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

gyes szán ok ara 20 fillér
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HIRDETÉSEK
Q centiméterenként • 4 fillér
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő bírd irodák 

árengedményben részesülné*.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

fklelós szerkesztő: holló sáneor
Megjelen vasárnap reggel.

EÓMUNKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat > 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

II A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA r. t.

A kisbirtokosokért.
A magyar kisbirtokos époly mos 

toha gyermeke volt mindig az állam
nak, akárcsak a kisiparos. A magyar 
kisbirtokosok nagy része nem magának 
arat, de mindig másnak. Ujtól-újig 
csak tengődik ; amikor a termést 
letakaritja, már százfelől várnak reá, 
bogy még meg Be melegedhessék nála. 
A magyar birtokpolitika toha sem 
gondolt a kisbirtokosok érdekeinek 
istápolására. Annál nagyobb örömmel 
vett tudomást az ország arról a tör- 
javaslatról, amelyet Lukács László 
pénzügyminiszter a magyar földhitel
intézetek országos szövetsége tárgyában 
a napokban terjesztett a képviselőbáz 
elé. A tervezett uj intézmény méltó 
is a dicséretre, mert alkalmasnak Ígér
kezik arra, hogy hatalmas eszköze 
legyen egy egészséges, nemzeti irányú 
birtokpolitikának s az állam és a tár 
sadalom magas érdekei szerint szabá
lyozza e tulnyomólag földművelő ha
zában a parcellázást, a telepítést és a 
földhitelt, mindezeken felül pedig szám
ban és anyagi helyzetben megerősítse 
a közép és kisbirtokos osztályt és 
kisbérietek révén még a szegényebb 
néprétegeket is földhöz juttassa.

A földhitel körébe tartozó műve
letekkel eddig magánosok és magán
jellegű pénzintézetek foglalkoztak és 
habár működésüknek gyakran volt jó 
hatása is, még sem elégíthették ki 
azokat a magasabb, állami és nemzeti 
érdekeket, amelyek különösen a par
cellázáshoz és a telepítéshez fűződnek. 
A magánvállalkozás nem annyira a 
közjót, mint inkább a saját hasznát 
nézte, ami természetes is. Sürgős szük
ség volt tehát ezen az állapoton vál
toztatni, még pedig a magánvállalko
zás elnyomása nélkül. A kormánynak 
sem módjában, sem hivatásában nem 
állhatott a földdel való hitelműveleteket 
mintegy államosítani s még csak a 
magántőkének ezen a téren erős ver
senyt támasztani sem, csupán arról 
kellett gondoskodnia, bogy alkalmat 

módot leljen a nagyarányú birlok- 
mozgalom szabályozására, helyes irá
ny itására.

Lukács miniszter ezt a feladatot 
akként kívánja mego'daui, hogy Ma
gyar Földhitelintézetek Országos Szö
vetsége címmel uj pénzintézetet létesít, 
melynek az alapításában az állam, to
vábbá a Magyar Földhitelintézet, a 
kisbirtokosok Országos Földhitelinté
zete és az Országos Központi Hitel
következet vesznek részt. Az ilyen 
módon való szervezésnek az a nagy 

haszna lesz, hogy a szóbanforgó föld
hitelműveleteket ezen a téren nagy 
gyakorlattal és teljes szaktudással biró 
üzletemberek fogják végezni, de nem 
a minél nagyobb nyereség szempontja, 
hanem az állam, illetőleg a kormány 
irányítása szerint. Az államnak az in
tézet vezetésében döntő szót biztosit 
az, hogy a 15 millió korona alaptőké
hez 8 millióval járul hozzá, továbbá 
az, hogy az elnököt, alelnököt és az 
igazgatóság egy-egy tagját a pénz
ügyi és földmivelésügyi miniszter ne
vezi ki.

A leglényegesebb vonása ennek 
a nagyszabású pénzintézetnek az, hogy 
egyáltalában nem nyereségszerzésre, 
hanem közcélok önzetlen szolgálatára 
alakul, A törvényjavaslat szigorúan 
meghatározza, hogy ez az intézet az 
üzletrészek után legfölebb 4, azaz négy 
százalékos osztalékot fizethet. Így az
tán természetes, hogy üzleti haszon 
hajszolása helyett az állami birtokpo
litikának a végrehajtása lesz a hivatása, 
a magasabb re-xlű „azdasági és szociá
lis szempontok érvényesítésével.

Ennek az altruisztikus, önzetlen 
banknak a működési körébe fog tar
tozni első sorban az állami érdekeknek 
megfelelő parcellázás és telepítés, ezzel 
kapcsolatban középbirtokok létesítése 
is, továbbá — a mi igen nagy jelen
tőségű és igen üdvös hatású dolog 
lesz — a kisbérleti rendszer megho- 
nositása a nagy terjedelmű és korlátolt 
forgalmú birtokokon, ezen kivül az 
életbiztosítással kapcsolatos jelzálog
kölcsön meghonositása, végül közsé
geknek és törvényhatóságoknak köl
csönnyújtás közlegelők szerzésére és 
gazdasági munkásházak építésére.

Röviden összefoglalva, a cél a 
magyar birtokosoBztály gyarapítása az 
által, bogy a földvásárlók olcsó ingat
lanhoz és rendkívül előnyös kölcsönhöz 
jussanak. Ez az intézet a vételár 75 /o-a 
erejéig terjedő jelzálogkölcsönt fog a 
vásárlóknak nyújtani vagy kieszközölni, 
egyenlő összegű es gén kényelmes évi 
törlesztés mellett, gondoskodik továbbá 
a kölcsönügyek soronkivüli elintézé
séről. A ki tapasztalatból nem tudja, 
alig képzelheti el, hogy mily óriási 
fontosságú a kölcsönök gyors lebonyo
lítása a kedvező visszafizetési feltéte
lekkel együtt pedig valóságos megvál
tás lesz ez a súlyos adósságokban ver
gődő birtokos osztályra nézve.

Lukács javaslata megszünteti az 
1894. évi telepítési törvénynek a gya
korlatban be nem vált, célszerűtlen 
rendelkezéseit s ami a legtöbb, liberá
lisan, a magánvállalkozás és az ingat

lanra vonatkozó tulajdonjog korláto
zása nélkül intézményes alapját veti 
meg egy, a szó szoros értelmében 
okos, nemes és nemzetgyarapitó bir
tokpolitikának.

A csatornázáshoz 
Irta Jónás Imre.

A napirendről ennek * témának le
kerülnie nem szabad. Hogy ez vízvezeték 
nélkül nem lehetséges, az tisztán áll előttem. 
Az is bizonyos, bogy nálunk senki komo
lyan nem foglalkozik a vízvezeték kérdé
sével. Hol van tehát még a csatornázás I 
Mégis meg kell annak egyezer lennie. Van 
egy gondolatom, annak akkor majdan hasz
nát vehetik késő unokáink.

Az eddigi csatornázási tervek sserint 
a város szennyét a Perec-csatornán át 
akarták levezetni. Ez természetesen a lai
kus előtt is komikusnak látszó terv. Akkor 
a patakot be kellene burkolni egész a 
Garamig, hogy zárt kloaka legyen, mert ez 
nem volna képes megemészteni a csatornák 
tartalmát. Ez költsége, is volna, meg káros 
is. A Perec arra a célra nagyon megfelelő, 
amire eddig használtuk.

Az én gondolatom ennek a most épülő 
másik virmedernek a látására támadt. Ha 
ez a Podlutsánka-c.aitorni Á landóan telítve 
volna vízzel, folyócska számba menue. Úgy 
tudom, a Perec-csatorna másodpercenkint 
3 köbméter vizet vezet le, a l'odlutsánka 
16 köbmétert.

Mégis a Perecnek, mint víznek, hasz
nát vesszük, a Podluzsánkának pedig nem. 
Egyszerűen azért, mert a Perecben állan
dóan lesz víz, a Podluzsánkában pedig csak 
tavasszal. Hóolvadáskor és áradások idején. 
Ha meg tudnánk oldani, bogy a Podlu- 
zsanka csatorna, akkor, amikor arra szük
ség van, csak az eddig károkat okozó 
vizeket vezesse el, máskor pedig a darám
ból kapja bőséges vizét, hogy állandóan 
telítve volna a meder, akkor ez a vizmeny- 
nyiség megemésztené városunk leendő 
csatornáinak a tartalmát. Ezenkívül is 
valóságos áldás volna ex a kis folyó váro
sunkra. Most, bogy a Perec vizét leeresz
tették, érezzük, mennyire nagy jótétemény 
ez a patak ; a Podluzsánka, amennyivel 
nagyobb volna, annyival több szükségle
tünket elégítené ki.

A felvetett kérdés megoldása nem is 
volna valami nagyon uehéz. Lehetséges 
két módon is.

A Podlussánka-osatorna társulati költ
ségen kiépüi Sárótól (a darámtól) Szőllősig. 
A felvetett terv kiviteléhez az volna szük
séges, hogy Szőilősnél a csatornát össze
kössék a Garammal, oly módon, bogy 
zsilippel a Garam vize bármikor elzárható 
lenne a Podluzsánka medrétől. Így szük
séges időben a csatorna csak a Podluzsánka 
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vizét fogadná magába, máskor pádig • 
Qsrim vizéből nyerné táplálékát. Eat a 
mellékcsatornát kellene városunknak as 
illetékes községekkel karöltve megoldania.

Ugyancsak óéit érhetnénk, ha a Perec
csatornát bővítetnénk ki a Zúgónál most 
épUlö szifóntól egész Koezmályig (a Gsramig.) 
A szükséges vízmennyiséget a Zugéig leve
se'né. A esifónná! a Perecnek megadná a 
rendes vízmennyiségét és megtöltené a 
Pod'Uzsánba csatornát is. Ez olosóbb ia, 
jobb is.

Mikor olyan épületeink állnak késsen 
mint as állami képző, a városi vigadó, as 
irg. nővérek intézete, főgimnázium, kaszár
nya, két emeletes magán és bérhásak, 
akkor a csatornáaást nem lehet úgy meg
oldanunk, hogy ,iokba kerül".

Münckopf.
Szinte látom, hogy a t. olvasók — el

olvasván a fenti címet — keresik, várják 
az utónevet. Sürgős kötelességem, hogy a 
fölös munkától, a találgatástól megóvjam s 
azért sietve jelentem ki, hogy a fenti, 
semmikép sem magyaros hangzású nevet 
sem a múlt, sem a jelen nagy hé- 
rosaai közül de egy sem viselte. Szóval: 
a fennebb leirt szó semmiesetre sem vala
mely eszes állat neve, hanem egy, nálunk 
felette elterjedt társasjátéké.

Münekopfl Ugy-e kellemesen hangaó, a 
mi megmagyarosodott, sőt a magyarosodást 
hatékonyan terjesztő városunkhoz illő, bá
jos szó ?

Am könnyen meglehet, hogy lesznek, 
akik tagadásba vesz k e szó lévai voltát s 
aat fogják esetleg mondani, hogy tözsgyö- 
keres lévai voltuk dacára eat a kifejeaéat 
soha, de sohasem használták. Oh, ti, a múlt 
idők jámbor vissaamaradottjai, nyissátok ki 
a szemeiteket és füleiteket s figyeljétek meg 
a fejlődő Léva szép reményekre jogosító 
zsenge ifjúságának mulatozását! Figyeljétek 
meg különöseu a tavasai, a nyári és az 
őszi vasárnapok délutánjain I S ha majd 
erőszakos, ellenálthatian hatalommal turódik 
füleitekbe a ,m«nc*  és „kopf‘ izzvzk bájos 
harmóniája kíséretében a kerítésekhez és 

falakból vert 2 és többfilléresek kellemetes 
osengése, akkor megértitek majd, hogy sok
kal könnyebb volt megtennie világhódító 
útját a bakkarátnak és a magyar intMigtn- 
cia oly kedvett alsóidnak, mint — teszem 
ast — a Kabina-féle sainszappannak.

Nos, kérem, ami önöknek, t. o. inte.li- 
genoia, az alsós, a budapesti előkelő társas
köröknek a bakkarai, zz » »' tabáni, hegy
aljai, belvárosi stb. stb. 12—20 éves ifjú
ságunknak a münckopf. . .

A münckopf tehát a mi kedves újaink
nak szórakoztató társasjátéka, amely pénzbeD, 
sőt — a nemes izgalmai közben számos 
orrok beveretése elmaradhatatlan járulék 
lévén — a legtöbbször vérben is megyen. 
Ezekhi z kell még számítanunk a csokorba 
sem gyűjthető számtalan epiteton ornanst is, 
melyek azokat a mondatokat ékesítik, a 
melyekben a játékosok atyjáró1, anyjáról s 
mindennemű rokonságáról egész hetedíziglen 
történik kegyeletes megemlékezés. Hogy 
ezekből a kedveskedésekből bőven kijut a 
játékos társaságok mellett e!-elmenö járó
kelőknek is kői-, nem-és társzdalmi különb
ség nélkül, az csak természetes. S arról 
vájjon ki tehet, ha leányaink orcapirulása 
a szellemes kissóláíok okozta, röhej számba 
menő vig kedély-kitörés e nemű hatását még 
fokozza is ? I

Mondják, hogy kultúránkat a németek
nek köszönhetjük. Ha a játék nevéből jogos 
következtetést vonhatunk, ak ;or a rnúnc- 
kopf is a nyugati és német kultúra ajándéka. 
Meg pedig oly ajándéka, amelyre nekünk 
szükségünk nincs s amelyet éppen azért 
radikális, ba kell drasztikus eszközökkel is 
ki kell tépnünk városunk talajából.

Ma, amidőn a népneveléasel foglalkozó 
körök különösen a mindennapi- és ismétlő
iskolából kimaradt, tehát felügyelet nélkül 
való a ennélfogva a káros behatásoknak 
annyira kitett serdülő ifjúság további neve
lésének problémáját igyekeznek megoldani, 
halálos bűnt követ el városunk elöljárósága, 
különösen annak a rend fenntartására hiva
tott rendörkapitányi hivatala, ha minden 
rendelkesésre álló eszközzel nem iparkodik 
gátat vetni ama romboló bztásmk, amelyet 
a münckopf serdülő ifjaink erkölosi világá
ban okoa.

Mogtörtént, hogy esen a nyomorult, 
szellemtelen és durva játékon egyetlenegy 
alkalommal 10 koronát vesritott el egy, a 

kamaszkorban levő fiú. Hogy ily jelentékeny 
összeget honnan szereznek i'y fiuk, aa ke 
séges sem lehet, valamint nem szenved két. 
aéget aa sem, hogy a legtöbb sikkasztót a 
játék szenvedélye vitte a bűn lejtőjére , 
tette azzá, a mi: börtöntöltelékké. Ha ezek 
mellett fontolóra veszi városunk hatóié; . 
ama igazán szomorú, de valóban fent, 
álló körülményt, miszerint a münckopf sze
rencsés lovagjainak hozzájuk méltó, bs.r 
korra sokszor idősebb parazitái is vanm.i 
akiknek egyelőre osekély száma az u'cánsk 
a gyengédebb nemhez tartozó feléből telit.- 
ki, teljes erővel — ez a reményünk — a 
kíméletet nem ismerő következetességgel és 
kitartással fog arra törekedni, hogy a német 
kulturáuak e fattyúhajtása, a münckopf, uu- 
előbb a múlt ama emlékei közé tartozzék, 
amelyek ifjúságunk szivét, lelkét kísérteni 
vissza sohasem jönnek.

A megindítandó hadjárat kiinduló pon 
jául tisztelettel a lévai uradalom ez idő 
szerint vízhiányban szenvedő fürdőjének 
deszksfaiát ajánljuk, mint a nevelődő lévai 
apasok legkedveltebb játszóterét.

Platyl

Különfélék.
— A szlnlkerOlet gyűlése. A besz

tercebányai bzinikerület igazgató választ
mánya báró Kürthy Lajos főispán elnöklete 
alatt e bó 3.-án Budapesten gj ülést tartott, 
amelyen városunkat Bódogh Lajos po gár*  
mester képviselte. A gyűlésen — miután 
a kerületbeli összes álomáshelyek a legna
gyobb elismeréssel nyilatkoztak 8tabú Fe
renc mostani színigazgatóról, a pályázat 
mellőzésével újabb három évre ismét Őt 
biaták meg a kerület szinigargatásával. A 
kerület kiegészítéséről is lévén szó, polgár
mesterünk kijelentette, bogy Léva városa, 
mert ssinbáza már tel van építve, forma 
sserint is visszalép a besztercebányai szí
ni kerületbe. Esek után magáilapittatott a 
folyó évi szept. l.-jével kezdődő egy évi 
időtartamra a színházi idény beosztHs. E 
szerint Léván május bó l.-töl 31.-ig játsza
nak a színészek.

— Nagy idők tanúja. Nagy Nép. 
János vereoelyi ügyvéd, a barsmegyei 
ügyvédek nesztora, volt 48.-as honvedtiszt e 
hó 13.-áo 82 éves korában rövid szenvedés

T ARC A.
Rákóczi tárogatósa.

A zsarnokság éjszakája borult a magyarra, 
Elszéledtck a vitézek, ki erre, ki arra.
Rákötötte pórázára országunk' a német, 
Barátunknak fogadtuk és a nyakunkra lépett. 
Büszke magyar, rabigába törték kemény vállad. 
És megugat nagy kevélyen sok idegen állat. 
Hol van híres szabadságod, nyalka kuruc népem V 
Rád vágnak az ostorszijjal s kezet csókolsz szépen. 
Magyarország fényes napja szomorú Nagypéntek. 
Süregeli a nemesség hitvány németséget.

De nézd: arra Munkács felöl tárogató szólal, 
Esze Tamás, Báné András jönnek a zászlóval. 
A hazáért, szabadságért, ez van Írva rája, 
Esküt erre tesz Rákóczi minden katonája.

Jön Rákóczi, fut a német, átkos kutyafajta, 
Tárogatóé fújja, fújja, dobos veri: rajta. 
A szavára megrendül az ország völgye, halma, 
Felkel as is a csatára, aki meg van halva. 
Sok esztendős rabságának szakadoz a lánca. 
Oda állott nagy Rákóczi a munkácsi sáncra, 
Ottan reá támaszkodék pántoz pallosára, 
Fújjad, fújjad, reá ritall tárogatósára. 
Fújjad, fújjad. Aki magyar, forrjon fel a vére, 
A szabadság napja ragyog Kárpátok bércére. 
Tárogató belezúg a sötét éjszakába.
Fut a német, a magyarság mindenült nyomába. 
Kaszabolja, sarabolja, merre lova vágtat, 
Vért iszik és német testből rak nagy garmadákat.

Barna lányka zöld kötényben, piros viganóba' 
Mosolyogva nézeget ki az utcaajtóba.
Messze poros országúton nagy porfelhő támad, 
Kurucok hős hada vágtat: Várom a babámat. 
Meg sem állnak, csak vágtatnak a falun keresztül: 
Barna kis lány néz utána, a könnye kiperdül. 

Isten veled, fdee róttam, hí a haza újra. 
Nem érek rá csókot váltni, tárogatóé fújja, 
A kert alatt a labancok ellepik a rétet . . ■ 
Nosza rajtaI jó katonák, ott szalad a német. 
Visszajövök, párod leszek, csókot adok csókért, 
Ha meghalok, ne sirass meg, meghaltam hazámért.

Elvonul a kun.cz tábor, elnyeli a felhő, 
Tárogató riadóját hozza szárnyán szellő.
A munkácsi vársáncoktól fel egész Kassáig, 
Meg sem állnak, csak vágtatnak le egész Léváig. 
Alkonyaikor már Újvárnál ütik fel a tábort : 
Áldomással ünnepelik a vitézt, a bátort.
Pattog a tűz; tárogatóé diadalra fájja. 
Körül jár a teli kupa. Töltsed pajtás újra!
Első kupát a hazámért hajtom az aljáig, 
Hős Rákóczi fejedelmünk, a tied a másik.
Harmadikat érted iszom, Tyukodi pajtásom, 
Egész tábor bizonyítja, legény vagy a gáton

Csínom Palkó, Csínom Jankó, kurucok vitézi, 
Csontos karabélytok nyomát az ellenség érzi.
Nosza rajta, jó katonák igyunk egészséggel. 
Tárogatót rajta, fújjad, messze még a reggel.
Nosza hajdú, jürge varjú, járjunk egy szép táncot, 
Nem nyögi már szép országunk többé a rabláncot, 
Heister uram a lapuban, a füle se látszik, 
Kivertük a németséget hazánkból egy szálig.

Ereszkedik a táborra halálos nehéz köd, 
Mint koporsó szemfedöje mindent búsan béföd.
. . . Hitvány labanc már Ócskái, Bécs lator cseléde, 
Osztrák császár konyhájából telik az ebédje.
Szegény bátor Magyarország de sok sebből vérzik, 
A labancok, a németek kárörömmel nézik.
Nagy Bercsényi, Bottyán apó, Pekri Bezerédi, 
Az utolsó stációt it mindhiába védi,
Tárogató hasztalan szól: Rajta kuruc, rajtat 
A majtényi szürke páston zászlóit lehajtja.
Könnyes szemmel összebúj a vitéz kuruc tábor, 
8 a kezét ökölre fogja . . . Hajh, Károlyi Sándor 1 

Rákóczi, nagy fejedelmünk, jobb is hogy nem látja, 
Hogy elszéledt nyomtalanul minden katonája.
Süvölt a szél Késmárk felett merre viszi lába, 
Nagy Bercsényi Miklós ballag s sirdogál magába’. 
Tárogató zokogása felveri a csendet,
Nincs egy bokor, nincs egy kunyhó, ahol megpihenhet. 
Isten veled, kedves hazám I Népem, Isten hozzád, 
Elmegyek én a darvakkal, német lett a gazdád. 
Vágtass által kedves lovam nagy Lengyelországon, 
Ezt a drága szép hazámat már többé nem látom. 
Úgy elmegyek messze, messze hírem se halljátok, 
Soha meg se sirassatok, nyomomban az átok.
Őszi harmat után nagy hegyeknek ormán 
Fujdogál a hideg szél, fujdogál a hideg szél 
Zöld erdő harmatát piros csizmám nyomát 
Hóval lepi be a tél, hóval lepi be a tél

Tárogatós fújjad, fújjad : ríkasson keserve. 
Ott a völgyben labanc ordít: Rákóczi leverve.
Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi
Vitéz magyarok nemes vezéri,
Hová lettek merre mentek ‘f Eltűntek mint pára, 
Sárga avar és nehéz köd borult a hazára.
Győzhetetlen én kőszálam, Krisztin a kereszten 
Légy a tanúm nem magamért, hazámért lett vesztein .

Ravatal lett Magyarország, gyászt öltött a népe 
Sírva tekint kelet felé, amerre ő lépe
A bujdosók országutján jár a gondolatja, 
Imádság lett neve, egy nap százszor megsiratja 
Elnémult a tárogató, iszonyatos nagy csend.
Aki fújta, nincs itt többé, valahová elment. 
Elbujdosott mint a többi Isten tudja merre • •
Messze, messze keletnek tart a bujdosók ezre

Tárogató Összetörve — nehéz a nép járma 
Nem akad már. bármerre néz, Rákóczi nyomára 
Rákóczinak indulója nem lelkesít többé,
Mindent, mindent a feledés nehéz köde föd bé 



1911- juliu‘ 16- 13 X K S 8
után elhunyt. A boldogult a közügyek iránt 
melegen érdeklődő, Léva városának fejlő- 
déaét aaivvel lélekkel támogató férfiú volt, 
akinek elvesatését őszinte részvéttel vettük 
tudomásul. Még es évi februárban hozzánk 
jutézett levelében is amiatt panaszkodott, 
hogy as aranyosmaróti gimnázium felesle
gei volta tárgyában Írott cikkeit sem a 
verebélyi, sem a maróti lapok nem közöl
ték, noba as audiatur et altéra pars elvénél 
és á oikkiró általánosan tisztelt egyéniségé
nél fogva erre számot tarthatott volna.

János 1830. február 27. én született. 
1840— 1847.-ig mint budai diák nagybáty
jának, Nagy lgnscnak, az akkori idők egyik 
le. jobb politikusa és szónokának tollba 
mondott cikkeit irta. 1846. óta aztán 
önmaga is temérdek cikket irt, úgy bogy 
__  mint ö maga Írja, ha ssámát megmon
daná, svindlernek nevezné valaki. 1848 -ban 
beállt honvédtek s vitézül küzdőit több 
helyen. Ö volt a leguto só élő azok kötött, 
ak k a Pesti Naplót 1849. ev végén meg
alapították s azóta ennem a lapnak állandó 
munkatársa volt. Ügyvédi pr> xsát már 
regebben nem folytatta, de a vármegye 
közéleteben tevékeny részt vett. Mint 
Botika Tivadar egyik benső barátja, vele 
együtt beszélte meg azon röpiratát, mely a 
varmegye központjának Lévára való helye
zései követelte. Általában mindig felemelte 
toiiát, amikor Léva érdekeinek előmozdítá
sáról volt szó. Legutóbb, mikor Aranyosaié
ról főgimnázium felállítását kérelmezte, 
igen vehemens cikket irt arról, hogy Marót 
jobban szolgálná a magyar kultúra érdekét, 
ha a tót gyerekek részére ovodát allitana, 
semmint olyan intézet felállítására törekedik, 
melynél több less a tanár, mint a tauil- 
vany, utoljára is a rana rupta meseje meg 
fog valósulni. Nem is bitté volna az ember, 
hogy est as erőtől és szenvedélytől duzzadó 
cikket, amelyet a zsilvaparti lapok elhall
gattak, egy 81 éves, erősen süket, jobb 
szemere vak, balkarján béna, beteg, öreg 
ember irta. Nemesleikü, jó.-zivü ember voit, 
aki ügyvédi hivatását is ezzel as önzetlen 
puritán leiekkel fogta fel mindenkor, ep 
ezert személyét általános tisztelet és szere
tet vette körül. Becsületes, munkás ember 
voit, akinek sírja fölé kegyele üuk koszo
rúját helyezzük e pár sorban s aidott em
léket híven megőrizzük. Temetese tegnap 
von uagy közönség részvété mellett.

Felfigyelő bizottsági gyűlés.
Az iparos- és kereekedötanonciakolák felü
gyelő bizottsága í/oílő Sándor elnöklete alatt 
ma egy hete tartotta meg évzáró gyűlését, 
amelyen Ghimessy János az .páros- és Kriek 
Jenő a kereskedötanonciskoia igazgatói ol- 
vasták tel évi jelentéseiket. A bizottság a 
kimerítő s az isko'ák beleletét körülménye
sen tárgyaló je öntéseket, amelyek ezen 
iskoláink haladásáról tanúskodnak, _  úgy
általánosságban, mint részleteiben megelé
gedéssel vette tudomásul, A jelentések 
szerint a két iskolában a tanulók létszáma 
lényegesen gyarapodott, amennyiben as év 
fo yamán 250 iparos- és 55 kereskedőtanonc 
iratkozott be. A tanulók számának emelke
dése azt bizonyítja, hogy a lakosság szaporo
dásának arányában a város ipara és keres
kedelme is örvendetesen fejlődik. — Aa 
iskoláknak az 1911.—1912. tanévre szóló 
költségelőirányzatát a múlt évi kölségve- 
tes kereteiben következőleg áilito'ta össze 
a bizottság : az iparoalanOLcukoia bevétele : 
4202 K., kiadása: 4657 h. 60 fii)., — a 
hiány ; 455 K. 60 fali. — A kereskedöta- 
uonciskola bevé'ele : 2882 K., — a kiadása : 
33áü K., — a hiány : 438 K.

— Városunk uj iöjegyaöje. Léva 
váioi kepviseiötesiülete e bő 14-eu Mailáth 
István, Barsvarmegye alispánjának elnöklete 
alatt tartóit közgy ü éseben töltötte be a 
megüresedett városi főjegyzői állást. A 
tagok szép számmal jelentek meg. Az alis
pán üdvözölvén a megjelenteket, a tisztújító 
székét megnyitotta s megválasztván a bi
zalmi fai Lakat, a kijelölő es szavazatszedő 
bizottság bejelentette, hogy az állásra 
három pályázó van, akik közül a kijelölő 
bizottság 1. helyen Fábián Zoltán városi 
aljegyzőt, 11. helyen ifj. Kiaiu Ödönt, III. 
helyen Lévai Sándor uj.óti segédjegyzöt 
jelölte. A szavazás megejutven, a következő 
eiedmeLnyel zárult. Beadaiott 68 szavazat, 
ebből ifj. Klain Ödön 48, Fábián Zoltán 
20 szavasa ot kapott, mire az elnöklő alis
pán ifj. Klain Ödönt Léva varos megválasz
tott főjegyzőjének jelentette ki, tőle a 
hivatali esküt nyomban kivette. Az uj 
főjegyző szép bőszedben köszönte meg 
szülővárosa kepviselötesiületenek bizalmát.

— Tetuplomszeutelés. Garamazent- 
györgy község ref. hívei, kik uj lelkészük
ben Űatay Arpaübau, tovekeuy es buzgó 
teifiút nyertek, lelkészük kezdeményezésem, 

a hitbeli busgóságuktól áthatva templomu
kat kivül-belül teljesen renováltatok és 
kibö vitették. As igy külsőleg is szépen 
megújított templomot e bó 2.-án szentelte 
fel Patay Károly alsószecsei esperes, Csekey 
Dávid ób Lányi Árpád lelkészek közremű
ködése mellett BZép beszéd és megható 
imával. A tempiomszentelés után a lelkész 
látta vendégül a bizottságot a parochián.

— GyÚSkhir. Sátoraljaújhelyről kao- 
tuk a szomorú hírt, hogy ott lladady Géza 
kegyes-tanitórendi áldozópap, fögimn. ren
des tanár, aki két Ízben a mi főgimnáziu
munkban is működött, — életének 42, 
szerzetesi életének 25., áldozó papságának 
18. évfordulóján s tanárkodásának 20. évé
ben rövid szenvedés után f. bó 9.-en d. e. 
8 órakor meghalt. Hült tetemeit a kegyes
rendiek templomából e hó 10-én d. u. 4 
órakor őszinte részvét mellett kísérték ki 
az örök nyugalom helyere, a városi köz
temetőbe. — Beke porain I

— Eljegyzés. Kagy Sándor galántai 
adótiazt ma egy hete váltott jegyet 'J'óth 
István vendeg ős kedves leányával, Jolánnal.

— Bát járási székhely marad. 
Bakabánya és a háti járás több aössége 
mozgalmat indított aziránt, hogy a báti 
járás székhelye Bakatáoyára helyeztessék 
át. Hontvármegye törvény hatósága e hó 
8-án tartott közgyűlésében tárgyalta a kér
dést és tekintettel arra, hogy a székhely 
kérdésében a községek nem hoztak egyön
tetű határozatokat, amennyiben a járás 
egyes községei a székhely áthelyezését nem 
kívánják s így a közigazgatás érdekében 
sem áll az áthelyezés, — úgy határozott, 
bogy a kérelem, mint nem időszerű, a napi
rendről vetessek le.

-ATM. K. E. uj alapitó tagja. 
Bakó István földink, a besstercaebányai air. 
kath. főgimnázium jeles tanára 200 koronáé 
adományával a F. M. K. E. alapitó tagjá
vá lett.

— Nyári mulatság. A Lévai Kath 
Legényegyesületnek szokásos kerti mulat
ságán általános, vig kedélyesség vonult 
végig. A műsor egyes ssámai nagy élvezetet 
nyújtottak as egyesület iránt érdeklődő 
közönségnek. Hanszkó Péternek és Uhrik 
Böskének víg monológja, nemkülönben őkpos 
Juliskának és Miklósy Mariskának dialógja 
alkalmasak voltak a jó hangulat felkeltésére, 
amelyet még inkább fokozott Medvecsky

Rákóczinak birtokára varjak ser'ge szállott, 
Oyiáevész had fosztja, osztja aranyat, palástot, 
Hajtunk tenger német fegyver, szólni senki sem mer, 
Fúrduc helyett báránybórbe bujt a nemes ember. 
Csak ott a sarkunyhók mélyén emlegetnek téged, 
Hagy Rákóczi, mint valami tündérszép meséket.

Máriány-tenger partja mellett, amerre a szél jár, 
8 esti csillag lehanyatlik, ottan nyugszik ő már. 
Ki-kiül a tengerpartra, a fejét lehajtja, 
Édes hazánk drága nevét százszor elsóhajtja, 
Ken bízza gondolatjdt a futó felhőkre: 
Elszakadtam a szivedről, szép hazám, örökre 
Megtörik a hab a partok köves kőszikláján, 
Ott bolyong a lelke a szép magyar haza táján. 
Őszi harmat után nagy hegyeknek ormán 
éüjdogál a hideg szél, fujdogál a hideg szél. 
Zöld erdő harmatán piros csizmám nyomát 
Hóval lepi be a tél, hóval lepi be a tél. 
Hej Bercsényi, Bezerédi, sok bujdosó társam 
Meg van Írva, hogy hazámat többe meg ne lássam 
Sok keserű könnyemet a törők föld beissza, 
Meghasad a szivem érte s nem mehetek vissza 
Tárogató elnémult és rabbá lett a népem, 
Idegen nép tápod rajta, mint romlandó cserépen. 
A sorvadás éje lep meg, mint fekete fátyol, 
Kitörlik a nevedet a nemzetek sorából.

Kézi, nézi « hullámot, mintha táncot járna, 
Sima tükrén a hold fényén karcsú pálmák árnya 
Mécs pislog a bujdosóknak kicsinyke lakában 
'tenger partján nagy Rákóczi álmadoz magában, 
be felriad nagy hirtelen, a távoli bércen 
tárogató szava hangzik harsányan keményen : 
Haj Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi, 

1 dez magyarok nemes vezért . . .
Oh hát piros csizmám nyomát a tél be nem födte 
I isszakiván, visszasír még édes hazánk földje. 
Tárogatóé fújjad, fújjad, úgy mint régen, 
Hadd ébredjen fel lelkemben elhalt reménységem- 
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Fújjad, fújjad, a harsonád szálljon fel az égre, 
Él a magyar mindörökké, nem lesz soha vége. 
Háromszázad nagy álmából egykoron feltámad l 
Hagy" s szabadnak fogom látni drága szép hazámat.

}(ersék János.

A modern irodalom néhány jellemző 
sajatsaga.

Irta: Szsdlacstk Tivadar.

Az irodalom terei ma mar nem hever
nek parlagon. Rajt’ ifjú poéták, fiatal 
óriások száguldanak, ké a jelen a akikre 
a jövő van bízva. 8a /ere, Be száma nincs 
azoknak, akik ide a Mútsától bebocsátást 
kérnek s kapnak. Hj-, nem oly válogatós as 
ma már, mint volt reg n. Befogad minden
kit hajlékába. Kopo< atni kell csak s 
megnyitja ajtaját. Ij, azután n.gy »ám- 
„zl jutnak be az irodalom b.rodalmába 
olyanok, akikben g u kevés köflöi tehet- 
ség van S a termo izet mily csodálatos 
játéka, hogy éppen >.ek kapaszkodnak 
legjobban a babérágak rt.

Ezea akarják n. greformálm azt a 
magí.r irodalmat, mely oly szoroz rokonsá
got tartott a legújabb ideig a nemzeti szel
lemmel. Esek akarják kiirtani lelkűnkből 
azt as érzést, mely m« ;engedte élni a ma- 
gyarnak, hogy ezredéve, fönnállásának 

emlékét szegülje.
Nem a lassú haladás emberei ők, hanem 

a rohamosé. Saakitanak a múlttal minden 
összeköttetést éa avatlan kezekkel nyúlnak 
bele abba, amiben a nagy írók és gondol
kodók reformálni valót uem találtak.

A jelen irodalma különösen két fő 
sajátságot tüntet föl: a hazafias érzés 
nagymérvű hanyatlását b az erkölcsi érzés 
sülyedéaét.

E két vonás jellemzi irodalmunk min
den válfaját: a kedvelt szépprózát éa 
drámát, de egy helyütt sem oly kirívó, 
mint a lírában.

A líra e kettőtől immár teljesen meg
fertőzött, mig a dráma távolról sem oly 
nagy mértékben.

A jelenkorban a dráma as, mely a 
közönség előtt a legkedveltebb éa leghatáso
sabb. A színház ma mindig zsúfoltig telt. 
S ennek oka as, hogy a szinháabajárás ma 
már nem lelkisaükséglet, hanem divat. 
Ezért alacsonyodott le a léleknemesitéere 
szánt asinhás közönséges ssórakosó hellyé 
s ezért szaporodott el oly nagy mértékben 
a sok batásvadássó „kasesadarab".

A modern drámát jellemzi, hogy igen 
saivesen hajlik aa aktuális társadalmi pro
blémák felé. A mindennapi élet ezerféle 
fázisát dolgozza föl s ea igen sok munká
ban nem közönséges erővel éa gyenge 
technikával jut kifejezésre. Természetesen 
nem azokról szólok most, melyek kizárólag 
a hallgatóság vágyainak éa érzéseinek a 
kiaknázására utaznak. Pedig a mai eipuhuB
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Ilonka szép éneklése éa Mazur Mihály cim- 
balomjátéka. A tánc, amely alatt a tombola
nyereményeket sorsolták ki, reggehg tartott.

1 _  A tanítóképző ártéri kútja.
Aa ui tanitóképzö udvarén hosszas éa féred- 
aécoe munka után mér befejezték aa artézi 
kút furéaét. Kétszáz méter mélységben olyan 
bő forrásra találtak, amely — értesülésünk 
saerint — percenkint 80 liter tiszta és 
egészséges vizet szolgáltat. .

_  Földrengés Keoskemőten. A 
folyó bó 8,-iki földrengés, amelyről lapunk 
előző számában már említést te“üok 8 
amelyet nemcsak aa Alföld nagy r4**én>  
de a Dunántúl is észleltek, — a legerősebb 
s legveszi delmesebb Kecskeméten volt, ahol 
olyan lökések rázták meg a várost, hogy 
nincs jóformán egyetlen épülete sem, mely 
kezdve a veszedelmes bedölésektöl és repe
désektől, legalább a vakolat-hullásig káro
kat ne szenvedett volna a en“#k kö’’‘ke*:  
tében csak a középületeken felbecsülhető 
kár egy millió koronánál többre rug. A 
lakosság kára pedig ennek számszerűleg ma 
méa meg nem állapítható sokszorosa. Ember
élet nem puaztult el; de több sajnálatos 
baleaet mégia előfordult. Legtöbbet ezen 
védték a tanyai házak, amelyeknek nagy 
része lakhatatlanná vált a az u8yne’®““ 
cigánysor teljesen elpuaztult. E hó 10.-én 
este éa éjjel megismétlődött a földrengés 
és aa újabb rázkódtatások következtében 
több ház, amelyek már az előbbi földren
géstől megrongálódtak, teljeaen összeomlott. 
Az újabb földrengés, bár gyöngébb hatású 
volt, oly nagy rémületet okozott, hogy a 
lakosság tömegesen menekült ki a városból. 
A király a földrengés által károsult lakosok 
réssére magánpénztárából százezer koronát 
adományozott.

— Szent István napját Esztergom
ban az idén is nagy fénynyel éa ünnepségek 
rendezésével készülnek megülni. Szent Ist
ván, Szent László éa Szent Imre ereklyéit, 
melyek egyébkor a bazilika kincstárában 
őriztetnek, a városban egyházi pompával 
fogják körül hordozni. Lesz a bazilikában a 
aenéa misén és alkalmi egyházi szónoklato
kon kivüi egyhássene-történe'i haogverseny 
is. Az ünnep délutánját pedig különféle 
versenyek és mulatságok rendezésével te
szik változatossá. A rendező bizottság élén 
Bogúich Mihály v. püspök és Vimmer Imre 
polgármester állanak.

korban úgyszólván gombamódon teremnek 
az olyan darabok, melyek nemcsak, hogy 
nem kedveznek a nemes ízlésnek, hanem 
egyenesen megmételyezik a lelket.

Ilynemű munkák elszaporodásának az 
oka a mai ssinházlátogató közönség Ízlésé
ben rejlik ; mert a sainbáa nem egyéb, mint 
ezköz a igy kénytelen utat nyitni olyan 
daraboknak, melyeket a közönség kedvel.

Ktt'önben is a legújabb időben már 
igen erősen érezhető as a jelenség, hogy 
még a komoly darabok egy-két előadás 
után végleg letűnnek a színpadról, addig 
erkölossértö munkák számos jubileumot is 
megélnek.

Eme körülménynek tudható be, hogy 
jelesebb ssinmüiróink legnagyobbrészt szín
padi hatásra törekszenek, mig a költői 
hatás eszközeit vagy egyáltalában nem, 
vagy csak résében veszik igénybe. S hogy 
a mai korban mily báiádatlan foglalkozás 
költői hatásokra törekedni, bizonyság reá 
egy ssinpadi kitűnőségünk esete, melyet ö 
beszélt el. Eleddig mindig színpadi hatásra 
törekedett s müveivel páratlan sikert ért el 
a közönség előtt, de a kritika mindig talált 
munkáiban megróni valót. Fogta tehát 
magát s új darabjában a költői hatást 
vette föirányadóul. A bírálók igaz, hogy 
elismerőleg nyilatkoztak róla, azonban a 
közönség könyörtelenül elbuktatta I

Ebből látjuk, hogy kettőnek tetsaelegni, 
a Múzsának és a közönségnek, ma szinte

- Kinevezés- Dr.
lévai államvasuti pályaorvos s> • .
elnöke a m. kir. államvasutak egészségügy1 
szolgálatának kötelékében orvos, tanács 
adóvá nevezte ki. z >• ör.- Vörheny a vidéken. Zei»,ur .
Damásd, Leker és Garamvesekek?8»ó 
gekben — mint értesülünk ., fel
hosszabb idő óta járványsaorüleg lépettJel 
és még most is rohamosan terjed A ragá
lyos betegség számos esetben v g» . 
folyású volt s már több gyermeknek okozta 

háláiét. ég faJfy Folyó hó
10 én, hétfőn, amikor nálunk is m.ndenk, 
elővette felöltőjét, mert a hőmérő “é8 
délben sem emelkedett fel 14 15 ■ ® “
magasabbra, — M»ramaresmegyében Kórós- 
mezőn olyan erős havazás volt hogy- egy 
kiránduló csoport a begyek között kény
telen volt a menedékházba vonulni, ahol 
48 óráig vesztegeltek, mert a havazás egyre 
tartott. Az utakat fél méter magas hó korl’ 
tóttá el. Eperjesen es környékén, különösen 
Zsebefalva községben, erős fagy vo’t-

— Nem öntözik és nem söprlk az 
aszfaltot. Van a városnak szabályrende
lete amely bírságolás terhe alatt kötelezővé 
tesz, az asafa tjárdaknak nyáron át napon
kint kétszeri öntözését. De sajnos, nagyon 
kevés az olyan házigazdák száma, ak.k ezen 
kötelességüket pontosan teljesítik, s úgy 
látszik, — a renöörsfg Bem sokat törődik 
a szabályrendelet végrehajtásával. Vannak 
utcák, amelyekben hónapokon át az eBŐn 
kivüi egy csöpp vizet sem át az A
nagy hőségben és porban akár megfullad
hatnak az emberek, nincs senki, aki köte
lességét teljesítené és az öntözőét, söprést 
elrendelné 6b szigorúan ellenőrizné.

— HéVVAltOZtatAs. áchwarcz Hugó 
nagysárót lakos családi nevének Sontlyé-ra 
kért átváltoztatását a belügyminiszter 
megengedte.

_  Vasárnapra áthelyezett ünne
pek. A pápának legújabban kiadott motu 
proprio-ja elrendeli, hogy a köznapokra eső 
némely ünnepeket aa egyház az utánuk 
következő vasárnapokon ülje meg. A pápát 
ezen rendelet kiadására az indította, hogy 
a katholikus országok, ha lépést akarnak 
tartani a nagy gazdasági versenyben a nem 
katholikus országokkal, csak úgy tudják 
megállani helyüket, ha túlsók ünnep ciökken.

lehetetlen, annál is inkább, mert e kettő a 
napjainkban oly ellentéteket mutat föl, 
amelyeket elsimítani nem lehet. Valamelyik
nek okvetlenül meg kel! ezeresni a tetősé- 
sót. A kritika erkölcsi sikert nyújt ugyan, 
de anyagit csak a másik. Minthogy pedig 
as írói pálya ma már nem mellékes foglal
kozás, hanem kereseti forrás, mely megél
hetést ad, azért minden iró a saját egyéni 
érdekében tesz akkor, midőn ssinpadi 
hatások elérésére törekssik.

Minden ember a saját korának szü
lötte. A mostani kor az emberből a haza
szeretet csiráját igyekszik kiölni s helyébe 
a kosmopolitizmus szellemét átplántálni. 
Nagyon természetes, hogy számos írónk 
ennek lesz a szóvivője. Így foglalja el 
irodalmunkban a hazafiasság örökssép té
májának helyét a nemzetköziség elve. így 
kezdi elveszteni irodalmunk nemzeti jel
legét.

A dráma szintén helyet ád a kor 
áramlatainak és kezd fölhsgyni as ősi di
csőség emlegetésével. Nincs is szükség 
jelenleg erre, A közönséget nem mozgatják 
már ily nagy eszmék. A nép nem lelkese
dik már többé. A „hazaszeretet" szó ma caak 
ssólásmód, emlegetése amolyan szófia be
széd, mely tettre nem vezet.

Megnyugszunk mindenben, mert nem 
az as igssi vér csörgedez bennünk, mely 
képessé tette as Ősöket arra, hogy a hasa 
oltárára mindent föltegyenek. As igazi

— Az aranyosmarót kováosi va
sutak. A Kereskedelmi Bank égisze alatt 
álló Magyar Helyiérdekű Vasutak Részvény, 
társaság — mint értesülünk — komolyan 
foglalkozik az Aranyosmarót és kovács, 
között kiépítendő vasút ügyével. A vieut 
hossza 20 kilométer lesz a a Garamvölgyet 
Aranyosmaróttal köti össze, több mint 100 
kilométeres ut megtakarításával. A vasút 
megépitésére külön részvénytársaságot aia- 
pitanak.

— Gazdasági szakértő. A m. ki;-, 
földmivelésügyi miniszter Barsvármegye i,-- 
rttetére Ács Bódog tanitóképzö-intői ti 
szaktanárt nevezte ki birtokrendezési ügyei
ben gazdasági szakértővé.

— A fegyverengedély megujlta -9. 
A múlt évben életbe lépett fegyverviselési 
szabály rend elet szerint a tégy verviseirai 
engedélyek minden évben megujitandók. 
Ezen megújítási határidő julius 31-ig tart. 
A fegyverbirtokosokat figyelmeztetjük ezen 
határidő betartására.

— Közeledik a gynfamonopóliu-c 
A tokféle monopólium-tervezet közül, mely 
újabban került felszínre, a legérzékenyebben 
érinti a középosztályt a gyufamonopólium. 
Az osztrák és magyar kormányok között 
már meg is indultak a tárgyalások az 
egységes törvényjavaslat érdekében és — 
mint értesülünk — a gyufamonopóliumról 
már ősz elején beterjesztik a kormányok 
a törvényjavaslatot. A pénzügyminiszter 
számítása szerint a gyufamonopólium 10 
millió koronát fog jövedelmezni az államnak. 
A monopólium bevezetése 1913. elején lesz. 
Lényegesen megdrágulnak az árak is. Egy 
doboz gyufa, melyben 25 szál lesz, 2 fil
lérbe kerül, míg a mai dobosokban 40—45 
darab van.

— Kevesebb lesz as apelláta. Egy 
konkrét esetből kitol, ólag a belügyminisz
ter érdekes elvi határozatot hozott. E ha
tározat szerint, ha valamely község képvi
selőtestülete a község vagyoni ügyeueu 
határozatot hoz es est a hatarozaiot a 
megye, mint ellenőrző törvényhatóság, jóvá
hagyja, magánteiek es ellen nem feiebbez- 
hetnek. A községi kepviselötestü-etek hata- 
rozstai ellen ugyanis kihirdetett záros ha
táridőn belül föl lehet szólalni. Ennek az 
időnek elmúltával, mikor már a törvényha
tóság is jóváhagyja a határozatot, a magau- 
felek által meg nem apellálható.

hazssseretet, mely a hazának mindent ad, de 
semmit sem kér, előttünk puszta fogalom.

Önsö érdek vezet. Valijuk meg, rang 
éu cimkorság, haszonlesés és egyéb mse 
dolgok foglalkoztatják elménket akkor, 
mikor a nemzetnek valamit teszünk. * ® 
pedig nem as igazi, hetem a frázisok 
csöpögő hasafiság.

Esek azok a külső okok, melyek 
irodalmunk hazafias hangjának a megsem
misülését elöidéaték. A jelenkorban magyar 
ssinmüiró hazafias témával nem foglalkoz-k, 
úgy, hogy a hasafiaa hang csak egyes al
kalmi költeményekben, monológokban v>t) 
dialógokban talál helyet, melyek mint. . 
hivatásszerűen készülnek.

Eszel pedig irodalmunk elveszte. >0 
iába alul a talajt, melyen századokon át 
nemzetiségünk ébresztője, nehéz idöxb1 n 
föutartója volt.

Jelen irodalmunk helyzete kétség- 
ejtő. Csüggednünk még sem kel). A ki 
ség ízlése nem állandó s vele egyé- 
irodalom iránya sem. A mai embe- 
nincs meg oly nagy mértékben a házi 
retet, mint a régiben. Azonban teljesen 
veszett ki, mert a ,,/ioza“ szent szavát 
tudja belőle kioltani félsaásad sivár e»l< -‘-

Ha majd Ízlésünk megváltozik, 
hzsafiságunk erősebb lesz, ekkor ii“ 
műnk is elfoglalja megillető helyét, ak>">r 
megint tudni fogja e hármas kötelesség- - • 
ébreszteni, buzdítani, lelkesíteni I . .
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_ Tizennégy millió könyv. Hány 

könyv jelent meg össaesen a könyvnyom- 
tutáe feltalálása óta? erre nétve érdeket 
.d»'ok«t köiöl egy német folyóirat, amely 
díerint 1909-ig 14 millióra bec.ülhető az 
öanzez megjelent uj könyvek száma.

- Le a borravalóval 1 A pincérek 
„■tartóan és fáradha’aclanul küzdenek a 
tourrava órendszer elleD. Világszerte folyik 
a küzdelem és, hogy eddig nem tudott 
. .fizede msskedni, annak tisztén az oks, 
Jvigy eddig m‘g nem ta'á.'ák meg a nyitját. 
Most a budapesti pincérek egypit cir-reod- 
íierrel, úgynevezett revier-pincórrel akarjál 
Megoldani a rég vájudó kérdést. Ez abban 

!ana, hogy a kiszolgáló-pincér legyeu 
.yuttal űzető és borfiú, illetve piccoló is 

és a tulajdonos az általa elért forgalomnak 
evy bizonyos hányadát engedje át neki. A 

.számolás szelvényekkel történne. A pin
cérek Revler Pincér címen havonta kétezer 
megjelenő szaklapot »diak ki, ameiy a 
borravaló ellenes kü.de emnek harcos orgá
numa. Ei vannak szánva, hogy add g nem 
stüntetik be a harcot, míg ki nem küzdik 
a pincétek és a közönség együttes régi 
kívánságát. A lapból edd g már két szám 
jelent meg gazdag és érdekes tartalommal. 
Ftíszerke ztöje Fodor Pál. felelős szerseiz- 
tÖje és kiadója Fódy Imre.

— Védekezés a szölőbetegsőgek 
ellen. A minapi büvösödéssel járó bő 
harmat és ködök a lehűlések alkalmával 
fogékonnyá váló Btölök fertőzését nagy 
mértékben elősegítik. Az ampelo ogiai inté
zet felhívja tehát a szőlősgazdákat, hogy 
teljes erővel folytassák a védekezést a 
peronospora ellen. Védekezési utasítást 
d jtalanul küld az intése', ha eziránt hozzá 
(Budapeit, II,. Debröi-ut 15.) fordulnak.

— Gazdakörök beadványainak 
bélyegmentessége. Többször megtörté
nik, hogy a pérzúgyi hatóságok megleiete- 
zik a gazdaköröknek miniszteri jóváhagyás 
végett benyújtott alauszabályait azért, mórt 
bélyeg nit.cs rajtuk. Szükségesnek tartjuk 
olvasóinkat felvi ágosilani, hogy ez a lele
tezés a péuzügyi közegek tévedésén a'ap- 
ssik, mert az 1869. évi XVI. t.-cz. 3. § a 
érteimében a gazdasági egyleteknek haiósá- 
gokhoz benyújtott perenkivüli beadványai 
belyegmentesek. Ezért ajánlatos, hogy min
den egyes alkalommal megfe ebbezsek a 
gazdakörök as illeték kivetését és pedig a 
fenti törvényszakaszra való hivatkozással.

— Kártékony éllat e a galamb ? 
A galambtenyesetés nagyon halas dolog, 
mert nemcsak házi szükségleteinket segíti 
olcsó áron födösni, hauem a könnyen híz- 
la'ható gaiambfiókokert tekintélyes piaci 
árakat is érhetünk el. Ennek ellenére azon
ban, kivált falusi gazdaságoknál, igen kevés 
helyen akadnak rendszeres galambtenyéss- 
tesre, mert gazdáink még ma is azt tartják, 
hogy a galamb nagyon kártékony állat és 
a szántóföldekről igen sok veteménymagot 
pusztit el. Es azonban nagyon téves nézet, 
mert a galamb a gazdának csak hasznára 
válik. A galamb ugyanis nem kapargá1, 
tehat ast a szemet, me.y a föld alatt van, 
nem túrja ki onaan, hanem csak azokat 
szedegeti föl, melyek a fö.d színén marad
tak, ezekből pedig, mint tudjuk, csak 
ceenevész vagy üres kalász fejlődik, ha 
tehát a galambom elfogyasztják, ezáltal még 
semmiféle kárt nem tettek. Ellenben ha a 
galambokat tavasszal megfigyeljük, mikor a 
szántást ellepik és egynek-egyneK ba levág
juk, a bögyet megvizsgáljuk, abban ezernyi 
és ezernyi gyommagot találunk, mely ha a 
latnáéban marad, mindmegannyi kikelt 
volna. De nemcsak tavasszal, hanem nyáron 
és össze! ie igen sói gazmagot fogyaaitsnak 
* galambok és ezáltal a gazdának, a hús
termelés mellett, igen nagy hasznára válnak.

A legmakaosabb székrekedés 
megszűnik, ha reggelenkint éh- 

gyomorra egy pohárnyi természetes 
Ferenci József-keserű vizet intünk. 
Beható kórházi kísérletek útján meg 
lett állapítva, hogy már évek óta 
fennálló idült székrekedéseknél is, 

* melyeknél tuár miden más ser 
hatástalannak mutatkozott, végül a 
„bc‘teucz József* * keserdvíz rendsze 
rés használata által mégis gyó
nj u 1 á s állott be A „Ferencz- 
Józs f“ vizet a». örszes gyó-ytárak- 
hau és a jobb fűsztrü/letekben áru- 
siiják.

A egjobii és legolcsóbb ánvAnyviz a 
Hontmegvei Gyűgyi gyógy- és borviz. 
ró a.katr.'azei; Nairium b cirbouat, chlor 
nátrium éa Síi fato'r. Megrendelhető : A gyü- 
Kyi gyógy és borviz betéti társaságnál 
Ipo'yságon.

Tessék nap-lapjait, hírlapokat, d vat 
apókat Nyitrai és Társa r. t, könyvkeres

kedésében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküdéii költségét.

Irodalom és művészet.
.A Méhek Élete*  című könyv, mely 

Boczodaui Szabó Imre iió széleskörű szak
tudását és a szélrózsa minden irányában 
elterjedt, s legjobbnak bizonyult rendezését 
tárgyalja, valóban remeke a méhészeti iro
dalmak egyikének, ezért melegen ajánljuk 
minden mehészlárcnak annak beszerzését, 
mert ez minden méhész kezében kiucset ér. 
Kapható az írónál: Újpesten, — ára 3 K.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet

A lévai kath. Ligényegyesület „segély
alapjára nagys. Thuróczy Kornél irg. 
rendfőnök 20 koronát adományozott, amiért 
hálás kösziönetet mond az egylet választ
mánya nevében

Liván, 1911. jut. 9.
Cssrnák Izidor, Kaveggia Kaimén, 

pénztáros. elnök.

Köszönetnyilvánítás.

A Lévai Takarékpénztár a Kér. Mun- 
kásegyesü et falsegitesére 100, száz egyszáz 
koronát volt szives adományozni. A kultu
rális c :lra szolgáló összegért hálás köszö
netét mondok.

Láva, 1911. jul. 13.
Jónás Imre, 

elnök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi julius hó 9-töl 1911. évi julius hó 16 -ig.

Születés.

A szülök uere A
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ne

m
e A gyermek 

neve

Juhász László Danis E. M József

Lnpis István Mile Rozália fiú István

Halálozás.

Az elkmi neve Kora A halál oka

Péter József 4» éves Ált. giioiökór

Vetőmagvak 100 kilónként Vörös lí-
.rankamentes 168—174 

kis aránkás 145—162 Vörös 
aránkás 110-120 Luczerna
• rankHnwntcM 185-20) hu- 

i ü a ráf« káa 160—

hete természo töl 
Vörös ébere 
lóhere, nagy 
f, i izr eret föl

Lévai piaciárak
Kovatvf.eth; Kó-ya Jó„ei randörkap!tánr

Búza m.-mázsánként 22 kor. —■ fill. —
22 kor. 40 Kétsaorss 17 '«or — fill. 17 
bor. 60 fill. — Ko s 16 : 80 fill. 17 kor-
40 fill. — Arp; 18 kor — fill. 19 kor. 
Zab 19 kor. — fill. 20 kor. — fii 
Kukorica 18 kor. — fill. 19 kor. — fi.
— Lencse 24 kor. 40 fill. 25 sor. 40 till. — 
Bab 20 kor — fill. 21 kor. — fi I — Kö-

1 s 12 ko — fill, 13 k-ir. — all.

Nyilttér.

Enyhe, oldó báziszer n indátoknak, kik tmésztés 
zavarokban és az illő életmód tgyebb követkéz 
ménjeibe!) sztnvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X»£oll
készítmény il.

L M OL L~ F É LE

bedörzsölés,
elismert, régi jóhimevü háziszer 
szaggatás Ói hiilésböl származó 

mindennemű betegség-k ellen.
Eredeti üveg ára kot. 2. 

Kapható minden gyógyszertárban 
eeá^ és drogériában. QW09

Főszétküidési hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbnen 9.

Mindenféle fétn, valamint tört, gépi 
alkatrészeket, öntvényeket stb. csrkis 
Autogén forrasztással lehel gyorsan és

poniosan végeztetni.

Madarász Jónás lakatos mesternél
Léva, Zugó utca 6.

Szivattyús kút
teljes felszereléssel 17 méter 
mélységre eladó. Ugyanott 
egy ülő gyermekkád jutá
nyosán eladó. Bővebbet Ma
darász Jónás lakatos mester, 
Léva Zúgóntcza 6 szám

k%25c3%25bc.de


B A S 1911. juiius 16.

Kiadó ház.
Mangorló-Utca 17-ik sz. modern épület, 
melyben 4 szoba, konyha, fürdőszoba, 
éléakamra, üvegezett folyosó, azonkívül 
mellék házban csel dazoba és moBÓ- 

konyha, két udvar és kis kert van, 
november I töl bérbeadó.

Föltételek Tokody Imre háztulafdo 
nősnél tudhatok meg.

== Kölcsönkönyvtár = 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

magyar német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉ VAN 

Elöifsetés bármely nap Kezdhető

Kiadó szoba.
Egy utcai, szépen bútorozott, szoba 

külön bejárattal Léván, László 
utca 13 szám nlatt kiadó.

Bővebbet e lap ki
adóhivatalában

Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy tij bérkocsi 
vállalatot létesítettem. — A közönség 
nagybecsű inegr ndeNseit kérve 

tisztelettel
Heimami Mór Léva, Szepesi-utca 4.

I
Védjegy: „Horgoayt*

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

pótleka
egy régjónak bizonyult háziizer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzaöléenek bizonyult 
köszvénynel, osúznál és meghűléseknél.

Figyel mertetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony44 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

DL Rldter tt óQ/szertíra u .Amr inuliihf, 
Prágában, Elisabethrtrs— 5 neu.
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„AZOLLA" 
szakorvosoké 
altat meg-\ 

vizsgálva es 
legjobbnak 
minősítve I 

van. s 
A'eí évi jót-l

tucatonként}
4.-, tf-J 
8.—, és I

10. korona]

. GUMMI
különlegesség. .

J tudomány műik 
állása szerint J

L bebizonyított 
EP leyj bb 
Df Gummi
M 4>w-rr. ■

At 
.OLLA- 

több mint 
200 orvot 
által lég- 
megbízha 

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den yyógy- 
szertárácan 
ts jobb dro 
gériákban

önnek csakisKövetelje azonban hogy a szállítója 
OLLa-í adjon és ne >ngcdjen magának csekélyebb
értékű silány utánzatot mint ,ép oly jót*  feldicsérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

,.OLLA“ firnnmigyar Wien. HÍ437 Fralerstrasse 61
Kapható LM.'. KNAPP 1. drogtriájáhat

I '■ ’ ■.
Tsztirsd ícsak

Glóbus
a világ legjobb fémfisztitószere

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett 

fűszer- és gyarmatáruinkat, 
valamint állandóan friss CSenege- 
sajt, naponta érkező felvágott <8 

egyeb ctemegeáruinkat.
Közvetlen kavéimporlunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekinteteben 

versenyen kívüliek 1

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbollneum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és aszbesztáru,potro)eum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemű festékáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
pcrtland és románcaewent 

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

DISZKOSZORUK,

HALMAZ és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

Városi raktár éa írcit: M Gyár; cm
V. Llpót Körút 22. VI. Üteg utca 19

VllághlrU! Eredetit „Ben;*

Elismert legfőbb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobiloa •■aéplőkÓBzIeteii, melyek 

bámulatos epyszerii szerkezetnek.

Teljes jótállái, kedvező fizetési feltételei, K Itség 
vetés és árjegvzék ingyen és bé-mentve.

Kern Testvérek
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. LÉVA. Alapíthatott 188'.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk legfi omabb nickel. alumí
nium, email, öntött és lemez

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, 1< gjobb minő
ségű sajtolt lapát, sczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaátu, fűrész, reezelő, metsző ol'ó. ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kómives-szerszámok épü 
let és butorvasalások, olajozók, kenőszelencék, gép 
szájak, ezivattyuk, kendertömlők, tömitő myagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.

Legcélszerűbb többször csavart horg drótfonat- 
kerités és lüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre kéasséggel szolgálunk specziálln 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön Mániát.
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Barsvármegye alispánja 7209/911. bz.
F

Értesítés.
A Podluzsánka éa Szikinczevölgyi patakszabályozó 

társulat elnöke az 5419/911. bz. a. iktatott kérvényében 
az általa létesítendő füzesgyarmati Pere ez vizosztó ideig
lenes építési engedélyéért, valamint a Perecz-csatornanak
1911. évi junius hó 15-étöl 1911. julius hó 31-eig terjedő 
lezárásáért folyamodott.

Ezen ügyben a komáromi m. kir. kultúrmérnöki 
hivatalnak 768/911. évi előterjesztése folytán 1911. évi 
junius hó 9-én Léván helyszíni tárgyalást tartottam, 
amely tárgyalásra az összes érdekelt vizhaszuálati tulaj
donosokat meghívtam az 5908/911. sz. hirdetményemben.

A tárgyaláson beérkezett vétleveiek alapján megál
lapítván azt, hogy az összes érdekeltek csakugyan érte
sítve lettek, a jeienvolt érdekeltek, valamint a társulat 
képviselőinek és a hat. szakértőnek meghallgatása után 
a következő határozatokat vétettem jegyzőkönyvbe, ille
tőleg hirdettem ki :

1. A kérelmező által bejelentett vizi műre a kir. 
kulturfőmérnök által előterjesztett sürgősségi indokoknál 
lógva a vízjogi törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
A. R 25. §a alapján az ideiglenes építési engedélyt 
megadtam azon kikötéssel, hogy a társulat magát a ha
tóság által utólag kibocsátandó határozatoknak alá fogja 
vetni. Kimondottam egyúttal azt is, hogy a vizosztó mü 
végleges engedélyezése a Perecz-vizhaBználatoknak leg
közelebb megindítandó végleges rendezése alkalmával 
fog megoldatni, s hogy evégből a társulat a terveket a 
hatóságnak rendelkezésére bocsátani tartozik.

2. A Perecz csatornának 1911. évi junius hó 15-től 
1911. évi julius hó 31-ig terjedő lezárását megengedtem 
és az engedélyt szóval is kihirdettem, mert a meghall
gatott hatósági szakértő véleménye szerint a Perecz-csa- 
torna elzárása nélkül a társulat a részéré a LXXX/1. és 
IV/2. vkv. sz. engedélyokiratban engedélyezett műtárgya
kat, de különösen az ezen engedélyokirat 4. § ának S) 
pontjában kötelezően előirt Pen-cz-csatorna tisztogatást 
végrehajtani nem tudná.

Másrészt köteleztem a társulatot arra, hogy a Léva 
városi villamos világítás czéljaira szükséges állandó víz
mennyiségről a lezárás ideje alatt is gondoskodjék

Figyelembe vettem azt is, hogy a Perecz-csatorna 
elzárása az aratás ideje alatt okozza a legkevesebb kárt 
a molnároknak, másrészt azon körülményt, hogy a Pe
recz csatorna tisztogatása teljesen, a műtárgyak létesítése 
pedig nagyrészben a vízhasználatok érdekeit fogja szol
gálni.

Egyébiránt az elzárás ellen a jelenvoltak kifogást 
nem is tettek, csupán a kártalanítási jogigényüket tar
tották fenn. Másrészt pedig a társulat a már említett 
engedélyokirat 3. §. 9. pontjában is megkapta már az 
engedélyt arra, hogy a műtárgyak építési idejére a Pe
recz-csatorna vizfőzsilipjét lezárja, még pedig kártalanítás 
nélkül, mert ugyanezen engedélyokirat 4. § ában a tár
sulat összes kötelezettségei fel vannak sorolva, azok közt 
pedig ilyen kártalanításról szó nincsen.

Voltaképen tehát csak az elzárás ideje volt megál
lapítandó, ez pedig egyrészt a szakértő véleménye szerint 
a legrövidebb, amely alatt a műtárgyak egyáltalán meg- 
épithetők, másrészt a molnárokra legalkalmasabb, mert a 
gazdasági év végén a legkevesebb az őrölni való.

Miről az összes érdekelteket azzal értesitem, hogy 
jelen értesítésemben közölt határozataim a sürgősségre 
való tekintettel 15 napou beiül csupán birtokon kivüi 
* közigazg. bizottsághoz felebbezhetők.

A felebbezést hivatalomnál kell előterjeszteni.
Aranyosmarót, 1911. julius 1-én

Mailáth,
alispán.

Eladó lakatos szerszám.
•> Fújtató, 1 drb. üllő, satyu, csavar

metsző, kalapácsok, reszelő, Jutányos 
árban eladók. Cim a kiadóhivatalban.

350—911. sz. Barsvm. főispánjától.

Pályázati hirdetmény.
Léva rendezett tanácsú városnál nyugdíjazás folytán 

üresedésbe jutott

városi rendőrkapitányi állásra
ezennel pályázatot hirdetek.

A betöltendő rendőrkapitányi állás javadalmazása 
— nyugdíjjogosultság mellett — évi 2000 korona és 
480 korona lakásbér, az esetben pedig, ha a kinevezett 
az 1883. évi I. t. c. 3. § ában körülirt jogi képzettséggel 
bir, évi 2600 korona törzsfizetés és 600 korona lakbér ; 
a törzsfizetés után kétszer ismétlődő 10 %-os ötödéves 
korpótlék jár.

Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajt
ják, hogy hozzám cimzett s kellően felszerelt pályázati 
kérvényeiket, eddigi alkalmaztatásuk igazolásával 1911. évi 
augusztus hó 10-ik napjanak déli 12 órájáig Léva r. t. 
város polgármesterénél annál is inkább nyújtsák be, mert 
a később érkezetteket nem fogom figyelembe venni,

Aranyosmarót, 1911. julius 4-én.
Bétró K.-ü.rtli'y, 

főispán.

239—911. ügyszám.

HIRDETÉS.
A Rotyik Lukács garamdamásdi lakos által a buda

pesti lóvásáron, 1911. évi március 19-én Walter József 
budapesti lakos nagyfuvarostól 760 koronáért megvett, 
szárazkehbeu szenvedő kancát, mely időközben megellett, 
csikójával együtt,

Garamdamasdon, 1911 évi julius hó 18-ik napján dél
után 2 órakor Rotyik Lukács házánál megtartandó ön
kéntes nyilvános árverésen el fogom adui

Feltételeit :
1. A ló és csikó együttes kikiáltási ára; 916 kor.
2. A ló és csikó a legtöbbet Ígérő vevőnek a ki

kiáltási áron alul is eladatik, Walter József kárára és 
veszélyére.

3. A vételár azonnal készpénzben fizetendő s a ló 
és csikó a vételár lefizetése után Rotyik Lukács házától 
azonnal elviendő.

4. Aki árverezni kíván, tartozik bánatpénzül 91 ko
rona 60 fillért előlegesen kezeimhez letenni, a vevő bá
natpénze a vételárba beszámittatik, a többi árverező 
bánatpénzét nyomban az eljárás befejeztével visszakapja.

5. Az elárverezendő lóra és csikójára nézve marha
levél egyelőre nem adható, mert az perbeli használatra 
vissza van tartva.

Kelt Léván, 1911. évi julius hó 12-én.

Belcsák László
kir. köijegyiö.

HIRDETMÉNY.
ZseliZ kÖZ8Óg tulajdonát képező

i- nagy vendéglő 1 '■
szept. l-töl 6 évre haszonbérbe adatik.

Árverés aug. 15 én reggel 9 órakor a körjegyzői 
irodában lesz megtartva, melynek feltételei ugyanott be- 
tekinthetők.

A vendéglő élénk forgalmú, ipartársulat, gazdakör 
és casino helyiségekkel és 3—4 szálló-szobával bir.

Bővebb felvilágosítással szolgál az elöljáróság.
Zseliz, 1911. julius 11.

Elöljáróság.
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1911. julius 16.

Eladó tégla. —
Nagyobb mennyiségű

uj fali tégla eladó.
Bővebb felvilágosítással szolgál

Uradalmi központi iroda Léván.

Knapp Dávid,
mezőgazdasági éa varrógépek

nagy raktála LÉ V A N. — Telefon uxám; 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 magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek

u. m. HOFHERR és SCHRANTZféle gőz
cséplő készletek, GANZ-iéle motorok minden 
nagyságban, valamint minden « szakba vágó 

= gépek és géprészek -

00
8

<8„A köztudatba ment át“, o.°£. 

Kállay Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utca 28. sz.

szállítja 'XKI 
teljes jótállás mellett 

a leghiruevesebb 
motorcseplökészleteket

I * Saját érdekében kérjen minden gazda diszfőár- ! 1 lapot, melyet Ingyen éa bérmentve küld a gyár 

Fontos figyelmeztetés! 
Kállay LAJOS hírneves motorgyára nem tévesz

tendő össze más Kállay nevű cégekkel

K ézln unka! Előnyomda!

Nyári újdonságok:

v 
V►

Delain, zephir, batiszt, ruhadisz. 
csipke, betét, hímzés stb.

Női és úri fehénemű. nyakkendő, 
harisnya, zsebkendő nagy választékban.

V$ — 
tó po
V ------

SZILÁRD JÓZSEF 
dlvatáruházáb"n 

CALVIN PALOTA.

Jutányos árak! «
*

N évj egyek, Meghívók,

Eljegyzési kártyák 

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

NYITRAI és TARSA r. t.
könyvnyomdájában, Léván.

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t. gyovssajtóján Léván.


