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Nyílttéri közlemények garmond 
soronként 30 fillér.

Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. w • / ——
Kéziratok vissza nem adatnak. Megjelen vasárnap reggel.
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A lap kiadója : NYITRAI és TÁRSA r. t.

Az iskolaév kezdete.
így az iskolai év elején a fővá

rosi, mint a vidéki sajtó egy-egy cik
ket az iskolának szokott szentelni. A 
vidéki sajtóban rendesen egy pedagó
gus, tehát szakértő ember cikkez a 
pályaválasztásról, de általában is a 
téma alig forog má«, mint a gimná
ziumok túlzsúfoltsága körül. Eritek 
velejárója azután az ipari és kereske
delmi pálya dicsérete, amely pályához 
való kedv fokozása céljából sötét 
háttér gyanánt a lateiner proletariátus 
van megfestve,

E rendszeresen, évről-évre vissza
térő panaszok és buzdításokban az a 
szomorú, hogy nemcsak megszokásból 
eredő szezoncikkek. Megdöbbentő va
lóság, hogy maga a baj, miként a 
járvány évről évre, sőt fokozott erővel 
megújul, még megdöbbentőbb, hogy 
a társadalom nagy része nem hisz s 
a komoly figyelmeztetésben kenyér
irigységet lát.

így érthető hát, ha nálunk isko
lai dologról esik szó, minden egyéb 
kérdést háttérbe szőrit a pályaválasz
tás kérdése. Ellenben a tanitás, a ne
velés módja nem igen tárgyaltatik a 
nagy közönség előtt és a nagy közönség 
bevonásával. A felelet erre az lehet, 
hogy a tanitás, nevelés módja szak
kérdés, ez tehát a szakemberek dolga. 
Mond valamit, mert — a pedagógi
ában nem tűrik a kuruzslást. Valóban, 
hogy is szólhatna egy laikus az u. n. 
módszertani kérdéshez, melyről soha 
sem hallott, amelynek csak szenvedő 
alanya volt. Tehát e sorok is béké
ben hagyják a pedagógia tudományát 
s csupán egy nem szakember megfi
gyeléseit tartalmazzák s a reminiscen 
ciáit annak, amit nehány okos pedago 
gumiéi olvasott.

Ha valaha valaki elemi iskolai 
vizsgán megjelent, volt alkalma gyö
nyörködni, hogy 7—8 éves, fejletlen 
elmék milyen választékos irodalmi 
nyelven és milyen szabatos előadásban 
felelnek. Ez az u. n. kivülről tanulás. 
A szülő gyönyörködik, a tanitó keble 
dagad a sikertől. Hogy mennyire 
ü” i‘gyötrődött annak a fejletlen em
ber nek az idegrendszere, mig azt a 
g> mophon-munkát annyira vitte, hogy 
immár berregés nélkül le tudja adni, 
ar’.j senki sem gondol. Csodálatos és 
ké'ségbeejtő, hogy az u. n. módszer 
ta'án száz év óta mit sem változott. 
^Agy másutt van a hiba? Ami gyer
mekkorunkban, de sőt apáink és öreg
apáink idején a „Hármas kis tükör“ 
Műszakában ugyanez a „módszer* 1
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mert nem is lehet; lustává 
gyermeket, mert elnyomja

járta. Hát ennek a történeti fejlődésnek 
nagyon kevés köze van a biológiai 
psy chologiához.

Nem számol a gyermek hajlamá
val és erejével. Nem számol szemben 
azzal, hogy a gyerek csak azt tanulja 
meg igazán, ami iránt hajlandósága 
van. Hogy pedig van benne hajlandó
ság a tudásra, . . . ugyan kinek van 
több kérdése, mint egy gyermeknek? 
De hát a léleknek ia megvan a 
maga dietetikája és a lelket nem sza
bad megemészthetetlen táplálékkal el 
gyöiörni Pedig ezt teszi a mostani 
gramophonmódszer. Erről mondja 
Ludvig Gurlitt a hírneves pedagógus, 
hogy hazugságot nevel, mert érdeklő
dést kíván a gyermektől ott is, ahol 
nincs, 
teszi
benne a hajlamot, hogy önmagától is 
felismerjen valamit. Az a végkonklu- 
ziója, hogy nem a kiképzésre, hanem 
az egyéniség szabad és sokoldalú kifej
lesztésére kell a fősúlyt helyezni. 
Fájdalom, a szülőket mindez nem 
érdekli, előttük a bizonyítvány minden.

Most még néhány óvatos meg
jegyzést a középiskola, főkép a gim
náziumok tananyagáról. Nemrég egy 
kiváló magyar iró, kritikus és eszthe- 
tikus a magyar középiskoláról Írva, 
azt a kijelentést tette, hogy amikor a 
gimnáziumi érettségin túl volt s 
pályát választott, mindjárt szomorúan 
tapasztalta, hogy az uj ismeretszük- 
ségletet semmiképeu sem tudja bele
kapcsolni abba, amit a gimnáziumban 
tanult; mindent újból kellett tanulnia. 
Azt hiszem, ha a gimnáziumot végzett 
embereket megkérdeznők, kevés kivé
tellel ezt a tapasz: alatot erősitenék 
meg, hosszú évek j ammatikai zabhe- 
gyezese mellett nem tanultunk meg 
egyetlen idegen élő nyelvet. A törté
nelem ma is jórészt események leí
rása, anélkül, hogy annak valódi 
tanulságai a tanuló elé lennének ál
lítva. Hányszor var maga a história 
is meghamisítva ott, ahol vallási, vagy 
más uralkodó érdek ki vau ja. Hát 
vájjon a természettudományok ered
ményeit megismertetik a tanulóval ? 
Szabad e a mai tanulónak legalább 
nagyjában megismerkedni Darwinnal i 
Némi gazdaságiam ismerethez jut e és 
vele együtt nyer e fogalmat a társa
dalmi tudományról, hogy némileg 
meg tudja magyarázni azt a gazdasági 
osztályharcot, mely őt körülveszi és 
amelyről napról-napra hall és olvas ? 
Hát az irodalomban eljutnak Ibsenig 
vagy Tolstojig i

De a legújabb korban már a 
közoktatásügyi kormány is észrevette 

jegismertetik a tanulóval ? 
a mai tanulónak legalább

ezt a hibát, ezért az újabb tantervek 
már részben eltérnek a régi sablonos 
rendszertől, mert most már a tanár
nak nemcsak tanítani, de nevelni is 
kell. Mint halljuk, rendeletet ad
tak ki arra nézve, hogy a tanár ne 
csak az iskolában, de annak falain
kivül is figyelemmel kisérje tanítvá
nyainak magaviseletét, környezetét. 
Különösen az osztályfőnökök köteles
ségévé tették, hogy a diákok szállá
sait időszakonként látogassák meg.

Igen okos intézkedés, mely főleg 
az idegenbe szakadt diákok szigorúbb 
felügyeletére irányul s módot ad a 
tanárnak arra, hogy necsak az iskola 
padjai között, de az életben is irányí
tani, hajlítani, nevelni tudja a fiatal 
és még mindenre hajlítható tanulót.

Ma már a puszta elméleti okta
tást összekötik a praktikus szemlélte
téssel. miuélfogva mindközelebb jutnak 
a való élet követelményeihez. És igy 
is van az helyesen, mert az iskolának 
az élettől nem szabad elzárva lenni, 
nehogy meginficiáljon bennünket. Mert 
nekünk arra van szükségünk, hogy 
megismerjük az igazságot, ha mind
járt az iskola falain túl is, mert igaz 
az, amit Goethe mond: „Fődolog, 
hogy olyan lelkünk legyen, amely az 
igazságot szereti és bárhol találja, ma
gába vegye.“ Az iskola akkor teljesiti 
jól föladatát, ha az életnek nevel.

Kartellek.

Régi igazság (de azért mindig uj ma
rad), hogy a jómódúak, a gazdagok telhetet
lenek. Amijük van, ami megadatott nekik, 
azzal be nem érik, az kevés, hanem egyre 
többet és többet kívánnak. Semmi se sok 
előttük és a több is, kevésbé nyugtatja 
meg őket. Értjük, méltányolni tudjuk, ha 
tömérdek pénzzel, nagy vagyonnal megál
dottad azért óhajtanak és áhitanak egyre 
többet, bogy a feleslegüket is, miként 
vagyonuk egy hányadát, a jótékonyság, a 
humanizmus oltárán áldozza;, embertársai 
kát támogatják, segélyezik, igaz tetszésünk
kel ta'á'koznak, ha a tehetősebbek jstápol- 
ják, fölkarolják a lesujtottakat, a szeren
csétleneket ténykedéseik, cselekedeteik 
rugóját nem a rut egoizmus képezi unos- 
untalan, hanem a nemes önze lenség.

A kartellek dicső lovagjai nem ösmernek 
altruizmust, holt fogalom előttük a jóté
konyság, irgalom és könyörület, nem tudnak 
és akarnak emberségesen érezni és gondol
kodni, minden tettük, lépésük a legocimá- 
uy.bb önérdek undorító mezét viseli, egy 
szent célt ösmernek: a saját zsebüket, 
ami ezenkívül esik, as nem érdekli őket, 
az idegen előttük.
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Egy (lép napon összeáll egy csomó 
vagyonos gyáros, nagy vállalkozó s barna*  
rosan kartellt, ringet, trösztöt csinálnak, 
mely alatt értendő, hogy bisonyos kelendő 
oikknek, kapós portékának árát tetemesen 
felsrófolják, mert nekik úgy méltóatatik 
tetszeni, mert ők as urak, áruikra ráutalva 
vannak as emberek és mért ne keressenek 
még többet a ssegény gazdagok, mért ne 
táplálhassák, hizlalhassák erssényeiket, mi
kor nincs akadály.

így teremtődnek nap-nap után a 
kedves kartellek, még pedig a legszüksé
gesebb, légnél! ülöahetetlenebb árucikkek, 
nevesetesen 1 élelmiszerek körül. És est 
egyes-egyedül a ssegény, ssükes viszonyok 
kösött élő emberek szenvedik meg, as ö 
bőrükre, ssirjukra megy ss egéss mahiná- 
oió, nekik kell némán és szótlanul tűrni a 
kartell-lovagok ssessélyeskedéseit, mert 
kénytelen-kelletlen ráutalva vannak asokra 
a oikkekre, mert ssükségesek a háztartáshoz.

Nem tehetnek as ellen a basánk odáz 
ellen semmit. As urak, a pénzes zsákok a 
markukba röhögnek, mert jól tudják, hogy 
portékáikat^boykottálni nem lehet: akár
minő drága árt szabnak, megvásárolják a 
szegények is, mert muszáj.

Ami a legelssomoritóbb a dologban, 
hogy e kartellek idegen államokból, főleg 
Ausztria felöl fujdogálnak hozzánk, a mi 
pénsttnkre, a mi vérünkre, a mi kizsákmányo
lásunkra utazván, és mi karbatett kezek
kel türjttk ízen önkényeskedéseket, tehe
tetlenek vagyunk esen invázióval ss< mben, 
ide-oda hagyjuk magunkat rátcigálni, de 
nem vagyunk képesek sikeresen megküz
deni a legveaaedelmesebb ellenségünkkel, a 
rajtunk élősködő kartelekkel.

Nem csoda, ba annyi a szegény föld
höz ragadt ember és nem csoda, ha egyre 
jajvessékelnek, siránkoznak ; ok nélkül nem 
teszik, mikor a legtöbb ok ; as általános 
drágulás.

Itt volna az ideje, hogy as illetékes 
tényezők erélyesen vennék kezükbe ezt az 
ügyet, a módját ejtenék valahogy snnak as 
áldatlan ateszélyeskedéBnek és önkényke- 
désnek, mely a gazdag gyárosok és vállal
kozók kartellkötőedi játékaiból áll.

A tiidöbetegfiondozó intézetekről-

Most, amidőn serényen folynak az 
előkészületek, hogy a lévai tttdöbeteggon- 
dozó intézet működését ez év őszén meg
kezdje, nem less érdektelen e lap olvasói 
előtt annak rendeltetését s berendezőiét 
ismertetnem. Szükségessé teszi ezt azon 
kapocs, amely ilyen emberbaráti intézmé
nyek a a közjótékonyság közt fennáll, mert 
városunk s környéké társadalmának támo
gatására és érdeklődésére sokkal inkább 
szükségünk van, mint a közjótékonyság 
filléreire.

Koch Kóbort korszakos felfedezése 
után nagy gyorsasággal épült ki a tüdővész 
egéss kórtana. A gümőkór fertőző volténak 
felismerését csakhamar követte gyógyítha
tóságának felismerése s a gyógyítás mellett 
mind nagyobb fontosságra tett szert a 
betegség megelőzése. As állam és társada
lom jóvoltából ma már különféle intézmé
nyek (kórházak, szanatóriumok, gondozó
intésetek, üdülők stb.) áimzk a tüdőbetegek 
rendelkezésere, de a tüdövéss leküzdésének 
terén kétségkívül a gondozóintézetek mű
ködésé az alapvető, mert ezek a küzdelem 
központjai. Rendeltetésüket Lukács György 
ékként körvonalozza :

,,A dizpenzaire felkutatja a tüdőbete
geket és saját otthonukban gondozása és 
ellenőrzése alá veszi őket, sőt rajtuk kívül 
velük egy háztartásban eiö családtagjaikat 
is. A dispenzaire kitanitja a beteget és 
hozzátartozóit a tüdő vész lényégéről, fertőző 
voltáról és a védekezés módozatairól, 
javítja lakás és élelmezési viszonyaikat, 
gondoskodik otthonuk tisztántartásáról, 
fertőtlenítéséről, megfelelő munkaalkalmakat 
szeres nekik, igyekszik az arra szoruló 
betegeket szanatóriumokba, üdülőkbe, kór
házakba elhelyezni.**  íme egész sora az 
emberbaráti tevékenység legbálásabb fel
adatainak, amelyek csak nyernek jelentősé

gükben, ha megfontoljuk, hogy a tüdővész 
nem akkor ragadja el övéiktől a betegeket 
midőn az élet energiája kimerült, hanem 
munkaerejüknek teljében. Hogy mit jelent 
a betegek felkutatása és kioktatása a kór 
tovaterjedésének szempontjából, azt bőveb
ben fejtegetnem felesleges ; a lakás és 
élelmezési viszonyok javításának, a tisztaság
érzék emelésének előnyei kézenfekvők. 
Gondoljunk csak arra, hány emberéletet 
mentünk meg azáltal, hogy a fertőzés 
veszélyének kitett gyermekeket környeze 
tűkből kivesszük; gondo junk arra, hogv 
az újra munkaképessé lett s kellőleg kiok 
tatott tüdöbajoBok megfe'elö munkaalkalmak 
mellett miként veszik fel újra munkájukat 
s a mozgalom nemzetgazdasági előnyei is 
világosak lesznek előttünk. Mert mindet, 
betegség közt a tüdővész a szegénységnek 
leggyakoribb forrása s ami a legssomorubl., 
a beteg g akraD átviszi a betegség csirái 
a családtagjaira is. Mindezek eléggé mutat
ják, mekkora veszélyt jelent a tuberkulós: 
a közjólétre.

Még valamit a gondozó intézetnek a 
jótékony egyletekhez való viszonyáról 
Mivel nemcsak arról van szó, hogy a 
szegényaorsú tüdőbeteg ingyen orvosi ren 
delésben részesüljön és ingyen gyógysze
rekkel láttassák el, hanem jobb higiénikus 
viszonyok közé is kell öt helyezni, igénybe 
vehető a jótékony egyesületeknek — már 
különben is fe'ajanlott segítsége. Hogy 
fogalmat alkothassunk magunknak azon 
ijesztő lakás higiénikus viszonyokról, ame
lyekkel néha a tüdővész elleni küzdelembou 
találkozunk, ideiktatom Kabnow egyik 
statisztikai feljegyzését: 386 tüdőbeteg
együtt aludt 947 o m gümökóros egyénnel 
és a sok száz közül csak 46 betegnek volt 
as egészségesektől elválasztott lakóhelyisege. 
A gondozó intézet a hatóságok jótékony
sági osztályaival és ezen egyletekkel állandó 
összeköttetést tart fenn es a helyszínen 
szerzett tapasztalatai alapján szolgáltatja ki 
azokkal karöltve a fehérneműt, ruhát es 
éle.mistereket (húst, tejet, tojást stb.), ahol 
arra szükség van.

A segélyezés mérvét, a rendeiöorvos 
és gondozónő munkakörét s általában a 
dispensaire működését más alkalommal fo
gom ismertető.

Dr. Laufer Lipót.

TÁRCA.

Üzenet
Kezed ba gyengéden bomiukumra tennéd,
▲ búi, a fájdalmat onnan mind levenuéd.

Ha szemed sugara ss mentbe rag.ogna, 
Fájó könnyet többet dehogy is hullatua.

Lelked ba szeretné szomorú leik-inét,
Nem élnék én másnak, egyedül csak neked.

De, hogy imáimban mit iisenek nektd,
Ugj-e, te uem ballcd ? upy-e te nem érted?

Büszke, gögös lelked uem érzi, nem tudja, 
Egy édes álomnak, bogy less siranéjn.

S. f. €.

kz ócska házban. . .

Gaál doktor tréfásan kiáltott a hango
sodé, sötét éjszakába :

— Fiúk, a mai éjt átlumpoljuk együtt. 
Elindultunk, mintegy öt tagból álló 

társaság, csupa jó cimbora. Sorra bekuk
kantunk as utunkba eső kávéhásakba, de 
egy se felelt meg ssessélyes hangulatunknak. 
As egyik lármás volt, a másik ssomorú, a 
harmadikban a kasssirnö nem tetszett —- éa 
igy tovább... Gaál doktor hirtelen megállt 
egy óeaka, kopott bán előtt, A sáros utcára 
a kávéhás homályos gázlángja világított ki, 
hosszú, fényes osikot vájva as elhagyott 
külvárosi ssük sikátorba. Hirtelen elha
tározással kiadta a döntő ásót:

— Fiúk I . . az ejt — itt mulat
juk át . . .

Belépünk. A cigány egy régi, tört 
hegedűn valami bús nótát búsotl. . . A 
falak kormosak voltak, a padló piszkos, 
foltos. Az asztalok körül erősen dezoletálf, 
kifestett lányok ültek, ajkukon hangos 
kacaj, szavuk mámoros, üres. . .

Jókedvűn lármás volt a lég, de mégis 
mintha fizetett mosoly lett volna mindaz. 
Cognacot rendeltünk A doktor lassan 
szürcsölgette, miközben kezére támasztotta 
fejét s merőn vizsgálta »z ódon falakat, a 
lepattogzoti, színes aranyozást, majd lassan 
ránk nézeti s monoton, akadozott hangon 
besaélni kezdett;

„E házban nyomorogtam át az én fiatal 
éveimet. Tanultam, küzdöttem folyvást, 
futottam as ábrándok után a árnyképeket 
űztem folyvást.

Szegény voltam még akkor nagyon. 
Napokig meleg ételre sem jutott, kályhám 
hideg merevséggel bámult szobám dermesztő, 
zord hidegébe. A regi ház udvarán sokan 
laktak, — egyszerű gyári munkások mind, 
kik kösnapoton dolgozni járlak s ünnepna
pokon pálinkás fővel lármázták fel az 
éjjeli nyugalmat. Az udvar mag.a, sötét 
falakkal volt körülvéve, piszkos, szemetes 
volt, a keresztttl-kasul húzott kőteleken, 
örökösen tat ka, kimosott, párolgó ruhadarab 
száradt.

A napi egyhangúságot a gyerekek 
örökös civódása tette élénkebbé csupán.

A szobaasszonyom mosónő volt, a lá
nyát Erzsinek hívták . ‘ .

Nem mondhatni szépnek, inkább érde
kes volt, ö képviselte a munkás udvarban 
aa arisatokraciát. Varrodába járt, ujjai fi
nomak voltak, — saiies szallagos, tollas 
kalapot is hordott. A nyomorúság ismerte 
tett meg vele, a rettenetes tél fagyos 
hidege ... Az ő szobájukban meleg volt 
mindig, meleget ebédeltek mindennap. . 
Náluk voltam mindig, vele beszéltem ui 
az én álmaimat. . . as övéit. . . kettőnkét...

As anyja előbb kurtán bánt velem, 
mikor megtudta, hogy abg pár hó vál» - t 
el már utolsó vizsgámtól, — belenyugot" 
sőt kezdet is büszke lenni rám. . ,

A mi barátságunk pedig egyre szóró;- >> 
lett, s mikorra tavasz lett s rügy- 1 
kezdtek a vén udvar akácfái, — ah- 
beliek mind tudták már ami dolgainkat. .

Én mámoros boldogságomban Erz 
helyeztem minden lány fölé, — »»t hit 
hogy ö aa egyedüli, az egyetlen, ki 
tud érteni. . . Ü össtönsött tanulásra to - 
vást, ha csüggedtem, szava vigasztalt meg. . 
És én szedtem kamatjait dúsan az ő áld 
jó hiszékeny lelkének . . .

Anyját biztat' uk, hogy összekelü 
caak megélni tudjak a magam lábán e*..  
azer. . . Pénzzel is segitettek. Erzsi éjjé - 
két varrt át, hogy csak több jusson n 
kém , . .

Szegény, Szegény leány I . .
8 mikor gyakorló orvos lettem, kezd.
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Különfélék.
_ Megélénkült a város. Múlt 

pénteken és szombaton ismét élénkek és 
fu almssabbak lettek a város utcái. Kivált 
g .Sséchenyi-utoa, amelyben vagy amelynek 
t .umszédságában vannak : a főgimnázium, 
£ polgári, elemi leány, — a r. k. és a reí. 
e;..,oi iskolák. Idegenek jöttek — mentek s 
vezették a fiukat és leányokat beiratásra, 
íiUely a legtöbb iskolában a mai nappal be 
j. .,ss fejezve; azután megkezdik as új 
( .évet, amelyhez úgy a tanítóknak, minta 
tI ulóknak erőt, egészséget és buzgó kitar- 
t,, t kívánunk.

— Közgyűlés. A Lévai C»sinó f. évi 
tember 7.-én délután 5 órakor saját 

h. .iségében rendkívüli közgyűlést tart, 
Keidnek tárgysorozata a kővetkező : 1. Az 
ig.zgató és aligazgató lemondása folytán 
et. i állások betöltése. 2. Az átalakításra 
ns.gszat azott 5000 koronának 6000 koro
ngra leendő emelése. 3. Megbízatás a kö - 
csen kötvény kiállítására es az összeg 
felvételére. 4. A casinó helyiségeinek bábu
tól ozására a házalapként kezelt 3300 kor. 
átengedésére. 6. Egyéb esetleges indít
ványok.

— Hadgyakorlatok a szomszéd 
balt. A m. kir. pozsonyi IV. konvédáerülel 
csapatainak es évi őszi fegyvergyakorlatai 
nagyrészt Hontmegye területén fognak le
zajlani. A besztercebányai 16. bonved gy. 
ezred ezredgyakorlatait m. bó 23.-tól 30.-ig 
Ipolyságon tartotta. A nyitrai honvéd gy. 
ezred ezen idő alatt Szántón és Hévmagya- 
radon gyakorolt. A 16. ezrednek múlt hó 
28.-án volt a harcszerü lövészet fögyakoi- 
Uta éles tölténnyel as Ipolyságtól délre 
fekvő hegyek között. A 14. ezred Nadas 
melleit tartotta a lövészetet. 31-től szep
tember 2.-ig a két ezred között dandár
gyakorlatok tartatnak Lontó és Ipolyság 
között, mely gyakorlatokhoz a cs. és kir. 
b. huszárezred 4. szasada és a 13. ágyu- 
esred 2. osztálya f. hö 28.-án érkeztek be 
és pedig fél sszzad huszar es 1 agyúüteg 
Ipolyságra, ugyanannyi Magyart ara. A 
daudárparancsnok Lontór. lesz. Szeptember 
3.-án a dandár Esztergomnál átkel a Dunán 
es reest vesz a cs. ób kir. 5. hadtest 
sárógyakorlatain, melyek Esztergomtól délre 

szeptember 4. és 6. napjain zajlanak le. 
Innen a 37. honvédhad-nztály, mely a 
pozsonyi 13. a trencsér 15. valamint a 
nyitrai 14. és a besztercebányai 16. honvéd 
gy. ezredből, a cs. és kjr. 5. huszárezred 
4. ób 6. századából, végül a 13. ágyuezred 
bői és az 5. tarackezred 1. osztályából fog 
állaui, ismét a megye területére jön és 
Szalka, Ipolyság között hadosztály-gyakor
latokat tart. Szeptember 12—15.-ig a 
budapesti I. houvedkerulet csapataiból 
alakult ^40. gyaloghadoszUiy és a fentem- 
iitett 37. gyaloghadosztaj között badtest- 
gyakoriatok lesznek a Vacs, Hatvan és 
Balassagyarmat közötti telepen. Szeptember 
15.-en letuvás, aztán a csapatok részint 
gyalog menetekben, részint vasúton állomás
helyeikre vonulnak. A tartalékosok szep
tember hó 19.-én szerelnek le.

— A F. M. K. E uj elnök* *.  A 
Felsőmagyar országi Kösm.selodési Egyesü
let elnöke l)essew(jy Emii gróf tudvalévőén 
lemondott állásáról. Szeptember hó 17.-én 
tartja az egyesület városunkban ez évi 
közgyűlését, melynek legtöbb tárgya az 
elnökválasztás. Ebben az ügyben augusztus 
hó 31,-en délután az egyesület igazgató- 
választmánya bizalmas értekezletet tartott 
Budapesten Ihuróczy Viinos tzamszéki el
nök, az egyetmet örökös tiszteletbeli elnö
kének veretesével. As igazgató-valasztmany 
Kürthg Lajos báró főispán, Mailáth István 
alispán, Zongor János földbirtokos és üsz- 
troluczkg Miklós nyug, iöupan felszólalása 
után elhatározta, hogy az egyesület elnö
kéül a közgyűlésnek (Jrausz Istvánt, Nyit- 
ravármegye főispánját fogja ajánlani.

— Eljegyzés. Ifj. Aliim Ödön, váro
sunk főjegyzője mull hó 27. en váltóit 
jegyet Aranyosmaróton Balogh Zsuzsikával, 
dr. Bottka Győző közjegyzőnek kedves uno- 
kahugaval. — Boldog megelégedést kívánunk 

I az uj jegyeseknek.
— Tűzoltó nap. A „Magyar Orszá

gos Tűzoltó Szövetség*  azon keresse! 
fordult a közok.aiauügyi miniszterhez, hogy 
a tűzoltás fontos ügyének megismertetese, 
valamint a gyermekek s közvetve a nép 
érdealödesenea a tűzoltóságok szervezése 
es működésé tele terelése céljából rendelje 
el aa iskoláknak egy 'iiioltó-nap tartásai. 
A belügyminiszter megengedte, hogy 1. hó 
24-, 2b- ez 26 ik uapjau az ország összes 

városaiban és községeiben tűzoltó-nap tar
tassák és e napokon a szövetség a Tűzoltó- 
Otthon javára gyűjtést rendezzen.

— A pozsonyi kir. tábla uj elnöke. 
A király a kúriai tanácselnökké kinevezett 
Bhorer Miklós dr. helyébe a pozsonyi kir. 
Ítélőtábla elnökéül Küchler Gyula korona- 
ügyészi-helyettest nevezte ki.

— Közgyűlési meghívó. A lévai 
főgimnázium segélyaö egyesülete a könyv
segélyezések ügyében 1911. szeptember 4.-én 
délelőtt 11 órakor közgyűlést tart, melyre 
a tagokat ez utón is meghívja Léva 1911. 
aug. 31. az igazgatóság.

— A tizkoronás bankjegyek sza
porítása. Az uj bankszabadalom érvénybe 
lépésévé! tudvalevőleg a tizkoronás bankje
gyek szaporítása is kapcsolatban áll. Így 
remélhetőleg megszűnnek azok a panaszok, 
amelyekét a nzkoronások csekély száma 
tekinteteben állandóan hangoztatnak a bank
kötökben. Hír szerint a jegybank főtanácsa 
e napokban ülést tart, amelyben megálla
pítja azokat az intézkedéseket, amelyek a 
iizkorouások szaporítására vonatkoznak.

— Tanítói gyűlés. „A Léva-vidéki 
róm. kath. népnevelők egyesületéinek 
központi választmánya szept. hó 9.-én, dél
előtt 10 órakor, Léván, a róm. kath. elemi 
fiúiskola irodájában gyűlést tart, amelynek 
főtárgya aa október hó folyamán megtar
tandó évi rendes közgyűlés tárgysorozatá
nak megailapitása.

— Anyakönyvvezetői kinevezés. 
Vármegyénk főispánja a garamszentbenedeki 
anyakönyvi kerületbe Suhajda János ottani 
gyogyszersszt teljes hatáskörrel anyakönyv- 
vezetó-helyettesse kinevezte.

— Játék a fegyverrel. A múlt na
pokban Lekéren lakodalom volt egy toldmi- 
ves családnál s mint ilyenkor Bzokás, — 
de mindeneseire rossz szokás, — a legények 
revolver-durrogatással frissítették a banda 
zenéjét és jó kedvüket, Kotos József nevű 
legényke is kapott a kezebe egy revolvert 
s egyszer szerencsesén ei is sütötte. Má
sodszor azonban uem akart elsülui, reá 
tette térdére es meg akarta igazítani a 
ravaszt. Ekkor a pisztoly elsült es a go 
lyója Kolosnak a hasaba turódott, súlyosan 
megsebesítvén öt, — jelenleg a köakOrház- 
ban ápolják, — Mikor fog már leszokni a 
nép erről a lakodalmi lövöldözésről i 1

lem magasabb társaságba járni, barátaim 
lettek, kiköltöztem abból az ócska házból, 
mert rettegtem, hogy barátaim közül egy 
ejö hoszám s a társaságukban megtudják, 
hogy as utolsó negyedben, szűk sikátorok 
közt, egy csomó piszkos, beialaaott mun
kászubbony közt lakom.

A városba mentem. Jövedelmem volt 
már valami . . . Egypárszor még kimentem 
Erzsihez. A régi időkről beszélt folyvást,... 
az almokról, . . . aa akácokról . . .

Mikor már megismertem más lányokat, 
eiökolö, fényes társaságból, — egyszerre 
kezdtem észrevenni ott a külvárosi hasban, 
azt a közönséges mindonnapiasságot, . . . 
■sí az alacsony egyszerűséget, mindent, 
mindazt, mit nem láttam azelőtt . . .

Kezdtem elmaradozni. Hetek múltak 
el a ugatásaim közt. , . Azt mondtam, so
* munka, nem érek rá . . .

Akkor a lány jött. Mit bántam ezt I 
Az - .nekem nem ártott. És neki ?

Nem törődtem vele ■ . .
Hosszabb ideig volt nálam. A baráta- 

'm> azt mondtam, hogy a lakásom tartja 
remiben, a házvezetőnőm . . .

" izetett cseléd — és semmi más I .. 
“ösiöltem barátaim előtt, hogy olyan egy- 
sze.ü, olyan igénytelen, olyan senki . . .

Mikor elhelyeztek, nem is szóltam 
neki, — egy pár forintot hagytam neki 
csupán . . , Évek múltak el, el is feledtem
•• egész históriát, — mikor egyszer talál
koztunk még ... Az esküvőm voit akkor.

Valahogy megtudta, eljött, — de, hogy 
nézett ai. . .

Hova lett az a régi egyszerűsége ? . . 
Hova tűnt arcáról az a lányos naivsag, az 
az üde hamvas pír ? . . Szemeink találkoz
tak egyszer. Arca Bápad’. volt, ... szemé
ből két nagy könny gördült ki. . .

Azóla se latiam.
Barátaim ast mondták : elzüllött, az 

ejjeli lebujokat járja*  . - .
Gaál doktor telb pintette cognacját, 

azután kérő hanggal U.iattal
„Bocaássatok meg, hogy ily komor 

történetet mondtam el, de úgy éreztem, 
bogy összeroskadok hirtelen támadt
emlekek súlyától, ha el ; em mondanám** ...

Fizettünk. Far perc aulva kint voltunk 
a sötét éjszakában. Sietve mentünk tova, 
s a sikátor sarkán Gaa doktor mégegyszer 
szótlanul visszanézett, i “án, hosszan, bo- 
csánatkérön arra a sötét, ócska házra . . .

Eerenozy Paula.

Hangulat.
A nyomdáién.

Irta 1 Sz. Hromkovits 6y«zö.

Merengve nézem a kis betűszedőt. Es 
a gyerek a gondolatok ügynöke. Foltos 
blúzában egy kristáiylencse, mely világgá 
szórja az eszmék sugarait.

Apró fiókokból apró rudacskákat il
leszt egymás mellé. Gyors ütemben, sok 

fáradsággal végzi munkáját. A betűket 
szavakká, a szókat mondatokká rakja; de 
nem ismeri sem a szavak értelmét, sem a 
mondatok tartalmát. Gepiesen működik, 
nem keresve, hogy üres polyvát csépel-e 
as Író, vagy súlyos buzaszemet.

Es a kis ember olyan viszonyban áll 
az iróv.l, mint a vezeték a villámmal, 
vagy mint a sugár a napvilággal. Nála 
nélkül megszűnnék as Írók távolhatása.

Lába izgatottan veri az ütemet, karja 
idegesen nyúl a szedöláda felé, ujjai láza
san keresik a belüket, mintha őt érné 
először az az eröfolyam, melyet as iró 
lelke kilökött magából a mintha benne 
menne véghez as a csodálatos erömütani 
megosstás, mely egy gondolattal millió em
bert termékenyit meg.

Ha es a kis ember félbehagyná mun
káját : a nagy civilizáció kereke állana 
meg. Ö hozza napvilágra as Íróasztal 
homályából az emberi nem haladását a tu
dás által. As ö munkája által éled a szere
tet tűse és puBStit a harag lángja.

Romba dőlhet minden város, széteshe- 
tik minden intézmény, fölrobbanhat minden 
iskola : de ha megmaradnak azok a sorok, 
melyeket a totüssedö rakott össze, akkor 
semmisem veszett el, mert egyetlen nemze
dék fel tudja épiteni mindazt, mit a száza
dok nehézkes fejlődése hozott létre.

Amit a betűszedő csinál, as nem egyéb, 
mint as emberi nem gondolatainak és érzel-
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— Rendkívüli közgyűlés. Varme
gyénk törvényhatósági bizottsága f. évi 
szeptember hó 5.-én, kedden, délelőtt 11 
órakor rendkívüli közgyűlést tart, amelynek 
tő tárgy a Ver Bee város aa obstrukició elleni 
átiratának tárgyalása lesr. As állandó vá
lasztmány az előző napon, holnap, délután 
3 órakor tart gyűlést,

— Kisipari kiállítás. A folyó hónap
ban Budapesten kisipari kiáditás less, ame
lyen a forgalomban levő kisipari cikkek, a 
rokoniparok oikkei és a segédeszközök 
kerülnek bemutatásra. Program és szabály
zat a besztercebányai keresk. és iparkama
ránál betekinthető.

— Kántorválasztás. Zsitvabesenyön 
a múlt napokban néhai Veszély István volt 
kántortanitó helyére László nevű fiát egy
hangúlag választották meg kántortanitónak.

— A portómentesség kérdése. A 
kereskedelemügyi minisztérium utasítására 
a pos'a- és távírda vezérigazgatóság elren
delte, hogy a postahivatalok folyó évi szep
tember hónap 25.-ikétöi kezdve és 14 napon 
át a portómentesen feladott küldeményekről 
különleges célokra adatokat gyűjtsenek. Ez 
aa intézkedés összefüggésben van a portó
mentesség revíziójával s a további intézke
dés lesz, bogy lényeges korlátozás vagy 
éppen teljes megszüntetés álljon be ebben 
az intézményben, amelyet már csak nehány 
postaintézet tart meg fenn s akkor is igen 
szűkre szabott korlátok között. A postain
tézet évről-évre hatványoaódó munkával 
van terhelve apói ómentesség révén s foly
tonosan nagyobb méreteket vesz fel ea az 
ingyen szolgáltatás.

— Másodvirágzás. A róm. kath. 
elemi fiúiskola udvarán két fiatal vadgesz
tenyeka nehány nap óta tejes virágdíszben 
pompázik.

— Tanító-választás. A lévai izr. 
hitközség iskolaszéke múlt hó 31.-én a 
megüresedett tanítói állasra Erdős Ignác 
nyergesujfalusi gyári tanítót választotta meg.

— Törvény az élelmiszerek ha
misításáról. Örömmel tölthet el mindenkit 
az a tudat, hogy már kész az uj törvény
tervezet, mely az élelmÍBzerhamiaitíiBt lesz 
hivatva ellenőrizni és lehetetlemé tenni. 
Állítólag szeptemberben egy ankét fogja 
rajta az utolsó simitátt megtenni s aztan a 
képviselőház elé kerü>, hogy lehetőleg még 

meinek elraktározása. Amíg munkája van 
neki, addig egy kiáltás sem hangzik el 
visszhang nélkül s egy igazság sem enyészik 
el megfogamzás nélkül.

Foltos blúzában megbecsüljétek a 
betűszedőt, mert mig szemeit erőltetve, 
idegölő sietségben a gondolatokat közkincs- 
osé teszi: azalatt az ólomrudacskák 
porából minden leheletével egy-egy parányi 
méreg rakódik tüdőjére.

Minden pályának megvan a maga 
emelkedése, csak az övének nincsen ; mert 
minden pályán mosolyog a végcél as elér
hető önállóság reményében — csak a 
betűszedő van arra utalva, hogy élete vég
percéig idegen járomban, idegen kenyeret 
egyék.

Ne találgassátok.
Ne találgaanátok mindig, 
Hogy mi bánatom van? 
Miért járok olyan búsan, 
Árván, elhagyottan.

Óh annyi, annyi tönkrement remény, 
Meredt reám az élet tengerén.
Ne kérdezzétek : merre szállók el.
Ne kérdezzétek I ajkam nem felel.

Ifjú vagyok, de annyit éltem én I
Jobb lesz pihenni a sir fenekén. . .

X í- €.

ez évben törvénnyé váljék. De azután 
legyen ám gondoskodás arról is, hogy a 
végrehajtás ne maradjon Írott malaszt, 
hanem tényleg vitessék is keresztül teljes 
szigorral a törvény.

— Az uj ipartörvóny. Az uj ipar 
törvénynek a házalásszabáiyosásáról, vala
mint aa építőiparról saóló két törvényjavas
lata elkészült. Ezt követik : A keresk. 
alka'm.zottak viszotyairól, a magáutisztvi- 
se'ök nyugdijáról, a munkaviszony rendezé
séről szóló törvényjavaslat, mely u'óbbi 
esetleg több törvényből fog állani, körül
belül a következő beosztással : gyári tör
vény, sztrájktörvény, a munkaviszony ren
dezése a kisiparban és a gyáriparhoz nem 
tartozó többi iparcsoportokban. Ha ezek 
elkészültek, következik az iparhatóságokról 
szóló törvényjavaslat és végül a mai tör
vény revíziója, amely ha a fönnebbi fejezetek 
belőle önállósítva kiemeltetnek, már nem 
nagy munka lesz és főleg a képesítés és az 
ipartestületi hatáskör revíziójára fog szorít
kozni. Ez az óriás munkaanyag valószínű
lég egy éven belül elkészül.

— Elmarad az ellenőrzési szemle. 
A honvédelmi miniszter a közös hadügy
miniszterrel egyetérlöleg körrendeletét in
tézett az ország összes törvényhatóságaihoz, 
amelyben arról értesíti, hogy úgy a közös 
hadsereg, mint a honvédség nem tényleges 
állományú legénységének el’eoörzési szem
léi elmaradnak. A tartalékos tiszteknek és 
tisztviselő, valamint badapródjelöltekoek és 
hasonló állásunknak szemléje azonban az 
eddigi módon ez évben is meg fog tartatni.

— Újfajta járvány. Dacia több vi
dékén szokatlan járvány lépett fel. A beteg
ség a bátgerircet támadja meg es súlyos 
eseteiben bénulással jár. A baj csodálatos
képen küiÖLÖsen a gyermekeket támadja 
meg s már több száz serdületlen koiú 
esett áldozatul. A kormány védő intézkedé
seinek eddig nincs meg a kívánt hatása.

— Segítség a bajba juiott vidéki 
pénzintézetek agaimra. A Politikai Híradó 
autentikus forrásbó. a következőket jelenti; 
Pénzügyi körökben igen kellemes meglepe
tést keltett, az az akció, amelyet a Pénz
intézetek Országos Egyesülete egyik nagy 
bajba jutott vidéki pénzintézet (a Dévai 
Hitelbank) érdekében kezdeményezett es 
amely igen nagy sikerrel járt és örvendetes 
jelet latjak annak, hogy a kormányok a 
jövőben is kelő figyelmet es érdeklődést 
fognak tanúsítani az ország vidéki pénzin
tézeteinek támogatása es megmentése 
iránt. — A közelmúlt napokban egyik 
legelőkelőbb budapesti pénzintézet, a Ma
gyar Pénzintézetek Központi Hitelbankja 
vette kezebe a szanálási akcót es azok a 
tárgyalások amelyeket ezen intézet vezér
igazgatója, Qyenes Lajos a Péuzintéz tok 
Országos Egyesülésének vezetőjével, dr. 
Hantos Elemei- orczággyüiesi képviselővel 
karöltve végzett, fényes eredménnyel jártak. 
A válságba jutott vidéki pénzintézet betét
jeit a teljes összegükben garantálták és 
akik a vistzstizetest kívánták, azoknak 
rögtön folyósították. A Magyar Pénzinté
zetek Központi Hitelbankjának ezen nagy
siket ü akciója reményt és biztatást nyújt 
arra, hogy zváiságba jutott vidéki pénzin
tézetek kellő lamogaióra es istápolóra 
találnak abban a bankban, amely a magyar 
pénzintézetek eidekeit szolgaim hivatva van.

— Elmarad a Hangya kongreaz- 
szusa. A üanyya igazgatósága elhatározta, 
hogy as október hő második felere terve
zett szövetkezeti kongresszust ezideu 
nem tartja meg. Ugyanis a szövetkezet 
kötelekébe tartozóknak már volt alkalmuk ez 
évben összegyűlni a Magyar G.zd.szsövet- 
seg kecskeméti gyűlésen. Ezenkívül a 
Magyar Oasdaszővetség szeptember hó 
2Ö.-eu Lúgoson, szeptember hó 28.-án pedig 
Baatmáiott szintén nagygyűlést fog tartam, 
melyre hivatalosak a Hangya kötelékébe 
tartozó szövetkezetek is.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Tarsa r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkiméli 
a postai beküldési költségét.

A ricinus olaj használata folyton 
csökken, mert a világ legkiválóbb 
orvosai ezen sürü, utálatot keltő, ra
gadós olaj helyett a természetes 
Ferenc József-keaerüvizet rendelik_
A „Ferencz Józeeí'u-keserüviz minden 
világrészen bevált, páratlan hatásút 
semmisem bizonyítja jobban, mint 
azon tény, hogy a kórházakban majd
nem kizárólag használják mindazon 
esetekben,! amikor a betegeknek gyors, 
biztos és eltétlentil kíméletes hatású 
hashajtóra van szükségük.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet

A lévai iparos olvasókör által augusz
tus hó 6.-án tartott mulatság alkalmával 
felü üiettek ; Czibuika Rezső 4 kor,, Cser- 
Dák Itidor es Fertiáó József 3—3 kor., 
Dr. Kersek Jsuos 2 kor., Csákányi Sándor. 
Csűri Lajos Pozsony, özv. Dohány Saudorue, 
r ereuczy János, Hegedűs Bsla, Kovácsot 
Samu, Nappei Reziö, Nyemecz József, 
Nyiredy Gyula, SMnmdi József, Takács 
Mibalyue, Szönyi Sándor 1—1 kor., Kri- 
zsáuyi Sándor 70 tíll., Mészáros András 60 
iir„ Oudrejliov.es Lajos 50 fillér.

A szives adakozóénak ezúton is hálás 
köszönetét nyilvari ja,

Kucsera József, 
a vigalmi bizottság eluöke.

Irodalom és művészet.
Kultúra. Ennek az igazáu modern és 

nemes értelemben vett modern folyóiratnak 
a 10.-ik szama is megjeleut es gazdag, 
ertekes tartalmával, valamim hallatlan pa
zar kiál.italával bebizonyítja azt, hogy a 
monarchiának legtökéletesebben szerkesztett 
és leggondosabban illusztrált lapja. A Ku - 
túra az egyetlen magyar szépirodalmi es 
művészeti lap, ameiy atnidslva az ellentete
ket, az igazi modern magyar irodalma', 
adja, menteu az ultrimodernek tuizása.lni 
es a maradiak meggyökeresedeit nehézkes 
oegenöi. Es eppen ea az oka auuak, hogy 
a kethutenaiui megjelenő gyönyörű tolyo 
irat mind uagyobb ea nagyobb o.vasúkért 
hódit. Aa Amou Vimos Bzera-eszieseteu is 
a hőt ig Gusztáv es Fia köuy vsiadoctg 
áiadatsban megjelenő Kultúra minden hó
nap lü.-ón es Hó.-én jut az előfizetők ke 
tehet, Előfizetési ára negyedévre b korona.

Tanügy.
A keresk. tanonciskolái beiratások szép 

3. 8. es 10. eu dile.öti, */,  11 —12 óra közt 
a varos r. katb. tiu elemi iskolájában esz 
közöltéinek. Beírásnál minden tanom 
felmutatni köteles mull évi isiolai bizonyt - 
váuyái. Kitöltés caijaböi Eileuörzö-köuyvec 
két hoz magúval. Ugyanekkor fizetned 
elbö-televi tandíj : 12 korona. A beiratkozz 
a piúuaidőa lauoucokia is kötelező. A lant 
ll.-en délután 5 órakor nyiltatik meg.

Léva 1911. aug. 28.
Az igazgatóság.

Léva ipiaciárzk.
Kovatve»etö ; Dr. Horváth Qyula rendörkap tány

Búza m.-múzsánként 20 kor. 60 fili. — 
21 kor. 40 Kétszeres 17 kor. — fili. 18 
kor. — fili. — Rozs 14 kor. — fili. 16 kor.
— fili. — Árpa 14 kor. 40 fili. 16 kor. 
Zab 15 kor. 60 fii). 16 kor. 40 fili. 
Kukorica 18 kor. — fili. 19 kor. — fii-
— Lencse 24 kor. | fili. 25 kor. — fii). — 
Bab 19 kor. — fül. 20 kor. — fili. — 
Köles 12 kor. — fili. 13 kor. — fili.

Oudrejliov.es
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi ang.. hó 27-tól 1911, évi szept. hó 3-ig.

Születés.

A szülői neve 0) o

8.° bfi

A gyermek 
neve

János Varga Mária fiú János
K„ »nyi Ignác Lovas E. fiú Gyula
Ií/c i Vilmos Htumaiin M- fiú Art húr;

Halálozás.

id elhunyt neve Kora A halál oka

hóna László 2 éves Tüdőgyulladás
Komlósi Aranka 7 hó Bélhurut

Nyilttér.

Enyhe, oldó báíirsti n n <; 7 < 1 r: 1, fnéF2tés 
xí-varokban is 19 ii'ó fltiutd <|j«li iövt'lo 
menyeiben bt tövednek.

Efcy eredeti tícfccz srs 2 frorona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük cll
készítményéit.

M OLL-FÉ LE^.
.1-V —— 1—1

F^ae°.".rt"ilt’pl’ bedörzsöles, 
elismert, regi jóhirnevü báziszer 
szaggatás és hülésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ara lc©x. 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában.

Fószétküldési hely MCLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Becs, 1. luaclibueu 9.

írnok 
kerestetik helybeli ügyvédi 

irodát a. 
Cim e lap kiadóhivatalaban.

Gyermekruha és ■ ■= 
=■ fehérnemű varrás 

elvallaltatik 
Löva, Koh.ary-u, 7'7'-

=----- = Budapesten székelő
elsőrangú biztosító intézet

uitzag uigjobb VhlOoáibkD u.vgle.olö 

osbzehötletesek kei reLdeiaezo

Bfcfőügynököketisa 
luvabua főüg>nöksegi vezetőket (írná- 
io „íj kezeiő tisztviselőket, elemi es 
sistagazatl üzletszerzőket

A,aui.iua a sor cd eudigi isurödes 
‘“erjeio.LBevoi Haasensteln és Vogler 
(Jauiua és larsa.) biiuuui noa.jau. 
Budapest, ugdlj)ogosultsag4866‘‘ 
Jot^u tUüaLdUí.

Feltétlen discretio biztosittatik.

B F*  Uj bérkocsi.
I isztelettel értesítem a d. é. közön- 

•óget, hogy u j bérkocsi 
vállalatot létesítettem. —■ A közönség 
u»gybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

CAMPOLIN 
az ezidöszerint legjobbnak 
elismert vizhatla*  orkenöcs-

Minden bárnnmüre u. m.: cipő, 
sztjjak, lószerszámok stb. kitűnő 
eredménnyel használható.

A bőrt puhává, sün illékonnyá 
és teljesen vízhatlanná testi.

Használatban nagyon takarékos, 
mert egyszeri bekenéssel a börnen-ti 
3 hétre is teljesen vi?liAtlanrá lesz. 
Probadoboz: 60 fid. Elsőrangú referenziák : 
beküldése után árjegyzék kívánatra 

bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN — 
vúhatlan kenöcsgyár 01'OSzka 

(Bars m.)

I

Fog technikus.

FratiscjHiiii.—
L B "V -A_ : Part tér 4. szám
közvetlen » Kossuth Lajos tér mellett.

Minden e szakba vágó munká
latok elkészítése, melyek be- 

várhatók is.
Zh/térsékelt átrak: 1

Kiadó ház.
Mangorló utca 17-ik sz. modern épület, 
melyben 4 szoba, konyha, fürdőszoba, 
éléskamra, üvegezett folyosó, azonkívül 
meliékházban cselédszoba és mosó

konyha, két udvar és kis kert van, 
novemter l től bérbeadó.

Föltételek Tokody Imre háztulajdo
nosnál tudliatók meg.

Mindenféle tém. v amiut tört gép 
alkatrésze két, öntvényeket stb. csakis 
Autogén forrasztással lehet gyorsan és

pontosan végeztetni.

Madarász Jónás ikatos mesternél
Léva, Zugó utca 6. ______

Kiadó bútorozott szoba.
Egy csinosan bútorozott 

szoba, egy esetleg két 
úr részére kiadó.

Lészló utcza 13. szóm-

Gazdák figyelmébe.
Superfoafat, 1 huniMsalak, szárított 

marhatrágya úgy vaggou, mint kicsiny 
mennyiségben, továbbá príma porosz 
kőszén és kox szintén nagyban 
és kicsiny mennyiségben : kapható 
Verbofszky Joachimnál Léván. 
László-utca 2 szám.

KIADÓ LAKÁS. =
2 szoba konyha kiadó. Bővebbet e lap

s—kiadóhivatalában. >• »

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

2709|i911 tikvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járatbiróság iniut tikvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Dr. Kernek János végrehajtónak 
Eoinothy Lajos t. t. g am áltál képviseli kisk. Po- 
n.oihy Lajos borim lakos végrehajtás szenvedő ellem 
végrehajtani ügyében benyújtott rrveresi kérvénye 
1 iytau a nevezett végrehajtató javara 207 korona 
40 üilei töke ennek 1911. évi február hó 15-től jaró 
5"/0 kamatai 25 koiona 20 fillér eddigi per es vegre*  
hajiam az ezúttal 18 koiona 30 fillérben megállapított 
árverés kéreti valamint a meg felmerülendő további 
költségeknek kieirgiltse vegeit az 1881. évi LX. t. c. 
144 § es a Vhu. alapján vegrihajtasi árverést a vég*  
rthajiast szenvedő kisk. Pomothy Lajosnak a lévai 
kir. járásbíróság felületén Léva város L*atarabau  fekvő 
es a lévai 1382 sztjkvbeu A 1. 1 sor 683 Lrsz. 622 
ő. i. számú hazban való 2|12 illetményére 620 koroua 
az ol'aui 1748 sztjkvben A 1. 1 sor 1214 hrszámu 
rét 2|12 resztre 35 koiona, — az oltani l'<48 szijuv- 
beu A 1. 1 sor 2008 hrszámu s ÖLŐ 1|12 részére
68 korona, az ottani 2445 sztjkvbeu A 1. 1 sor 2012|a 
li szainu szőllö 1112 rtszere 36 koiona kikiai.asi arbau 
at ars érést elrendelte meg pedig & Vhn. 26 § alapjan 
akként, hogy ezen határnapon az ingatlanok a meg- 
aliapiott kikiáltási ar . éthaimadáuái alacsonyabb árou 
eladatni Útin fognak.

Ezen nyilvános bírói árverés I9IÍ. évi szeptember 
ho 22 napjan délelőtti 9 orakor Levan a kir. járás
bíróság mint tibvi hatóság iraiiarabau lesz megtartva.

Az árverdni szándékozók tartoznak az iugatiauok 
kikiáltási aiauaz lU0/°-at készpénzben vagy az 1881. 
évi LX, t. ez. 42. §*abau  jelzett árfolyammal számítolt 
és az 1881. évi 3333. számú 1. M. K. 8. $-abau 
kijelölt ovadekképes értékpapírban a ki ül.dütt 
kezth-.z letenni vagy az 1881. évi LX. t, 170. § ez, 
érteimében a btuaipéuzuek a bíróságnál történt 
előleges elhelyezeseroi kiállított szabályszerű e.isme ú 
vtnyi átsző gaita’ni, mely kötelezettség alól csak a 
Vbn. 21. §-aban megnevezettek vaunak felmentve.

A kiaiaitasi aiiial magasabb igeret tSeteu a 
bánatpénz a Vhu 25. § áuak megfelelően es az ott 
jti-e.t következmeuyek terhe alatt kiegészítendő.

Keit Levau a kir. járásbíróság m ut teiekönyvi 
bat< sagnal 1911. évi juuius hó 20. wapjáu. Pogauy 
fi. k. kir. jarasbiró.

A kiadvány hiteléül.

Dodok
kir. telekkouyvvezetö.

1839/1911. tikvi sz. érk. juuius hó 22-én.

Árverési hirdetmény.
Az újbányái kir. járásbiréság, miut telekkönyv 

hatóság közhírré teszi, 1 Ogy Duda Mária és Duda 
Autóma, újból férj. Lcstyanszky Jánosné Duda Anna 
férj. Móczik Autalué és Duda Mihály vibuyepeszeréuyi 
lakosok közölt a tuíjdonközösseget végrehajtási árve
rési joghatályával megszüntető ügyében az ujbáuy ai 
kir. járásbíróság területén lévő a vihnyepeszerenyi 818 
az. tjkvbeu A, 1, 1, 2, eorsz. 260—262. braz. 78. 1. i. 
sz. ház udvar, ken, valamint az ebnez tartózó közös 
erdő és legem illetőségből 3/5 részben Duda Maria 
és Duda Autónia újból férj. Lestyauszky Jánosné, 2/5 
részben Dada auua félj. Moizia Autalué es Duda 
Mihaiy nevén álló ingatlanra az árverést 8»1 koioua- 
ban ezennel megállapított kikiáltási arbau elrendelte 
és bo^y a feunebb megjelölt ingatlanok az 1911. évi 
szeptember ho 7 napjan délelőtt II órakor Vihnyepe 
szerény községházánál megtartandó nyilvános arvere 
seu a megadapiiott kikiáltási ár 2/3 részén alól 
eladatni nem fognak.

Árverezui szándékozók tartoznak az iugatiauok 
becsarauak 20%-at kesxpéuzbeu, vagy az 1881. évi 
60. t. ez. 42. § abau jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1.-én 3333. sz. a. kelt igaz 
ságügymiuisz éri rendelet <*>.  $-abau kijelölt óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. 60. t. ez. 170 §-a érteimében a bánatpénznek 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály*  
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Amennyiben a becsirual magasabb ajanlat tétet
nék, úgy a bánatpénz nyomban kiegészítendő.

Kelt Újbányán a kir. jbság, mint l>kvi hatóságnál 
1911. évi julius hó 8-án. — litez s. k. kir. jarásbiró.

A kiadvány hiteléül :
Kovácsit József

tlkvvezető.
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Eladó korcsma.
Nemesoroszi községben egy jófor
galmú korcsma Itazzal és összes mel
léképülettel, elhalálozás miatt sza 

badkézből eladó.
Értekezhetni BREUNER Kálmánnénál

Nsmos-Oroszi (Barsmegye.)

KALMAK és ENGEL 
Motor és Gépgyár, Budapesten.

V ro»i raktár éa iroda : ■ Gyár; M
V. Llpit Hírűt 22. VI. Üteg-utoa 19

Világhírűt Eredeti! -Béni*

Tisztítsd csak

Glóbus
rFémtiszíitókivonaHaljI

Védjegy: „Horgonyt*

Kgg
sSII

Sllvt|ázaeter telep. — A Jelenkor l.goloóbb Oremt 
,Be«" nyersolaj motor.

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja beuaiu-lokomobiloa ^aépltfkéMleteit, melyeik 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. KJltség 
▲ etés és árjegyzék ingyen és bé.'mentve.

9
■

J4

■
H 
e 
s 
o
4

a világ legjobb fémtisztitószére J

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beslzerzett 

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss C8eiF0ge- 
Sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeáruinkat.
Közvetlen kávéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kivüliek 1

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és aszbesztáru,potroleum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-hánc8, min
dennemű festékáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
portland és románczement

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

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók gyári áron 1 

Varrógépek 
5 évi jót á j Iá ar a.

C

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

pótlek*
egy régjónak bizonyult házizzor, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölÓBnek bizonyult 
köszvénynél, óránál ós meghűléseknél.

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

gyógyszerésznél, Budapest.

Dl Richter gyógyszertirí íz „Ami greszláihez-', 
Prágábaa, Eliaabethatnw 5 nen.

„A20LLA“i 
szakorvosok] 
által meg.l 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve I 

van. | 
Két évi jót ] 

állás j 
Ára f 

tucatonként] 
4-, 6.-, I 

8.—, és I 
10. korona]

COLLPn
GUMMI 

Sl. különley esség. 
NF A tudomány mai 

állása szerint 
» bebizonyított S} 
V legjobb létezd 
ff Gummi 
| ÓVSuT.

Az 
.OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min- 
<len yyógy- 
szertárácan 
es jobb dro 
g ériák bán.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* 1 feldicsérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLAU ffummínar Wien. HI437 Fraterstrasse 57
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájába*

Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. L É V A. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk legfinomabb nickel, alumí
nium, email, öntött és lemez

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, h gjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáiu, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok épü
let és butorvasalások, olajozók, kenőszelencék, gép- 
szájak, szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, 
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.

Legcélszeiűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

viz-

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk specziálls

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön Hjánlat.
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Kézimunka! Előnyomda ! □ ©
Nyári újdonságok:

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

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

SZILÁRD JÓZSEF
divatáruházábrn 

CÁLVIN PALOTA

►3
-

Motor kerestetik.
Használt de jó karban levő villamos 

egyenárama 1|2 vagy 2 lóerejü

motorokat 
megvételre keresünk. Ajánlatok Nyitrai 
és Társa r. t. könyvnyomdája, Léva. 
(Barsmegye) címen kéretnek.

Pontos kiszolgálás! Jutányos arak! i

Harisnyakötést és------
------ gépfelelőst elvállal
Mazur Anna Léván Simor utc?a 3.
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KACHELMANNésTARSAl
„A köztudarta ment it“, J.X 

Kállay Lafos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár utca 28. sz.

ÍMF" szállítja 

teljes jótállás mellett 
a legliirnevesebb 

motorc8eplökeszleteket

f J Saját érdekében kérjeu n índen gasda disz főar- 
• • lapot, melyet Ingyen és bérmentve küld a gyár

Fontos figyelmeztetés!
Kállay LAJOS hírneves motorgyára nem tévesz

tendő össze más Kállay nevű cégekkel . .

sör- és maláta gyár
= V1HNYE. —

T áviratczlm : ZDÁDCMUpVI? \ Interurbán telefon ••
Sörgyár Vihnyepeszerény Vthnyepeszerény 7. sz.

Ajánljuk li'ünö minőségű

„aczélsör11
; név alatt forgalomba hozott gyérimánj unkát. 

Megrendelhető: 1/b. 1,4. 1/2 hl. bordókban 
éa 0.5 és 0.7 1. palsczkokbaD.á

j Léván és vidékén egyedüli elárusító
WEIL JAKAB

Lévn K áitonfy-utcza 9 szám.
Far toljuk: a megyei ipart !

'í, í, l l.l LJtlL
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A lévai és környékbeli 

összes tanintézetekben használandó 

tankönyvek és 
iskolai szerek

. = kaphatók; =====

NYITRAI és TÁRSA r. t.
könyvkereskedéseben ===== LÉVÁN.

Iskolatáskák és rajzeszközök nagy választékban.

Iskolakönyvek tartós bekötésre elfogadtatnak.

VT
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Tiszta nyersanyagok! 
Tiszta gyárak !

A SCHICHT-„SZARVAS“ MOSÓ 
SZAPPAN a legjobb, gondosan 
megválogatott és tisztított nyers
anyagokból készül. Nemcsak, bogy 
minden készülék, kazán és gép, 
hanem a gyári helyiségek is a 
lehető legtisztábban vannak tartva, 
hogy igazán csakis teljesen tiszta 
szappan kerüljön li a gyárból. A 
SCHICHT-„SZARVAS“ MOSÓ
SZAPPAN tisztasága és utói nem 
ért jó minősége évtizedek tapasz

talatainak eredménye.

A ruha beáztatásához a legjobb 
az , ASSZONYDICSÉRET' mosókivonat.

Árverési hirdetmény.
A Barsmegyei gazdák első gőzeke szövetkezetének 

tulajdonát képező

Agrárja szártépőgép
folyó évi szeptember hó 10 én, d. e. 10 órakor 
Nagykálnán az urad vendég fogadóban nyilvános 
árverésen el fog adatni

Kikiáltási ár 500 korona.
Bánatpénz 50 korona, mely az árverést megelőzőleg 

a szöv. igazgatójánál leteendő.

Barsmegyei gazdák 
első gőzeke szövetkezete.

RAZGHA ERNŐ
igazgató.

Tiszta szappan ! 
Tiszta ruha!

A ruhát csak úgy lehet kifogás
talan fehérre mosni, anélkül, hogy 
az megrongálódjék, ha teljesen 
tiszta, hamisítatlan szappant hasz
nálunk. Mi 25 003 Koronával sza
vatolunk azért, hogy a SZARVAS 
védjegyű SCH1CHT SZAPPAN 
teljesen tiszta és mentes minden 
káros alkatrésztől. Az njabb idők
nek minden vívmányát és a tu
domány és technika terén jelent
kező találmányt felhasználunk 
arra, hogy a SCHICHT-„SZAR- 
VAS“-MOSÓSZAPPAN gyártását 
a legolcsóbbá tegyük. Tökéletesí

tésén folyton dolgozunk.
A ruha beáztatásához a legjobb 
az ASSZONYDICSÉRET ‘ mosókivonat

>OO<

Knapp Dávid
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára LÉVÁN. 
— Telefon szán: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás vau berendezve, 
melynek megtekintésére az érdeklődő közönséget 
— vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal 

készséggel szolgálok.

— Hazai gyártmányú gépek
u. m, HOFHERR és SCHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-iéle motorok mindm 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

---------= gépek és géprészek. ■ ■ —=
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Kalocsay Gyula
szita , rosta- és sodrony-kerítés készítő 

= Léván, zzz:
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KALOCSAI GYULA

1*1

Elvállal: sodronykeritések, temetők, 
sétányok. faiskolák, airkeritéaek, kavics 
és homok áthányók és egyéb gazdasági 
területek bekerítését, úgyszintén minden
nemű e szakmába vágó munkák és javí
tások jutányos áron.

Jal

IRODA:
ERZSÉBET KÖRÚT 4/
GYÁR:
GYÓMRÖI UT 40 42.

ELSŐRENDŰ
GAZOASÁGI.KERESKEDELMI es VASÚTI-

..<■•> MÉRLEGEK (S
______ KÉPVISELŐK KERESTETNEK.

MAGYAR 
MÉRLEG És GÉPGYÁR 
RÉSZVEN VTÁR SAS ÁG.

BUDAPEST

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t. gyomajtójta Léván.


