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HIRDETÉSEK
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Nyílttéri közlemények garmond 
Boronként 30 fillér.

Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő: holló Sándor.
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

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

A LAP KIADÓJA : NYITRAI é3 TÁRSA r. t.

F. M. K. E.
(K.) A Felső Magyarországi Köz

művelődési Egyesület ma tarija Léva 
városában évi rendes közgyűlését. 
Örömmel ragsdjuk meg az alkalmat, 
bogy magunk és városunk nevében a 
legszivélyesebb Istenhozottal üdvözöljük 
a ma itt összesereglett magyarokat. 
Ami lelkesedésünknek forrása az a 
jóleső meleg érzelem, mellyel ragasz
kodunk ebhez az áldott jó magyar 
földhöz, melynek magyar voltát iparko
dunk megőrizni; de forrása egyúttal 
ama nemzeti fajbüszkeség, amellyel 
államépitő és államfenntartő hegemóniá
ját a magyar fajnak biztosítani akar
juk örök időkre.

A magyar nemzet, akár kulturájá*,  
akár történelmi tradícióit tekintjük, — 
igényt tarthat arra, hogy ez az 
ország, amelyet Szent István királyunk 
koronája ékesit, mint egységes magyar 
nemzeti állam foglaljon méltó helyet 
más államok között; hogy öntudatos, 
magyar nemzeti jellege magyar voltát 
minden idegen előtt bizonyítsa.

Jól tudjuk, hogy ezer év óta 
folyik a magyar nemzeti állam kiépí
tése és hogy még ma sem kész, 
mert a magyar nemzetet még ma is 
hatalmas i emzetiségi gyűrű veszi 
körül, amely legalább egy jó 
részében — céltudatosan magyar 
nemzetellenes politikát üz. A magyar
ság érdekterületére vetett nemzeti
ségek egy évezreden keresztül nem
csak megtartották nyelvüket és faji 
szokásaikat, de a magyar nép végtelen 
tűre me lehe'ővé tette, hogy a magyar 
területekből hódíthassanak. Ezért, ami
kor a magyar nemzeti állam kiépíté
sét célozzuk, első sorban is aira kell 
törekednünk, hogy a magyarság elfog
lalt területét visszaszerezzük s azután 
a magyatság határvonalát kitoljuk 
lehetőleg szeDt István birodalmának 
határéig. Jól tudjuk, bogy mily nagy
szerű és fönséges ez a cél, de jól 
tudjuk, hogy mily óiiási munkára és 
erőfeszítésre van szükségünk, ha azt 
akarjuk, hogy munkánknak sikere is 
ltgyen. Egy második honfoglalás ez, 
arányaiban es céljában méitó az első
höz, mert eLnek sikerétől függ az. 
hogy a négy folyó és hármas bérc 
hatirai között megéri-e a magyar 
állam sz újabb ezereBztendős jubileu

mot vagy sem ?
Látjuk mindenfelé a nemzetiségek 

agreszivitását, mely egyenesen a ma
gyarság hegemóniája ellen irányul. 
Egyesületeket, bankokat alapítanak, 
bogy program szerint szorítsák vissza

a magyar nemzetet s eltótositsák vagy 
eloláhositsák a magyar területeket. 
Látjuk, hogy a nemzetiségek maguk 
közül kiüldözik a magyar papokat, 
tanítókat, a magyar jegyzőket és más 
hivatalnokokat, hogy megakadályozzák 
hazafias missziójuk teljesítésében; zeu- i 
dőlésre bujtogatják a magyar állam
eszme és annak szimbóluma ellen a 
fanatizált tömegeket. Es amidőn ezt a 
körülöttünk s ellenünk folyó harcot 
látjuk, lehetetlen, hogy ökölre fogott 
kézzel oda ne álljunk a küzdők közé és 
segítségére ne siessünk azoknak a 
testvéreinknek, kik a magyar állam 
kiépítése s a magyarság supremaciájá- 
nak biztosítása céljából önfeláldozó 
küzdelmet folytatnak a nemzetiségekkel.

Örökét állított a magyar hazasze
retet a határra, akik rendíthetetlen 
kitartással és szívóssággal küzdenek a 
magyarságért. Ezek az őrök a magyar 
kulturegyesületek, amelyek évtize
dekre terjedő nagy munkájának ered
ményeit valamikor a történetíró hálás 
kegyelettel fogja felemlíteni.

Ezeknek egyike a F. M. K. E, 
melynek célja Felsőmagyarország meg
hódítása a magyarság részére. Ennek 
a kulturegyesületnek működését fényes 
és nagy eredmények tanúsítják. Nem 
csupán a meglevő magyar területek 
megőrzését, de inkább uj területek 
foglalását tűzvén célul, céltudatos ki
tartással telj siti azon szent hivatását, 
hogy a Felvidék nem magyar ajkú 
lakósaival megkedveltisse a magyar 
nyelvet s őket a magyar állameszme 
barátaivá tegye.

Készséggel hajtjuk meg zászlón
kat a nemes célú egyesület előtt s 
tanúbizonyságot teszünk a nagy nyil- 
váL osság előtt, hogy a magyar állam
eszmének buzgóbb harcosa és a ma
gyar nyelvnek lelkiismeretesebb ter
jesztője nincs az országban. Barsvár
megye maga is élő tanúbizonysága az 
egyesület nagyarányú s lelkiismeretes 
akciójának, melyet a magyar nyelv
határ kiterjesztése étdekében évről- 
évre kifejt.

Szivünkben benső örömmel, lel
kűnkben hazafias felbuzdulással kö
szöntjük az Egyesületet, amidőn vá
rosunkat, a magyarságnak ezt a ren
díthetetlen végvárát választotta nagy
gyűlése székhelyéül s arra kérjük a 
Magyarok Istenét, bogy áldja meg 
munkásságát állandó sikerrel a gyümöl
csöző eredményekkel!

A kurtahegyi tó.
Irta : Jónás Imre.

Ha van csorbái tó, mért ne lehetne 
kurtahegyi tó íb ? Mikot van is I Méreteiben 
sokkal jelentéktelenebb, mint a magas-tátrai 
tó, fekvése megközelítőleg sem oly híres, 
mmt az elolvadt glecsernek a vizéé, mégis 
van a kettő között bizonyos közös vonás. 
E’. is hegyen van, az is; ez is romantikus, 
• z is. Nekem egyaránt kedves természeti 
szépség mind a kettő.

Mernék fogadást ajánlani, hogy a 
,,Bars“ olvasói köaül, még a lévaiak közül 
is, 90% nem tudja, miről beszélek. Halas
tóról a minapi nagy vihar okozta katasztrófa 
következtében hírre vergődött halász csárda 
révén lehet hallani; de kurtaheyye tóról, 
vagy tavacskáról, vagy tengerszemről csak 
néhány botanízáló diák tud. Mert a kultú
ránk odáig még nem ért el.

A Schoeller-uradalom kurtahegyi ma
jorjának az udvarán át feljuthatunk egy 
kopár sziklahegyre, amelyen legfeljebb fü 
nő. Ha türelmesen botorkálunk a hegytetőn 
és úttslan utakon keressük a minden oldalra 
nyíló kilátást, akkor ráakadunk egy 300 m. 
területű és 1 m. mélységű érdekes tavacs
kára, amelynek vize állat dó. Műkedvelő 
halászok apró halacskákkal is benépesítet
tek. A tó vagy, mondjuk, tengerszem 
körül még 4—ö sással benőtt vizes talaj 
látható, ahol szintén forrásoknak keli len
niük. Nagyon kevés költséggel kibonthatók 
volnának ezek a források és kapnánk 
150— 20(0 m-es szép tavat fent a pormen

tes hegytetőn.
Érintetlen állapotban is oly kedves a 

kurtahegyi tavacska, hogy megérdemli ezt 
a faradságot, amibe az egész hegynek a 
bt fásítása kerülne. Lehet ott látni üitetési 
kísérleteknek a nyomát. Egypár akáccse- 
méta meg is fogamzott. A hely oly ideális, 
hogy önkéntelenül is a fenyő után kiált. 
Fenyvest kell ott létesíteni. Vagy legalább 
is erdei fákat nevelni.

Városunkban mindenki érzi, hogy nincs 
erdőnk, nincs ligetünk, nincs sétahelyünk, 
nincs hegyünk. Tegyen lépéseket a város 
vezetősége és szerezze meg a kurtahegyet 
erre a célra. Nem fér hozzá kétség, bogy 
1 ovag Schoeller et Co. a tárosnak nagyon 
méltányos árcn átadja e saikiahegyet. Hiss- 
stük, hogy bisonyos kikötések mellett 
ingyen is megkaphatja a város. Haszonra 

úgy se való.
Amennyire ismerem földesurunk nemes 

gondolkozását, bumaiizmusát, azt se tartom 
kizártnak, hogy lovag Scboeller a saját költ
ségén teremt Kurtahegyen erdőt, tavat, 
hegyiparkot; utat nyit hozsá és megnyitja 
a város közönségének. Csak hangunkat 
hallassuk, mert néma gyermeknek as 

1 anyja sem érti a szavát.
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▲kár igy, akár úgy, a Kurta-begyet 
mindenesetre azért cseppentette aa Úristen 
a Táros isiiére, bogy a természettel kar
öltve dolgosáén rajta as emberi ész és kés, 
alkossa széppé, kinoosé, nem pedig, hogy 
4—5 tebén legelésszen rajta. Amit őseink 
elmulasztottak, hagyjuk ast mi bátra uno
káinknak : a fenyvesektől kőrnyesett kurta
hegyi tavat.

A tisztességérzet

Valamikor, nem is oly régen, a társa
dalom műveltségének, fejlődésének, érettsé
gének a fokmérőjét , a tisztaságérzetben 
kereaték. Tehát a sssppanfogyasztás mine- 
müsége és mennyisége volt aa a tényeaő, 
amely a társadalom kultúrfokát jelölte. Ma 
asonban máé alapokra, tényesőkre helyezik 
a kultúrát. Ez as alap nem lehet más, 
mint a tisstességéraet. Számos szociológus 
bebisonyitotta, bogy mennél magasabban 
áll valamelyes társadalom a fejlődés soro
zatában, annál nagyobb tért foglal el benne 
a tisstességéraet helyes érvényesülése s 
ennek révén a kultúra fokosása.

A primitiv társadalmak tisztességérzete 
nagyon halvány s ingatag jellegi volt. 
Ilyen volt a kultúra io. A tisstességéraet 
megmentette a társadalmakat a különböző 
torzsalkodásoktól, öldöklésektől, cselszövé
sektől s megteremtette a társadalmak szo
lidaritását, összetartozóságát. Ez as érzet 
magában foglalja mindazt, ami a társada
lomban való sima a tökéletes boldoguláshoz 
szükséges. Tehát mentes minden szögletes- 
ségtől, érdességtől.

Megjelöli as utat, melyen szociális élet
tevékenységünk közepette, haladnunk kell. 
Ezek kapcsán kérdezhetné valaki, hogy 
voltaképpen miből terjedőik a tisztesség
érzet. Minden nagyobb bizonyítás helyett 
csak annyit felelhetünk, hogy maga a 
tisztességértet egyenesen a társadalmi egye- 
dek kölcsönös megbecsüléséből, egymást külön- 
bötő munkájának kellő értékeléséből, méltány

lásából ered,
Épp ezért ott, ahol az emberek egymás 

munkáját kölcsönösen értékelik, a tiaztes- 
aégérzet nagyobb érvényesülésnek örvend, 
mind egyebütt.

T ABC A.
Bandi és Jolánka.
Virifoa kert alatt

Keskeny patak szaladt.
Partján öl eaendeaen
0 borgáss a mélyiben 

Egy kis £é.

Ottan horgász, ahtrt
Föld aa ág hajol, 
Hol as erős gyökér 
Kiáll s a Tízbe ér

Part oldalán.

Vastag gyökérre ölt,
Hörögje elmerült.
Köaelbe semmi nesz,
Bzellö se lengedes ;

Szél se fii.

Bogár se szálldogál,
A kertbe lányka jár ;
Virágot szedni jött
Aa árnyas fák között

A kis Jolán.

Mellény rózsát szedett. — 
Korhadt palánk megett ,*  
Kiráacaiau megáll,
Egy résen kandikál

A pút isié.

Egy bimbót áthsjit,
A hangja oly sselid:
.Jő reggelt Bandikám 1 
Halaaska sok van ám

A tíz alatt.

De fogni nem sssbsd,
>**»  csak egy halat;

A munka kellő értékelése maga után 
vonja as ésszerű munkafelosztást, a köny- 
nyebb érvényesülést s boldogulást.

Hazánkban a munkaértékelés még nem 
érte el aat a fokot, amelyen az egyes tár
sadalmak munkaértékelése áll. A fokot ott 
egoizmus, mely társadalmunkban ijesztő 
módon terjed, egyenesen elébe vág a munka 
kölcsönös megbecsülésének s értékelésének.

Itt jóformán majdnem mindenki csak 
a maga munkáját tartja fontosnak, tökéle
tesnek s értékesnek, másét pedig lépten- 
nyomon lebecsüli. Ezek a kóros tünetek 
minden egyes társadalmi osztálynál talál
hatók. Az iparos a földmivesét, a hivatalnok 
az iparosét, kereskedőét stb. becsüli le. 
Mindenütt csak az „én“ jellege tolul elő
térbe, a második és a harmadik személy 
háttérbe szorul. Ha minálunk valakinek 
pld. ; caak egy hajszállal magasabb a kép
zettsége, mint másnak, egy pár fej hosszal 
előkelőbbnek, magasabbnak, tüneményesebb
nek, stb. érzi magát. Ha pedig hébe-hóba 
nagykegyesen szóba elegyedik veled, akkor 
eat muihatailanul kitüntetésnek, kiváló sze
rencsének kell venned. Maskü önben észre 
sem vesznek.

A tisatességérzet számtalan alakban, 
jellegben szokott megnyilvánulni. Igen kö
zönséges formája : as utcán dívó köszöntés. 
A magyar ember jellemében benne rejlik, 
hogy as utcán, vagy bárhol való köszöntése 
sehse a asolgaleiküségből, hanem mindenko
ron a tisztességénél bői sarjadná ki. Tehát 
nem azért köszönti a vele találkozót, hogy 
ezzel esetleg magasabb képzettségének, 
szellemi, vagy anyagi javainak hódojon, 
hanem pusztán azért, hogy eszel a tisztes- 
ségérsetének s egymás kölcsönös megbecsü
lésének adja objektív kifejezését.

Azonban sajnos, de való, bogy az 
imént említett jellemvonás egyes helyeken, 
különösen a kisebb városokban, bizonyos 
kóros tünetekben nyiivanu'. Vannak egyé
nek, meg pedig tokozott számmzl, akik 
elvárják, sót majdnem követelik, hogy 
minden halandó kalapot emeljen előttük. 
Félszeg, mondhatni karos magatartásuk 
küönösen aa utcán válik szembeszökővé. 
Sohse köszöntének réged e>őre. ök legfel
jebb csak fogadjak köszöntésedet, de ennél 
tovább nem igen mennek. Látnivaló, hogy 
itt a kö.c.öuös köszöntésről, egymás köl
csönös megbecsüléséről szó sem lehet.

Aranyhal is lehet, 
No lepj meg angemet

És add old !•

„Halat, ha inghatok,
Neked caak ágy adok, 
Ha c»ók less a bér, 
Eser egy kis halér,

De mostan add!-

„Mostan ? . . . As nem lehet, 
Kémlelnek eogemet • . • 
Bátyám meglát talán
▲ domb magaslatán,

Nésd ... ott halad

Épen vad*esni  ment,
De hogyha elpihent
8 aa alkony már kssáll, 
As este itt talál

E fák alatt.

Majd akkor jöjj elém.*  
Itt helyben várlak én.
Egy csákót ia adok,
Ha nem less félni ok

8 ba ö se les.-

„ígéret mit sem ér. 
Egy édes csókoddr, 

Estig nem várhatok, 
Én addig meghalok

A bú miatt"

„Hát jöjj ■ résen át,
Itt senki meg se lát,
Föléuk hajol aa ág
8 az ég vigyáz reánk

kiess I . . . Siess . . .“

És hull « csókiHön,
Átads a bátya jön , . ,

Ebben természetes benne vsn társadslmi 
állásodnak a munkádnak az övénél kevésbé 
való értékelése is.

A tisztességérzet kóros volta egymástól 
elszigeteli, elidegeniti as embereket. Az ily 
helyeken bizonyos kasztok keletkeznek 
melyek számtalan akadályt gördítenek á 
közérdek, a közjó s a köaboldogulás érvé
nyesülése elé. Ezeken kivüi szüli a nagy, 
képttsködést, a színlelést, az agyarkodást 
az irigységet, a hazugságot s általában 
minden néven nevezendő erkölcsi züllést.

A munka társadalmaiban, ahol minden 
munkát kellőleg megbecsülnek, értékeinek, 
ahol aa intelligens egyén kezet szőrit az 
egyszerű munkással, nem követeli, nem 
várja, hogy előre köszöntéé öt, hanem a 
köszöntést teljesen kölcsönös jellegűnek te
kinti, ott a tisztességérzet egészséges ala
pokon nyugszik. Ehelyütt tisztában vannak 
arról, hogy az ember cselekedete, boldogsága 
éppen úgy függ saját magától, mint má
sokétól.

Azonban ennek tudatára már az iskolá
ban ébresztik a gyermeket. Erről szólnak 
az u. n. pedagógiai-kézimunkák, melyek a 
közös munkára, egymás munkájának köl
csönös nagyrabecsülése, értékelésére neve
lik a gyermeket. Ez az a talaj, melyből a 
tisztiseégérzet gyökérszálai erednek.

Épp ezért helyes lenne, hogyha hszánk 
iskolái is a jelzett iskolák nyomdokait 
követnék.

Szobolovszky István.

Különfélék.
— A I. M. K. E. és Xiéva ün

nepe. Lévát a magyarság kulturális és 
hazafias missiót teljesítő végvárának szokták 
nevezni. Vaiosunk lelkes lakossága büszkén 
érezze át ma esen magasztos hivatását és 
a magyarság térfoglalásáért nemesen küzdő 
Felvidéki Magyar Kö művelődési Egyesü
letet, annak illusztris vezetőit és tagjait 
igaz lelkesedéssel, hazafias szeretettel es a 
legbensöbb baiáti vonzalommal fogadja kö
rünkbe. Mutassuk meg nem magyarajkú 
honpolgártarsainknak, hogy itt, a nyelvha
táron eideaeaek vagyunk a magyarság 
védelmében a miseié teljesítésére es polgá
raink szellemi erejével tudunk ia gátat

8 mi történt ? — 8euimi más:
As édes csókolás

Bús véget ért. —

A ssép beszélgetés,
Csók és ölelkezés, 
Mire a nap leszáll .*
Már könnyeaésre vál,

8 váljon miért ?

Jolánka hű marad
S ha néha csókot sd, 
Ő arról nem tehet, 
Ámor ka üt sebet

A szíveken.

É. mi agyógy.rő,
Mitől a sseuvedö
Vigasztalást remél ?
—- A Csók, mely könyböl él

8 mézet terem.

Sxondt/ J.

Pista legény szerelme.
Himersizk.

Irta; Cslts Károly.

Pista gyerek asinóros dolmányt, mel
lényt, nadrágot és ráncos csizmát kapott 
husvátra; valamint megengedték neki, bogy 
pipát vehet; eszel tehát a Pista gyerek 
felcsapott legénynek.

Mint újdonsült legény, kora reggel 
italéra hajtotta marháikat a taluvégi kút
hoz. Rozmaringon kalapját féloldalra csapta. 
Ráncoit csizmáival hangosan kopogott. Os
torával borzasztó durrogatást vitt véghez,
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vetni a törekvések terjedésének.
Avassuk szép ünneppé az Egyesület mai 
közgyűlését. Legyen e nap az Egyesületnek 
mipozans ünnepe, amely az Egyesületre s 
.nuak további munkálkodáséra latén áldá
sát, erőt és kitartást árasszon. — Kedves 
vendegeink nagy részé már tegnap deiután 
es este Léván volt. A vasúti állomáson 
Clair Vilmos, az Egyesületnek fáradhatatlan 
s ouzgó főtitkára es a rendező bizottság tag- 
,ai fogadtak rs érkezőket és gondoskodtak 

■ .ssauusolasuaról. — Boldog őrömet erezünk, 
hogy a nagytekiuieiy ü Egyesületet, a leg
melegebben üdvözölhetjük körünkben b 
ízen érzelemtől áthatva, őszintén óhajtjuk, 
rogy magyaros vendégszeretetünk kellemes 
cs maradandó emlékeket vessen az Egyesü
let itt levő minden tágjának szivébe 1 — 
Tegnap este fel 8 órakor az igazgató- 
vaiasatmány a városház uagyteimeben tar
tott gyűlésén előkészítette a mai közgyűlés 
tárgyait. A választmány 1 gyűlést a városi 
szállodában igen látogatott ismerkedési 
estely követte, ameiyre lapuuk jövő szamá
ban, amikor a közgyűlést méltatni fogjuk, 
— meg visszatelünk. A rendezőség azokat, 
akik a társasebedie vonatkozó ivet aláírták, 
arra kéri, hogy jegyeiket a terembe.epes 
eiott szíveskedjenek megváltani.

— Értesítés. A magyar kereskedelmi 
és iparkamaiak oiaszortzágt tanulmány utján 
résztvenni szándékozók részvételükét folyó 
évi szeptember 20. ig a besztercebányai 
keresaedeimi és iparkamaránál je.értsék 
be. Útirány : Budapest-, Milánó-, Turin-, 
Genus, Róma és vusza. Indulás október 
4. Részvételi díj teljes ellátássá! 9 napra : 
Ö01 korona 80 fillér. Közelebbi felvilágosí
tást a kamara uodaja nyújt.

— Egy kanonok halála. Esztergom
ból kaptua a gyaszjeientest, hogy ott Pór 
Antal esztergomi kanonok, a jeles történet
író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 
e hó 8.-au, 72 eves korában meghalt. A 
megboldogult a szabadságharcot mint hon
ved küzdötte végig. Az osztrák es oiobz 
tagságból kiszabadulva, 1800.-ben a papi 
pa.yara lepett. 1857.->en szentelték fel. 
Hosszú ideig esztergomi plébános volt. A 
kanonoki méltóságot 1893.-ban kapta. Köz
ben orszaggyű esi képviselő is volt. 18 '2.-ben 
vaiasatottaa az Akadémia tágjává. Iroda.mi 
uüsödeset kizárólag majdnem a történelem 
lertn lejteiie ki. De nemcsak a magyar 

nemzet történetével, hanem az ókori népek 
és a külföld történetével is behatóan fog
lalkozott. A kiváló egyházi férfiút es jeles 
történetírót e hó 10.-eu délután temették 
el nagy részvét mellett. Hült tetemeit az 
esztergomi bazilika sírboltjában helyezték 
el örök nyugalomra,

— Gyászhír. A BZiomezédos Hontvár* * 
megyének Dalműd k ötúégéböi kaptuk a 
szomorú hírt, hogy ott Heldt Gizella e hó 
13.-ón, é’etenek 71 évében, hosszas szenve
dés után elhunyt. Halála mély gyászba 
ejtette előkelő és nagyszáma rokonságát} 
amely a következő gyászjelentésben tudatja 
elhunytát : „Heidt Ilona, férjezett Rovara 
Frigyesné es gyermekeik: Heldt Berta, 
férjezett Negró Adó.íné és gyermekeik : Tóth 
Béla és neje ; Tóth Jerö a mágus, valamint az 
összes rokonok nevében is fájdalomtól 
megtört szívvel jelentik, hogy forrón sze
retett, feledhetlen testvérük, usgynénjük és 
sógornőjük Heldt Oizella folyó hó 13.-án 
esie fel 7 órakor tevékeny életének 71 
évében, hosszas szenvedés és a halotti 
szentségek ájtatos felvétele után az Úrban 
elhunyt. A drága halott hűit tetemei folyó 
hó lö.-én d. u. 3 órakor fognak a róm. 
katb. egyház szertartása szerint beszentel- 
tetni és a dalmadi temetőben örök nyuga
lomra tétetni. Az engesztelő szentmise 
áldozat to yó hó 16.-án a dalmadi templom
ban fog az egek Urának btmatattafni. Kelt 
Dalmadon, 1911. szeptember hó 14.-én. Az 
ötök világosság tényeskedjék neki 1“

— Kinevezés. A vallás- és közokta
tásügyi m. kir. minisz er itj. Aledvcczky 
Karoiynak elengedvén az egy évi tanan 
gyakorló evet, újabban a kecskemell före- 
anskoiahoz segédtanárnak nevezte ki. Az 
uj tanárt, aki meg csak 22 éves, kinevez- 
tetése alkalmából mi is szívélyesen üd
vözöljük.

— Eeküvö. Bézy Ferenc adótiszt ma 
délután 5 érakor tartja esküvőjét az alsó- 
szecset ref. templomban Patay Károly espe
resnek kedves leányával, Maryittal. — j 
Állandó boldogság kísérje frigyüket 1

— Felügyelő bizottsági tagok 
Választása. A Lévai Takarék- és Hitel
intézet igazgat ósága az elhunyt Üzil'Sey 
Sándor es boyler Lajos felügyelő bizottsági 
tagok belyere folyó hó 12.-eu tartott gyű 
leseben iólya Katoly Dyug. honvédaleare- 
dest es hoczab Vilmos uradalmi pénztárno

kot a felügyelő bizottság rendes, — Krajteik 
Jenőt, a gazd. egyesület titkárát pedig 
póttaggá választotta meg.

— Vasárnapi munkaszűnet az 
ügyvédi és közjegyzői irodákban. Abból az 
alkalomból, bogy az osztrák igazsagügymi- 
niszter a nyár folyamán kiadott rendeleté
vel szabályozta as ügyvédi és közjegyzői 
irodák kötelező vasárnapi munkaszünetét, 
— mozgalom indult meg a magyar ügyvéd- 
és közjegyzöjelöltek körében is, hogy 
hasonló rendelkezések életbeléptetése iránt 
memorandummal forduljanak az igazságügy
miniszterhez és kérjék, hogy a mostani 
tarthatatlan és visszás helyzetet szün
tesse meg.

— Feloszlott színtársulat. Szabó 
Ferenc mint értesülünk — feloszlatta régi 
társulatát, amellyel nálunk is igen sok és 
kellemes estét szerzett a színházat látogató 
közönségnek. Dec. 1.-én teljesen újonnan 
szerződtetett tagokkal fog bevonulni Nyit- 
rára. Szabó, akit, mióta Léváról távozott, 
állandóan üldözött a balsors. A társulat 
Pöstyénben az utolsó időben csaknem tel
jéién üres hazak előtt játszott.

— Tanítói gyűlés. A Léva vidéki 
róm. katb. népnevelők egyesületének lévai 
köre folyó ho 23.-án, délelőtt 10 órakor, 
Léván, a róm. kath. elemi fiúiskolában 
tartja meg ez évi gyűlését, amelyre az 
eliöaség ez utón is meghívja a kör tagjait.

— A legokosabb adó. Páriából 
jelentik, hogy Franciortzágban három év 
óta a külömbözö körök és kaszinók a játék
ból eredő jövedelemnek lő százalékát kö
telesek a kincstárnak befizetni. A mr't 
évben ez az adó hat és fel millió franknál 
többet jövedelmezett az államnak. — Hány 
iskolát létesíthetne a mi kormányunk, ha 
ezt az okos adót nálunk is eletbeiéptetné 
s annak legalább a felét taLÜgyi célokra 
fordítaná ? I

— Segédjegyzök választása. A 
múlt napokban Barsfüssön lluyyecz Károlyt, 
Verebelyen pedig Jelsitz Józsefet egyhan
gú »g iegédjegyzökke választották,

— A sörkedvelők szomorúsága. 
Ismét egy nagy fogyasztásnak örvendő 
cikknek megdrágulása következik be rövid 
idő múlva. A pilzeni legtekintélyesebb sör
gyárak kimondották, bogy január else.étől 
kezdve gyártmányaik arát jelentékenyen 
fel fogjak emelni.

hogy minden leányt ablakhoz csal ion s 
látva őt, sírjanak öiömükben. Mindenáron 
egyszerre akart iépm a Bimbó tinóval, de 
sehogy sem sikerült neki, miután a Bimbó 
nem két, hanem négy os.zmával kopogott 

előre.
Amint htza hajtott, rögtön to rnászott 

az udvaron levő szederfara. S ez igy ment 
minden ni p, többet lakott a szedeifán, 
mint szárazföldbe. Édesanyjának, a terme
tes Éva néninek, meg a kontyaalja is meg
fájdult a sok töprengésben. Csóválta a 
inegaszalódott fejét.

— De mi a csudát kereshet azon a 
fán, mikor még levél sincs rajta 1 ?

Vegre is as iránytű, de nem a mágnes, 
hanem a Pista óira vezérelte ki megöregűit 
eszét a zátonyok közül.

— Hát, te Katót lesed I ... No várj 
csak ...

Éva néni felfedezése helyes volt, Mint-
*i ogy a Pista gyermekkorában is as édes
régért mászott föl a fára, úgy most is as 
édességet lesni gubbasst a fán.

— De Istenemre 1 lepiszkállak eszel * 
messelövel, mint a vadkörtét, — indulatos- 
kodott as Éva néni. Hasztalan volt. Végre 
is elment a Juliska keresstleányáért, (azt 
szemelte ki menyének ie) kelten neki gyűr
űztek fejsaékkel a saederfanak a kidön- 
tötték.

Pista hazatérve a szántásból, hogy 
meglátta a szörnyű pusztítást, ss istáiéban 

elbödűlve borult a ll.mbó nyakába . . . 
Hogyan is lehetett ilyen kegyetlen az a 
nyanyája 1 Honnét láthatja ezután a Katát? 

Éva néni es Julis leányzó lángost ha- 
rapdálva a konyhában, jókat vigyorogtak a 
Pista keservén.

Közelgett a búcsú napja, a legfőbb nap 
a faluban. Kutaknál, házak előtt, uton-ut- 
fe.en leányok és legények közt csak arról 
folyt a stó.

Pista legény kepestele még jobban 
kigömböiyödött a mosolygástól. Hej, de 
megtáncoltatja a Katát l Igen ám, ha tudna 
láncolni. Az udvaron szaladgáló malacok 
közül elkapott egyet s vitte a szobába.

— Nyanya, süsse meg ezt a malacot 
búcsúra I

— Abból isten nem vásik a fogad, — 
mondta Éva néni.

Pista eleresztő a malacot, mely visítva 
menekült st ágy llá. Az első kérelem 

n em sikerűit, elő hát a másodikkal.
— Szeretnék táncolni a búcsún; tanít

son meg nyanya I
__ Ugy-ugy csacsi! majd vén létemre 

kezdek bo.mi iütyszóra ugrálni. Mondha
tom, gyámoltalan teremtése vagy a jó 
Istennek. Tizenegy éves koromban már a 
Fáni néni lakodalmán estétől egész reggelig 
táncoltam. S te pedig már tizennyolc éves 
múltál, most Bem tudsz semmit. De mi is 
lesz veled, édes jó Istenem, ba én egyszer 
lehunyom a szememet I ?

Éva néni annyira csóválta a fejét, hogy 
a kontya is leesett. Igaz, hogy csak három 
szál gyufával volt feltűnve.

__ De mikor engem senki sem tanított 
rá, — nyöszörögte a Pista.

__ Szarva között a — tudod mi! — 
kiálitott Éva névi a szerelmetes magzatára.— 
Hát még táncot ia tanulni keli ? . . . Benn 
kell annak lenni a vérben, lábban, minden 
poicikában. Tudod, azért akarom, hogy 
Juliét vedd el, az majd rendbe hoz; 
megtanít még táncolni is.

__ De én a Katát szeretem, — szólt 
elpirulva a Pista.

— Üssön a — Uram bocsá’ majd ross- 
szat mondok a szeretetedbe 1 — Kiáltott 
Éva néni s kiugrott a szobából.

Pistának továbbá is a tánc járt a*  
eszeben. Megpróbálkozott vele a szobában. 
Emelgette a lábait, előbb csak kicsit, úgy 
kopogósán. Végre a vére kezdett rendbe 
jönni : annyira kapkodta lábát a levegőbe, 
hogy a láda sarkában megbotlott, neki esett 
a rozoga kályhának s bedöntötte ; kiBOm- 
polygott aztán a szobából.

Ámde ott kinn sem volt nyugta. 0 
neki okvetlen táncolni kell a Katóval. Mily 
boldog lesz ö akkori De hol gyakorolhatná 
magát ? Aa istálóban nincs hely. A pajtában 
meglátnák. Végre felmászott a padlásra, 
mely szabad nyílással végződik a pajtában.

Ott aztán elkezdte. Előbb lassan to
pogva, majd pedig neki ssilajodva, hatalmas
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_  Drágul a cukor éa petróleum. A 

cukor árát rövid idő élőit jövel felemelték 
l most — hir szerint — újabb és szenzá
ciós éremelésre van kilététünk, mert a 
kartel nem kisebb mint 22 koronás emelést 
tervei úgy. bogy a cukor éra 78 körönéről 
100 körönére emelkednél. — A petróleum 
— kertel működésének is megvan mér a 
létsaatja ; 24 körönéről 38 körönére emel
ték a petróleum érét. — A ou. or és a 
petróleum árénak i yen óriási emelése sem
miképen sem indokolt s egyenesen merény
let a szegényebb néposztályok ellen, eme 
lyeket a legérzékenyebben sújt a gyárak 
kapzsisága.

— Tanügyi előléptetézek. A valiás- 
és közoktatásügyi miniszter Jiadó Lipót es 
Vojtek Aranka aranyosmaróti, továbbá: 
Vémosné Kaldrovits Jolán újbányái állami 
tanitót, illetőleg tanítónőket a népneveiét 
terén saeraett kiválló érdemeik elismeréséül 
aa 1907. évi XXVII. t. c. 9. paragrafusa 
alapján jelenlegi állomáshelyükön igazgató
tanítóvá, illetőleg igasga'ó- anitónökké ne
velte ki.

— A BeimecbAnyai főiskola kibő
vítése. A pénzügyminiszter megengedte, 
hogy a seimeci főiskola egy közelében levő 
majort megvegyen s azt bányászati kísér
leti állomás oéljaira rendezze be. A telken, 
mely a főiskolához való közelsége miatt 
nagyon alkalmas, uj kiaérleti laboratóriumot 
fognak építeni a bányászat számára.

— Hörcsögök pusztítják a kuko
ricát. A szomszédos Esztergom- éa Komá- 
rommegyékben óriási károkat okoz a 
kukoricában a hörcsög. A községek közös 
erővel védekeznek a kártékony állatok 
ellen. Kimennik a földekre és viszel öntik 
tele a hörcsög-lyukakat. Naponkint sok 
Méz hörcsögöt tesznek igy tönkre, de 
minden igen gyönge védekezés a rendkívül 
elssaporodott állatok ellen.

— Hogyan lehet könnyen felis
merni a valódi vajat a hamis, mar
garin müvajtól ? Miután napjainkban a 
tápszereket különféleképen hamisítják, jó 
tudni, bogy szokat miként lehet felismerni, 
vagyis mikent lehet a valóditól megkülön
böztetni. így a tisata valódi vajat könnyen 
meg lehet különböztetni a müvajtól, melyet 
faggyúból kénsavval (vitriollal) készítenek. 
Nem kell egyebet tenni, mint kis pohárkába 

ugrásokkal gyakorolta a táncot. E őssör 
csak füttyszóra járta, de amint neki tüze- 
aedett, bősz danároaáaba csapott, mely 
neszre Éva néni és a Julis, valamint as 
egyik kis malac is, a pajtába szaladtak, 
hogy mit müvei a Pista 7

Ó a Pista akkor mar a magyar tán
cokban teljesen kigyakorolta magát. Eszébe 
jutott, hogy német nótát is szoknak mu
zsikálni. Tehát ast ia megpróbálta. Forgoló
dott, koringeit veasettül. Éva néni látta a 
voasedolmet, felsikoltott .*

— Vigyáss, ostoba gyermek, mert 
leesel 1

Késő voit már as snyai intelem. P sta 
úgy a pajtába repült, mint a parton stttké- 
reső béka a tóba,

Éva néni ösaseeaett rémültében. 8 ób, 
kegyetlen végsőt, elhisott termetével nem 
ráesett a lábaszárához dörgölöd ö maiséra I 
Szegény malac, még viaitani sem ért reá, 
úgy kiszorult belőle a pára. L>e hát torsát 
senki el nem kerülheti; Pista pecsenyének 
szánta a búcsúra, tehát aa less belőle.

Szegény Pislának pedig betört a feje 
s megiramodott a baliába. Különben egyéb 
■agyobb baj nem követkesett, minthogy 
bucin napjan is ágyban kellett maradnia, 
Ea a Pista baja vek. Éva néni keblét in
kább a malac veaste öldöate.

A szomszéd lóig udvarából áthallatssott 
• BBsaikMsó, melybe a legények karján*

diónagyságu vajat meleg visben felolvasz
tani. A poharat, amidőn a vaj elolvadt, a 
'orró visből kiemeljük, ha benne a vaj 
tiszta, átlátszó olajsserü akkor as valódi 
vaj, mig ellenben, ha as tejazerü, zavaros, 
át nem látszó, akkor az margarin.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Társz r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkímél 
a postai beküldési költséget.

Zongora-tanitAs. Salamon Edith, ki 
a budapesti III. kerületi zene konservato- 
rium zongora fötanszakának 8 éves tanfo
lyamát „jeles" sikerrel végezte ér művészi 
kiképzettségéről folyó év június 30.-án 
nyert okleveletvárosunkban zongora
iskolát nyit, A zongora-iskoláját folyó év 
október hó 1.-én nyitja meg. A tanulni 
óhajtók szíveskedjenek Amstetter Imre úr 
dohány nagytözedéjében jelentkezni, hol a 
további felvilágosításokat megkapják.

Azonnali megkönnyebbülés érhető 
el lázzal kisért gyomorrontás- 
nál is, ha éhgyomorra tél pohár 
Ferencz Jóxsef-keserűvizet iszunk. 
Mindazok, akik ismerik a porok és 
pirulák lassú és bizonytala", sokszor 
fájdalmas utóhatását, a valódi gyógy- 
értékkel bíró természetes „Ferencz 
József^-keserűvizben megváltót fognak 
találni !

Irodalom és művészet
— A haladás Útján. Minden idők kul

túráját a fejlődés élesztette. A .Kultúra*  
folyóirat fejlődését pedig a maradandó 
irodalom és a koió művészet kieéri tökéle
tesedésében. Ha futó pillantást vetünk an
nak tarta omjegyzé été, csupa ismerős 
névre bukkanunk, o.y nevekre melyek 
kulturfejlődésunk egy-egy lát.eszemét ké
pezik ; oly Írókra, kikkel szíves-örömest 
foglalkozunk, kiknek munkáiban gyönyörű
ségünket leijük. A .Kultúra" nemcsak 
hézagpótló, de hatóioionan irányító folyó
irat, mely egészséges irodalmunk ápolója, 
fönntaitója ét terjesztője.

tása és a leányok lázas vihogása vegyült. 
Leghangosabb volt közöltük a Kata leányzó : 
Pista vibráló szivének füget mutató sze
relme.

Szegény Pista I Széjjel rongyolódott 
remenye, szivében szurkaié fájdalma oly 
óriási könycseppeket facsart ki szeméből, 
mint aa eieazröi potyadozó esőcseppek.

Ámde aa ö asive sem valami saivós 
anyagból épült fel, hanem csak krumpliból. 
Azért amint Juliska kínálta a sült malac
combbal, mosolygós rétessel, valamint ráné
zett aa ö szivet huzigáló szemével, óh akkor 
egy kis meleg áram szive sajgását elfoj
totta. Ebben ptdig a legnagyobb erdem 
Pista orrát illeti, mely üzenetet vitt lá
zongó verenek a maiaoptcsenyéröl.

Node szive is, nem épen uj szerelemre 
ébr< dett, mert nem is igaz az a tétel, 
hanem a benne levő ssere,mi galván — 
akarom mondani — Amorar.m uj bekapcso
lást nyert Juliska saive áramúval.

Fejet vanko.a alá rejtve kérdésié; — 
Hat igazan sztretsz engem, Juliska 7

Juliska pedig az Éva néni terjedelmes 
mellére hajtó fejét s a meleg rétes majd a 
torkán akadt örömében, úgy rebegte:

— Ugy-e keresztanyám én igen szere
tem a Pistát 7 1

Tanügy.
Szives tudomásul.

Mindig szivünkön hordtuk Léva város 
fiatal leányainak vallásos és hazafias irányú 
kiművelését és a bizalom, mellyel a mélyen 
tisztelt ssülök csaknem 20 esztendő óta 
elhalmozták intézetünket, jogosan eogedi 
sejteni, hogy várakozásunknak lega'ább 
részben megfeleltünk.

A változott idők azonban további 
munkára serkentenek bennünket. Nem elég 
immár a nőknek csak az általános művelt
séget megadni: a rohanó kor kenyérkeresö 
pályákra utalja a nőt is. S jóllehet ismerjük 
és valljuk, hogy a nőknek elsőrendű hiva
tása a család körében van, mégis, miután 
a körülmények nem mindenkinek teszik 
lehetővé a boldog családalapitást, gondos
kodni kell az ilyen nők részére is megél
hetési forrásokról. Egy ily forrás volt a 
nők részére a tanítónői pálya, de sajnos, ez 
már teljes mérvben le van ‘ogla'va. Egy- 
egy állásért százak pályáznak és ezrével 
vaunak okleveles tanítónők, akik állá-hoz 
nem tudnak jutni s csak szaporítják az 
elégedetlenek számát. Azért a tauitónöi 
pálya megszűnt biztos existentiát nyújtani 
a tanult nőknek és lutri Beámba megy 
egy-egy tanítónői állásnak elnyerése.

Az újabb kor az ipari és kereskedelmi 
pályákra utalja a saját munkájuk után 
megélni kivánó nőket. És tényleg az ipar 
és kereskedelem az, mely mérhetetlen fej
lődésével uj éa uj erőket vonz saját körébe 
és elég nagy teret nyújt a dolgozni kivánó 
nőknek is.

Ez a gondolat vezérelte hozzánk 
Léva városnak egy tekintélyes küldöttségét 
is, hogy leányaik részére, kibővített inté
zetünkben, egy női kereskedelmi tanfolyam
nak még a folyó tanévben való szervezését 
kérjék. Miután asonban ez a mozgalom 
egy kissé elkésett volt, m rt csak június
ban indult meg; azonkívül többféle kisebb- 
nagyobb nehézség merült fii arra nezve, 
hogy a tanfolyam már ebben az évben 
megnyíljék, a női kereskedelmi tanfolyam 
megnyitása a jövő tantere maradt, melyhez 
a miniszteri engedélyt már a jövő év tava

szán meg fogjuk kapui.
A női kereskedelmi tanfolyam mellett 

mindinkább felmerü.t az a kívánság is, 
h< gy intézetünkben egy női kézimunka tan
folyam szerveztesaék, melyen elsőrendű 
g? akorlott fővárosi varrónő, mint müveze- 
tőnö tanítaná a leányokat as annyira 
szükséges női kézimunkák szakszerű elsajá
títására, a tanfolyam elmele i tárgyait 
pedig a polgári leányiskola tanitónői lát
nák el.

Ezen női kézimunka tanfolyamnak 
szervezését és októbertől való megnyitását 
mi sem gátolja, ha kellő Bzamu növendék 
fog jelentkezni ea a tanfolyammal jaró 
kiadások fedezve lesznek.

Hogy a jelentkezéseket lehetővé tegyük 
és a tanfolyamot a mélyen tiszteit szülők
kel megismertessük, annak szervezetét 
röviden a következőében foglaljuk össze.

A női kézimunka tanfolyam célja és 
feladata, hogy a női munkák rendszeres 
gyakorlati tanításával es ahhoz, továbbá 
kisebb nőt kézimunka-üzletek vezetéséhez 
saüksoges emeieti ismeretek tanításával:

a) Fiatal nőket, mint rendes tanulókat, 
a női munkák készítésévé! foglalkozó üzle
teknek hasznos segédmunkásaivá képezzen 
oly módon, bogy az ilyen nők közül azok, 
kik később önerejükre lesznek utalva, 
gyakorlati képzettségük tovább fejlesztése, 
illetve kiegészítése után önálló gyzkorlzti 
működésre, női munkaüzletek vesetesére 
kepssek és így művezetőkul ia alkalmaz
hatók (egyenes.

b) A családi körükben foglalkozó nők
nek, mint rendkívüli tanulóknak, különböző 
női munkák készítésében alapos képzést 
nyújtson.

A taufoiy.m ea idő szerint két szak
osztályra terveztetik, u. m. 1. a fehérmii- 
varró és fshérhimső, 2. a felsőruhavarre 
(szabósági) szakosztály.



1911. szeptember 17. B -A. Bt S 5
A» ellő szakosztály gyakorlati tantár

gyai ; fehérnemű szabásrajz, fehérnemű var
rta kéziéi, fehérnemű áttörés (Ajur), 
fehérnemű varrása géppel, hurkolás, likacsos 
is tömött kési himiés.

A ruhavarró (szabósági) saakosztály 
gyakorlati tantárgyai: felsőruhák mérték
vétele és saabásrajza, ruha kiszabás és 
variás, vegyes munkák.

Mindkét szakosztályban elméleti tár
gyak : magyar nyelv, szám— vagy könyv
viteltan és szabadkézi rajz.

A tanfojamra polgári IV. osztályt 
végzett, esetleg polgári II. osztályt vagy 
e -mi VI. osztályt végzett nők vétetnek fel 
korkülönbség nélkül.

A rendes tanulók, mert üzleti foglal- 
iozásra kívánják magukat kiképezni, köte
leivé vannak az összes tanítási órák 
látogatására; a rendkívüli tanulók egyes 
meghatározott órák vagy félnapok alól is 
felmentet ngerhetnek az igazgatótól, ha ezt 
szülőik kérelmezik.

A tanítóéi órák délelőtt 8—12-ig éa 
délután 2 —4 óráig tartanak ; szombaton 
délután aiünet.

Tanitási díj havonkint 10 K., melyből 
a müvezetőnő fizetése, aa elméleti tárgyak 
tanítóinak tisztelet dijai es az összes fel
szerelési és dologi szükségletek fedez
tetnek,

Hogy a tanfolyam megnyitliatása érde
kében a szükséges előmunkálatokat megle
hessük, ismernünk kell a jelentkezők 
számát, azért kérjük a mélyen tisztelt 
síülöket, hogy a felvétel iránt eeeptember 
20.-ig az intézeti főnöknőuél jelentkezzenek, 
azon megjegyzéssel, hogy a folyó évben 
a felsöruhavarrásnak is a'apját képező 
iebérnen üvarró és iebérbtmzö szakosaik y 
nyílnak meg.

Minden további kérdezősködesre szíve
sen szolgálnak felvilágosítással

Léva, 1011. szeptember hó 11.

Doitschall M. Editha Báthy László
intézeti iÖLÖknü. intézeti igazgató.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1811. évi szipt. bó S-tól 1811. évi szept. hó 10-ig.

Szülotés.

A szőlői nere
Ad® ©

© a ►«M

A gyermek 
ueve

Kolumbusz M Alföldi K. 
Majoros Béla Bártvai Julianna 
Német András Kovács Julianna

fiú 
flu 

leány

Béla
Sándor 

halva szül.

Házasság.

Vőlegény es menyasszony aeye

Buppán György MehJferbtr Gizella

Halálozás.

róm. katb.

Az elbuyt aere Kora A halál oka

«v. Nagy Zsigmond 
Szédülik Jdastf 
Veisz Fölöp

62 éves
36 éves
51 éves

Gyomorrák 
Agyhártya gy. 

Tüdővész

Lévai piaciárak
Hovatvezető ; Dr. Horváth Gyula rendŐTkapUáay •

Buta seéi kért 22 kor. 40 fill.— 
-2 1 or. 80 Kétíterrf*  16 kor. — fill- 17 I 
kor. 40 till. — Borz 18 ktr. - fii1. 19 kor. |

— f'l. Árpa 16 kor. 40 fill. 17 kor 406 1 
Zab 18 kor. — fid. 19 kor. 40 fill. 
Kukorica 20 kor. — fill. 20 kor. 80 fill.
— Lei őse 26 kor. —fill. 27 kor.— fill.— , 
Bab 24 kor. 60 fíjl. 26 kor. 4q fii). — 
Kő'et 12 kor. 40 fill. 13 kor. — fill

Vetőmagvak 100 kilónként -• Vörös ló
here termeszétől srenkamentes 168-170 
Vöiös lóhere kis aránk> 145—162 Vörös
lóhere, négy aránkás 110-120 Luczerna 
let mészettöl arankámon es 185—200 Lu
czerna, világos szemű aránkás 160_ 174

34|lí»l l végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott H' öldölt bir. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir. járaMnótag 1909. évi V. 
790/J sz. végzésé folytán Dr. Weisz Zsigmond ügyvéd 
áltál képviselt Franki Eae felperes iészere 942 kor. 
86 fill, követelés s jár. erej, g elrendelt biztosítón 
végrehajtás íoly án alperesi lefoglalt és 330 kor. 
becsüli ingóságokra a Léván kir. jbiróség 1909. V. 
<9<|12 számú végzésével az áivereu elrendeltetvén, 
annak a korábbi vagy feiíi foglaltatok követelése ere
jéig is, amennyiben azok tö venyes zálogjogot nyertek 
volna, Szódon ktidő meg tar'a*  a határidőül 1911. évi 
szept hó 19 és következő napjának délután 3 óraja 

k tűzetik, a mikor a blruiiag lefoglalt serté
sek s egycb ingóf ag< k a legtebbet ígérőnek készpéuz- 
flzetts uellett, sí ükbég esett;, btcaaion alti is el 

fognak adatni.
Feihívati.ak mindazok, kik az elárverezendő ingó

ságok vételárából a végrehajtató követelését mege őző 
kielégittetésbez jogot tartanak, amennyiben részükre 
a logialás korábban essközöbetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéséig aiulirt kikül
döttnél irasban vág, pedig szóval bejelenteni el ue 
mulasszák.

A törvényes batáridő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik.

Kelt Léván, 1011. évi . szép', hő 5. napján.

Karácsonyi Fái.
kir. b r végrehajtó.

584|i911. végr. sz.

Árverési hirdetmény.

Alultrott k'küldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 
teszi, bogy a lévai kir. keret k. és valtótórvényszek 
1911. évi V. 375JI sz. vegztse folytan Dr. Balogh 
Sándor ügyvéd a>iai képviselt Vamosladany községé 
26b kor. 52. fill. követelés s jár. értjéig el eLdeite 

biztosítási végrehajtás foiytáu alperes Öl lefoglalt es 
1020 kor. becsűit ingúsagokia a Lévan kir. jbiróság 
1911. V. 37ő|2 számú végzésévé! az árverés eirendel- 
deltetvtu, annak a korábbi vág/ felüifoglalbatók 
követelése értjéig is, »mennyiben azok törvényéé 
zálogjogot nyertek volna, Vámosié dany bán kendő 
rntgianatáia laiardöüi 1911. tvi szept. hó 21. es 
kőtelkeié ntpjanak délelőtt 3 orajakitüzetik,amikor 
a buci ag kiég alt butónk lovak, két szekér, két 

borjú es egy teheu s egytb ingóságok a legtöbbet 
igeiének ktszptnz fizette mellett, szükség eseten beca- 
aron alul is ei fognak adatni.

EJbivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielegittetésbtz jogot 'áriának, amennyiben részükre a 
foglaias korábban eazközöltitett volna és ez a végre

hajtási jegyzőkönyvből ki i<m tűnik, elsőbbségi beje
let te Beiket az aiveres n egk</dóséig aiulirt kiküldöttnél 
ir< sbau vagy pedig szóval I jelenteni el ne mulasszak.

A tö.venyes batáridő hirdetménynek a b>róaág 
I ábi?jan töriéntkifűggesatési•; követő naptól számittatik.

Kelt Léván, 1911 évi hó szept.. g. napján.

Za-rácsonyi Fái
kir bir. végrehajtó.

Nyilitér.

M O LL-FÉLE
kS_E JLP-L
Enyhe, oldó b.zieitr n íic.lil i .1, kik smeeztée 
..verőkben i> ez illő • Innen ipjdb boruké, 
menyeiben errnveduek.

Egy eredeti doboz éri 2 korosa.
Vidéki gydgyezert.r.kbe- kérjük Moll
készítményéi l.

F~~M OUt-FELE -J

FT« ."IX bedörzsőlés,
eli.inert, rég. ióhirnevli bá.i.«.r 
gjaggatas és bülésböi -tarmazó

„„udmoemü betegségre ellen.
Ertd.fl üveg ara

K.nb.tó m.udeu gyogvsisrtárbaa
0^^, é. drogériáimé. o««*
Fö.zétküldesi boly MtLL A. gyógytzeróoi

Cs. kir- “<*»•  BéC"' b Tu,cll',,le11 *•

WF Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy -u. j bérkocsi 
vállalatot létesítettem. — A kOzOnség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4

W MUST.
kapható ,, Forgács-féle “ bor

kimérésben ; szüretkor pedig 50 liter
től 25 hektóig lesz eladó must; a 
„kákai“ "villa. sorban egy 4 szo
bás, — egy 2 szobás, zártfolyosó, 
présház, pincze, gyümölcsös udvar, 
ülés és fakamrából erősen épült lakó
ház, jó ivó vizű kút; 2 holdon felül 
finom caemege és borfajjjal kiültetett 
szőllővel, — két részre osztva — el
fogadható olcsó áron eladó; a szép 
termés, épületek délutáni órákban 

megtekinthetők.

ÁREA és ZABSZALMÁT «*•  
nagyobb mennyiségben (arosogi 
árut vesz Brúder Wetzler ezég 

Bécs, II., Ob. Donaustrasee 107. ;

Budapesten. Nyári, 
VbabáaXXUKXQ. es téli gyógyhely a 
magyar irgalma8r< nd tulajdona. Elsőrangú 
Kénes hévvizű gyógyfürdő ; modern heren
di zésü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, hű ön hölgyek éa 
urak részérr. Tőrök-, kö- és márvanyfür- 
dók : hölég-, szénsavas- és villamosvizför- 
dök. A fürdők kitüuö eredménnyel használ
tatnak főleg ctuzos bántalmaknai és ideg
bajok ellen ÍVÓ kúra és légzőszervek hurutoa 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes 
lakószoba. Saolid kezelés, jutányos árak, 
ü ógy és zenedíj nincs.Prospektust ingyen 
és bét ment re küld.

Az igazgatóság.

KALMAR és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

Városi raktár éa iroda: Gyár; 1B
V. Llpót Klrat 22. VkUteg-utoa 19

Világhírül Eredeti! .Beez*

Szlvógázmetor telep. — A jelenkor legolcsóbb flaeoM 
„Beaz“ nyersolaj motor.

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos uséplökészletelt, melyeit 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. Költség 
vetés és árjegyzék ingyen és bérmentve.
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8061/1911 tikvi isim.

Hirdetmény.
Osramkssxi kössóg telekkönyve köiöi legelője 

egy résednek felo.rtó.s követkestében u 1869. évi 
2579 aslmu sisbólvrerdrlelhes képest részlegesen 
étalakittatik és <-2s«l egyidejűleg miudsvou '"8*."'  
□okra nésve, amelyekre aa 1986. évi XXIX. aa 1889. 
évi XXXVIII. és aa 1891. évi XVI. L ojkkek a 
téuyleges birtokos tulajdonjogénak bejegyzését rende
lik sx 1892. évi XXIX. t cs. ben szabílrosott eljerés 
a telekkönyvi bejegyzések bely.abitésévol kapcaolato- 
smd foganatoflitt*tik.

E célból az átal kitáai előmunkálatok éa a hely- 
aaini eljárás a nevezett községben 1911. évi október ÓO 
9. napján d e. 9. órakor kezdődőié g fog eszközöl- 
tetni. .... i j

1. Ennélfogva felavatnak l«eaór az összes érde
keltek, hogy a hitelesíteni tárgyaláson személyesen, 
vagy meghatalmazott által jelenjenek meg és nj tele- 
könyvi tervezet ellen netaláni észrevételeiket annal 
bizonyosabban adják elő, mert a régi teleköuyv 
véglegea átalakítása után a téves átvezetésből eredhető 
ki'ogásokat jóhiszemű harmadik személyek arányában 
többé nem érvényesithetik.

2. Mindazok akik a telekjegyzükönyvekben előfor
duló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést 
kívánnak teuni, bogy a telekkönyvi hatóság kikűldötje 
előtt a kitüaött határnapon kezdődő eljárás folyama 
alatt jelenjenek meg és aa előterjesztéseiket igazoló 
okiratokat mutasson fel.

3 Mindazok akik valamely ingatlanhoz tulajdon
jogot tartanak de telekköonyvi bekebelezésre alkalmas 
okirataik ainoaenek, hogy az átiralásra az 1886. évi 
XXIX. t. c. 15—18 és az 1889. évi XXXVIII. t. ez. 
6 6. 7. és 9 § ai értelmében szükséges adatokat
megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a 
kiküldött előtt igazolják avagy oda lresaairek, hogy 
aa átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás 
létrejöttét a kiküldött e'ött szóval elismeíje és a tu
lajdonjog bekebelezésére engidélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezen aa utón nem érvényesíthetik 
éa a bélyeg és illeték elengedési kedvezményektől ie 
elesnek.

1. Ások kiknek javara tényleg már megszűnt 
követelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb 
jog nyilvánkönyvileg bejegyezve úgy szintén az ily 
bijegyzérekkel terhelt ingatlanok tulajdonát, bogy a 
bejegyzett jograk törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a kikü dőlt elölt 

jelenjenek meg, mert elleneseiben a bélyegmenteeség 
kedvezményétől elesnek.

K élt Léván, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1911. évi augusstus hó 80. napján Pogány 
a. k. kir. járásbiró.

▲ kiadvány hiteléül.

Dodek
kir. tlkvvesetö.*

a======== —

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

,A20LLA“ 
szakorvosok 
által 

vizsgálva 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. I 
Két évi jót] 

állás I Ára I 
tucatonként! 
d.-, *-,l

8.—, és I 
10. korona!

üiur
GUMMI

különlegesség.
| A tudomány maii 

állása szerint J 
bebizonyított 
legjobb létező 
Gummi
ÓV8t(r. At ■

At 
.OLLA- 

több mint 
200 orvot 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den yyógy- 
szertárácan 
es jobb dro 
gériákban.

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

propaganda r>ftlámot ingyen küld az 

„0LLA“ mmlnár Wien. Hi437 Fraterstrasse 57 
Kapható Lizán : KKAEP 1. drogériájában

Kiadó ház
Mángorló-Utca 17-ik sz. modern épület, 
melyben 4 szoba, konyha, fürdőszoba, 
éléskamra, üvegezett folyosó, azonkívül 
mellékházban cselédszoba éa moaó- 

konyha, két udvar és kia kert van, 
november I tői bérbeadó.

Feltételek Tokod? Imre háztulajdo
nosnál tudhatok meg.

Porosz kőszén, koksz, bükk- 
hasábfa ölenként és wag- 
gononként valamint fel
vágott fát legolcsóbban szállít 
helyben és vidékre 
ifj. K.oxra.tsÜE J" élxxob 
Léván, Szepessy-utcza 8 szám.

= Kölcsönkönyvtár = 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN. 

Előifzetés bármely nap kezdhető.

Eladó
5 drb. Spaléta, 5 drb. Jalousia és egy 
tapétái ajtó eladó. Bővebbet e lap 

•ovo kiadóhivatalában.

CAMPOLIN 
az ezidőszerint legjobbnak 
elismert vízhatlan börkenöcs.

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

A bőrt puhává, simulékonnyá 
és teljesen Vízhatlanná teszi.

Használatban nagyon takarékos, 
mert egyszeri bekenéasel a börnen ü 
3 bélre is teljesen vízhatlanná lesz. 
Probadoboz: 60 fid. Elsőrangú referenilák . 
beküldése után árjegyzék kívánatra 

bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN —
vízhatlan kenőcagyár Oroszka.

(Bars m.)

0>€>O<ZZZ>OOCZDO€3

K NAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára LÉVAN.
— Telefon tzám: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú

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

készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m. H0FHEBB és SCHBANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

■■ ■ •" ~ gépek és géprészek. =

0 KACHELMANNés TÁRSAI

Intemrbáo telef.o:
VUiDyepe&zerény 7. u.

sör- és malátagyár

= V1HNYE. -
„ (BARSMEŰYE.)

Ajánljuk kitűnő minőségű

Maczólsör“
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 hl. hordókban 
és 0.5 és 0.7 1. palaczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító 
WEIL JAKAB 

Léva Uártonfy-utcza 0 szám.
T*Ártóljult  sl megyei ipart !

ól
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Kiadó bútorozott szoba.
Egy csinosan bútorozott 

szoba, egy esetleg két 
úr részére kiadó.

J.éiszlö utcza 13. szám.

kiadó bak ás. =
2 szoba konyha kiadó. Bővebbet e lap 

kiadóhivatalában.

& A. S

Gazdák figyelmébe.
Superfoafat, Tkon maiak, szárított 

marhatrágya úgy vaggon, mint kicsiny 
mennyiségben, továb ,á príma porosz 
kőszén és kox szintén nagyban 
és kicsiny mennyiségben : kapható 
Verbofszky Joachimnál Léván. 
László utca 2 szám.

A jó tanács 

olcsó!

Vásároljon csakis jó mosószere
ket, mert csakis ezek olcsók a 
használatban, mivel kiadósak és 
a ruhát kimélik. Kérjük, hogy 
a bevásárlásnál figyeljen a 
„SCHICHT4* névre és a SZAR
VAS védjegyre, mert ezek 
védik meg ruhaneműjét csekély 
értékű mosószerek által okozott 
rongálástól. Ezen védjegyek 
szavatolnak a tökéletes tisz

taságért !

A ruha-beáztasssara a legjobb szer 
az „ASSZONYDICSÉRET*  mosópor

A rossz tanács 
drága !

Ne kövesse azon rossz tanácso
kat, melyek Önt „OLCSÓ“ b 
külsőleg a SCHICHT-„SZAR 
VAS“ MOSÓSZAPPANHOZ 
hasonló mosószerek vásárlására 
akarják birni. Az olcsó mosó
szerek a legdrágábbak és min
denkit óvnunk kell ilyenek 
használatától, mert ezek a leg
több esetben tisztáttalanok, in
kább a ruhát és a kezeket 
támadják meg, mint a szennyet 
és a ruhának kellemetlen 

szagot adnak.
A ruha beáztatására a legjobb szer 
az .ASSZONYDICSÉBET" mosópor.

Ajánljuk:
legolcsóbb rapi Alak ázámitíi'ával 
elsőrendű, direktforráaokból beszerzett 

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss csetrege- 
Sajt, naponta érkező felvágott <s 

egyéb ctemegearuinkat.
Közvetlen kavéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekinteteben 

versenyen kívüliek 1

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedőllemez, 
gummi-ős aszbesztáru,potro)eum 
benzin, carbit és kátrány, vsgy1 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
ős zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemű festékáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
portland és románczement 

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

DISZKOSZORUK,

fa- és érczkoporsók gyári áron!
Varrógépek5 jatl^sra.

Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. L É V A. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruk, zunkat.

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

konyhaedényekböl, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű ajtolt lapát, aczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
crákony, kapaáiu. fűrész, reszelő, metsző ölő. ojtó 
kés. összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kómives-szerszámok épü
let és butorvaralások, olajozok, ketőszelencék, 
szíjak, tzivattyuk, kuidertömlők, tömitő anyagok,

gép 
víz

mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.

Ltgcélszeiűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szive* roegkei esésre készséggel szolgálunk speczlálls 

árjáulattal — Nagybani vételnél külön ajánlat
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Árlejtési hirdetés.
A lévai állami tanítóképző-intézet 

szőllőtermésének elárverezése i9ll. évi 
szeptember hó 18-án (hétfőn) délután 
5 órakor fog megtartatni a képző-intézet 
tanácstermében.

Köveskuti Jenő
igazgató.

Motor kerestetik.
Használt de jó karban levő villamos 

egyenáramú 1|2 vagy 2 lóerejü 

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

„A köztudatta ment át“, SE. 

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

szállítja "W 
teljes jótállás mellett 

a leghirnevesebb 
motorcseplökeszleteket

H Saját érdekében kérjen minden gazda disz főár 
lapot, melyet Ingyen és bérmentve küld a gyár

Fontos figyelmeztetés!
Kállay LAJOS hírneves motorgyára nem tévesz

tendő össze más Kállay nevű cégekkel.

Névjegyek, Meghívók,

Eljegyzési kártyák

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

NYITRAI és TÁRSA r. t.
könyvnyomdájában, Léván.

----------------

Harisnyakötést és------
------ gépfejelést elvállal
Mazur Anna Léván Simor utc a 3.

XXX-

, KALOCSAI GYULA “ ’ LÉVA.

V\ -í
i

Elvállal: sodrony-kerítések, temetők, 
sétányok, faiskolák, sirkeritések, kavics 
éa homok áthányók és egyéb gazdasági 
területek bekerítését, úgyszintén minden
nemű e szakmába vágó munkák és javí
tások jutányos áron.

g í 83

tó
5

Kézimunka I Előnyomás 1

IVl egérkeztek mór az

őszi újdonságok:
Angol costt mkelmék, blousszövetek, gyspju- 

flsrellek, szövött és flanellbsrchetek.
legújabb női íuhrdíszek, url nyakkendők, 
sapkák, leztyCk haiisnják slb legolcsóbb 

beszerzési forrása. ----

SZILÁRD JÓZSEF 
dlvatáruházábrn 

CÁLVHST PALOTA.

Fontos iínolialas! Jutányos arak!
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GAZDASAGI.KERESKEDELMI

KÉPVISELŐK KERi

IRODA:
ERZSÉBET KÖRÚT 4f 
GYÁR:
GYÓNIRÖI UT 40 42.

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t. gyonsajtoján Léván.


