haladó viszonyok követelik.

Csakhogy a kisipar sorsát illetőleg nem 
fogadhatjuk el szakértőknek a kapitalista 
szellemű nemzetgazdászokat, a kik a nagy 
töke iránti előszeretetből rózsás színben 
látják azokat a vívmányokat, melyekkel a 
Lágy töke az ö eddigi (elfoglalásának egyes 
állomásain dicsekedhetik. A kisipar jövendő 
sorsát leginkább azok hivatottak mérle
gelni, akik tüzetes tajékoz'.atassal bírnak 
arról az egész nagy műhelyről, melyben 
nemcsak a kisipar hajai, hanem annak két
ségtelen sikerei, el nem tagadható eredmé
nyei is szembe tűnnek.

Ugyanaz a statisztika, mely az önálló 
kisipaiosok szamának folytónus csökkené
séről tesz bizonyságot, azt is mutatja, hogy 
a kézmíves iparnak mindazon önálló mi
vé.öi, akik üzleteiket gépekkel szerekék fel, 
nemcsak kibírtak a versenyt a nagy iparral, 
hanem ezentölül még módjukban állott fej
lesztem az üzletüket.

A cipész- ós szabóiparnál például, me
lyeknél leginkább honosuk meg a gépek 
alkalmazása, a nagy ipar óriási erőfeszítése 
ellenere, amellyel az említett két kisipari 
ágat tönkre tenni igyekezett, azt látjuk, 
hogy mind a két iparág nem hanyatlott, 
hanem fejlődött, ha ez a fejlődés nem is áll 
arányban a népesség szaporodásával és a 
közszükséglet növekedésével.

Hazánkban 1890.-ben 60,319 cipész és 
csizmadia vállalat volt 41,932 alkalmazottal, 
tiz év múlva, 1900.-ban 63,043 vállalat, 
42,179 alkalmazottal. A szabóiparban 
1890 -ben 28,209 vállalat 26,342 alkalma
zottal, 1900.-ban 37,470 vállalat, 30,092 
alkalmazottal. Érdekes még, hogy a szabó
iparban a 20-nál több segéddel dolgozó 
vállalatok száma 1890.-től 1900.-ig huszon
négyről harmincra emelkedett.

A statisztikának ezen adatai kétségte
lenné teszik, hogy bármennyire uralkodik 
is a nagy tőke, amelynek a világ min
den államában kesére járnak a kormá
nyok és a tüvényhozás szervei, mégis a 
kisipar, ha modernisálódik, vagyis ha a 
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gépek jelen korszakéban a nagyiparhoz 
hasonlóan a gépek olcsó és gyors termelő 
erejét igénybe veszi, még mindig kiállhatja 
a versenyt a nagyiparral, még mindig ezer 
és ezer kis exietenciának biztosíthat meg
élhetést.

Felismerte ennek az annyira időszerű 
kérdésnek nagy hordozó erejét a pozsonyi 
kereskedelmi és iparkamara, midőn április
5.-én  tartott teljes ülésében a leghatározot
tabban hangsúlyozta, hogy a kisiparos osz
tály megmentésének módját az iparosok 
szakképzettségének fejlesztésében, verseny
képessegének emelésében látja s e végből 
feladatának tartja oda hatni, hogy állami 
támogatassa! kis- es középipari gépbeszerzö 
szövetkezetek léteslttessenek.

Nagy elismerést erdemel a kamarának 
ez az állásfoglalása, meiyet a statisztika 
adatai fényesen igazolnak. Bármily nehéz is 
a kis és kőzépipar helyzete, nem kell fe
lette meghúznunk a lélekharangot és nem 
is szabad engednünk, hogy a nagy töke 
ennek a lélekharangnak a kötelet megra
gadhassa. A kisiparnak élnie és újra virul
nia kell, mert mellőzhetetlen alapja az a 
nemzetgazdasági erők helyes felosztásának.

A pozsonyi ipar- éa kereskedelmi ka
mara tisztán, világosan látja a kisiparosok 
megmentésetek módját. Ám most mar küzd
jön erte I A többi kamara pedig, nevezete
sen a minket érdeklő besztercebányai ipar- 
es kereskedelmi kamara ne maradjon e 
tekintetben a pozsonyi mögött. Haiaia kö
telezi vele az egesz országot, első sorban 
pedig a hatásköréhez tartozó kerületet.

KtÜöniélék.
— Báuffy Dezső halála. Osztatlan 

es mely reBzvetet keltett az egesz ország
ban Bánl/y Dezső bárónak halala, aki e fio 
23-an, Uö eves korában elhunyt. Benne a 
magyar nemzet egyik legerőseuu egyéniségű 
es megalkuvást nem isméi ö fajmagyar típu
sát s fiarcosái vesztene el, aki — dacaia 
annak, hogy minden kiraiyi keggyel ki volt 
tüntetve — magyar erzeimet sóba nem ál
dozta tel; híve volt a demokratikus fejlő
désnek, a nepjogok aiverjesztéseuea ; az 

általános és titkos választói jog kitartó har
cosát vesztette benne. Rajongással és kitar
tással hirdette mindig a magyar nemzet 
saupremáciáját. Magyar volt minden izé
ben. Mint miniszterelnök, féken tartotta 
a nemzetiségeket, szigorral üldözte az 
izgatókat és az illetéktelen külső be
avatkozások ellen a legnagyobb eréllyel 
és kitartással küzdött egesz életében. 
Méltó a könnyre, mert erős magyar volt ; 
a részvétre, mert mindig csak jót akart 

I hazájának és nemzetének.
— Női kereskedelmi tanfolyam 

Léván. Lapunk előző számában kifejezeBt 
adtunk a varos közönsége áltsl már régen 
táplált azon óhajtásnak, hogy az irgalmas 
nővérek intézetében női kereskedelmi tan
folyam létesitteesék; amelyben városunk és 
vidékének polgári leányiskolát végzett nö
vendékei a kereskedelmi szakismereteket 
elsajátithassák és a tanfolyamnak sikeres el
végzése után megfelolő alkalmazást nyerje
nek. A tanfolyam felállításának ügye — 
mint örömmel értesülünk — lelkes támoga
tásra talált a város nemesen gondolkodó 
polgárságában, melynek soraiból ma délelőtt 
egy nagyobb küldöttség megy Báthy László 
préposthoz, hogy öt az üdvös tervnek ke
resztülvitelére felkérje.

— Az Ór agyar ügyében kiküldött 
21,-es bizottságot a polgármester ma, va
sárnap d. u. 3 órára a városház tanácster
mébe összehívta, hogy a részvénytársaság 
megalakítása kérdésében megállapodás tör
ténhessék.

— Rendkívüli közgyűlés. A casino 
e hó 2ö-én, délután 2 órakor rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelyen a jelenvolt tagok 
többsége hosszabb eszmecsere után nem 
fogadván el az egyesület házának kibővíté
sére vonatkozó, 30—32 ezer korona kiadás
sal járó terveket, a közgyűlés megbízta a 
választmányt, hogy a házon 5 ezer korona 
költség keretében ez idő szerint osupán a 
legszükségesebb javításokat eszközöltesse.

— Iskolai látogatások. E hó folya
mán városunk egyes tanintézetei gyors egy
másutánban részesültek hivatalos látogatás
ban. Előzőleg a kir. tanfelügyelő, a keres
kedő- és ipaiostanonciskolák szakfelügyelői 
és a barsi rém. kath. föéeperes teljesítettek 
hivatalos kiküldetésüket. Legutóbb pedig 
Scherer Gyula, az újpesti ailami polgári 
leányiskola igazgatója — mint polg. iskolai 
szakfelügyelő — e hó 23-án és 24-én vé
gezte látogatását a poigari leányiskolában, 
mely alkalommal a látottak és hallottak 
felett minden tekintetben teljes megelége

désének adván kifejezést, az intézetet minta
szerűnek és a maga nemében páratlannak 
minősítette és elismerőleg konstatálta azt is, 
hogy aa eddigi hiányok (tornacsarnok, meg
felelő rajaterem) az intézetne! most folya
matban levő kibővítés által helyes és kifo
gástalan megoldást nyernek. — Orömmei 
vesszük tudomásul, hogy a körünkben járt 
szakemberek iskoláinkról egybehangzóan a 
legjobb véleményüket nyilvánítottak, ami 
kétségtelenül azt bizonyítja, hogy városunk
nak összes tanintézetei a kor színvonalán 
állanak.

— Léva az ötödik lakbéroBztály 
bán. A hivatalos lapnak ma egy hete meg
jelent száma közölte a kormány rendeletét 
az állami tisztviselők, altisztek és szolgák 
állomáshelyeit tevő városoknak és közsé
geknek a lakáspénzekre nézve megállapított 
uj osztályokba való besorozásáról szóló 
1908. évi rendelet módosítása és kiegészí
tése tárgyában. A rendelet szerint Léva a 
hatodik osztályból az ötödikbe boroztatott 
s így városunk állami tisztviselőinek ezen 
irányban kifejtett jogos mozgalma méltányos 
elintézést nyert.

— Nagy gyakorlatok Barsmegyé- 
ben. Mint biriiz, a pozsonyi V. hadtest és 
a IV. honvédkerület folyó évi őszi nagy 
gyakorlatai Baremegyében lesznek. A letú- 
vas Léva mellett van tervezve. A gyakor
latokon 12 gyalog, 2 huszár és 4 tüzér
ezrednek csapatai vesznek részt.

— Gyógyszerészek közgyűlése 
Bars-, Hont-, Zoiyom- es Nógradvarmegyek 
gyógyszerészei, akik a magyarországi gyögy- 
szeresz-egytsuietnek hetedik járását képe
zik, — folyó hó 24. én Medvectky Sándor 
járási igazgató elnöklete alatt Körmöcbányán 
tartották meg ez évi gyűlésüket, amelyen a 
közegészség ápolásának ügykörébe eső fon
tos ügyeket tárgyaltak. A gyógyszerészeket 
— mint értesülünk — Körmöcbánya városa 
a legmelegebben fogadta ea magyaro, ven
dégszeretetben részesítette. A tarsasebéden 
úgy a varos elöljárósága, mint az intelli
gens osztály szép számoan volt képviselve.

— A „Stefánia-árvaházat*  fenn 
tartó .Lévai Nóegylet**  folyó hó 3o.-au 
(kedd) iloiuian */ 83 oraaor a Stefánia-árva- 
hát helyiségében rendes közgyűlést tart. Tárgy : 
1) jelentés az árvatiaz működéséről és ezzei 
kapcsolatos ügyek. 2) Leidenfrost Tódorne 
tb. elnök lemondása az ügyvezető aleinök- 
segröl, esetleg ezen tisztség betöltése. 3) 
árvák felvétele és egyeb kérvények elinté
zésé. 4) Esetleges indítványok.
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V a r o s-n ö v e ke d e 8.
(Harminc év emléke.)

Folytatás.

Ölven ev múltán — ba ugyan a 
pótadó eugedi majd — kisajátítással lógják 
visszaszélesiteni s bennünket nszük“-seg 
szeretettel vádolni. Az új sora most meg 
természetesen foghíjas. Az Osztálymérnökség 
előtt állandóan hiányozni is og a szslsö 
záptoga. Vigasztalódom. Ezzel a szépséghi
bájává! utódaink meg meg is fognak barát
kozni, mikor t. i. a Siönas ide eső részét 
beboltozva, a mai lóitató, kerékmosó osa- 
tornaágy fölé városi belső parkot teremte
nek b ebhez foglalandják as Osztálymer- 
nökseg környéket. Talán akad majd köztük 
parkimádó városatya, aki követelni fogja a 
Zúgó-utca és Sióág közti háztömb végtül- 
végíg való kisajátítását is a város ama ki- 
preparáiandó tüdője részére. Szóval a most 
fogatlannak maradó házsor itt a Hid alatt 
aranyfogat kap. Ezennel meg is hagyom, 
hogy utódaink városi főmérnöke és főorvosa 
ezt a helyesbítő operációt Annó dacéinál 
okvetlenül elvégezze.

Mi, fuser-ősök egyelőre ott tettünk ele
get e tájon a növekedésnek, hogy az össze- 
szoritottan megreparált utca kezdetéből éa 
végéből egy egy utcasort szalajsztottunk ki 
a Vágóhíd felé. Csak as a baj, hogy a 
házak itt is megfordítva épültek fel, a hol 
a fejének kellene lenni, oda tették a lábát. 
Ez is a szetfolyott tintafoit örökös pecsétje 
marad. A másik uj sor a cigányutca végen 
már jól esett ki, friss családi fészkét vert 
földművesek, vasúti alkalmazottak vetették 
e tájra szemüket pár év előtt, mikor arról 
volt szó, hogy az új képsöiniezetet erre
felé építik meg. Ez a reményük nem vált 
ugyan valóra, elhatározásukat azonban nem 
bánták meg. A sebtiben kiépült házak bizo
nyára még inkább elszaporodnának a há
tukba építkező utcatestvér felé, ha a már 
kiépült részeken mindkettő mihamarább 
megkapná maga előtt a rendezett, feltöl
tött utcát s e réven a keramithoz torkoló 
rendszeres bekapcsolódást. Derék, türelmes 
adófizetők ezek, kik nem kivánnak mindent 
egyszerre. Pedig a mostani állapot szerint a 
megkapott villanyos, körték őszi-téli estéken 
a gyalog közlekedésüket sem szolgálják. A 
Siómenti új házak gazdasági udvaraiba 
pedig a felfordulás veszedelme nélkül a kera- 
mitról alig jut be a gazda alkalmatossága.

Valóbrn nő e Város 1 Persze, gondja s 
pótadója is.

Azonban fordítom tekintetemet odébb 
balra, keletre. Erre, bonnét az őserö sugár
zik, ái adóz, — oda, hol földmives polgársá
gunk csűrös udvarai közt szintén terjeszke
dést keres a szemem. Ük konzervatívok, 
miként a bennük és körülök lakó őserö is 
az. Legkevesebbet változott a Tabán. A 
szélénél elfolyó egyesült Perecnek magas, 
nádas partjai itt a világ véget jelentik. 
Egy-egy remetéskedö égerfa szegi be a 
gazda telekvégén a gyarapodni nem kíván, 
indulatot. így azután a Város hatósága is, 
le a Liba-malomig, inkább csak a széle 
testét fejlesztette ki Mező-utcának. Gyalog
járóra itt nincsen szükség. Innét a magas
ból is látható, hogy arrafelé s hássoroi 
ma is fürészfogasok, miként néhai öreg Do 
hány Uram fiatal éveiben is azok voltak.

Mért, hogy az ide illő beszédes hát 
elejek itt nem alakultak ki ? Nincs padka 
a kis kapuk mellett. Mért nem szól nóta 
itt is a teli akác-virágos faluvárosrói - 
Engedné azt aa utoa szélessége, a portái 
mélysége. Engednének ezek mást is. De i 
nem veri fel as udvart .gyerektáros, 
nlánka*-hancúrozás.  Itt nem játszik az ut
cán gyermeksereg a tavasai alkonyattai
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— Képviselőválasztók száma. Az 

ideigle“esen összeállított névjegyzékben a 
jjépviseíöválasstók Bzáma az 1912. évre az 
aranyosmaróti választókerületben 4209, a 
lévaiban 4756 és az újbányáiban 3526. Ezek 
a Bzámok körülbelül megegyeznek a most 
érvényes névjegyzékek végeredményeivel.

— Ifjúsági lövésztanfoly amok díj - 
lövészete. A lévai főgimnáziumban és a 
lévai kliami tanitóképzöben szervezett ifjú 
3igi katonai lövésatanfolyamok e héten tart- 
j,.K évzáró díjlövészetüket a lövöldében a 
í onvéd-tisztikar, a tanári-kar és a tanügy- 
,,arátok jelenlétében. A kepezdei lövesz- 
,BÍolyam dijlövészete f. hó 31.-én, a gim- 
,._mmi junius hó 3.-án délután lesz. A 

lévai kath. legényegyletben szervezett lö- 
réostanfolyam dijlövészete ugyancsak a 
lövöldeben ma d. u. tartatik meg.

_ Papnövendőkek felvétele Az 
esztergomi töegyhazmegye köteiekene lépni 
ííándekoró ifjak felveted vizsgalaté julius 
l én lesz az esztergomi papnevdö intézet 
dísztermében. A pályázó ifjak a felvételt 
megelőző napon, vagyis junius 30-án reggel 
9 órakor tartoznak az esztergomi papnevelő 
in zetben beiratkozás és orvosi megvizsgá
lás végett megjelenni. Felvételre csak oly 
ep testű és egészséges ifjak számíthatnak, 
kik a gimnázium IV-ik vagy felsőbb osztá
lyait jó sikerrel elvégezték s kiket erkölcsi 
viseletűk ajánl.

— A hólabda. Azt hittük, hogy már 
vege ennek az erőszakos és karos kereske
delemnek, az úgynevezett hólabda-rendszer- 
nes. Azonban sajnosán halljuk, hogy mar a 
nép köreben is alaposan befészkeli magát. 
Egy párisi cég vetetto rá magát az árusí
tásnak ezzel a módjával különösen a sze
gényebb emberekre, s mint értesülünk, né
hány hét alatt több ezer koronát szedett 
össze s amit ezért küldött, túlnyomóan kis- 
értékű karton, olcsó Bzövet, zsebkendő s 
más efféle potom áru. A cég aész selyem
ruhákat hirdet csekély árban és guiul a 
hóiabdája, noha tudtunkkal miniszteri ren
deletik többszörösen eltiltottak már nálunk 
a kü.földi cégeknek csábító jelszavakkal 
való üzérkedést, fegyelmezte jük a közön
ségét, hogy óvakodjék a külföldi nagyhangú 
reklámoktól, amelyek csak arra valók, hogy 
a könnyenhivö embereket kizsaiolják.

— Táncmulatság. A kér szteny mun- 
kásegyesüiet folyó évi június bó 4.-en sajat 
heyisegében táncmulatságot rendez, amely 
este S órakor kezdődik, belepő jegy sze- 
meiyenkint 1 korona. Csaladonkiut 1 k. 
60 fillér.
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— Katonák az aratáson. A had
ügyi kormány még a múlt esztendőben ak
ként intézkedett, hogy a gazdálkodásból élő 
családoktól elszakított katonák az aratási 
idő tartamára szabadságoltassanak. A gya
logezredek parancsnokságai ezen rendelke
zés értelmében átiratot intéztek a polgári 
hatóságokhoz, hogy a három heti aratási 
szabadság idejét állapítsák meg.

— A villámsujtott torony. Csiffár 
község fölé veszedelmes leilegek gyülekez
tek e hó 16 án. A veszedelem láttára több 
férti a toronyba igyekezett és meghúzták 
az összes harangokat. Közben a vihar teljeB 
erővel kitört, a villámok sűrűn csapkodtak 
ide-oda s egyszerre a villám belevágott a 
templom tornyába is, ahol az egyik férfit, 
Gál Jánost agyonütötte, a másik kettőt pe
dig súlyosan összeégette. A két életben 
maradt villámsujtott ember teljesen megné- 
muit és megmerevedett. A torony leégett, 
a harangok és a templom azonban megma
radtak. Csakis a templom tetejét rongálták 
meg a lehullott zsarátnokok. A falu népét 
nagy rémületbe ejtette a súlyos csapás.

— Hideg időjárás Ma egy hete a 
nyárias, meleg napokat hirtelen olyan hűvös 
időjárás váltotta iel, hogy az ország észak
nyugati, keleti és nyugati felében több he
lyen, különösen a mélyebben fekvő része
ken, kisebb-nagyobb mértékben dér és a 
Felvidéken kisebb fagy volt. Leginkább 
károsodott a kerti vetemény, heiyenkint a 
szőlő és a gyümölcs ; szórványosan pedig a 
tengeri és a burgonya. E hó 22-ére virra
dóra ná.unk is volt kisebb dér, amely egyes 
helyeken a babot s más kényesebb termé
szetű ültetvényt részben megcsípte ; de a 
szőlőben nem okozott nagyobb kárt.

— Vilinye-fürdő, amelyet városunk 
fürdőtó közönsége is évenkint szép számmal 
keres fel, hatalmas fellendülésnek indul. 
Selmecbánya vároB törvényhatósága múlt 
havi közgyűlésén a fürdő fejlesztésére újab
ban 60U ezer koronát szavazott meg s az 
építkezések ez év őszén már meg is indul
nak. A folyó évben megnagyobbították az 
éttermeket az alsó park felett levő réten, 
mely a fürdő legegészségesebb s legszebb 
kilátással bíró helye és 5 uj villát fognak 
építem. Az uj villák olyanok iesznek, hogy 
azokban elegáns kiadó szobák is kaphatók 
s ezzel a lakáshiány is némileg enyhülni fog.

— A legelők javítása. A földmive- 
lésügyi miniszter az anspaui hivatal utján 
felhívta a iöezoigabiróbsgokat, hogy a járá
saik területén Írjak össze a községek lege
lőit, amelyek javításra szorulnak, r.zen cél

ból a földmivelósügyi miniszter a segélyre 
szoruló községeknek fűmagot, műtrágyát és 
pénzt fog kiosztani.

— Rémes katasztrófa Parisban. 
Ma egy hete repttlöversenyt tartottak Páriá
ban, amely alkalommal Train aviatikus mo
noplánja lezuhanván, halálra Bebesitette 
Berteaux francia hadügyminisztert, Monis 
miniszterelnököt súlyosan és több embert 
pedig könnyebben megsebesített.

— A karikázás valóságos sporttá 
fejlődött már ki a lévai aszfalt-járókon. 
Ha meg rendes fakarikát kergetnének neki 
a járókelők lábszár-csontjának a kedves 
utcai csemeték, oda se neki. De mikor 
súlyos vasabríncsok veszelyeztetik a közön
séget és annak kellemetlenül csengő zör
gésével a dobhártyáinkat is ideges állapotba 
csigázzák belé, azt hisszük, mégis csak kel
lene a rendőrségnek is közbelépnie. Szint
olyan visszaélés, az egyéni szabadság túl
kapása, hogy némely kereskedő-inas az 
aszfalton tologatja a súlyos, vasszerkezetű 
targoncáját, mely a rajta keresztbe fekvő 
lisztes zsákkal a járókelőt lekényszeriti az 
utca-csatornába. Vannak azonfelül fejlett 
szociális gondolkozású polgárok és polgárnők, 
akik szanadalomként vigan talicskáznak az 
aszfalton, különösen, ha zöldségüket szállít
ják a hetivásárra vagy onnan haza. Per
sze, a piacon éberkedö rendőrszem más 
utcákba be nem lát s igy ezek az abuzusok 
egyre terjednek. Talán mégis kellene valamit 
ellenük tenni ?

— Mire képesít az építőiparosok 
ipari rajziskolaja ? A kereskedelemügyi 
m. kir. miuiszter az összes törvényhatósá
gukkal leiratban közölte, hogy Budapest 
székesfőváros iparrajziskolájában az épitő- 
iparosok számara szervezett négyéves tan
folyamot azon tanfolyamok közé sorozta, 
melynek szabályszerű végbizonyítványa és 
ezenie.ül még legalább három évi gyakorlat 
beigazolása a kömives, ács és kőfaragó mes
terségek önálló üzésére jogosít.

— Ruhatár. A színházba járó közön
ség nagyon elégedetlen a ruhatárbeli kiszol
gáló személyzettel ; az ott alkalmazottak 
nem tudnak s nem is akarnak megfelelni 
kötelességüknek, — a 20 filléreseket szor- 
ga.ómmal beszedik, de érte semmi szolgá
latot nem nyújtanak. Figyelmeztetjük a 
színigazgatót es a száilodabérlöt, bogy meg
felelőbb személyzetet kell a ruhatárba 
a-kalmazui. — (Bkldt.)

— Pénzintézeti tisztviselők köré
ből. A Nógrádi, Honti es Uomörmogyei 
Pénzintézeti Tisztviselők Egyesülete Gömör-

ver»enyt pislogó villanyOskőriék alatt; nincs 
aki sokcseledes háznepen örvendezve okulna 
a Pereca.jból kirajzó augusztusi feberkeresz 
életen. Hess, te Egyke 1 Néma, színtelen, 
meddő e táj 1 Se falu, Be város.

Kétszeresen kellemesen billenti meg a 
fejlődés serpenyőjét — de már inkább heteié 
a Vaiosnak,hol pedig miudig körülményesebb 
az új alakulás — az Uradalmi, recte Schöller- 
park terjeszkedese s benne egy .mpozaus te
tőszerkezet szürke palája. Szinte ideerezni, 
hogy ott egy terebélyes legkamra osztja szét
* A-ed lakóinak a jó levegőt. Eobeu a kis
városi szocializmus is megnyugodhattál

A regi Sorháznál ismét van némi pol
gáris építkezési kedv. Egy frissebb kelet- 
kezi.sü úri-kert fenyves foltja pedig váltó 
vatu^an illeszkedik a Major szürkesége és a 
Pturutái-reijének pázsitzöidje közé.

A Liba-malmon túl a Közlegelön át az 
állomási raktárakig még csak az anyater- 
■nemzet uralkodik. Kacskaringéé vízlevezető 
árl.ok mellett csak megbotolt fűzfák ni agá- 
noi* *kodnak  arra. Szeretném, ba ctak káp- 
rázi.nőnék a szemem. Aki emberöltő for
dul án fog itt ezen az üitőbelyemen a kul- 
tdruuak általam vizsgált fokmérőjének nálunk 
Való emelkedéséről morfondálni ; annak te
kintete bizonyára a tíottka-utca folytatásába, 

a mai Vágóhídon keresztül szabott sugár 
„Állomás-utcán” fog végig gördülni. Vizi
onálom, hogy szeme arra jobbra, a mai 
Nyitrai-tag felé tömött háztömbökbe lesz 
beleveszendö ; még amarról balról, lefelé a 
Pacolay-rét irányából egy nagy „Népliget" 
sugár jegenyéi, csalitosai kacakaringós útjai 
intenek majd feléje, ide fel a Kilátóra . . . 
ba ugyan eey kis gyáivárosnak kémény
erdeje, füstfelhöje nem szab majd határt 
kilátásnak, ábrándozásnak.

De maradok „a ms"-nál s a legyező 
további küllőjére teszem át figyelmem. A 
Major eiött, mindjárt a lapos-tetejű gazda
sági épületek mellett kisebb igényű új házak 
egesz halmaza áll. Mintha bolgárkertészked- 
nének. Nilcs rend a torban. Mert mig a 
Mángorló-utca sorsánu évtizedes huzavo
nája eldőlt, addig itt ősi módon, szinte sá
torosán építkeztek. Az úrbéres Kenderesek 
keskeny madzagföldiii beltelkekké eman
cipálódtak. Bizonyára hosszú idő less elfu
tandó, mig a régi Síd' .eceky-kertiöl kezdve 
épen most ide kihosszabbított csinos Kos- 
sáth-utca rendbe hozza as elparentált utca 
makrancos vonalát ; míg a valóság erre is 
fedni fogja a városi mérnök Urücsémnek a 
jövő Lévajáról szerkesztett s mindig a zse
bében hordott térképrajsolatát. £n azonban 

már most is vigasztalódom. Mert ime, a 
Város kiérkezett ; hatalmas Major-alatti 
léniához, — a mindenkori „lévai ipar- és 
mezőgazdasági kiállítások", aukciók, futtatá
sok, minden létező és még névleg sem lé
tező sokadalmaknaü területére.

Láthatólag betorkolik oda a Ladányi- 
utca is. Harminc esztendő előtt ennek nyu
gati, szántóföld kísérte oldalán a Nyitrai- 
ház vigyázott a varosvégre. Rajta túl még 
augusztusban sem száradt ki a tavaszvizes, 
békalakós pocsolyaárok. Ma ezen as oldalon 
díszes külső mögött modern úri-házak gon
dozott virágos kertjeit látom innen felülről 
is. A túlsó-szeriek sem maradtak el. Hasonló- 
lag nőttek kifelé, merre utcájuk neve int.

A Cigiinka és f üzes felé is sok bokréta
ős házvvató ünnep esett az utolsó decenni- 
umban. Sőt talán itt a legtöbb. Hátha még 
a csirában maradt „tisstviselö-telep" gondo
latát is végig tudták volna gondolni annak 
idején as érdekeltek 1 A Béka-utcéból ki- 
metamorfált Damjanicb-utca regi nevéhes 
stílszerűen csak lassan alakult a még ke- 
vésbbé jói indult utcavonalával, illetve an
nak kiigazításával. Mintha azt reparálnák 
most azsal, bogy sietve kiviszik as építke
zést a Heinrich tagra. As Árok- utoa már 
takarosén egyenesük ki ugyanide. Ez illett 
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megyében. Rozsnyófürdön juliue hó 23.-án 
kezdődő háromhetes továbbképző pénzinté
zeti szaktanfolyamot létesít. E pénz>ntézeti 
szaktanfolyamon vidéki pénzintézeti igaz
gatók, fővárosi banktisztviselők pénzügyi 
Bzakirók s bankjogá»zok fognak aktuális 
szakkérdésekről előadást tartani. A tanfo
lyam megtartására Rozsnyófürdö, mely kli
matikus gyógyhely, üdülő ób nyaralótelep, 
jó vasúti összeköttetése van, nem drága, 
nem zajos — kiválóan alkalmai, A tanfo
lyamon résztvevő pénzintézeti tisztviselők a 
lakás, étkezéB és a fürdöárak tekintetében 
nagy kedvezményeket kapnak. Nagyon kí
vánatos lenne, ha a pénzintézeti tisztviselők 
minél számosabban vennének részt a tanfo
lyamon, ahol a kellemes üdülést a hasznos
sal köthetnék össze.

— Az Inkák kincse. (C.) Meaesse- 
rüen hangzik ugyan vagy, mintha valami 
„indiánus*  regényből ollóztuk volna ki, de 
elvégre mégis csak el kell hinnünk : az 
Inkák aranyát és drágaköveit a modern 
technika eszközeivel kezdik napfényre hozni. 
Kolumbiában, az elhagyatott járatlan Kor- 
dillerákon, 10000 lábnyira a tenger fölött, 
szakadékossziklacsúcsoa között csillogott a 
regékkel körülfont Gvatavita-tó csöndes, 
titokzatos lükre, mely körül hónapok óta 
lázas tevékenység zajong. Mérnökök, 
töldmérök, taligások munkalkodnak ott, mint 
a hatalmas Contractors-Limited angol tár
saság képviselői és alkalmazottjai. Ez a tár
saság csöndben, feltűnés elkerülésével ki
dolgozta a híres tó iecsapolási terveit, hogy 
annak fenekén azok után a meseszerü kin
csek után kutasson, melyeket az Inkák an
nak idején, leigáztatásukkor a kincsszomjas 
spanyol győztesek elöl ennek a szent tónak 
a melyébe elsülyeszteitek. A viz nagyobb 
része már le lelt csapolva b a visszamaradt 
mely iazapretegek első, felületes átkutatáso
kon már sok, szinaranyból való tárgyra és 
igen értékes drágakőre akadtak, mely óri
ási értéket képvisel. Mar az első munka 
is megjutalmazta a modern kincskeresőket, 
amennyiben egy tömör, súlyos arany rudat, 
egy nagy arany üstöt, két arany kígyót, 
busz igen nagy smaragdot, kei különös, va
lószínűleg az isteneknek felajánlott, arany- 
Bsobrocskát és egy halmaz arany lábazar- 
cb karperecét taiaitak. Tudományos tekÍL- 
tetben legérdekesebb az eddigi leletek kö
zött egy terjedelmes aranytűi, melybe az 
Inkák naptárénak egyes jelei bele vannak 
vésve. Az Inkák kincse után kutatás eme 
meglepő eredményei valÓBzinüleg csak be
vezetői további leleteknek. Miután a tó 

hozzája. Hogy t. i. a város Rendőrkapitá
nya mindig beláthasson a városba annak 
itteni végéről. Ez most még térj-meg-utca 
szántóföldnek fut neki. A meghosszabbított 
Honvéd-utca azonban már most ib egészen 
jó kiképzésű. Mikorra az eleje is rendbe 
jön, mögötte így 11.-ik Tizedünk íb lesz.

Hiába keresi szemem e tájon régi 
Wurstl práterünket, a „üyep-tért“. Hói egy
kor a vásári búvár Bzölötaposó kádban lu
bickolva példázta, hogy a víz is jóbarát : 
ott ma takarosán épült polgárházakban csi
nos kádacskákban csecsemőket iürösztenek 
a modern fürdőszobákban zuhany-lánccal 
varázsolnak vizet márványkádakba. Ezekkel 
a vizes-gondolatokkal associálom, hogy még 
nekünk, mai nemzedéknek kellene valamit 
tenni az egykori Kolibalkert alatt itt fakadó 
iangy- melegforrással. Ha mi nem segítjük 
meg a kitörni nem tudó Városáldást, utó
daink le fognak bennünket sajnálni. De 
alaposan, és okkal. A Természet is baine- 
ologiai gondolatokkal teremte e tájat 1 ? E 
vidéken ma sem, mi sem állja útját a vá
rosnövekedésnek. Nö ie, mert minden udvar, 
a legszűkebb kapus ház is bőségesen kapja 
a jó levegőt a Kákái szülik felől.

Nézzük, mi nőtt erre.
A képzöintéset uj palotája és a Kórház 

miatt nem látom ugyan innét a Kilátómról

feneke hozzáférhetővé vált, az a feladat 
vár most a kincskeresőkre, hogy annak 
körülbelül 10 méter vaBtag iasaprétegjét, 
mely évszázadok óta ott képzödö.t végig 
kutassák. 4a Inkák kincse tehát már nem 
tartozik a meseországba.

— Mezögazdasagi tanfolyam nép
tanítók és gazdasági tanítónők BZámára. A 
m. kir. földmivelésügyi miniszter a kisebb 
fokozatú ismétlöiBkolahoz a gazdasági tár
gyak tanítására hivatott népiskolai tanitók, 
illetve tanitónök gazdasági kiképzése cél
jából f. év julius 18.-tól bezárólag augusz
tus 18.-ig az algyógyi, adai, békéscsabai, 
breznóbányai, Csíkszeredái, hódmezővásár
helyi, jászberényi, karcagi, lugosi, pápai, 
rimaszombati, nagyszer.'-mikiósi, somogyssent- 
imrei, szilágyeomlyói, szabadkai öb csáki 
földmives iskolánál 20—20 összesen 320 
néptanító, a kecskeméti fö dmives iskoánál 
pedig 20 tanitónő részére, mezőgazdasági 
tanfolyamot rendez. A tanfolyamon részt
vevő tanitók (tanitónök) 100 azaz egyszáz 
korona átalányt élveznek, melyből 40 K 
ellátási díj levonása után 30 K a jelentke
zéskor, 30 K pedig a tanfolyam befejezésé
vel fog kifizettetni. A tanio.yamoD résztvevő 
azon néptanítók (tanitónök) részére, kik a 
legnagyobb szorgalmat és a legjobb előme
netelt fogják tanúsítani, a földmivelésügyi 
miniszter minden egyes iskolánál egy-egy 
100, 50 és 50 K-s, összesen három ösztön
díjat engedélyezett. Ezeket az ösztöndíjakat 
a miniszter kiküldöttje a vizsgán fogja az 
illetőknek kiosztani. A tanfolyamokra tény
leg alkalmazásban levő olyan Léptanitóz 
(tanitónök) vetetnek fel, kik mezőgazdasági 
tanlölyamot meg nem végeztek. Felvételi 
kérvényt a földmiveleBÜgyi miniszterhez kell 
oimezui és folyó év junius hó 5.-eig az 
illetékes tantelügyeiöségnel benyújtani. A 
jelölést a tanfeiügyeloseg javaslatára a vail.- 
és közoktatásügyi miniszter te jesíti.

Zweitel tanár, a lipcsei kir. nőgyógyá
szati klinikának igazgatója a következökepen 
itel: A természetes Ferencz Józseí-ke- 
serüviz hatásával minden tekintetben meg 
vagyok elégedve. Aránylag kicsiny adag, 
körülbelül */,  borospobárnyi Ferenc József- 
viz rövid idő alatt fájdalom nélkül hashaj
tóiig hat éa a súlyos eldugulás legtöbb 
eBeteben is egesz borospobárnyi meg fog 
felelni.

Tessék napilapjait, hiriapokat, divat 
lapokat Nyitrai es Társa r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküldési költségét.

azt a pompás új Villasort, amelyik ott a 
szinte vadregenyesen buja Kórház-kert mö
gött alakult ki ; de tudom, bogy az is arra 
kifelé törekszik, s tegnapi ösenek, a Kákai- 
,hajlok"-oknak utóbbi szerény elnevezését 
már a közel jövőben ki fogja irtani az em
lékezetekből. A Szauer-villa már is éltől- 
delte elődjének, az Üreg temető alatt létezett 
kőbányának nevét. Néhány év előtt ez a 
függőkor teB úrilak kezdte meg a sort. Nem 
sokáig kellett ott msgánoskodnia a kuglis, 
ssinkörös Kolibai-feie egykori mulatóból lelt 
Kyitrai-kert előtt. Tavaly kiparceházódott 
a Plébánia-szőlő. Van erre még több hasonló 
rendeltetésű latifundiumos parlagszölö. Majd 
azokra is sor kerül. Hiszen már beljebb is 
jócskán akad téli lakásul szolgáló szőlős 
pinceház.

Itt tehát megindult a papi vagyon fel
osztása. A holt-kéz kötött birtokán eleven 
gyermeklábaknak szánt s szépen kavicso- 
zott szabad előterek öveznek vagy egy 
féltucat családi-házat. Öröm rájuk nézni a 
Füzes fe.öl. Sablóntól ment, változatos hom
lokzatú, egymást mégis harmonikusan ki
egészítő építészeti stílusokban gyönyörködik 
az arra sétáló, — egészséges levegőben bő
velkednek a tulajdonosok.

Folyt, köv.

Fővárosunk napról napra gyarapodó 
közérdekű és nagy fontosságú intézményei 
között a legújabban a vasipari kiállítás 
érdemel figyelmet melyet a napokban nyi
tott meg József főherceg a városligeti ipar
csarnokban.

Tekintetbe véve iparunk fejlődésének 
feltétlenül szükséges nagyhorderejű voltát 
érthető a nrgy arányú várakozás, mellyel 
úgy a közvetlenül érintett, valamint az 
általánosan érdeklődő közönség ezen kiállí
tást figyelemmmel kiséri. Napról napra 
kü.önbözö módon és különböző köntösben, 
de szálló igeként halljuk, hogy „az iparun
kat vigyük előre.1* Alkalom van tehát moBt 
meggyőződni róla, hogy a vasipar terén 
milyen eredményes munkát érleltek az 
utóbbi esztendők. Fényes bizonyságot teBZ 
erről a kiállítás érdemes volta, mely azon
ban még nagyobbszabású volna, ha egy-egy 
sajráatos távolmaradás nem tenné hiá 
nyossá.

A motorszakmának egyik legkiválóbb 
képviselője Kállai Lajos Budapest, öyár u. 
28. bz, nincs a kiállításon képviselve még 
pedig nagyon is elfogadható indokolással. 
__ A czeg ugyanis nagy mértékben el van 
foglalva a tömeges szállításokkal. A telep 
eB a gyár a nagyfokú munka következtében 
egész kis kiállítás számba megy s a vidék
ről felránduló gazdaközönség figyelmébe 
ajánljuk ezen látványosság megtekintését.

A gazdaközönségnek úgyis érdekében 
fekszik közelebbről megismerni az ilyen 
dolgokat es csakis e önyére lehet, ha olyan 
hírneves helyen szerzi tapasztalatait, mint 
Kállai Lajos gyára s adandó alkalommal ott 
szerez be egy motorcsépiö készletet, mert 
hiszen Kállai Lajos motorcséplö készletei 
az egész országban a legnevezetesebbeknek 
vannak elismerve.

Szinház.
A régi Szála jut eszembe, valahányszor 

az uj vigadó vesztibüljéD keresztül a szín 
házba nyitok, amikor még száz Bzál gyertya 
csillogott a sötét, havas éjszakába s a kar
mester rozzant zongorájával versenyt fütyült 
a szel az ablakrama basadékain keresztül. 
Rozzant hadi szállásán a magyar múzsáknak 
— úgy neveztük magunk között mi, a 
beLö munkatársak, — Thália papjai ée 
papnői évröl-évre rendületlen hittel, de üres 
zsebbel hirdették mindazt, ami jót és szé
pét alkot a magyar szellem, de bizony, 
eltekintve egy ket cirkuszi mutatványokkal 
tarkázott szezont, — a közönség fogyott, 
egyre-fogyotl ; néha csaknem magam ma
radtam a fanyar kritikus komor abiázatu 
kiadónkkal. De mondhatom, bogy a szerep
lők bennünket sem kívántak látni. Én is 
meguntam a dicsőséget a Pegazuson. Elke
seredésemben mi telhetett tőlem ? Nagyot 
ütöttem a toliammal a fejére s leszállottam 
róla és megfogadtam, bogy soha többé re
ferens nem leszek. Fiatalabb kollégánkra 
bíztam a színházi rovat ellátását. De sajnos, 
az se tudott nagyobb sikerekről referálni.

Ulyan lett utóbb ez a rovat, hogy 
senki se mert hozzányúlni. A közönség 
szidta a referenst, mert a színészeket dé
delgeti, hibáikat leplezi, — a színészek 
szidták detto a referenst, mert nem tudta 
a közönséget apátiájából feirázm. A refe 
rens pedig állott és nézett, mint Bundái 
aiam.ra a két vitatkozó között. Most, hogy 
felavattuk a Múzsáknak szentelt uj csaruo 
kot, újra az en kezembe nyomták a kriti
kus pennáját, azzal az érzéssel léptem »< 
uj falak közé, mint amikor a régi, ismert köny
vet felre dobjuk s uj regényt veszünk elő 
uj hősökkel, uj hősnőkkel ; amikor a rég' 
megkönnyezeu történeteket feledni b u| 
álmokért lelkesedni készülünk.

Belenéztem az öreg Oroszlán sirjáb 
és most az uj feltámadását ünnepelem. So. 
és jó régi ssinesstöl búcsúztam el már benn 
és most az újban as újakat köszöntőm egy 
hozott Istennel. Es amikor szombaton elő
ször felgördült a függöny, as as egy öszint 
kívánságom volt, hogy vajha a színészé 
ég a közönség ne ismernének egymásra, 
hanem borítsa el a régi emlékeket a visz-
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„„emlékezés aranyon derűje, a jelent pedig 
B Bzebb jövendő reménységének napja 
rag- ogja be.

A múlt története véget ért. Leteszem a 
könyvet és felcsapom az uj krónika első fehér 
lapját amelyre most írom az első sorokat.

' Á közönség osztatlan bizalmat előlege
iét: Szabó Ferenc társultának, mely szom
baton május hó 20.-án kezdte meg elöadá- 
8„;: xk sorozatát Bakonyi magyar tárgyú 
operettjének az Obsitosnak előadásával. Szép 
kö óuseg gyűlt össze Thália tiszteletére és 
várakozásában nem csalódott, mert szép és 
összevágó előadásban gyönyörködhetett. 
Szabó társulata kétségkivül a vidéki társu
lunk egyik legkiválóbbja. Hízelegnék, ha 
Mt mondsnám, hogy minden tagja kész 
mücösa, ezt maguk is tudják, de hogy 
sok köaö'tük az elsőrangú tehetség, s hogy 
mi) denik hivatását a legjobb igyekezettel 
igy -kezik betölteni, hogy íegyelmezettség 
do'.;aban kívánói való alig van, az bizo- 
nyo«. A rendezés pontos és szakszerű, a 
zen aar jól összetanult ; a karmester kar
nisáért botja pontosan jelzi az énekes 
hangja erősségének fokát, úgy hogy a ki- 
séret mesteri módon szinezi a gyöngébb 
alsó vagy felső regisztereket. Ebben a da- 
rabuau a szereplők is ünnepi előadást nyúj
tottak, látszott, hogy a bemutatkozássá' a 
közönség szimpátiáját akarták megnyerni. 
£s nem is csalódtak. Székely Kéné a nem
zetei asszony szerepében ekszcellált. Sebes
tyén Rózsi (Málcst) szépen csengő hangjával 
ügyesen bánik. Játéka kedves, mesterkélet
len. Kállai Jolán (Piroska) a primadonna, 
erőteljes, szépen iskolázott hangja hibátlan 
tisztaságú s a felsőbb regiszterekben szinte 
dominál. Az alsóbb fekvésben a normái 
C-töl lefelé kevésbbé erős, lágyabb, de be- 
hízelgőbb. Barics Gyula (Andris obsitos) 
értelmes színész, hangja is jó és kellemes 
csengésű. Játéka rutinra vall. Nagy tetszést 
aratott. Kiváló komikus tehetségről tanús
kodik Stoll Béla (Százszorszép) és Gulyás 
Menyhért (Tihamér) összevágó pompás já
téka. Gulyás különoen jó ismerősünk. Justh 
Gyula és Galambos Elemér Buzogány Már 
tont és fiát alakították jó sikerrel. Pintér 
az ispán szerepében, val-mint a többiek is 
részt férhetne t az előadás sikeréből, melyet 
szívesen Írunk a társulat javára az első 
fehér lapon.

Vasárnap délután a Tatárjárás került 
szinte, míg este Lehár Hercegkisasszony cimü 
operettjét mutatta be a társulat. Ez Lehár- 
nak kevesbbé sikerült alkotása. A zenéje 
idegenszerü, a lélekben nem vált ki semmi 
nemesebb hatást. Az előadás különben min
taszerű volt. Kállai Jolán Marié Anne sze
repeben nagy sikert aratott szép játékával 
es preciz enekével. Különösen dicsérettel 
kell megemlékeznünk Fagy Gyula erőteljes, 
tiszta csengésű hangjáról, értelmes dekla- 
mációjáról. Igen jó alakítást nyújtott Barics 
(Hsdzsi Sztavrosz). Erdey Flóra (Photini) 
fiatalos hévvel játszott és énekelt, üeiűs 
kedeiye sugárzott játékából. Gulyás a bota
nikus szerepében ügyes karikatúrát muta
tott be. Nemkülönben jó volt G. Székely 
René (Gvendoiine).

Hét/ön Parker A bíboros cimü színmű
vét láttuk, melyet a szerző a gyónás titká
nak szentsége és a testvéri szeretet kö
zötti összeütközésére épített. A bíboros 
öccsét gyilkosság miatt elfogják, ö nem fe
dezheti tel a gyilkos kilétét, mert gyónás 
köziien tudta meg ; azonban egy kis csel- 
fogsstal a gyilkost ráveszi, hogy önmaga 
árulja el magát. Az előadás arról tesz bi
zonyságot, hogy a társulat drámai erői is 
kitűnőek. Bodor Oszkár a bíboros Medici 
szerepét bravúrral oldotta meg. A becsvá
gyé papot, a büszke éa gőgös Medici sarját 
®s a 'zeretö testvért igen szépen kreálta. 
Non zerepe hatásos jelenetekben gazdag, 
®g>'“ínsége teljesen uralkodott felette s a 
köiö.-iséget meghódította, mely lassan me- 
égedett tel, de azután annál lelkesebben 

‘•Psoit. Méltó partnere voit Sebestyén Rózsi 
( iliberta). Kitűnő volt az édes anya sze
rep- nen G. Székely René. Barics Andrea 

“ an szerepében sem tagadta meg nép- 
•zinixü énekes voltát. A többiek is inkább 
operetté alakok voltak, előadásuk puszta 

ok izolációra szorítkozott.

Kedden május 23.-án Tabb A jókedvű 
paraszt cimü, rövid meséjű operettje került 
színre szép közönség előtt. A közönség 
mind a mellett jól mulatott. Gulyás és Stoll 
(Scheibelroither és Lindoberer) a két öreg 
sváb paraszt szerepében remekül játszottak. 
Tipikus, törü'metszeit alakításuk, ügyes mó
káik állandóan derült hangulatban tartották 
a közönséget. Hagy Gyula szépen énekel, 
de játéka hideg és kedvetlen. Megtapsolta a 
közönség Sebestyén Rózsi (Vörös Liai) éa a 
csöpp Pintér Rozsikát, akiknek a svábtán
cot meg is kellett ismételni. Kállai Jolán 
eleven temparentum. is ki-kitört Annamirl 
szűkre szabott szerepéből. Galambos Ele
mér és Justh karikatúrái is elég jók voltak. A 
többi szereplők íb megállották helyüket. A 
zenekar preciz játéka csak fokozta a 
hatást.

A szerdai előadást nagy sikerrel jegyez
zük a társulat javára. Bataiile A balga szűz 
cimü drámáját páratlanul szép előadásban 
mutatták be. Szabó Ferenc és neje reme
keltek az Armouty házaspár szerepében. 
Szabóné igazi drámai tehetség. Hangja ki
fejező, erőteljes, mind a mellett lágy tonusu. 
Szerepét gondosan kidolgozza és egyénisé
gét mindenütt érvényesíti. Szabó férfias, 
fesztelen fellépésű játékából már a részletek 
színezése hiányaik. Bájosan játszotta meg 
Fallay Margit D.ane szerénél. A 18 éves 
leány és a 40 éves férfiú szerelmi viszo
nyának minden fázisát megkapó közvetlen
séggel és rutinnal adta elő. Játéka határo
zott drámai tehetségről tanúskodott. Fodor 
(Cbarance heroeg? a társulat egyik legte
hetségesebb tigja. Komoly intelligens szí
nész, felfogása eredeti, és alakítása mindig 
művészi reprodukció. G. Székely René, Barics 
es Stoll is jól oldották meg feladatukat. Az 
összjáték pontos volt.

Csütörtökön délután a Dollár királynő, 
este Eysler Szinészvér című operettje kerül
tek színre. A főbb szerepeket Kállai Jolán, 
Sebestyén Rózsi, Fttredy I onka, Székely 
René, Gulyás, Siód, Barics es Nagy Gyula 
játszották jókedvvel. A közönség több ízben 
zajosan megtapsolta. Kállai szépén énekelt. 
Gulyás mókái állandó derültséget keltettek.

Május IV. én. Hentesen Molnárnak a 
TeBtör cimü vígjátéké került Bziure. Az 
előadás simán gördült, csak az kár, hogy 
a terem rossz akusztikája folytán a szereplők 
beszéde helyenként elmosódott. Nagy sikert 
aratott Szabóné a színésznő szerepében. 
Jateka könnyed, természetes a így hatása 
közvetlen. Foder (Színész) a róla nyilvánított 
jó véleményt csak megerősítette. Tipikusan 
szép alakitasat elismeréssel honorálta a kö
zönség. Ugyanezt mondhatom Stollról, ki a 
kritikus szerepet kreálta es Székely Kénéről, 
ki az anya ez Pallagirói, ki a szobaleány 
szerepében jeleskedtek.

Teguap Rákosi .Magdolnáját adták. 
Regen láttuk tzr a szomorú játékot, de fel
újítasz szerencsés gondolata volt az igaz
gatónak. Ma délután inrekerül A bor; 
este pedig A piros bugyellárts. A jövö hét 
müsoia; Hétfő: Beulemause k. a. házassága. 
a vígszínházban nagy sínért aratott szel e- 
mes francia vígjáték. Kedd ; A muzsikus 
leány. Jaruó-nak, az hrdésalany kiváló 
szerzőjének pompás z enéjü operettéje. 
Szerdán : Liliom, eyy csirkefogó élete és halála. 
Molnár Ferenc reme*  müve. Csütörtök: 
Gasparone, pompás zenej operette. Fentek : 
Medikus, Bródi Sándornak a Vígszínházban 
hataimas sikert aratott t inmüve, Szombat : 
Czigányszerelem. Lehár kiváló operettéje.

Lévai piatiárak.
Hovatveaetö ; Kósys J ><•» r.ndőrk.p'tZsy

Búza m.-máasanki’ii' 23 kor. 60 fili. 
23 kor. 60 Kétszeres 16 kor. fili. 17 
kor. — filL — Ré’" 11 kor- 60 fi,l“ 17 ‘í’r" 
80 fili. — Arp . 17 k’f- ~~ fi,,« 18 kor' 
Zab 20 kor. — fili. 21 kor. — fii 
Kukorica 14 kor. 60 üli. 14 kor. 80 fii. 
— Lencse 22 «or. — üli 23 kor. — fili. — 
Bab 18 kor - fili. 19 kor. - fili 80 Kő- 
le. 12 kor. - fili- 13 kor’ “ fi,L

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here termeszeitől arankamentes 168 — 174 
Vörös óhere kis aránkás 145—162 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 110 —120 Luczerna 
te mészettöl arankamentes 185—200 Lu- 
zcerua, világos szemű aránkás 160—170

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi május hó ‘21-től 1911. évi május hó 28-ig.

Születés.
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Kupper Ferenc Kos kő Teréz leány Margit
Pénzes János llóza Mária leány Mána
Weisz Ferenc Solluer Gizella leány Erzsébet
Csontó Is*ván  Üyurics E. fiú János
Löffer Béla Deutsch K. tiú Endre
Sebő Béla Molnár Erzsébet fiú Béla

Házassá r.

Halálozás.

Völegenv es menyasszony neve Vallása

Kliment János Krajcsi Borbála r. katb.
özv. Hacskó Mihály Rnszir'ák 1. r. katb.
ifj. Dubovszky János Kiíes R. ág. b. ev. rtf.

Az eUinnyt neve Kora A hálái oka

Kulavi Mária 2 hó Veleszül. bujakór
Kreskó Náudorné 33 éves Ált. giimökőr
özv. Madarász Jónás . Belső elvérzés

Nyilttér.

M OLL-FÉLE
L.SE I DLITZ-PQFUl
Enyhe, oidő báziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára £ korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítmény ít.

MOLL-FÉLE
S-ÓS - BORSZES^ j

elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás és hűtésből származó 

mindennemű betege-g-k el<n.
Eredeti üveg ara icor. 2 

Kapható minden gyógyszertárban 
drogériában. ^999 

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszeréé?
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbnen 9.

Asztalossegéd.
tudó -sztalossegédet állandó munkára, láda
szabáshoz. Ha i fiietés meggyőzés szerint. 
— Be épési idő juuius 1. J lentkezhetni 
Kabinagyárban.___________________

Eladó ház és szöllö. ,LéG.n- 
lamb-ulcza 2. számú emeletes burház, vala
mint a Kereszthegyen a volt Gaal-féle szöllö 
hajlékával együtt szabadkézből eladó. Az 
ügyletre nézve értekezhetni Farkas Orbán 
bír. iiodatiszttei.

== Kölcsönkönyvtár = 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN. 

Előfizetés bármely nap kezdhető.
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Tánctanitási értesítés.
Léva város és vidéke nagyrabecsült közön

ségét tisztelettel értesíteni, bogy 

julius 1-én a Városi szálló nagytermében

tánc kurzust
nyitok.

Beiratkozások junius 26-tól naponta a Várot-I szálló 
nagytermében.

Beiratkozást kéretik a kurzus megkezdése elftt 
eszközölni.

Tanítás naponta:
Gyermek-csoport B—12 évesig d. u. 4—6 ig 
Diák-csoport 12 évestől kezdve „ 6—8 >g
Felnőttek csoportja este fél 9 tői fél 11-ig 
Családok által összeállított külön csoportok 

tanítását .8 elfogadom.
Plasztikai testképzőé a gyermek-csoportoknál

Szalon- és látványos táncok tanítása 1

Boston rendszeres tanitási minden 
csoportnál.

— = Különórák I —
Szives pártfogást kér

Kreutz Gyula
v. hadapródiskolái tánctanár, Budapest, VIII., 

Kemény Zsigmond-u. 12.

Szivattyús kút
teljes felszereléssel 17 méter 
mélységre eladó. Bővebbet 
Madarász József lakatos 
mester. Léva Zúgó u 6 sz.

Hirdetmény.
Berekalja község telokkruyve a közös legelő egy 

részének f. Iosztása következtében részlegeseit átalaktt- 
tatoit és ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra 
nézve, amelyekre aa lfeöö. évi 29. t. o. éa az 1889. 
évi 88. t. c. és az 1891. évi XVt. évi t. cikkek a 
tényleges birtokos tulajdonjogénak lejegyzését rendelik 
és az lb92, évi XXIX. t. Cikkbeu szabályozott eljárás 
a telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolat»- 
bmü fogauaiosittaiott.

Ez azzal a fdhi vassal tétetik közzé :
1. Hogy mindazok, kik az 1886. évi XXIX. t. ez,

15. es 17. §§-ai abpjáu |de értve, a §§-oknak az 1889. 
évi XXXVili. t. ez. 5. és 6. 8-aban es az 1891. évi 
XVI. t. ez. 15. §-a pontjában foglalt kiegészítéseit is 
va<amint az 1889. évi XXXV111. f. ez. 7. §. es az 
lb91. évi XVI. t. ez. ló. § b pontja abpján eszkö- 
zölt bejegyzések, vagy az 188b. évi XXIX. t. ez, 22. 
fc. aiapjan történt törlések érvénytelenségét kimutat
hatják, evégböl törlési K*  resetüket hat hónap alatt, 
vagyis 1911. évi uovembtr ho 10 napjáig bezárólag a 
telekkönyvi hatos-iguoz nyújtsak be; mert ezen meg 
nem hosszabbítható zaro-> LMtándö eltelte után indított 
törlési kereset annak a harmadik személynek, aki 
időközben nyilván könyvi jogot szerzett, hátrányára 
nem szolgálhat.

2. Hogy mindazok, akik az 1886. évi XXIX. t. 
ez. 16. és 18 Svainak eseteiben »deértve az utóbbi 
§-nak az 1889. évi XXXVIII. t. ez 5. 6. §§-aibau 
foglalt kiegészítéseit is a tényleges birtokos tulajdon
jogának bejegyzése elleueben elieumoudással élni 
kivannak. írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, 
vagyis 1911. évi november bó 10. napjáig bezárólag a 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsak be, mert ezen meg 
hosszabitbató záros határidő eltelte után ellentmondá
suk többé figyelembe vetetni nem fog.

3. Hogy mindazok, akik a telekönyv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések áltál nemkülönben azok 
akik az 1. és 2. poutban körülirt eseteken kivüi az 
1»92. évi XXIX. I. ez. szeiinti eljárás és enuek fo- 
yamáu történt bejegyzések áltál előbb ny-r jogaikat

baimeiy iráuybau sértve vélik ideértve azokat is, kik 
a tulajdonjog arányának az 1889. évi XXXVili, t ez.
16. §-a aiapjan történt bejegyzését sérelmesnek taiál- 
jak, e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvénye
iket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt vagyis 
1911. évi ueveinber hó 10. napjáig bezárólag nyújtsak 
be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros batáridő 
eltelte után az átalakításkor közbejött lévts beveze
tésből szármázó bárminemű igényeket „jóhiszemű- har
madik személyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
az említett bejegyztsekei pedig c»ak a törvény rei-des 
u<jáu és csak az időközben nyiivánkönyvi jogokat 
szerzett haimadik személyek jogainak sérelme nélkül 
támadják meg.

Egyu'tal figyelmeztetnek azok a felek, kik a hi
telesítő bizottsaguak ereueti okiratokat ad'ák át. hogy 
amennyiben azokhoz egyszersm'ud egyszerű másolato
kai is csatoltak vwgy ilyeneket pótlólag benyújtanak, 
az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

Léva, 1911. évi május hó 1 napján. — Pogánv 
s. kir. járásbiró.

A kiavány hiteléül.
Dodek

kir. tlkvesető.

A2 „0LLA“| 
szakorvosok! 
által meg.l 

vizsgálva és 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. | 
Két évi jót

állás 
Ára 

tucatonként 
4.—, 6. , 

8.—, és
10. korona

JOLLA"
GUMMI

különlegesség.
P A tudomány mail 

állaga szerint J 
bebizonyított fi 
legjobb létető J 
Gummi 
óvszer. ■

Az 
,OLLA4 

több mint 
200 orvo< 
által lég. 
megbiziia 

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den gyógy
szertár ácan 
a jobb árt, 
gériákban

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csak s 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekély 
értékű tilány utánzatot mint ,ép oly jót*  feldicscrt,. 
Az elárusító helyek kimutatását. Ár jegyzéket és eredet 

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLA“ gummínyar Wien. HI437 Fraterstrasse 57-
Kapható Léván : KNAPP 1. drogériájába ■.

Tel*  fon 88-13. VERÖ-félS Ti lefon 115-71 
leánynevelő intézet, Budapest, VI. Gyár-u I.

1.

Internátus
Higiénikus életrend. — Gondos felügyelet. — 
Német, frarcia, angol társalgás. — Elsőrangú 
bennlakó külföldi okleveles nyelvtanárok.

Magas színvonalú zeneoktatás.
2.

= Nyilv. jogú négy osztályú =
Polgári iskola

3.
Általános műveltséget nyuj'ó felsőbb

Továbbképző tanfolyam
4.

Tökéletes nyelvi és irodaimi kiképzést 
nyújtó német, francia és angol

Nyelvi tanfolyam
Tárgyai a nevezett nyelveken kivüi : magyar 

irodalom, mütörtének és esstéiiks.
A nyelveket úgy a továbbképző, miut 
NYELVI TANFOLYAMON a hazai 
okleveles tanerőkön kívül, külföldi okleveles 
nyelvtanárok és a budapesti BERLITZ 

SCHOOL tanárai tanítják.
Értesítőt szívesen küld az igazgatóság

„A köztudatba ment át“, X 

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

szállítja 
teljes jótállás mellett 

a leghirnevesebb 
motorcseplökészleteket

J y Saját érdekében kérjen minden gazda disz főar- 
• ■ lapot, melyet ingyen őb bérmentve küld a gyár. 

Fontos figyelmeztetés!
______________________________________________ leintő össze m*s  Kallai 
---------------------__________________________________ nevű cégekkel.

Tartós! "W w Kiadós! 
Használatban legolcsóbb I

Bevásárlásnál ügyeljünk hogy csak eredeti 
FRITZB-LAKK csomagok legyenek. 

KaPható: Stern József festékkereskedésében

Névjegyek, Meghívók,

Eljegyzési kártyák 

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

NYITRAI és TARSA r. t.
könyvnyomdájában, —Léván.

Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára LÉVÁN. — Telefon „ám: 33 
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettaég nélkül i*  — 
mindenkor szívesen látom ée szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok. 

Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFBEBB és SCBBANTZ-téle gőz
cséplő készletek, GANZ-iéle motorok minden 
nagyeágban, valamint minden e szakba vágó 

-----  gépek éa géprészek. ■■
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Barsvármegye közig bizottsága.
1299/1911 szám.

A vármegye alispánja bemutatja a vármegye köz
igazgatási bizottságához intézett — és 1911. évi március 
bő t5-én 2309/Ill-ül 1 szám alatt kelt kereskedelemügyi 
n,i> iszteri leiratot, — mellyel Schulz és Pollák budapesti 
c uek kérelme folytán a Nagybéiicz-privigyei b. é. vasút 
0-. lány állomásából kiindulólag a cég oszlauyi erdejéig 
g üzemű keskeny vágányu iparvasut céljaira Felfalu 
ko.ség határában szükséges és a kisajátítási tervben és 
ö, enásban körülirt földterületekre nézve a kisajátítási 
eljárást az lööl. XLI. törvénycikk 32 §-a értelmében 
éli mdelte és a két-két példányban kiállított kisajátítási 
terve és összeírás áttétele mellett felhívta a bizottságot, 
hv^y a kisajátítási eljárásnak az idézett törvénycikk 
34- 40 §-ai értelmében leendő megtartásához szükséges 
iu'ezkedeseket tegye meg.

Véghatározat:

Barsvárn egye közigazgatási bizottsága az idézett 
számú miniszten rendeletben engedélyezett kisajátítási 
jog engedélyezését tudomásul vevéu, — a miniszteri ren
deletéi hitelesített másolatban Schulz és Pollák budapesti 
cégnek és Alajthényi Rudolf óteifaiui birtokosnak kiadatni 
rendeli és az elrendelt kisajátítási eljárás loganatositására 
Mailáth István Barsvármegye alispánjának elnöklete alatt 
dr. Persay Ferencz Barsvarmegye tiszti tőügy észe, Bodor 
Karoly kir. főmérnök az tranyosmaróti m. kir. allamépi- 
tészeti hivatal vezetője es Bodó János, Barsvármegye 
főjegyzője, mint a bizottság jegyzőjéből álló bizottságot 
küldi ki a kisajátítási terv megallapitásara az eljárás ha
táridejéül és annak helyéül az oszianyi járási főszolgabíró 
hivatalos helyisegét és 1911. évi junius hó 28. ik nap
jának d. e. 10 Óráját tűzi ki. Oteltalu köz>ég elöl
járóságának az osziányi járási főszolgabíró utján a kisa
játítási terv és összeírás egyik példányának kiadasa mel
lett meghagyja, hogy az összeírást es a tervet jelen vég
határozat vételétől kezdődően a bizottsági eljárás határ- 
napjaig a közseg-hazánal közszemlére tegye ki és erről, 
valamint a tárgyalás helyéről és idejéről az erdekeit fele
ket a helyi szokásnak megtelelőeii haladékliélküi értesítse 
azzal, hogy a kiküldött bizottság a kisajátítási terv meg- 
ábapitasa teleti akkor is érdemileg fog határozni, — ha 

az érdekelt felek közül senki sem jelennék meg. Meg- 
}laKyj» 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 kisajátítási 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 tartalmának közlése mellett érte- 
sittettek.

Egyúttal elrendeli a bizottság, hogy jelen határozat 
„Barsvármegye Hivatalos Lapjáé ban, a „Barsi Ellenőri
ben és a „Bars“-ban a nevezett hírlapok egymásután 
megjelenő két-két számabau 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 távollevők érdekeit képviselje.

1. ) Barsvármegye alispánját,
2. ) ür. Persay Ferencz vármegyei tiszti főügyészt,
3. ) Bodor Károly kir. főmérnököt,
4. ) Bodó János vármegyei főügyészt,
5 ) „Barsvarmegye Hivatalos Lapja“-nak szerkesztőjét,
6. ) a „Barsi Ellenőr*  szerkesztőjét Aranyosmaróton,
7. ) a „Bars“ szerkesztőjét Léván,
8. ) Az Osziányi járás föszolgabiróságát Oszlányban és en

nek utján,
9. ) Oteltalu község elöljáróságát a kisajátítási terv ée ösz- 

szeirás egy-egy példányával,
10. ) Simonyi Béla közig, bizottsági tagot iSimonyban,
11. ) Schulz es Pollák budapesti céget a 2309/111. 1911. 

számú Kereskedelmi m. kir. miniszteri rendelet hitelesített má
solatával és

12. ) Majthényi Rudolf fö.dbirtokost a jelzett számú minisz
teri rendelet hitelesített másolatával Nyitranovákon értesiteni 
rendeli.

Keit Arany osmaróton, Barsvármegye közigazgatási 
bizottságának 1911. évi május hó 15 napján tartott 
ülésében.

B. K ü r t h y,
főispán, e.nök.

Csődtömeg eladás.
Vagyonbukolt Blum Gyula, lévai fűszerkereskedő csőd

tömegéhez tartozó, a csődlenarban 9—323.337 343 — 410 
412 — 538 tetelek alatt felvett lő.273 korona beszerzési 
ts 8108 korona 80 fillér becsértekü, tüszer és vegyes 
aruk a csődválasztmany határozata folytán egészben zárt 
ajánlati árveres utján eladatnak.

A venni szándékozók feibivatnak, hogy zárt Írásbeli 
ajánlatukat 10o0 kor. azaz egyezer korona bánatpénzzel 
eiiatva 1911. évi június hó 15 napjának d. e. 12 
Órájáig alulirt csodtömeggonduok kezeuez adják be.

A veteli ajánlatok lelett a csődválasztmany 1911. 
ovi juuius hó 15 napjának délutáni 3 órajakor rnegtar- 
tatiuo ülésében határoz. A választmány a beérkezett 
sjauiutokhuz kötve egy áltálán nincs es amennyiben meg
felelő ajánlat nem tetetnek, fenntartja magának a jogot 
«rra, hogy újabb árverést rendeljen vagy az értékesítés 
más moujat Határozza el.

A csődtömeg sem az áruk mennyiségéért, sem mi
nőségért nem vállal szavatosságot.

Azon ajánlattevő, kinek az ajánlata elfogadtalik, 
költ le s a vételárat és a 111. fokú vételi illetéket azonnal 
lefizetni es a megvett árukat 8 napon belül átvenni.

Az eladásra kerülő áruk a tömeggoudnok közben- 
jöi tével bármely napon délután 3—5 óra között meg- 
fekiuthetők.

Eéván, 1911. év május hó 24-én.
Dr. Gyapay Ede

csödtömeggondnok.

Kézimunka! Előny omda!

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

kézimunka czikket bevezettem és 
egy modern himzőnyomdát 

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

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

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

kiváló tisztelettel

Szilárd József.
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a Horgony-l’ain-txpeller 
pótleka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok é\ óta legjobb bedörzaölésnek bizonyult 
köszvenynel, osüznál és meghűléseknél.

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

gyógyszerésznél, Budapest

—. ■ » ■ Egy firotn féderea
Fül □ -KOCSI- 1 íhintól keveset
haasnált, olcsón eladó GaraiLSZŐllŐfiön, i-V Védjegy: „Horgonyt*

Martinyi Mihályuál <■<
1 - A Linimení. Capsici comp.

DL Richter gyógyszertín íz „Árny erazlíiiuz", 
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Valóban

Kiadó lakás. —
Báthy Lágiló (Flórián) tér, 3. bz. házban 
három szoba, előszoba és tnsllékhelyiségek- 
böi álló Itkás augusztus hó 1.-től kiadó.

fia Erdei József 
Pollák Zí’gmoud

Zsarnóczán :
Füezek Győző 
Fleichherz Izidor

Léván :
Engel József és 
Heksch Illés 
Kern Testvérek 
Kertész Lajos 
Knapp Ignácz 
Loserth Dezső 
Pollák Kálmán

Vásárolják „csak üvegekben .
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Ipolyságon: Újbányán ;
tíerceeller M. Cservinka M-
Csóka József Heiorich Ede
Dómba József utóda 
Ivots Andor Verebélyen:
Weinberger Mórits Czirok István

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss csemege
sajt, naponta érkező felvágott <s 

egyéb csemegearuinkat.
Közvetlen kavéimporlunk folytan 

kávéink 
úgy ar, mint minőség tekinteteben 

versenyen kivültek 1

Gépolaj, gépkanőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és aezbesztaru,potroleum 
benzin, carbit es kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raífia-háncs, min
dennemű festékaru padló por- 
mehte8itö olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
pcrtland és romanczeiuent 

állandó nagy gyári raktára. 
M. kir. marhasd és lőpor áruda.

DISZKOSZORUK,
fa- és érczkoporsók gyári áron!

V arrógépek
5 évi jót á] Iá sr a.

Kern Testvérek
fűszer-, gyarmatáru és vasnagykereskedése

LÉVA. Alapittatott 1881.Telefon 14.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk légii omabb nickel. alumí
nium, email, öntött e's lemez

konyhaedényekböl, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, 1< gjobb minő
ségű sajtolt lapát, sczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáiu. fűrész, reszelő, metsző ol ó. ojtó 
kés. összes kerti mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok 
let és butorvasalások. oinjozók, kenőszelencék, 
szíjak, szivattyúk, k< nd« rtömlők, tömitő anyagok, 
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, 
kereskedelmi öntvények stb. vasezikk ékből.

Legcélszerűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

épü 
gép 
VÍZ

Üllők,

Szíven megkeresésre készséggel ezolgnlunk rpecziális 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön njántat

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.
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