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Pünkösd.
Szeretnénk az apostolok nyelvén, 

z ő erejükkel szólni e napon a ma
gyar néphez, hogy szállaná meg a 

Szentlélek ezt a magyar hazát, amely
en tejjel-mézzel folyó Kanaán volta 

macára nem tud boldog lenni a ma
var. Idegen bálványok előtt hajlong 

a kemény gerincű magyar s ahányan 
vagyunk, annyifelé húzunk. Nem a 
közös kapcsot keressük egymásban, 
ami bennünket ennek a szent hazának 
egyaránt édes fiaivá tesz, de ezt a 
kevés hazafit is, mely ebben az ország
ban él, vallás, nemzetiség, osztály 
szerint tagoljuk s erőnket darabokra 
t' ive, oldott kéve gyanánt hullunk 
a bennünket kizsákmányoló idegen 
lábai elé.

Szentlélek tüzére volna szüksége 
a magyarnak, amely tetterejének, ön
érzetének szunnyadó szikráját felélesz
tené, s hazaszeretetre, alkotási kedvre 
gyújtaná. De mert most még félénkek, 
gyámoltalanok vagyunk, mint a tanít
ványok, kiket a Mester elhagyott, nem 
tudunk boldogok lenni.

Csak nem akar felvirradni a sze
gény magyar népnek. Egymás után 
érik a bajok és százados reménységei, 
a jó kedv, a bőség csak nem akarnak 
teljesedésbe menni. Amikor azt hisz- 
szűk, hogy no most köze’edik a jó 
szerencse, egyszerre leszáll a dér, a 
fagy a zöldelő nemzeti vetésre és me
gint csak kárba vész a mi tavaszunk 
s a homályos, messze jövendő közelébe 
vész a jó kedv és bőség.

Pünkösd van, örömünnepe vallás
nak és természetnek egyaránt ! Örü
lünk is, de csak a magunk módja 
szerint, ahogy a szegény magyarnak 
megadatott. Nem lehet a mi örömünk 
teljes és őszinte, szép piros pünkösd 
dacára sem, mert nem ünnepnapokon, 
hanem hétköznapokon dűl el a mi I 
•o:>unk és ezekben a hétköznapokban 
o! kevés a vigasztaló.

Politikai és társadalmi életünk 
te .steli van aggasztó szimptomákkal. 
Ni mzetiségek, felforgató elemek törnek 
ny ugalmunk s állami eszménk ellen s 
«>• kbau a legfelsőbb körökben, ahol 
m ink sorsát, intézik, nincs meg az 
>t ’tuuk való jóindulat. Bárhová te- 
•i ‘ütik, künn és lenn egyaránt, ellen- 
*e ' néznek egymással szemben, akik 
ro: tani kivánják egymást, tehát a ha- 
Zil Nem úgy, mint más boldogabb, 
ku uráltabb országokban, ahol a leg- 
ni isabb és legkisebb rangú ténye 
zí.: egységesen dolgoznak azon, hogy 
műdén népréteg boldoguljon. S ez 
•D.asztó közviszonyok által okozott 

állapotot még Bulyosbitja a természet, 
amely évek óta kedvezőtlen időt küldött 
a Bzamóiökre, szőlőre, kertre, gyümöl
csösre. Milliók vesztek oda a közva
gyonból és nincB kilátás, nincs remény
ség, hogy ezek a milliók más úton 
megtérüljenek.

Bánát és csüggedés közepette érte 
piros pünkösd napja a népet, amely a 
Duna—Tisza táján él.

Szálljatok hát ti közénk, a nagy 
istenségtől megihletett tüzes nyelvek 
és hirdessetek nekünk bajaink köze
pette biztatást és reménységét. Erősít
sétek meg a magyar sziveket ezer 
esztendős hitükben, hogy velünk van 
még az égi hatalom, amely ezer esz
tendőn keresztül óvta a népét a vég
elpusztulástól. Értessek meg a pün
kösdi tüzes nyelvek e megpróbáltatá
sokban küzködő néppel, irogy uem 
lesz mindig igy, hogy liigyjen es akar
jon, úgy mint ennek előtte, a mainál 
is sanyarúbb viszonyok között. Higy- 
jeu egy jobb jövőben es akarjon al
kotni, művelődni ós hazát szeretni. 
Hirdessék a tüzes nyelvek a magya
rok földjén, hogy amely nép meg akar 
allaui szabadon es epen az európai 
uepek forgatagában, annak szakítania 
kell a múlt gyarlóságaival es haladnia 
kell a nyugati nagy kulturnépek nyo
mában. El kell tüntetni innen a ma
radó, nemtörődöm Magyarországot, s 
tel kell építeni helyébe a törekvő, 
a kultúra es gazdasági haladás utján 
szárnyaló modern Magyarországot. El 
a sok hamis, kártékony tradícióval, el 
a bornirt előítéletekkel 1 Uj formát és 
uj tartalmat kell önteni a magyar köz
életbe, mert a forma es tartalom, a 
melyet most bir, már nem egyezik a 
korszellemmel, üres es meddő.

Nem eleg szeretni a hazát, dol
gozik kell erte a Kultúrának modern 
szerszámaival.

Ezt hirdetik i ekünk piros pün
kösd napján a tüze nyelvek.

Mayyarorsrai lakossága.

A magyar király sg 11)10. december 
31.-én összeírt lakost ;*  20,850.700; ebből 
az anyaországra esD 18,231.400. Horvát- 
Szlavon-országra 2,611 300 lasoe.

Az eredmény nem éppen fényéé, nem 
eirtgadó, de elég m. ;■ nyugtató, uem váltja 
be egyesek remes, <ia igaiolzt.an remé
nyét ; viszont azonbai’ meg is cáfoja sző
kít a baljóslatokat, melyekkel a kivándor
lásra alapítva évekeu at riaszgatták a kö- 
zörségel. Megnyugtatás*  mellett azonban 
figyelmeztető tanulsággal szolgál, ha meg- 
iáboltuk ezt a népmozgalmi válságot, most 
meg kell ragadnunk minden eszközt, 

hogy kenyérkeresettel itthon tarthassuk em
bereinket.

Amennyiben végső eredményt, a ter
mészetes szaporodás arányában várhatott 
növekedést megrontotta a nagy arányú 
kivándorlás, lényegesen módosította a hely 
eredményeket is az elvándorlás, vagyis a 
lakotoknak a városokba, vagy más termé
kenyebb vidékre való húzódása. így pél
dául a Dunántúlra, Budapest (és természe
tes kiegészitesekepen veendő környékre) 
állandóan erős vonzással van, hogy Pozsony 
vármegye lakossága csak kis mértékben 
szaporodott, ezzel Bzemben Pozsony váro
sának erős szaporodása észlelhető. így van 
az adöldi városokkal is. ISzeged, Temesvár, 
Nagyvárad, Arad es Kecskemét is tekinté
lyes kontingenst szívnak fel a vidékről. 
Eidelyben, Kolozsvár és Marosvásárhely 
eppen a két magyar város növekedett igen

A iö.mivelés terén csak kevés helyet 
juttattunk a nepföiösleg elhelyezésére. Tar
tósan a latifundiumok parcellázása sem fog 
hatni ebben a tekintetben. Ellenben a mai 
adatok is kezze'.toghalolag bizonyítják, hogy 
a neptölöseg, a viszony 1 gos jóiét föltétele 
mellett csakis ott helyezhető el és tartható 
meg hazánknak, ahol ipari élet fejlődik. 
Bizonyítja a városok növekedése. Ennek is 
meg lesz idővel a hatéra es a nagyobb 
varosodból a uéphullam vissza tog verődni 
a kisvárosokba ; de ma egesz Európában a 
városok fejlődése nyilvánul, naiuuk pedig 
ahol még annyira elmaradtunk, a városok 
lejlesztése es gyár pnasa nemcsak a köz
gazdasági. nemcsak létérdek, nemzeti, poli
tikai követe.meny is. A falu megtelt es a 
fölöslegét küldi a varosokba. Ila itt nem 
találhatja meg a megélhetés eszközeit, ván 
dóról tovább a tengeren túlra. Ezért kell az 
ipart lövelni, az idegen ipar beözönléset 
aránylagosau paralizálni, hogy keresetet 
aubassunk a földmivelés térén fölöslegessé 
vált munkásnak. Németország is ezzel vágta 
el a kivándorlás útját. Ateite szintén a 
krízist ; százezrenként menekültek lö djéröl 
az embeiek. Ma alig van számbavehetö 
kivándorlást. Ez a gazdasági betegség most 
a mi meggyengült szervezetünket tá
madta meg.

Arról, hogy a künn megtelepültöket 
tömegesen hozzuk vissza, le keli monda
nunk. Ellenben azt elérhetjük, hogy az 
elveszett vért pótoljuk a kivándorlás okai
nak fokozatos megszüntetésével. Kivándorlás 
még ebben az esetben is lesz ; mert hiszen 
a mai könnyű közlekedési mód mellett a 
röghöz kötöttség fogalma egyre jobban 
balaváuyul. Szerencse kervsö is mindig 
lesz. De ha megszüntetjük a kivándorlásnak 
kényszerítő okait, a kivándorlás átalakul 
egyszerű cserevándorlássá, fölvessi normális 
alakját, a népmozgalmi mérlegbe ; de félel
mes, veszedelmes nem lesz többé. Sőt még 
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javára válhatik aa országnak, mert módot 
nyújt uj eszmék, uj gazdasági módszerek, 
gazdasági erkölcsök, politikai élesebb látás, 
erősebb jogéraés meg aa emberszeretet 
erényeinek behatóbb megismerésére éa tér
foglalására.

Aa 1869—8O.-iki időszakban a népeza- 
porodás fölötte gyönge volt Magyarországon. 
Kolera és nagy gyermekhalandóság akasz
totta meg. Szinte ijesztő volt at akkori 
eredmény. De tettre intő is. A higiénikus 
vAlsAgot szerencsésen leküzdöttük. A jövő 
évtized szolgAljon arra, hogy most teljes 
intézkedésekkel, erős munkával, ábrándokat 
szétfosztó reAlia gazdasági politikával a 
remélhetőleg tetőpontjára jutott gazdasági 
válságot is legyőzhessük. Győztünk már 
nagyobb veszedelmeken is. A mostani nép
számlálás hasznos Útbaigazításunk ; nem 
csökkentője, hanem erőssége reményünknek 
és bizalmunknak. Nagy vigasztalásunkra 
ssolgál, hogy a magyar vidékek gyarapod
tak a legjobban. A kivándorlók i őzt leg
kisebb arányszámban vannak a magyaraj
kunk. Akik tehát a magyar állam, a magyar 
haza fogalmaitól jobban át vannak hatva, 
jobban szeretik szülőföldjüket. Ámbár saj
nos, est a további munkára serkentő érzéBt 
nemzetközi frázisokkal és csábító ígéretek
kel még anyagi sorsát is hathatósabban 
ingatták meg sok gyönge magyar lélekben. 
Nem titkolhatjuk el azt sem, hogy a politi
kai harcok, közjogi forrongások idején volt 
a legnagyobb a kivándorlás, mert az ipar, 
a kereset megbénítása miatt sokak nem jut
hattak a kenyérhez. Ez is elég hasznos 
intelem arra, hogy a reális gazdasági po
litika nélkül ma sem lehet jólétet, meg
elégedést semmiképen sem fejlődést bizto
sítani. Elég világosan magyarázza ezt a nép
számlálás eredménye. Tessék okulni rajta I

A polgári leányiskolái növendékek 
kirándulása.

Ami már hónapok óta, mint boldog 
álom, foglalkoztatta a gyermeklelkeket, 
végre valóra vált, testet öltött, megtörtént 

a polgaristák öröme : a kirándulás. Az a 
kirándulás, mely az eddigieknél még mesé
sebbnek, nagyszerűbbnek Ígérkezett, mert a 
sok látni- éa élveznivaló mellett még egy 
rendkivüliaége, újsága is izgatta őket, t. i. 
két napra volt tervezve.

150 leányka nyugtalan várakozással, 
utrakészen várta a nagyjelentőségű nap 
felvírradtát. Mosolygott az ég is, a gyerme
kek arca is, mikor a hosszú sor megindult az 
állomás felé, ahol az első meglepetés, a fel
virágzott mozdony várta az utasokat. Rövid 
várakozás után elhelyezkedtünk a kocsikban, 
ahol, — a történeti hűség kedvéért meg 
kell jegyeznünk, — még indulás előtt elő
kerültek a csomagok ízletes és édes rejtel
mei, bogy csak a Körmöcbányára való 
érkezés előtti percekben kerüljön vissza 
egy részük a tarsolyokba, dobozokba.

Már maga az út is élvezetes volt ; a 
sikföldhöz szokott gyermekszemek fel-fel- 
rsgyogtak a szép vidékek láttára, de a lel
kesedés legfelsőbb foka akkor tört ki, 
mikor az első alagútba értünk. Taps, éljen
zés, boldog kacagás verte fel az alagút 
csendjét ; valósziuü, hogy a tetszésnek 
ilyenfokú megnyilatkozását még nem hal
lotta a sötét üreg.

Az út most is, mint más alkalommal, 
nagyon rövidnek tetszett a gyermekeknek, 
úgy hogy egyik kocsiból alig akartak kiin
dulni. Már az állomásnál nagyon szives 
fogadtatásban volt részünk a polgármester 
úr s az egyes intézetek igazgatói s tanári 
testületé részéről, akik különben mindkét 
napon át oly végtelen kedvesek, szivesek 
voltak velünk szemben, bogy annak elmon
dására, megkösaönésére e bolt Borok egyál
talán képtelenek. De azt elmondhatjuk, 
hogyha az voit a céljuk, bogy a gyermekek 
és vezetőik leikében kedves emléket, eltö- 
rölhetetlen nyomokat hagyjon a körmöci 
kirándulás, azt a legfo ;ozottabb mérték
ben elértek.

A szépen gondozott szerpentin úton 
lehaladva, csakhamar elértünk főhadiszállá
sunkra, a „Szarvas" vendéglőbe, ahol a 
pompásan készített ebéd csakhamar asztal
hoz szólította a sereget s feledtetni ipar
kodott az első fenyegető veszedelmet, a 
záporosöt, ameiy megérkezésünk után azon
nal megkezdte működését. Programunkat 
azonban nem zavarta meg, sőt talán még 
kedvünkben is járt azzal, hogy a borús 
fellegek nem engedték át a nap BUgárnyi- 
iait, hogy fejünkre tűzzenek. 2 órától 5.-ig 

négy csoportra osztva nézegettük a város 
sok nevezetességét s minden helyen bő 
magyarázatban és rendkívül szives Útmuta
tásban volt részünk. Láttuk a váró., múze
umát, a főreáliskola gazdag szertárát a 
papír- és pipagyárat ; a nagyobb növendé
kek megtekinthették a pénzverőt is. 5 órara 
katonai pontossággal értünk be mindannyian 
a vártemplom-térre. Itt először is a szej 
templomot tekintettük meg s kathodku.. 
növendékeink elénekeltek egy szép Mária 
éneket, de fáradt hangjuk nem tudta be 
tölteni a nagy templom iveit. Kint a téren 
ekkor kellemes meglepetés érte gyermeke 
inket : a polg. iskolai h. igazgató úr sz. 
vessége folytán az egyes csoportok fényké
pező 'encse elé kerültek.

Műsorunk legélvezetesebbnek igérkez- 
pontját, a zólyomvölgyi kirándulást, azon 
bán újra veszély fenyegette, megint föl 
keVett vonni vitorláinkat. Mi azonban ennek 
dacára is megindultunk, mire aztán, annyi 
elszántság láttára, a szürke felhők íb osz
ladozni kezdtek. Kedves vezetőnk kalauzo
lása mellett eiértüa a remek vö.gyet, mely 
nek szépségei bámulatra, csodálatra ragad
ták lelkünket. A vendéglőhöz érve, kezdetét 
vette a levelezőlap-vásárlás és írás. 8G6 
képeslap repült Bzét az ország legkülönbö
zőbb helyeire, hogy mindenfelé hírül vigye 
a lévai polgáristák boldogságát. Az irá» 
azonban nem gátolta meg őket abbaD, 
hogy a tejből álló jó uzsonnát el ne fo
gyasszák.

Ámde rövid idő múlva felhangzott az 
indulásra hivó szó. A pompás friss levegő
től megújulva sétáltunk visszafelé ; útköz
ben megállapodtunk egy emlékoszlopnál, 
melyet a 48.-ban arra átvonuló honvédség 
emlőkére emelt a kegyelet s ott elénekelték 
kis leányaink Kölcsey Himnuszát.

A vendéglőben újra kitűnő vacsora 
várt, amelyet már nagyobb zaj közepeit 
költöttek el kirándulóink. Hisz most tudtak 
meg azt, ami érdeklődésüknek legfőbb tár
gya volt, t. i. hogy hová s kivel mennek 
éjjeli szállásra. A jó helyettes marnak és 
vendégszerető bács.k csakhamar meg is 
érkeztek s szétröpitett.ék a gyermekeket, 
8 ‘gy — kilenc órara járván az idő, — 
csak egy kis részük nézhette végig a szép 
vetített képeket, amely gyönyörűséget 
pedig, mint kedves meglepetést, készítettek 
szamunkra.

Másnap kora reggel megkezdődött a 
zajos bevonulás a szállásokról. Bizony, ha 

TÁRCA.

Túl a Dunán...
Túl a Dunán, messze, most nyílnak a rózsák : 
Valaki azt irta.
Édes álmok karján ringaui közöttük. 
Szivem-lelkem vágya.

A nagy sétatéren, epen-ugy, miut régen,
Sir a zene halkan.
... Istenem, bogy mennyi édes-Liit varázs vau 
Egy rövidke dalban I .. .

Áhítattal ballom a nagy székesegyház
Imádságot hangját,
Amint az alkonyba mélabúean zengi
Az Áve Máriát.

Es a Mecsek maga ? valóságos csoda.
Egy bimes pillangó.
Minden bokra, fája egy tavaszi rege,
Lelket andalító.

Túl a Dunán, messze, most nyílnak a rózsák : 
Valaki azt irta.
Ha én ott lehetnék !. . . vissza se is jönuék 
Ide többé sóba.

Lenn a temetőben az a sir nem leune
Oly elhagyott, puszta.
Meglopnám a Mecsek minden ékességét
És el vinném oda . . .

farkasáé, Siposs Erzsi.

V a r o 8-n ö v e ke d é 8.
(Harminc ív emléke.)

Folytatás.

Nem kell valami különösebb prófétai 
lázba esnem, hogy megjósoljam a Kákai-uton 
alakuló Villasornak mihamarabbi közvetlen 
összeköttetését a város közepével : a Bém- 
utcán át befelé a Teleki-utcára és Ozmán
térre. Meg azután, hogy nagy gyorsasággal 
fog ö kelme kifutni a Sporttelepig. Főleg, ha 
azon a Bzántóföid-komplexuson a Boleman- 
ssólü alatt — mely magában foglalja a tele
pet most emelkedő köépületével s izmosán 
fejlődő pagonyával, hol 30 év előtt a bol
dogult ,Dögtér"-ben primitív mészégető ke
mence disztelenkedett — mondom ; érde
mes lesz erre is kifejlődni, ha megszületik 
itt a várva-várt .Városliget". Egyébként 
már is van etre nyári mulató. Felesen is.

Vibráló érzékeim arról értesítenek, hogy 
a Városligetben fogják elhelyezni a minden
rendű és rangú ifjúságunk testi jóléte ja
vára nyomatékosan sürgetett városi .Ját
szóteret" is. Nagy less öröme aa öreg Rá- 
kócti-fának, ha szelíden betakart bokrai 
mellett kisarjadni látja iskoláink eme fontos 
tartozékát. Látlak s köszöntve intek feléd 
öreg Szil I kinek karjai közül annyi csupasz 
verebet szedtek ki már apáink és 
dédapáink is, saáaadoknak játék-tanitasra

nem szorult kuruc diákseregi. Fagus sylvatica 
beatissima I

Hüls keleti szelő homlokon. Térek 
vissza nyugotra : reális kulturdolgokra.

A Villasoron iunen a Kórház. Áldásos 
alkotása egy puritán férfiúnak, a modern 
szociális eszmék és a hatalmas Természet 
istenilöjének. Talán nem csalódom, ha r 
fogom emlékére, bogy a tudatos városié, 
lesztést nálunk ö kezdte meg s a töb 
derék munkás mind m.i napig az ő nyoma i 
haladt. Lelkét példázza a Kórház kövei 
foglalt humánus intézmény s körülötte a 
ritka szép kert. As Öreg-temető mell ti 
ssikiás parlagon vasakarattal teremtett l< 
ióniában az Elet nyert diadalt a 7O.-es 
80.-as években az Enyészet felett. A bor 
lokaat előtti Tiszafák örökzöld levelei r 
den lévai polgár örök háláját jelképeshe' ; 
alkotója, ültetője hervadbatlan érdemei 
iránt. Felső kertjét az országút ment in i- í 
a régi pincesor kiséri. Alsó kertjének fő
fala most még csak egy rendes kei -s 
alapját alkotja. Fel kellene azt húzni e a 
mellette futó nyilt vízlevezető árkot 
rendezni.

Mig a Kórház szinte semmiből lett > 
tartozékaival lassan fejlődött : addig a Báti- 
parton innen — félmillióból tellett — szinte 
varázsszóra emelkedett fel a múlt esz
tendő folyamán Kilátóm domboldalából



1911. juniua 4. B -A- B. S 8

csupa füi“ lett volna minden tisztelendő 
• ’övér, akkor is alig győzték volna hall- 

*tni aa elragadtatás hangján előadott sok 
, „icsogást, hogy milyen végtelen kedves- 
„••ggel fogadták őket, hogy terített asztal 

tirt reájuk, hogy selyem paplanok alatt, 
ipkés párnák között, a jó helyettes ma- 

_ak csókjaival aludtak el. No aztáD, hogy 
t milyen csomagokkal bocsátottak útra, 

ven pompás habos-kávét, teát, vajas ke- 
eret kaptak I Szóval végé-hossza nem 

„t. a boldog „meselés“-nek, ha csak azt 
m vésésük finale-uak, hogy végtére erős 
isengés támadt kötöttük, mivel mindegyik 
es meggyőződéssel állította, hogy neki 
t a legkedvesebb mamája és a legesleg- 

t,b szállása.
Gyülekezés után mindannyian elmentünk 

iket-nemak intezetebe, ahol megtekintet- 
a növendékek szebbnel-szebb kézimun- 

it, rajzait, slöjdkészitményeit, azután cső
tökre osztva, bevonultunk egy-egy osz- 
yba s bizony könyvbeborult szemmel 

i jegeltük a szegény gyermekeket > hall*  
,nuk érdekeB, erteimes feleleteiket. Mély 
gindultsag vett erőt gyermekeink Bziven 

oiegjegyzeseikböl kitűnt, hogy az előző 
L.pon latoit s átélt dolgok egyike sem tett 
rfc,uk oly mélységes benyomást, mint e sze- 
rmesetleu gyermekek latasa.

Kissé derüitebbé vált a hangulat, mi
kor a köedenygysr megtekintesere került a 
sor. Alig lehetett őket egyik helyről a 
maiikra vinni, auny.ra tetszett nekik egy- 

' edény formálása. A kész edények rak
tárában pedig megkezdöaött a vásárlás ; 
tauyerkák, vázák, bögrék, perzseiyel. uagy 
száma kei ült a gyermekek kezebe, miket 
boldogan vittek a „8sarvas'‘-ba, bogy otthon 
szeretteiknek kedveskedhessenek velük.

Az egyik csoport megtekintette még a 
zúzomüveaet is, de már nagyon sürgetett 
az idő, búcsút kenett mondani a városnak 
es kedves lakóinak. Kivonultunk az ál.o 
másra, hova a polgármester úr es a tanári 
testület újra kikisert bennünket s szives 
búcsúszóval és kendölobogtatassal vá.iunk 
uieg kedves kísérőinktől, miközben vonatunk 
km leihetetlenül ragadott magaval a szép 
kiranouiohelyről kedves oltbouuuk leié.

Uiunk most is kellemes volt ; igaz 
ugyan, bogy egyre jobban borult a végre 
szakauó kaporban haladtunk e.öre, de mit 
tett sz ? üröake szomjas gyermekeink eleg 
derliseu fogták fel a helyzetet, a vá.ároil 

bögréket, poharakat kitartották az ablakon 
gyűjtötték as ég bőven ömlő áldását a jó
ízűen szürcsölték a gyűjtött vizet. Léva 
felé már derűltebb volt a határ, de mire a 
várakozó szülök és testvérek örömere be- 
Biklott vonatunk aa állomásra, itt is meg
eredt a zápor. Ennek a kellemetlenségét 
azonban újra elfeledtette az örömhír, amit 
csak leszálláskor tudtak meg, t. i. hogy 
másnap szünetjük lesz. Eunel nagyobb öröm 
már igazan nem érhette volna őket, teljes 
volt a boldogság. Vígan széledtek szét la
kásaikra, hogy csaladjuk körében beszél
getés közben másodszor is átélvezzék a 
kirándulás minden boldogságát s mikor * 
fáradt fejecskék nyugalomra hajoltak, az 
álmok tündéréi mar készen várták őket 
tzines kepéikkel, hogy még harmadszor is 
átélhessék bűvös, ragyogó képekben mind
azt, amit a két élvezetes nap s a körmöciek 
feledhetetlen kedvessége juttatott nekik.

Virágos a varos.
Irta: Jónás Imre.

Az igazság gnómává, txiómává válik, 
ezek pedig sohasem lesznek bauálitások. 
Bátrán citálhatom : „Aki a virágot szereti, 
rossz ember nem lehet*.  Aki a finomságot 
színben, illatban, alakban, metszetben, nap
sugárban, árnyalatban, életben felismeri es 
elvezi : az rossz ember nem lehet, mert a 
virágot szeieti. Finom iéiek, gyengéd érzék, 
nemesség, intelligencia kei! ahhoz, bogy 
valaki a virágot szeresse. Eielántot nem 
eresztünk a virágos kertbe. A virágot le
tépni, Csokorba tűzni, gomblyukba, kebelre, 
kocos hajiültökbe tűzni, meg ez sem a 
virág igazi szeretető. Az szereti a virágot, 
aki ápolni, nevelni tudja. Faradságot, mun
kát, figyelmet, költségei, áldozatot követel 
minden szeretet, a virág szeretete is. Az én 
boldogságom az, ha ilyen szeretetet latok, 
ba ilyen szeretetek gyakorolhatok.

A szeretet nem önző. A virágok sze
retető epúgy vezethet fösvénységre, mint a 
pénz szeretete. Az önösseg mindig alacso
nyan kúszó, szeimálio lelkek tulajdonsága. 
A nemes leik< k jellege az altruizmus. A 
virágok pompáját sem foglaljak le maguk
nak, hanem megosztják masokkal. Parkokat, 
virágos udvarokat minden idöoen találhat
tunk városunkban ; de azokat nem nyitották 
meg a közönség szamara.

Az újabb időben örvendetes változás 
állt be. Ha parkokat nem is nyitottak meg 
számunkra, virágokat mégis ültetnek és 
ápolnak a mi gyönyörködtetésünkre. As 
erkélyeket és ablakok elejét virágok diszi- 
tik. Különösen a Bati-utcában és a Kákai- 
útOD. Ha sorba vesszük a virágos házak 
lakóit, bebizoDyitottnak látjuk as igasságot. 
A virágos hazakban nem laknak rossz 
emberek. Mind jó emberek. Van köstük 
jogász-ember, pénz-ember, posta- es táviró- 
hivatainok, mérnök, kereskedő iparos. Mily 
szép egyenlőség. Mind jó ember. Szeretik 
a virágokat és szeretik a publikumot. Irgal
masságot gyakorolnak a munkában kifá
radt, szoba-ievegötöl petyhüdt, üdülést ke
reső sétálókkal.

Az uj képzőnek külön bekezdést kell 
szentelnem. Á monumentális épület nem 
csak a tudománynak es erkölcsnek, hanem 
a kedélynek is szentélye. El-elneztem, amint 
véstek az uj falakat. Az a gonosz gondola
tom támadt : „Hat ide mindenhová emlék
táblát tesznek* 1 ? I Nem, oda az ablakok 
alá virágtartókat helyeztek el. Tessék el
hinni, hogy ezek jobban megörökítik a 
kőitől lelkü.eiü igazgató emléket, mind a 
márvány tabia. Ha a szívnek van gondolata, 
az mindig ertekee. A szépen rendezett 
képző udvaron rideg, meztelen lett volna az 
uj epület virágok nélkül.

Az asszociáció idezrum révén nem tu
dom elhallgatni, bogy az a másik nagy 
temploma a civilizációnak, amely most épül 
a . egszeob utcában, szinten nem volna 
tökéletes, ba a virágtartók nélkül állana. 
Az irgalmas nővérek es az intézetük igaz
gatója oly jók és finom leiküek, a virágot 
annyira szeretik, hogy biztosra kell vennem 
a virágos ablakokat. Es benne van a terv
ben, nem lehet másképp. Legalább az eme
leti részen, Eddig is telve voltak aa abla
kok virággal. A nővérek versenyeztek, hogy 
melyiknek az ablaka legyen szebb, virágo
sabb. Most innal inkább gondoltak rá, 
mert a szép iák áldozatul esnek az épü
letnek. Ezt is úgy veszem hál, mint virágos 
intézetet.

Felsorolhatnék még sok házat, sok 
helyen szeretik a virágot; de nagyobb 
azoknak az épületeknek a szama, amelyekre 
meg rakivaukuznak a virágtartók. Feitesz- 
szük, hogy ezekben is jó emberek laknak, 
akik az árral úszni fognak.

Nem megy az egyszerre. Máshol is

a Hepzöiutizet uj palotája............. Nem
tudom elfojtani legelső gondolatomat : A 
vaiossal együtt megiijodó intézet kijött a 
Temetők szelére, a regi epuietsvel együtt 
megöregedett néhai Direktorának sírja 
melle. Emlékkövének arany beiül meg eleg 
Íriszek arra, bogy az uj pa.ola maivauy 
taolajara veséiteket figyelmeztesse : Certi
d.es  lelerunt sacra páter na 1

Akkora föiuforgatást, amilyen a Varos ezen 
öi holdján esett, a közeiben — időben, 
leroen — alig végeztek. A 2-emeletre ter
vezett épület is szinte 4-emeletes lett. 
Csatától a Tul-kapuig vonzza az utas szeméi 
a tornyos epület. Hozzam ide fel az udva
ri- lorditja. Oiyan, mint egy középkori bás- 
ty s vaiudvar. Ennek közepeie jön az artési- 
luiatú kút. Hatalmas bástyafalainak vörös-
•*rga babai csa összhangzóan emelkedik ki 
udvarainak, terrászainak löszbe agyag és 
m ga talajsainéböi. Most meg csak a Kórház 
*' la „Baabó-köa*-ből  közelíthető meg a 
lm sejebez méltóan.

Ahhoz képest, hogy — kemény telek- 
h*:c  k után — ide, szöiö- es szantóföl- 
desre került ; egyelőre csak a beléteie- 
le ••'•lö száz ifjúnak vidámsága fog a telekre 
eie.et hozni. A Város, helyes érsekkel 
sietett szabad oldalán eperfak soraival kö
rülvenni a pedagógus-telepet. Megán a te- 
Icj-.n a Természet lombeusogó életét majd 
* beléköltösködők plántálják el a hatalmas

ciklop-falap körül a sz Uradalmi-szőlőnek 
telekrendezés miatt kiirtott öreg galagonya 
sövenybokrai beiyeu. iöeéges kebelből fa
kasztott kútvize — hisszük — egy követke
ző ntgyevuzed muitan (ennyittöltöttaz,öregu 
ki.pezde a Bzakmary- únan) hatalmas nö- 
veuytenyeszetlei veer ti kőiül. Arborétum 1 
Deudroiogia ! Jöjjön el a ti országotok, 
az uj palota most m-. sivatag telkere •

Egyébként a Ká 'ária-szőlők ezen vé
geben éppenséggel i m is sokat kell azok
ért .mádkozm. 11a vau bennünk kitartás és 
magábalúas, a köve banyáé másik végén 
sem. Áttérünk idt.

Hogy a Kálvár: • vegetációja beiásit- 
haió volta nem merő .brand : ezt a Brach- 
kert mar beigazolta, nint oázis külsejével 
itt terű el a Kilátóm alatt. Ez a xib para
dicsom is viszonylag uj alkotás ; a kórház
kerttel egyivású. L et, hogy megalkotója 
szkjában hordta tel a Azét minden elültetett 
bokor és fa tányérához. De végre is diadal
maskodott a hegytető szikláján s a nyári 
nap növényirtó portelében................miként
tudománya erőt tudott venni az annyiunk
ban rágódott egy a más kórokon. Kegye
letek emlékezetünk legyen kezén, eszén. 
Miveiünk pedig legyenek a Város nagy 
kérdéseiben vallott nézetei. Megérdemli a 
pihenést egykor oly kedves ciprusai alatt. 
Kertészkedő szelleme azonban kötelességet 
ró reánk. Folytatni a munkát; a hegytető 

és köbányaperemek véges-végig való kiül- 
teteeét.

Milyen pompás pártát fonhatnánk a 
sziklak alá telepedettek sziklakoponyájára I 
Ugyanez a koszorú az erre járó Tólszél 
uralmának is hivatott lesz bekoszoruzm. 
Erre van a Ueygalatt. Kissé odébb kell 
innen mennem, ha ennek fejlődését is látui 
akarom testi szemeimmel.

Változás, ha nem is sok, de itt is van. 
A Kohári-utoanak villában elágazó folyta
tódásai közé fogott Krumplisok jobbra, 
balra házhelyekké alakultak. Vegükben, aa 
annyiféle kihasználásba belekénysseredett 
Gazdasági-kert ia eljutott napjainkban vég
leges rendeltetéséhez. Most épülnék rajta a 
közepébe hasított utca két oldalán a 
Álunkat házak. Egyik fotografikus másolata 
a másiknak ; az utolsó aa elsőnek. Beköl
tözendő mindenkori lakóinak ösérzékébo 
be kellett volna lopni egy csipetnyi művé
szi valamit, egy fikarcnyi szemörömet a 
házak valamelyes külső változatossága által. 
Köitségssaporulat nélkül ia ment volna ez. 
As ilyen 100-hás építési mód, a maga erőt
len stiijával olyan szegénnyé teszi as amúgy 
is elég szegény lelket .* az asszonyét, gye
rekét. Vájjon miről fognak — ne sértsek 
jó Ízlést I — aa egy szájból kiköpött há
zaikra vaktában ia ráismerni ? Mivel, hogy 
egyenlő a szegény sorsuk, mért legyen 
egyenlő a szegény-soruk ? Ábristói Zsigáig I 

Folyt, köv.
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lassan halad ez a mozgalom. A fővárosban 
egy bizottság fáradságot nem ismer, hogy 
az erké yeket és az ablakok elejét virá
gossá tegye, mégis van ott is sok kívánni 
való. A „Virágos Budapest" című biiottság 
most pályadijakat tűzött ki azok ssámára, 
akik legszebben díszítik erkélyeiket és 
ablakaikat élő virágokkal. Lesz nyári és 
őszi verseny. A nyári disziieseket június 
8.-tól 15.-ig, az őszi díszítéseket szeptember 
15.-től 22.-ig fogja a bizottság megvizsgálni. 
A pályadijak az első csoportban, amelyre 
az egy-bárom ablakos kii lakások tartoznak, 
egy 160, továbbá két ötven-ötven, végül 
huszonöt 20—20 koronás. A második cső- 
portban, amelyben a háromnál több ablakos 
házak, erkélyek ta álnak helyet, egy arany 
érmet, öt ezÜBt érmet és tiz bronzérmet 
adnak ki. A harmsdik csoportba azokat az 
épületeket sorozzák, amelyeknek egész 
homlokzatát díszítik virágokkal, mig a ne
gyedik csoportba a kávebazák, vendéglők, 
mulatók, stb. tartoznak. E két utolsó cso
portban két aranyérmet, tiz ezüstérmet, 
továbbá húsz bronzérmet adnak jutalmul 
azoknak, akiknek díszítését a bizottság ki
válónak és ízlésesnek fogja találni. Ezenkívül 
dicsérő okleveleket is osztanak ki.

Mi i yen eszközökkel nem dobozhatunk, 
nem áll módunkban, mégis örvendetesen 
virágosodik a városunk. Ha igy haladunk, 
nemsokára a városi épületeken is látunk 
virágot, a villauyoslámpák oszlopain is vi
rágtartó kosarak diszlenek. Sok idegen az
zal a bírált ttal megy el tőlünk, hogy finomult 
ízlésünk és jó szivünk van.

Különfélék.
— A tüdőbetegeket gondozó in

tézet ügye. A közegtssstgügy i bizottság
nak folyó hó 1.-én lartott ülésében dr. 
Erommer Ignác elnök arról értesítette a 
bizottságot, bogy a József kir. heiceg szana
tórium egyesület legköze ebb Hatvanban és 
Léván állít fel tüdőbetegeket gondozó inté
zetet, melynek létesítésére a varostól segélyt 
és helyiséget kér, amoly egy váró- és ren
delő szobát, orvosi laboratonumot es a gon
dozó nőnek a lakását foglalná magában. 
Az egyesület az intézmény bereudezéséro 
kétezer koronát folyósít. A kormány szintén 
állandó segélyben fogja részesíteni az inté
zetet, amelyre városunk összes pénzintézetei 
is megígérték az anyagi támogatást. Aa 
elnök jelentőse szerint az intézet céljaira 
eddig 1300 korona gyűlt össze. A bizottság 
örömmel vevén tudomásul az elnök jelen
tését, az intézet létesítésé érdekében azt a 
javaslatot terjeszti a kepviseiőteslület elé, 
hogy a város ezer koronával járuljon az 
intézet felállításához és évelik int 500 koro
nával segélyezze azt.

— Hivatalvizsgálat. Dr. Kait Antal 
aa aranyosmaróti törvényszék elnöke a múlt 
héten öt uapot töltőit Léván, ame.y idő 
alatt a járásbíróságnál az ügyrend es keze
lésre nézve a szokáios vizsgalatot végezte. 
Az elnök — mint értesülünk — a tapasz
taltak felett minden tekintetben teljes meg
elégedésének adott kifejezést. Pénteken 
este a bíróság ez az ügyvédi kar tagjai 
barátságos vacsorára gyűltek össze az 
Oroszlán szállóban.

— Vizsgák a főgimnáziumban. A 
főgimnázium 1-V11, o. vaiiastaui vizsgalatul 
folyó hó 13.-an lesznek, a többi tantárgyak
ból pedig június 16—22. napjain. A magán
tanulók 23.-án teszik az uásbeu vizsgalatot, 
24.-én a szóbelit. — Kezdet mindig d. e. 
8 orakor.

— önkéntes tü< oltó-egyesület 
G'seácy Vilmos városi tiszti ügyésznek az 
srdeme, hogy az 1876.-bán megalakult ön
kéntes tUzoltó-egyesüiet, amely négy ev
e.őtt  rész vétlenség hmnyabsn megszűnt, — 
uj életre keit. A tiszti ügyész anal készí
tett alapszabályok az lutezmeny letet biztos 
alapokra fektetik. Ezen alapszabályok nyo
mán az önkéntes lüzolió-egyeiület mull hó 
28.-án meg is alakult. Elnöke; Csekey Vil
mos, jegyiöje: liuker Árpád. A niüaödotagok 
szama ; 30, ak,k bitetek Józsei, városi a.ka- 
piiány, főparancsnok vezetése mellett szor
galmasan végzik a gyakorlatokat. Hisszük, 

hogy a város közönsége az uj életre keltett 
egyeiületet úgy anyagi^gj mint erkölcsileg 
a legnagyobb támogatásban fogja részesíteni 5 
mert enélkül a humánus egyesület nem 
teljesítheti szép feladatát.

— Női kereskedelmi tanfolyam 
Ügye. Ma egy hete délelőtt Csekey Vilmos 
városi tisati ügyész vezetése mellett harminc 
tagból átló küldöttség volt Bdtóy Lásaló 
prépostnál, hogy őt s női kereskedelmi 
tanfolyam létesítésére megnyerje. A küldött
ség szónokának határos beszéde utáü, amely
ben nagy bálával méltatta a prépostnak 
városunk tanügyi intézményei létesítése és 
fejlesztése törül ( dd«g szerzett kiváló érde
meit és a tinfolyanjuak üdvös voltát, a 
prépost Őszinte köszönetét mondván a pol
gárság szives bizalmáért, kijelentette, hogy 
ö is melegen óhajtja a tanío yam feláíiitását 
és hiszi, hogy az — ha öt a vároa, a kö
zönség és az érdekeitek ezen ügyben hat
hatósan támogatni fogják, — már a jövő 
tanév elejen meg is nyilhatik. — A bízott- 
a ág azzal kezdette meg az előkészítő mun
kálatokat, bogy tájékozódás céljából a tan
folyamon résztvem.i óhajtó növendékek 
összeiráiával Juros3 Ferenc éa Deák Adolf 
igazgató-tanítókat bízta meg, akik — mint 
értesülünk — mar eddig ie igen szép ered 
ményt értek el.

— A fögimn. segélyzö-egyesülete
f. hó 11.-én, délelőtt 11 órakor választmá
nyi és utána közgyűlést tart, rmelyre az 
elnökség ezúton is meghívja az egyesület 
tagjait.

— Konfirmáció. Ma egy hete dél
előtt az isteni tisztelet alatt folyt le a hely
beli refoimatus templomban a konfiimáció 
ünnepélye. Ez alkalommal 30 volt a kon
firmáltak szama, akik a hitben való meg
erősítésben részesülvén, először járultak az 
Ur asztaléhoz. A szép ünnepélyen a szülök 
es keresztszülők teljesen megtöltöttek a 
templomot. A konfirmáltak a nap emlékére 
emléklapot es egy-egy kedves és alkalmas 
ajándékot kaptak.

— Halálozás. Budapestről kaptuk a 
tzomoiú mrt, bogy Kerecsényi Ferencné, szül. 
Alissik Ilona úrasszony, Kerecsényi Ferenc 
p. ü. miniszteri számvizsgáló neje, aki 
Léván született és néhai MísBik János tekin
télyes kereskedőnek a leánya volt, — múlt 
hó 29.-én, eletenek 49.-ik és boldog házas
ságának 27.-ik éveben rövid szenvedés után 
családjának és rokonainak mély fájdalmára 
Budapesten elhunyt.

— magyar isteni tisztelet. A ga- 
ramszenlbencdeki ősrégi apaisági templom
ban a szombat délutáni ájtatosság évek 
óta magyar nyelven lartatia. Ugyancsak 
hétköznapokon a reggeli csendes misék 
után a fennhangon végzendő imák is 
magyar nyelven mondatnak, ami az ottani 
esperes-piebáuosnak, dr. kiaictl Kálmánnak, 
hazafias érzületet dicsén. A községben — 
úgy tudjuk — átlag minden második em
ber érti a magyar nyelvet s így a lakosság 
ölömmel venne, ha legalább havoukint egy
szer magyai prédikác ó is tartatnék. Hisz- 
szük, bogy az esperes a híveknek ezen óhaj
tását is teljesíteni fogja.

— Esküvők, tíojsta József, a Lévai 
Takarekpenztar könyvelője, ma délután 
tartja esküvőjét özv. Alárkly Jánosné ked
ves leányává), Érteikével. — E hó 6.-án 
vezeti oltárhoz hatrenyák Jáios gyógysze
rész tíonect Margitot, Houecz József föld
birtokosnak kedves leányát. — Boldog meg 
eiegedes kísérje frigyüket I

— Igazgatók gyűlése. A pozsonyi 
tankerület középiskoláinak igazgatót Polikeit 
Karoly, porsouyi kir. kath. fögimn. igazgató 
s helyettes főigazgató elnöklete alatt múlt 
hó 24. én Nyitrán tartottak meg gyűlésüket, 
amelyen számos és aktuális tanügyi kérdést 
tárgyallak. A gyűlésben résztvett Tóth Sán
dor főgimnáziumunk igazgatója is.

— Kinevezés. Dr. Stabó Gyula, a 
pozionyi ilelötkbia elnöki titkára, aki hvsz- 
szabb ideig mint albiró működött a lévai 
járásbíróságnál, — a pozsonyi Ítélőtáblához 
bíróvá neveztetett ki.

— Vizszabály ozásl munkálatok. 
A Pod uzsanka- és Szikincevölgyi patak
szabályozó társulat munkálataival már váro
sunk határába ért, ahol igen nagyszabású 

tervnek kivitele megy végbe e hó folyz- 
mán. A régi Zúyó ugyanis teljesen el fog 
tűnni ; helyére egy tíyphont létesítenek, me
lyen a Perec vize a Podluzsánka alatt lesz 
levezelve. Éten munkálatra, melyet g 
Szauer cég fog teljesíteni, a szabályozó- 
táisulat választmánya múlt hó 31.-én tartott 
ülésében 64 ezer koronát szavazott meg.

— A közegészségügyi bizottság 
e hó l.-en taitott üleseben elhatározta, 
hogy — tekintettel a Grácban és Velencé
ben felmerült koleraesetekre, — kiküldőt, 
tagjaivr 1 már a legközelebb ismét megvizs
gáltatja úgy az utcákar, mint a városnak 
összes házait és figyelmeztetni fogja a ház
tulajdonosokat a szükségei óvóintéakedések 
megtetelére.

— Háromszáz tanítói áUás. A kul
tuszminiszter baromszázötven uj tanítói és 
tanítónői állásra hirdet pályázatot. Az ország 
csaknem minden vármegyéjére jut több
kevesebb uj tanítói és tanítónői állás. A 
pályázat június 20.-án jár le. Az állásokra 
vonatkozó közlemény a Néptanítók Lapjának 
legutóbbi számában jelent meg. A szo
katlanul nagy számban hirdetett pályázz' 
bizonyára örömet kelt az érdekelt tanítók 
és tanítónők között, akiknek a tömeges 
állások segítenek majd vaiamlt.

— Utcáink tisztogatása. Általáno
san és újra, meg újra megismétlődik a 
panasz, hogy városunk utcáit nem tartjuk 
kellő tuztaságban, aminek oka részben azon 
körű mény, hogy az alkalmazott utcaseprők 
nem győzik a munkát s gy csak amúgy, 
nagyjából simogatják végig az utcákat 
seprőikkel ; alapos takarítást azonban nem 
végeznek ; de nem is végezhetnek, mert 
ehhez az utcaseprők szama csakugyan ke
vés. Azonban mi nem az utcatepiök szá
márak szaporításával véljük megoldhatónak 
az utcák tisztántartását, mert ezzel csak 
annyit érnénk el, hogy az utcaseprők egész
ségünk rovására még több port vernének 
tel az orrunk alá. A tisztogatásnak egy 
alkalmasabb módját es eszközét ajánljuk a 
városi hatóság figyelmébe s ez a seprőgép, 
amelyet ma már minden nagyobb és a köz
tisztaság iránt érzékkel bíró város iparko
dik beszerezni. Egy seprőgép kellő locsolás 
mellett nemcsak az utcák porát és piszkát 
iakarnja el alaposan, de annyi munkát is 
vegez, hogy az arát idővel az utcaseprők 
szám u«k csökkentéséből is ledezbetne 
a város.

— Sorozás! eredmény. Az arany os- 
maróti járásban a sorozás eredménye a 
következő ; mindhárom osztályra ieihivatuti 
a iósorozásboz 610 ember. Ezekből bevált 
130. Távol maradi 183, ezeknek i/t öd 
részé mezei munkában van az aiföidi es 
dunáutuli varmegyékben s megkeresés utján 
ott kerül állítás alá. AmenkáDan tartózko
dik 16 allitáaaöteies.

— Felhőszakadás Budapesten 
■Szerdán deiutau hat Oraiól nyoicig olyan 
hatalmas felhőszakadás zúdult ie a főváros
ra, hogy beillett özönvíznek is. A rengeteg 
víz hamarosan megtöltötte a csatornákat, 
amelyeknek vize azután elárasztotta az ut
cákat, majd a pincékét. Katasztrófa szeren 
csere nem történt, de a víz okozta kai 
mégis százezrekre rúg. Kivált a kereskedő 
kei sújtotta erzekenyen az áradás, mer 
pinceraktaraikban töuki etette az árut. A 
utcák forgalma órak hosszal szüneteli. A 
villám is többször lecsapott, de nem okozo. 
baji, mert a villámhárítók felfogtak a v. 
lauiütésekei.

— Az ország címerének haszna 
lata. A miniszterelnök btiaszny E. kw 
jónevü Körmöcbányái pipagyai-csgnek Ma 
gyarorszag külön címerének használat- 
megeugedte.

— Jóváhagyott alapszabályok. • 
m, kir. löídmtveieougyi miuiszier a yaraia 
laki yatdakör alapszabályán a beuiuta. 
záradékkal ellátta, illetőleg a körnek alaj 
szatáyail jóváhagyta.

— Tanítói tanfolyamok. A nagy 
vakációban varosunk ipaioa- es kereskedő 
tanonc iskolainak tanítói közül — mint eite- 
sülüua — Preceka latváu a pozsonyi ipaio 
tanono iskolai közismereti, — búé Simon a 
marosvásárhelyi fémipari szakrajz 
bányai Ferenc a ízegedi kereskedötanon' 
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i.kolai tanfolyamon fognak részt venni. A 
^evezett tanítókat, akik mór előzőleg is 
f ,-ye« tanfolyamokat végeztek, a legnagyobb 

mérés illeti meg azon elhatározásukért, 
I y ez alkalommal szakképzettségüknek 
u n; szerzése céljából ismét feláldozzák a 
j kenésre való idejüket.

_ A tanítói gyűlés. A lekéri tanítói 
i:ii‘ folyó hó 8.-án, délelőtt 8t/a órakor a 
b ;gysallói r. kaih. iskolában tartja évi 

(Jbb gyűlését.
— A honvédség köréből. Tatai 

K-.roly Hadnagy Léváról az eszéki 28., 
\ mes Gyuia százados a szegedi b. bonved 

iogezredtől Lévára helyeztetett át. _
rkó István főhadnagy négy heti idötar- 

tai.ra a kiralyhidai hadsereg löveazisko.ába 
v enyeltetett.

— Névmagyarosítás, Gubik Ernő 
z lizi szu.eletű esztergomi lakos, fögimn. 
i,. uló nevének Garamvölgyi-re kert atvál- 
tv tatását a belügy miniszter megengedte.

— Gyűmölcsértékesitö-tanfolya 
mőt rendezett a to.dmiveiebügyi kormány 
ju<v,s hónap 26.-tól kezdödöleg 8 napig a 
soiuzsvari gazdasági akadémián. A tanfo
lyam hallgatói lelkészek es tanítók lehetnek, 
szia ingyen lakást es útiköltségük megté
rítésére 64 korona átalányt kapnak. A fel
vétetne! előnyben részesülnek a hegyvidé
kiek, felvidékiek vagy azok, akik az erdeiy- 
reszi miniszteri kiiecdeltseg terülttén mű
ködnek. Felveszik azonban azokat * lelké
szeket, tanítókat is, kiknek működési terü
leten a nép gyógynövéuyszedessei foglalkozik. 
A felvetőn keteimeket a főidmivelesügyi 
miniszterhez kell címezni es julius lö.-ikeig 
a eoiozsvari gazdasági akadémia igazgató
ságánál keit beadni.

— Lövésztaalolyamok befejezése. 
A valósunkban lemezeit lov esziaalviyamoa 
iaa deiutan a tauitoaepző-intezet tanfolya
mának dij.ö vészeiével fejeztetnek be. Az 
osszgB tanfolyamuk méltatására lapunk jövő 
szsmabau mtg visszatérünk.

— Öngyilkossági kísérlet. Huba 
Ksruiy, Aisubamor kőszeg biraja, a műit 
napúkban öngyilkos szándéktól a basát 
leimeisaetle. A gai auiszeulkereszli Járási 
toszulgabirO nyomban Molnár Dezső szolgá
mról es Tiusaka Ede járási számvevőt a 
helyszínére küldötte, kik a községi pénztárt 
megvizsgálták s mindent tejes reuubeu ta
láltak. - községi bno öngyilkossági kisei- 
iclenek állnöiag az az vsa, hugy a bno 
nejeuek elhunyta te.etl való banataban kö
vette el teltet.

— Táborozás. Tegnap vonult be a 
lévai bOLVeozasz.Obi) 6. es 7. szazada a 
őiaüas melletti laborból, hol egy beiig von 
sairakba kihelyezve. Étűteken barcszeiü 
.öveszet voit uu tölténnyel, melyhez a 
nmeik két százaa is kivonult. Reggel ő 
őrskor indullak es este 1/>b.-aor erkeztek 
haza. Az ö. ez 8. szazad a jövő hetet io u 
tabuiban. Azután a légyvergyakorialra bth.- 
vult tartalékosok szsbaUsaguitatuak.

— Houvédállatorvosok kiképzése. 
A buuveueimi miniszter értesítette a auzi- 
gaigatasi hatuságokat, bogy a budapesti 
aiiaiuivosi lo.skulan ingyen kepezuea ki 
hobvedaiiaturvosi t.sziviselökei. A io.ys- 
muuvanyokat a miniszterhez ken küldeni.

— AzxedösszpontositáB. A 14. hon- 
Vt djiy slugt sieu eluzeies ezreüoaszpouivsiiasa 
loiyu bo 21.-től jüiius hő 2.-ig Houtuiegye- 
beu Egeg es Teszereu tartana meg. A 14. 
eaii.u Ibissé, géppuskáé osztaga, 1. es 3. 
•ssz.ua, ja lu.yu no 21).-au érkezik Lévára, 
bol ejjmezik. Másnap a lovai sászióajjai 
e8f«uive az eiredösizpontositas helyere 
voriu .

Ol',k0> megoisasuuk vau 4—*•/, ’/, kaatatSZSaU
10.coo.ooo korona törlésztóse*  
j elzalogköloBÖn aiheiyeaesere íöldbir- 
tolua es törvényczóki saékhelylyel biró 

városokban levő házakra.
kőit- Löket a legmagasabb becsérték kétharmad réssé 

•r‘jnu a legelőnyösebb feltételek mellett engedélyes.
Felvllágoeitáeeal költségmentesen szolgál 

Pfijiper és Őriéi bank- éa váltóüzlete 
Bedapeet, VI., Aadráeey st 32.

Erőszakosan ható h&ahajtóéze- 
rek ártalmasak és ezért azokat fel
tétlenül kerülni kell! A természetes 
Ferenoz Jóuef-kesei íiviz kellemes, 
rendkívül enyhe ásványvíz, A leg
jótékonyabb hatású a világ összes has
hajtói között, mert megszabadít a leg
makacsabb székrekedéstől is, anélkül, 
hogy bármiféle rossz utóhatása volna. 
Az orvosok rheumás és k ősz vé
ti y e b embereknek is ajánlják. — 
Naponkinti adag : ‘/*  pohár, mely reg
gel éhgyomorra veendő.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Társa r, t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkimé i 
a postai beküldési költségét.

Színház.
Nem az a szép, amire a művész és az 

esztétikus azt mondja, hogy szép, hanem, 
ami tetszik. A mai ultramodern irányzatok 
közölt egeszeu más képet öltött a szép 
fogalma, mint még csak két évtized előtt 
is. A Bzinmüirodaiomban is így vagyunk. 
A régi erkölcsös, naiv humorral telt darabo
kat felváltották a modernnek nevezett üres, 
léha, pillanatnyi hatásra számító müvek, 
melyek belBŐ értéktelenségüket cifra, a 
szemnek tetszetős köntösbe burkolják. 
Ámde jólesik konstatálnunk, hogy a magyar 
nép józan eszét nem lehet megtéveszteni. 
El*  tel is ül a nyugaton ugatók lármájának 
egyidöre, mind a mellett csak a régi, er
kölcsös irányzat mellett tud igazán lelke
sedni. Es ezért előre megjósolhatom, hogy 
a mai uitramodern irányzat, amily hirtelen 
jött, ep úgy el fog tűnni hirtelen anélkül, 
bogy maradandó alkotások hirdetnék nyo
mukat.

A heti műsor alkalmat adott nekem 
erre az összehasonlításra. Volt ebben min
denfele darab b bizony kénytelen vagyok 
konstatálni, hogy a modern darabokkal 
szemben a közönség nagyon tartózkodóan 
viselte magát, amikor tapsolt is, elismerése 
nem az írónak, de az előadónak szólt.

Vasárnap május 28.-án délután Gárdo
nyinak a Bor című színmüve, este Csepregi 
Piros bugyellárisa került színre. Mindket
tőben igazan gyönyörűségünk te.i. As előb
biben Fodor es Föredy 1 onka összevágó 
játéka aratott tetszést. A lirot bugyellári- 
»éit az egész közönség lelkesedett. Jnsfh Tő
rök Mibaiy bíró szerep uen jól oldotta meg 
feladatat. Komoly, híg dt játéka elismerést 
érdemelt. Kállay Jo.áu Helyre biióné volt. 
Kátéiméit a szerepei.. Fesztelen játéka, 
tűzről pattant nótái zba hozták a fia
talságot. Barics Csilit. Fal szerepet kre
álta rutinnal. Játéka, neke csupa érzeB, 
csupa kifejezés. Kitűzi a sikerült alakítást 
produkáltak Galambos (Tonnás) es Stoll 
(Hajas). De a löbbiesru. is csak jót irha
tok. A közönség egy »ep előadás emlé
kévei távozott a sztuh ooi.

A hét)ői darab . ulemans kisasszony 
házassága, Fonson es t tbeier vigjateka is 
a légi nyomon halad, -tetszett is minden
kinek. Pedig a meeej oly egyszerű, a fel
fogása oly régi, ohal icasaetü, csak uj ki
adásban, de mert a iküukben erzekeny 
búrt talál, szívesen m -ük. A címszerepet 
Sebestyén Rózsi Játszóit*  kedvesen. Örökké 
mosolygó, örökke jöi.tdvü JÓ szerepben, 
rossz szelepben. Esett áedelyenek aranyos 
derűje mindig lelkeit! a közönség szinpau- 
aiat De különb Beült •uans házaspárt sem 
lehet képzelni, mint amilyen Stoll es Székely 
Kenée volta*,  a kei Meukmester szerepet 
Hátér és Gulyás játszották Jó sikerrel. * odor 
i. jól adta Albertét.

Kedden már itt voit az uj zenekar, a 
loionci 26. gy- eired ienek,r,» ’ “é« 

megérkezése nspján adták Jarns A muzsi
kus leány cimü operettjét, melynek tárgyát 
Haydnnak, Eszterházy herceg karmesteré- 
nék életéből vette a szövegíró, Buchbinder 
Bernát. A muzsikája kellemes, csupa fülbe
mászó melódiákból van feiépitve. A zenekar 
pompásan, jól összetanulva játszik, diskrét 
kísérettel szo'gál as énekeseknek. — Az 
előadás simán gördült és a közönség elisme
réssel honorált*.  Különösen kitűnt Kállay 
Jolán Rési szerepében. Erőteljes szép hangja 
teljes egészében érvényesült. De kedvesen 
játszottak Füredy (Elena) és Erdey Flóra 
(Brigitta), Barics Eszterházy herceg és 
G. Székely René a hercegné szerepében 
arattak sikert. Sebestyén Rózsi a fiatal her
ceg szerepét kreálta. Könnyed, eleven 
játékáért megtapsolták. Szép volt a me
nüett is. Fodor (Haydn) intelligens, rutinra 
valió játéka leiket öntött a karmester hideg 
szerepébe. Fagy Gyula (Károly) szépan 
énekel, de játéka sokszor a savanyúságig 
kedvetlen.

Szerdán Molnár Ferenc Liliom című 
legendája került színre kitűnő előadásban. 
A darab nem keltett azonban nagyobb ha
tást, miut azt gondoltuk. Igaza van a szer
zőnek, nem szatíra, nem paródia, nem dráma, 
nem vígjáték, hanem legenda ez a darab, 
mely nagyobb hatást kelt a könyvben, mint 
a színpadon. Fodor (Liliom) igazi művé
szettel reprodukálta a pesti csibész életet 
és halálát. Ss. Hervay Erzsiké Juli szere
pében drámái tehetseget ragyogtatta. Mind
kettőjük játéka felfogásban eredeti, a leg
aprólékosabb részletekig reális és művészi 
von. Mellettük még Sebestyén Rózsi (Mán) 
és Galambos (Hugó) tűntek ki. Tőrül met
szett alak volt a Ficsur is, melyet Gulyás 
játszott.

Csütörtökön egy régi operettet, Millök- 
ker tíuspuroite-jál elevenítették fel. Erdey 
F.óra (Chanotta) szerepében megnyerő, 
kedves jelenség volt. Hangja hajlékony, 
nem lűlerös, igen kellemes, tisztán csengő. 
A közönség zajos tapssal tüntetett mellette. 
Kállay Jolán (Szira) mint mindig, jó kedv
vei játszott, szépén enekelt. G. Székely René 
a Dueuna szerepében kellett nzgy hatást. 
Nagy a korcsmaros szerepét játszotta. Szé
pén enekel, most is megtapsolták, de játé
kából hiányzik a tűs, a lelkesedés. Savanyu 
arca sokszor lerontja * hatást. Barics, Gu
lyás es Stoll vették ki részüket meg az est 
sikeréi en. A kiseret egy-két helyen ugyan 
elkesett, de a karmester vezénylő pálcája 
csakhamar a rendes taktusba szorította, 
úgy hogy a közönség nem is vette észre.

Pénteken Bródi Sándornak 3 felvoná- 
ios színmüve, A medikus, nagy közönség 
jelenlétében folyt le, ameiy élvezettel nézte 
végig a darabnak kifogástalan előadását és 
teljes eliameresenek nemcsak a felvonások 
után, de előadás közben is többször hosz- 
szantartó tapssal adott kifejezést. A medikus 
szetepet Fodor Oszkár személyesítette, aki 
nehez szerepének minden légi- ísebb részletét 
a legnagyobb sikerrel oldott*  meg, A nők 
közül Sebestyén Rózsi, Biz*  — Pallay Mar
git, Kőris P.roska, — Füredi Ilonka, Adá, — 
a férfiak közül pedig; Szabó, dr Rubin, — 
Gulyás, Arrak es Barics, Gyula szerepeiknek 
ügyes alakításával nagy mértékben fokozták 
aa előadás szép sikerét.

Meg keli azonban jegyeznünk, hogy 
Bródi uj modern témát hoz színre a Me
dikusban, a két menyasszonyának szülei 
unittitnaa j de hogy az elet reálitása még 
sem oly rikító, mint * mily színekkel szem 
festi, zz i izonyos. Ep ezért lelkűnkben nem 
tud nemesebb érzést kiváltani, mert szinte 
tiltakozik az ellen, hogy élet lestése helyett 
nagyhangú, de üres frásisokkal köritett 
paródiát kapjunk. Bródi, a jeles magyar 
iró, ebben a müvében aa uj irányzatot 
szolgája, de sikereit biaony nem fegj*  
vele öregbíteni.

A tegnapi — ssombati — előadást 
nagy érdeklődés előzte meg ; — kiadóhi
vatalunkban még délelőtt elfogyott minden 
jegy. A közönség felcsigázott érdeklődéssel 
nétett a*  előadás elé s nem is csalódott. 
Lehár Cigányszerelem bájos zenéjü operettje 

%25e2%2580%25a2ssz.ua
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került színre. Lehár, akinek lelkében ott 
vibrál a magyar föld melódiája, muzsikus 
talentumának legjavát adja ebben a müvé
ben. Dallamos, fülbemászó zenéje a jelene
tekben bővelkedő librettó hatását csak fo
kozza. A kiséret pompásan működött, leg- 
iágyabb pianissimót is tökéletesek voltak. 
Két teljesen ellentétes szerepet játszott 
Erdey (Lorika) és Kállay Jolán (Ilona) 
de oly művészi tökéllyel, mintha egy
másnak pendántjai lennének. Erdey hangja 
tiszta, szoprán, gyöngébb ugyan, de koio- I 
raturája tiszta. Kállay erőteljes mezzo 
szopránja bámulatosan hsjlékooy, elismerést 
parancsol. Barics játszotta Józsi cigányt. 
Igazán rátermett szerepére. Jó alakítást 
mutatott be Jh'ayy Gyula (Jonel). títoll (Dra- 
gotin) ma ia oKszceliált. Kedves jelenség 
volt Füredy Ilonka, a ki Jolán szerepét 
kreálta, A Közönség Pintér (a polgármester) 
és Galambos (Kajetán) ügyes játékát is 
elismeréssel honorálta. Nem feledkezhetem 
meg Gulyásról és Székely Kénéről sem, a 
kik a joizü komikum minden eszközét 
ügyesen felhasználják a közönség felderíté
sére és sehol sem a jó Ízlés rovására. De 
valamennyi szereplő jó volt s a kar kitett 
magáért j a közönség pedig nem fukarko
dott az elismeréssel. Különben ezt a dara
bot holnap megismétlik.

Irodalom és művészet.
A „Kultúra" ötödik száma is beváltotta 

azokat az igeieteket, amelyeket megjelené
sekor hirdetett és úgy szerkesztés, mint 
Kiállítás tekinteteben méltó feltűnést keltett. 
Hogy pedig ez a vidékén szerkesztett lap 
mennyire megfelel hivatásának, azt legin
kább az a nagy elterjedés igazolja, amely 
a lap fennállása óta tapasztalható. És éppen 
ennek a nagy elterjedésnek a kiiolyása az, 
hogy a „Kuitura“ Amon Vilmos szerkesz
tésében es a Kö’.tig Gusztáv es Fia soproni 
cég kiadásábau juiius hó elsejétől már uem 
havonta, haiem kéthetenkint fog 
megjelenni ugyanazon előfizetési áron es 
kiállításban, mint az eddigi havonta történt 
megjelenés mellett (negyedévenkiut 5 Kor.)

Közönség köréből.
Nyilt levél

Körmöc2bávya város köeönségéhez.
A lévai irg. nővérek intezeténeK polg. 

leányiskolájából 150 növendék két napra 
terjedő kiránduláson vett reszt Körmóca- 
bányán.

Egy iskolai kirándulás nem olyan nagy 
fontosságú esemény ; kü önösen nem az 
Köimöcabányáu, hol az ilyen kirándulások 
és tarBas összejövetelek a tavaszi évad be
álltával, sűrű egymásutánban ismét.öduek.

Ami a mi kirándulásunknak küönös 
súlyt éa érteket kölcsönöz, az az igazan 
meieg, szeretetteljes logadtatas, melyben 
növendékeinket a varos kizöusege, az egyes 
családok, a finom.elkü köruioczbanyai tiöl- 
gyek resaes.tettes. Bepillantást enged ez a < 
szeretetteljes fogadtatás Körmöcbánya vá- I 
ros közönségének leiéi világába. Aboi ilyen 
nagyon szereim a gyermekeket, meg ha 
idegenek ib, ott megbecsüihetien ersö esi 
érték van elraktározva a szivekben, mely 
bői pazar kézzel szórtak nekünk is — bi
zonyara azon sltruisztikus eivből íuduiva 
ki, hogy ezen a földön nincs nagyobb 
öröm, mint az az öröm, amit másnak, kü
lönösen az ártatlan szívű ifjúságnak szerez
hetünk.

Nekem, az intézet igazgatójának, nincs 
más módom es alkalmam halamat kifejezni 
a tapasztalt szeretetreme-lósfgert, mint bogy 
a nyilvánosság előtt, ezen nyut levél alak
jában fejezzem ki mely köszönetemet Kör- 
möczbánya varos hölgyeinek és egész kö
zönségének, a város polgármesterének és a 
siketnema-intéiet igazgatójának, kirándulá
sunk töreudeaöjének.

Léva, 1911. junius 2.
Báthy László, 

prépost-plébános, iutéaeti igazg.

Felhívás a szülőkhöz.

Léván, a jövő tanév elején, sz irgalmas 
nővérek intézetében á landó eyyéves női ke
reskedelmi tanfolyam létesítése terveztetvén, 
a tanfo'yamot szervező bizottság a növen
dékek létszámának eiöleges biztosítása cél
jából felhívja az érdekeit szülőket, akik a 
polgári iskola negyedik osztályát végzett 
leányaikat ezen tai folyamra beíratni akar
ják, hogy ezen szándékukat alulírottnál 
a legrövidebb idő alatt bejelenteni szíves
kedjenek. A tandíj egész évre 140 K.

Léva, 1911. junius 2.
Jaross Ferenc, 

igazgató-tanító.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kó*  ya Jóssef rendőrkapitány

Búza m.-mássánxént 22 kor. 40 fili. — 
22 kor. 80 Kétszeres 18 kor. — Hll. 19 
bor. — tíll. — Roz. 17 aor. — fili. 17 kor*  
80 tíll. — Árpi 17 kor. 40 tíll. 18 kor. 
Zab 19 kor. — tíll. 20 kor. — tíl 
Kukorica 14 kor. — tíll. 14 kor. 80 fii 
— Lencse 22 Ror. — fili. 23 zor. — fili. — 
Bab 18 kor — fili. 19 kor. — tíll — Kö- 
1 s 12 kor. 40 fili. 13 kor. 20 »i.

Vetőmagvak 100 kilónként; Vörös ló
here termeszeitől arankamentes 168 —174 
Vörös lóhere, kis arankáé 14o—162 Vörös 
lóhere, nagy aránkas 110—120 Luczerna 
természettől arankamentes 185—200 Lu- 
zcerna, világos szemű aránkás 160—170

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi május bó 28-tól 1911. évi juuius ho 4-ig.

Születés.

A 120101 neve -«§§ A gyermek 
neve

Sxirota János Bomola Ilona leány Mária
Zsíros Zeigmond Csrpe M. fiú István
Bebedovszky M. Krauzer K. leány I'oua
Petem a k János Kacz E. fiú Miklós Pál
Ifj. Kriek Jenő Mészáros O. leány Valéria Anna

Házassá

VallásaVölegeuv es mtuyasszouy neve

özv. Virág Gyula .Jónás Teréz 
Pásztor Ferenc Urbán Eszter 
özv. Jamrik Pál Kiss Ilona

Nyilttér.

M OLL- FÉLE
LSE I DLITZ-PORL
Enyhe, oldó bázisser n ludasoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz*  
menyeiben szenvednek.

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

FT»eíff bedörzsőlés, 
elismert, régi jóbirnevíi háziszer Szaggatás ói bitiéiből származó 

mindéi ne inti bet-gs g k e 1 <n.
Eredeti üveg ara kox. 

Kaptató minden gyógyszertárban 
éa drogériában.

Főszé (küldési hely MCLL A. gyógyszerest
Cl. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbnen 9.

Eladó kocsi.
kocsi, amely félfödeiepnek is használható 
eladó. Cím a kiadóhivatalban.

Császáríiirdő • és te?i gyógyhely, 
magyar irgalmasrtnd tulajdona. Elaöranp 
kénes hévvizű gyógyfürdő ; modem herei 
dezésü gőzfürdő, Kényelmes iszapfürdő 
iszapborogatások, uszodák, kü'ön hölgyek 
urak részére. Török-, kő- és márványfü 
dók : hölég-, szénsavas- és villamosvizfiu 
dök. A fürdők kitűnő eredménnyel hsszn. 
tatnak főleg csuzos bántalmaknal és ide 
bajok ellen ivó kúra és légzőszervek hurub 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényeim 
lakószoba. Szolid kezelés, jutányos ára 
Gyógy és zenedíj nincs.Prospektust ingye 
és bérmentve küld.

Az igazgatósé;

Tánctanitási értesítés.
Léva város és vidéke nagyrabecsült közöl 

ségét tisztelettel értesítem, hogy 

juiius 1-én a Városi szálló nagytermébe

tánckurzust
nyitok.

Beiratkozások junius 26-tól naponta a Váron szalui 
nagytermében.

Beiratkozást kéretik a kurzus megkezdése előtt 
eszközölni.

Tanítás naponta:
Gyermek-csoport 5—12 évesig d. u. 4—6 ig 
Diák-csoport 12 evestől kezdve „ 6—8-ig
FemötteK csoportja este fel '9 tol fél 11-ig 
Családok által összeállított külön csoportok 

tanítását >s ellogadom.
Plasztikai testképzés a gyermek-csoportoknál 

bakion- es látványos táncok tanításai
rendszeres tanítása minden 

csoportnál.Boston
— ~~' Különórák I ------

Szives paittogást kér
JK.rexitz Gyula

v. baaapródiskoiai láuctauár, Budapest, Vili., 
Kemény Zsigmond-u. 12.

r. kath.
r. katb. 

r. kath. ref. tucatonként

d.—, és
10. koroni.

AZ „0LLA‘ 
szakorvosok 
által meg. 

vizsgálva es 
legjobbnak 
minősítve 

van.
Két évi jót-

GUMMI 
különlegesség.

A tudomány mai 
jállásaeszerint 
bebizonyított. 
legjobb létező 
Gummi 
óvsitr.

Az 
.OLLA- 

tobú mini 
200 urt» 
által lég- 

^megbíz lm 
tóbbnuk (< 

ajánlva 
Kapható a 
ország min 
(len gyógy 
szertani 
ts jobb (In 
genákbau.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek caa 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekéi 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót*  feldia- 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és e> 

propaganda reklámot ingyen küld az 

„OLLA“ aummigyar Wien. HI437 Fraterstrassc 
Kapható Léván : KFAPP l. drogériája

Szivattyús kú 
teljes felszereléssel 17 méte. 
mélységre eladó. Ugyanott 
egy fürdőkád fűtőkészülék 
kel, valamint egy ülő gyér 
mekkád jutányosán eladó. 
Bővebbet Madarász Jónás 
lakatos mester, Léva Zúgó u 

6. szám.
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Árverési hirdetmény.
A lévai járási garamvizi halászati társulat viz- 

k< ittlétéit 1911. évi junius hó 26 án délelőtt 10 
érakor Léván, a lévai Járási főszolgabírói hivatal 
h yiségében megtartandó nyilvános árverésen üzem- 
.< faszonként 1911. évi julius hó l től, 1917. évi de- 
c-.iuber hó 31-éig terjedő hat és fél évi időtartamra 
b szonbérbe adja.

Ezt azzal közlöm, hogy a részletes feltételekről ná
la,., értesítés szerezhető.

Léva, 1911 junius 3-án.
Huberth Vilmos 
a lévai járási garamvizi halászati 

társulát elnöke.

. ’<
"iá

a'

-v.í

„A köztudatba ment át“, 

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

aXF" szállítja ~*K  
teljes jótállás mellett 

a leghirnevesebb 
motorcseplőkészleteket

! | Saját érdekében kérjen minden gazda disz főár- 
- ■ lapot, melyet ingyen és bérmentve kfild a gyár 

Fontos figyelmeztetés! moUrayaLra.JOnemrteeVvee88l. 
__________________ ___________________________ tendö össze m»8 Kállai 
______________________________________________nevű cegekkel.

• V Kézimunka! Előny omda!

Tartós! "WS W Kiadós!
Használatban legolcsóbb! 

Bevásárlásnál figyeljünk hogy csak eredeti 
FRITZELAKK csomagok legyenek 

Kapható: Stern József

Hölgyek figyelmébe!
Tisztelettel értesítem 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 himzőaranyakat.

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

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

kiváló tisztelettel

Szilárd József.

Interurbán talefon :

sör- és malátagyár

= V1HNYE. =
Távlratczlm: fDJDCUDfyp \ Interurbán tslefo

Sörgyár Vfiinyepeszerény \BAiluflluUluJ Vlhnyepeszerény 7.

Ajánljuk kitűnő minőségű

„aczélsör"
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 bl. bordókban 
éa 0.5 éa 0.7 1. palsczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító
WEIL JAKAB

Léva Mártonfy-utcza 9 szám. 
Fértoljuk: b. megyei ipart ! szita-, rosta- és sodrony-kerítés készítő

Léván. =

00 Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára LÉVÁN.— Tel.ion s.ám; 33 
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

épült házamban nagy választékú 

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

zatokkal készséggel szolgálok. 
Hazai gyártmányú gépek

U. m. HOFHEBB és SCBBANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden • szebb*  vágó 

— gépek és géprészek. —

0
8
000000
8
2

KALOCSAI GYULA
a 
g 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

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. £1
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Védj.gy: „Horgasrí*

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

pótleka
egy régjónak bizonyult házúier, mely már 
sói év óta legjobb bedörxeöléenek bizonyult 
köszvénynél, osúznál éa meghűléseknél.

Fi gyeim eiUtés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony44 védjegygyei ea a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és 
K 3.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest

Dl Rlclter gyógyszertári u .Árny eriszlí ihíz", 
Prágába!, EUaabathatraM*  S n«n.

5

3
5

5 
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Eladó há2 és szőllő. .Lío.“. 
lamb-utcza 2. számú emeletes bérhÁss, vala
mint a Keresathegyan a volt Gaal-féle szöllö 
hajlékával együtt szabadkézből eladó. Az 
ügyletre nézve értekezhetni Farkas Orbán 
bir. irodatiszttel.

= Kölcsönkönyvtár —- 
újonnan kiegészítve kb 8000 köte 

aagjar néniét és francia regény 
NYITRAI és TÁRSA R. T 

könyvkereskedésében LÉVAN 
Előfizetés bármely nap MezdhetQ
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a p h. a t óLéván .
Engel József és 
Hekech Illés 
Kern Testvérek 
Kertész'Lajos 
Knapp Ignácz 
Loserth Dezső 
Pollák Kálmán

Vásárolják „csak ü

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak Számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss csemege- 
Sajt, naponta érkező felvágott es 

egyéb csemegearuinkat.
Közvetlen kavéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekinteteben 

versenyen kívüliek 1

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbollneum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és aszbesztáru, potroleum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemű i'estékáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
portland és románczement

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

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók gyári áron I 

Varrógépek 
S évi jótállásra.

I

Füszek Győző
Fleichherz Izidor

Ipolyságon: Újbányán :
Bercaeller M. Cnervinka M.
Csóka József Heicrich Ede
Dómba József utóda 
Ivota Andor Verebéiyen:
Weiüberger Mórita Czirok István

Erdei József
Pollik Zsigmond

Zsarnóczán

Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáru és vasnagykereskedése 

Telefon 14. L É V A. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk legfi oniabb nickel. alumí
nium, email, öntött éa lemez

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla éa répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru. fűrész, reszelő, metsző ol'ó. ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok épü 
let és butorvasalások, olajozók, kei.őszeleneék, gép 
szíjak, szivattyúk, kt ndirtömlők, tömitő anyagok, 
mentes ponyvák, csigsiurók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.

Legcélszeiűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

tFényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

viz-

i

d
Szives megköt esésre készséggel szolgálunk specziális 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat


