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Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

l.ELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR

A F. M. K. E. ünnepe.
Minden államnak legfontosabb 

politikai kérdése a kultúra. De sehol 
em oly fontos és komoly kérdéa, mint 

nálunk Magyarországon, mert ez a 
kérdés önkénytelenül összekapcsolódik 
a nemzetiségi kérdéssel, mert a ma
gyar kultúrának határai nem azonosak 
az ország hatálávsl, sőt a nemzetiségi 
•gitáció és szervezkedés célja, amelyet 
ugyan nyiltan nem mernek bevallani, 
az, hogy a magyar kultúra határait 
minél inkább visszaszorítsák s kerüle
tét minél kisebbé tegyék.

Ámde a magyarság, amely ezer
éves birodalmat alapított a Duna— 
Tiszamentén a Kárpátok által koszo- 
ruzott területen, ha államalkotó s ál- 
lamfentartó elem akart lenni tovább 
is az országban, nem nézhette közö
nyösen azt az aknamunkát, amelyet 
ellene folytattak, hanem meg kellett 
kezdenie a magyar nemzeti kultúra 
teljes kiépítését s meg kellett kezdenie 
a magyar nemzeti kultúra számára 
Magyarország teljes meghódítását.

Múlt számunkban rámutattunk 
erre, mint a magyar kulturegyesületek 
alakulásának első és legfőbb indokára. 
Ez szülte a Felső Magyarországi Köz
művelődési Egyesületet is, mely ma 
már az ország egyik legnagyobb, leg
tevékenyebb kulturegyesülete, amely 
ma egy hete Léva városában tartotta 
elnökválasztó díszközgyűlését.

A közgyűlés komoly, szinte ün
nepi színezetű lefolyása igazolta azon 
feltevésünket, hogy a magyar nemzeti 
közművelődés hatalmas faktora ez az 
egyesület, amelynek bölcsőjénél még 
alig reméltük, hogy ily életerős, szá
mottevő kulturális intézmény fog be
lőle fejlődni, mely mint tüzes lángkéve 
világit be a nemzetiségek éjjelébe. 
Különösen pedig nagy dicsérettel emel
jük ki, hogy ez az egyesület a msga 
nemében igazán páratlan munkát vég
zett az által, hogy céljának megváló- 
sitása érdekében tagjaivá meg tudta 
nyerni minden pártállásu s minden 
vallásu és rangú férfiakat. A hazafias 
éa erősen nemzeti érzés dominálja 
minden tettét s mély örömmel szem
léljük, hogy tagjai nemes vetélkedéssel 
munkálnak a magyar nemzeti kultúra 
terjesztésén. És igen helyesen, mert a 
magyar nemzeti kultúra olyan közös 
lorrás, amelyet sem párt, sem feleke
zet vagy osztály magának ki nem 
sajátíthat. A F. M. K. E. zászlaja alatt 
mindenkinek helye van, aki szivében 
magyarnak s e vérrel szerzett, drága 
magyar haza fiának vallja magát. És 
mié, ott ia láttuk a Felső Magyaror

Megjelen vasárnap reggel. 
FÖMUNKATÁRS: Dr. KERSEK JÁNOS.

szág tiz vármegyéjének vezető férfiait 
egy eszmétől, a magyar nemzeti kul
túra diadalának eszméjétől áthatva. 
Ünnepi komolyság, & nemes célért való 
lelkesedés fogadta az uj elnök meg
nyitóját, amelyben jövendő tevékeny
ségének irányát vázolta.

Az uj elnök programmja a régi 
nyomon halad. Erős akarattal, kitar
tással fog küzdeni az egyesület kitű
zött céljának diadaláért. És mi, akik 
Craus István nagy tehetségét, kitartó 
energiáját, főleg puritán jellemét ismer
jük, bizonyára a legjobb kezekben 
látjuk ennek az egyesületnek vezeté
sét s a leguagyobb sikereket várunk 
bölcs és körültekintő vezetésétől, kü
lönösen amikor tudjuk, hogy neki is 
az a meggyőződése, hogy ennek az 
egyesületnek felette kell állani minden 
politikai meggyőződésen s ennek a 
kebelében csak egy cél egyesítheti a 
tagokat, t. i. a magyar nemzeti állam 
teljes kiépítése.

Gazdag és sok szép reménynek 
beváltását Ígérő programm az, amelyet 
az uj elnök elénk terjeszt, ítlbiván a 
tagokat az őrszem kötelességeinek tel 
jesitésére, hogy a népélet minden 
mozzanatára kiterjedjen a figyelmük 
s minden bajt idejében észrevegyenek.

Léva város közönsége hálásan fog 
visszaemlékezni a gyűlés napjára. Meg
győződhetett róla az egyesület minden 
tágj», hogy Léva árosa bevehetetlen 
vára a magyarságnak, ahonnét a ma
gyar nemzeti kultúra szellője árad 
észak felé, hogy lelkes és buzgó har
cosa a szent ügynek s polgárai, mé
lyen átérezve az egyesület nemes és 
fenséges célját, kettős ünnepként ün
nepelték meg a napot.

A maguuk r< '.érői is mindig a 
legnagyobb örömn él kisérjük a nemes 
célú egyesület működését s azt tőlünk 
telhetőleg támogat mindenkori köte
lességünknek isme ük.

Elől: iilet ek.
Nem egyszerű iagyülési napnak, de 

hazafias ünnepnek kintette Léva város 
közönsége azt a na; ot, amidőn a F. M. K. E. 
XXIX. évi kösgyüle >t itt megtartotta. A 
lévai járási válasatvuoy, élén agilis és nagy- 
buzgalmu elnökével Báthy László prépost
plébánossal, mindem elkövetett, hogy ezen 
hatalmas és nagyién >sságu kulturegyesület 
közgyűlésének napja emlékezetessé tegye, 
hegy annak minden sgja jól éresse magát 
és Léva városát - int a magyarság vég
várát - ismerje meg. Hetek ót. kés.ülöd- 
tünk a. ünneplésre a Léva város polgár
sága készséggel segédkezett a rendezés 
nagy munkájában a választmánynak és a 
rendezőségnek,

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

A LAP KIADÓJA : NYITRAI éa TÁRSA r. t.

A város maga ünnepi diszt öltött. Ha
talmas nemzeti szinü zászlók lobogtak a 
házakon, úgy várta az érkező vendégeket, 
kik Felső Magyarország csaknem minden 
vármegyéjéből érkeztek a közgyűlésre.

A vendégek egyrésze, a felülről jövők, 
szombaton délután 3 óra lö perckor, más
része az esti 7 órakor érkező vonaton jött. 
Garamberzence felől jöttek a turóoiak, a 
selmeciek, a körmöciek. Ezek elé Ortmann 
Fidél és fenyvesi Károly rendezők utaztak. 
A pályaudvaron dr. Horváth Gyula rkapi- 
tány, Bilcsek József alkapitány és Tokody 
István tagokból álló bizottság fogadták. A 
A vendégek túlnyomó része azonban az 
esti 7 órai vonattal Párkánynána felől jött, 
ahova eléjük Faragó Samu, aa Első magyar 
ált. biztositó társaság lévai főügynökségé
nek vezetője, a Ferenc József-rend lovagja 
utazott. A pályaudvaron Bódogh Lajos pol
gármester magyaros, szívélyes szavakkal 
üdvözölte. Fogadásukra igen sokan jöttek 
ki as állomáshoz s lelkes éljenzéssel köszön
tötték a város vendégeit. Dr. Gyiirky 
Geyza, ügyveaető elnök megköszönvén a 
szives fogadtatást, örömének adott kifeje
zést, hogy as egyesület Léva városában 
annak vendégszeretetét élvezheti. Ezután a 
menet hosszú kocsisorban a fellobogózott 
utcákon keresztül a városba vonult. Az 
utcák két oldalán a járdákat temérdek kö
zönség foglalta el, mely kitörő lelkesedés
sel üdvözölte az érkezőket, akik között 
magából Nyitrából százötvenen voltak.

A gyűlésre a kormány is elküldötte 
képviselőit és pedig Mailáth István, Bars
vármegye alispánja a vallás- és köaoktatás- 
ügyi miniszter, Lavotta József miniszteri 
tanácsos a földmivelésügyi minisater és 
Kovács József aranyosmaróti kir. pénzügy
igazgató a pénzügyminiszter képviseletében 
jelenteK meg. Küldöttek a testvéregyesüle- 
tek is követeket és pedig a Dunántúli 
Közművelődési Egyesületet dr. Fodor Osz
kár főtitkár, az Országos Magyar Iskola
egyesületet tőzundy Károly igasgató kép
viselték.

Eljöttek a gyűlésre gróf Wiiczek Fri
gyes honfi főispán, Benicaky Kálmán turóci 
és Zmeskall György liptói alispánok, Far- 
bák István miniszteri tanácsos, Caobor 
László, Rskovszky Iván, Kostyál Miklós, 
Sulyovszky Gusztáv és Rudnyánszky Gyula 
orsz. képviselők. Már előzőleg pedig a kö
vetkező vendégeket jelezték, akik szintén 
meg is jöttek :

Arpássy Imre bankigazgató Nyitra, 
Abatiy Adolf főszolgabíró Privigye, Akan- 
tisz Ödön árv. ülnök T.-sz.-Márton, Argay 
Bálint s. tanfelügyelő Nyitra, Bobok Géaa 
gyógyszeréé*  Verbó, Bulyovszky Miklós T.- 
sz.-Márton, Boleman Jánoa dr. vm. főorvos 
T.-sz.-Márton, Bosnyák Lajos dr. árv. ülnök 
Nyitra, Clair Vilmos a F. M. K. E. főtit
kár*,  Cr»us Vince ny. árv. elnök, Cser- 
nyánsaky Aladár dr. kir. ügyéss, Cser- 
nyánsaky Lajos árv. ülnök és leánya Nyitra, 
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Czobori Károly polgármester Ssskoloss, 
Czocher Kálmán fössolgabiró, Csacskó Ist
ván ny. rendörbiatos Nyitra, Dugovics Ti
tass számtanácsos T.-ss.- Márton, Ersekujvári 
polgárok (11 személy), Elek Endre dr. ügy
védjelölt, Filberger Vilmos takarékp. tisstv. 
Nyitra, Filberger Gyula dr. fösso'gabiró 
Miava, Gyürky Geysa dr. a F. M. K. E. 
ügyv. aieinöke. Gyulai Mihály városi mér
nök, Gyürky Gésa ifj. kösig. gyak., Gyürky 
Ferenc városi főjegyző, Gyürky Ferencné 
úrnő Nyitra, Gross N. kereskedő T.-ss.- 
Márton, Györbiró Gábor dr. vm. aljegyző 
Nyitra, Hajnóozy R. József kir. tanácsos, 
tanfelügyelő Lőcse, Holéczy István szám- 
vevő T.-sz.-Márton, Hasenberg Károly dr. 
orvos Verbó, Jánossy Gyuia kir. tanfel
ügyelő, Jaczkó Gyuia légszeszgyári igazg. 
Nyitra, Jankovios Ferencz ny. k. jegyző 
N.-Czétény, Józsa István tanár T.-sa.-Már 
tón, Kállai Ármin dr. földbirt. és rokona, 
Klobusiczky Káro y dr. vm. á. ügyész 
Nyitra, Kropácsy János igazgató Szakolcza, 
Kostyál Miklós dr. orsz. képv. Bpest, Kuli 
István főkapitány Selmeczbánya, Langbam- 
mer Vince vm. főjegyző, Lakits István dr, 
ny. tkp. igazgató, Lakits István ifj. vm. 
közig, gyak., Lakits Attila árv. ülnök Nyitra, 
Lax Adolf dr. vm. t. ügyész T.-sz.-Márton, 
Lázár Lajos polg. isk. igazgató Galgócz, 
Lyulyák Antal kir. kösjegyző és több társa 
Privigye, Lelkes Zsigmond id. földbirt. 
Nagyrépény, Lelkes Ferenc földbirt. Nyitra- 
vicaáp, Machovita János fössolgabiró Pös- 
tyén, Markovits Sándor városi tanácsoa 
Nyitra, Margócai József ny. ev. lelkész Lo
sonca, Miklóska Aladár polgármester Érsek
újvár, Majthényi József br. tb. főszolgabíró, 
Mayer Károly építész-mérnök Nyitra, Mar 
tincsek Károly á. aljegyző T.-sz.-Márton, 
Ooskay Lász ó ny. var. pénztáros, Ötvös 
Béla dr. tb. fössolgabiró, Ötvös Aladár dr. 
ügyved, Ötvös Ödön kir. pénzügyi tan., 
Petkes Gaza városi számvevő Nyitra, Pet- 
rikovics Aladár dr. ügyvéd N.-T*polcsány,  
Porubszky István közig, gyak. T.-sz.-Már- 
ton, Pataki János dr. s. tanfelügyelő Nyitra, 
Babár Endre dr. kir. közjegyző Érsekújvár, 
Róth József föerdéss T.-sz.-Márton, Rom- 
hányi János vm. levéltárnok Nyílra, Steiner 
Gyula városi tanácsos Érsekújvár, Sóky 
Ödön árv. ülnök Nyitra, Suhajda Káioly 
városi tan. Körmöcbánya, Sümegh Jánoa 
joghallgató Nyitra, Schöpfiin Róbert urad 
intéző Zselis, Sstráuszky Izor dr. ügyvéd, 
Sztránszky Jenő, Ssatbmáry István dr. tb. 
főjegyző, Szegő Zsigmond dr. ügyvéd Nyitra, 
Saumrák Samu földbirt. és fia Beszterce
bánya, Tóth Lajos polgármester Nyitra, 
Telléry Gyula, a Szepesi Lapok szerkeszt. 
Igló, Tomcsányi János kir. tanfelügy. Ara- 
nyosmarót, Winkler Gyula árv. elnök Nyitra, 
Wunder József igazgató T.-sz.-Márton, dr. 
Vári Ernő ügyvéd Érsekújvár, Záthurecsky 
Miklós dr. v. alj. T.-sz. Márton, Záborsaky 
Adó f ib. fössolgabiró Mosócs.

De ezeken kívül még igen számosán 
érkeztek, akik előre nem jelentették érke
zésüket.

A rendező bizottság valamennyit igen 
ügyesen elszállásolta, részben a szállodák
ban, részben egyes úri családoknál, akik a 
legszívesebben ajánlották fel vendégszere
tetüket.

Többen nejeikkel együtt jelentek meg. 
Még aznap este a válasz.mány ülése 

volt, amelyen megbe sélték a másnapi köz
gyűlés tárgysorozatát.

Esti nyolc óra után as Oroszlán-szálló 
színháztermében gyülekeztek a vendégek, 
ét városunk intelligenciája, hol ismerkedési 
•at volt. A barátságoa összejőve eleu élénk 
hangulat s kölcsönös jókedv uralkodott a 
még a hajnali órákban is hangos volt a 
fogadó.

A közgyűlés.

Mátnap, vasárnap volt a F. M. K. E. 
közgyűlése, amelyet as összes felekesetek 
templomaiban tartott istentiszteletek előzték 
gssf, amelyeken • vendégek is részt vettek.

A közgyűlést a városháza nagytermé
ben tartották meg a pontban 11 órakor 
vette kezdetét.

Az elnöki széket dr. Gyürky Geysa, 
aa egyesület ügyvezető aieinöke foglalta el, 
aki körül sereglettek Cluir Vilmos főtitkár, 
előadó, a vidéki választmányok elnökei s a 
notabilitások. A terem zsúfolásig megtelt 
közönséggel, köztük as egyesület iránt ér
deklődő bö'gyekkel.

As ünnepi közgyűlés előtt a lévai áll. 
tanítóképző intézet ifjúsága Duschek Ernő 
senetanár vezetése alatt a Szózatot énekelte.

Dr. Gyürky Geyza meleg szavakkal 
üdvözölte a vallás- és közoktatásügyi, pénz
ügyi éa föidmivelésügyi miniszterek képvi
selőit s köszönetét mondott a kormánynak 
as egyesület ügyei iránt tanúsított érdek
lődéséért. Valamint köszönetét fejeste ki 
Léva városának a szives fogadtatásért és a 
székház átengedéséért. Msjd az egyesület 
viszonyait vázolta, amelyet a tagok az év
könyvből úgy ie ismernek. Örömmel kon
statálja, hogy az egyesület anyagi viszonyai 
elég kedvezőek, mert aa egyesület vagyona 
több mint félmillió korona. És igy módjában 
áll az egyesületnek, hogy céljáért fo'tozott 
tevékenységgé1, szélesebb mederben küzd- 
hessen úgy, miként a múltban is dolgozott, 
el nem kei ülvén egyetlen, az egyesület 
ügykörébe vágó mozzanatot sem. Bizonyság 
erre az, bogy nemcsak eddig létesitett ősz- 
szea intézményeit fentartotta, de azokat 
folyton fejlesztette és gyarapította és köte
lességeit a magyar nyelv terjesztése, a ha
zafias szellem ébrentartása és ápolása, a 
közművelődés fejlesztése tekintetében híven 
és rendíthetetlen kitartással teljesitette. Kü
lönösen kiemelte, hogy a felvidéki nemze
tiségi kérdls nem stréberek vesszőparipája, 
nem puszta fantázia szüleménye, hanem oly 
valósággal létező imminens veszély, amely 
ellen védekezni a társadalomnak és az ál
lamnak együttes kötelessége már caak a 
magyar nemzeti állam fentartása és kiépí
tése szempontjából is. A társadalom tevé
kenysége kifejezésre jut a F. M. K. E. 
működésében, melynek áldásdus eredményét 
caak a rosssakarat vonhatja kétségbe. As 
egyesület nem szavakkal, de tettekkel bi
zonyította be, bogy reája a magyarságnak 
feltétlen szüksége van a nemzetiségi terüle
teken. Dicsérettel emlékezik meg Dessewffy 
Emil grófnak, az egyesület volt elnökének 
hervadhatatlan érdemeiről, amelynek köve
tését és jegyzőkönyvileg való megörökítését 
inditványoz-a. Végül arra kéri a közgyű
lést, hogy as egyesület elnöki székébe olyan 
férfiul ültessen, akinek közismert jelleme és 
energ ája biztosíték lesz arra nézve, hogy 
necsak feutarisa azt, amit az egyesület 
eddig alkotott, de megtalálja a módját az 
egyesület anyagi erejének erősítésére és as 
uj erőforrásokat a magyar kösmüvelödes 
minél hatásosabb terjesstéaére fogja fel
használni.

A közgyűlés erre gróf Dessewtfy Emil, 
lemondott elnöknek eddigi buzgó működé
séért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott a 
tiszteletbeli elnökké választotta meg. Majd 
egyhangu'ag, na^y lelkesedéssel as egyesü
let elnökéül Craui Istvánt, Nyitra vármegye 
főispánját választotta meg s öt küldöttség 
által hívta meg a közgyűlésre. Megérkezé
séig a gyűlést felfüggesztette.

Craus István megjelenvén, lelkes él
jenzés és tsps fogadta, amidőn elfoglalta 
aa •iLÖki széket.

Hálás köszönetét fejezi ki a közgyű
lésnek, bogy az ö személyére irányún a 
gyűlés figyelme.

Megválssztatásában boldogító elsmeré- 
sét látja eddigi szerény közéleti hazafii 
munkásságának u a megtisztelő tisztségei 
őszinte hálás érzéssel elfogadja. (Éljenzés 
Kijelenti, hogy as eddig megalapozott u 
irányát kívánja követni s a lerakott alapoko 
tovább építeni. (Helyeslés.) A nemzetiség 
viszonyok alakulása a felvidéken a folyti 
nos izgatások következtében kedvezőtlen 
sőt különösen a Morva menti vidékeke. 
elszomorító. És különös, bogy mig az orssá 
más vidékein a nemzetiségek által lakó 
területeken némi csillapodás, sőt közeled 
észlelhető, a felvidéken a nemzetiségi agitá
ció élénkebb, intenzivebb lett. Nem lappang, 
nem bujkál többé, hanem még nyíltabbal . 
leplezetlenül, provokálólag lép fel. Egy; 
határszéli szabad királyi városban, mely 
bőven részesült mindig a magyar állam, 
jótékonyság jótéteményében, amelynek vs. 
állami főgimnáziuma, vannak egyeb fejle 
intézményei, ahol ma minden polgár j 
érti és a nagy többség beszéli a ruagy.ir 
nyelvet, s ahol a legújabb ideig békés álla 
po*ok  uralkodtak, most pánszláv renitencia 
üti fel a fejét, mitden irányban nagy ellen 
állás tapasztalható. Tót nyelvű képviselő
testületi jegyzőkönyveket és hivatalos kiad
ványokat, tót adókönyveket követelnek, 
állandóan zavarják a békés po'gsrok nyu
galmát, erőszakoskodnak, megrontják a 
város autonómiáját és egész közéletét. 
(Felkiáltások; Szakolcal) Másutt nyíltan, 
szemérmetlenül veszik partfogásukba a 
nemzetiségi üzelmek miatt relegált diakokat 
és házi ól-házra való nyilvános güjtés utján 
megsarcolják ezek javára a vidéki békés 
hajlamú tót népet.

Leginkább érdekelhetnek bennünket 
azon, már szokásossá vált összejövetelek, 
ausztriai, cseh és morva területeken, amelye
ket közismert idegen agitátorok rendeznek 
s melyeken ök viszik a főszerepet. Ezen 
csoportosulásoknál nem lehet szó közös 
állami éa kulturális érdekekről, azonos tör
ténelmi múltról, emlékekről és hagyomá
nyokról, ezeket csupán a renitencia hozza 
és fűzi össze, a magyar állami renddel, 
hatóságokkal, intézményekkel szemben, kö
dös, titkos vágyak, a magyar állam dekom- 
poziciójára irányuló, be nem váltható 
célzatok és törekvések. (Élénk helyeslés!) 
Igen érdekes és tanulságos, különösen a 
műit hónapban közvetlen szomszédságunk
ban, Gödingen tartott három napos ilyuemü 
összejövetel és tanácskozás. Határozatban 
mondták ki a cseh-tót egység szervezésit, 
egy szellemi központal és székhellyel Mor- 
vaorsiágban, megállapodás történt, hogy oz 
zarándokhelye legyen a magyarországi 
tótBáguak, hogy a magyarországi tót, hu 
Morvaországba ment át, ott magát otthono
san érezze mindannyiszor, vigyen onnan 
valamit honfitársai buaditásáraa, a magyar
országi tanoncokat cseh-morvavidékt varo 
sokban kell elhelyezni, a segédeket pedig 
Prágában. Egy magyarországi képviselő 
fejtegette és hangsúlyozta a cseh szellem 
nek a magyarorszagi tótságnál való ápolá
sát és terjesztését. Ezek a nemzeti öntuda
tot súlyosan bántó üzelmek veszélyt, 
tünetek es irányzatok, amelyek ellen tégy 
verkezni az államhatalom eszközeivel, de 
tára.dalom erejevei is küzdeni kell. Me 
ki fogja elhinni, hogy ezek a nemzetise^ 
agitátorok három napon át csak atölö 
tanácskoztak volna, hogy a latoncok é 
segedek hol helyeztessenek el. És amidé, 
ily tünetek mellett azt látjuk, hogy a na 
tót nemzetiségi agitátoraink talán kivete 
nélkül beszelik a magyar nyelvet, hog, 
tót-pánszlav irányú magyar lapot tartana 
fenn, nemrégiben közismert i.yen agitáto 
rokból összevet ötlött csoport bejárta a 
fővárosi magas kötöket és megtévesztésre 
alkalmas, ekeB magyarsággal adták elő 
nemigazukat és vadaskodasuzat, megfigyel
tük, aria a meggyőződésre kell jutnunk, 
bogy itt nem magyar nyelvismeretben, 
hanem a jellemekben, hazafias lelknsmere- 
tekben, köteles alattvalói hűségben venne*  
hiányok és fogysUozásoa és, hogy a ma 
gyár nyelv tanításával éa terjeseit Bével 
nem oldottuk meg társadalmi egyesületi fela
datainkat, akciónkat másfelé, messzebbre kell 
kiterjesztenünk. (Elénk helyeslés.) Kettős 
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faladat áll előttünk, egyrészt szervezetünket 
tökéletesíteni, megerősíteni hálózatunkat 
szorosabbá kell tennünk, minden tisztviselő, 
ju.nden egyleti tag, minden tanitó egy-egy 

saem legyen, mindegyikünknek meglegyen 
az űrállomása, hogy a népitéletnek minden 

ssanatát és nyilvánulását, minden hullám
ait megfigyelhessük, minden bajt idejében 

revegyünk, aa ellenagitáoiót lépten-nyomon 
, essük, Üselmeit feltárjuk, azoknak útját 

: gjuk, törvénybe ütköző minden cBeleke- 
kiméletlen megtorlását provokáljuk és 
agitátorokat, különösen azokat, akik 

..ésből, haszonlesésből, a nép bizalmával 
szaélve, annak romlására törekednek, 
itsuk a közvélemény itélőszéke elé. Szer 
Jetünknek, megfigyeléseinknek, tapasztal
uknak megbizhatóknak kell lenni, hogy 

i.jknak a hatóságok és a kormány hatalom 
hasznát vehessék, a kotmány hatalom ami 

nmeinkkel is lásson és minden oly kérdét- 
,-u, amelynek nemsetiségi vonathozásai is 

•. .unak, a mi megítélésünket is számba 
egye. Ily vonatkozású kérdésekkel nekünk 

pliandóao foglalkoznunk és azokban állást 
kell foglalnunk, ha ezzel olykor-olykor a 
n.-pí politika terére jutunk is. Az egyesület 
felszólítást kapott a választójog kérdésében 
való véleménynyilvánításra. De nekünk 
anélkül is mérlegelnünk kellene az ily 
agi.ációk, gödingi vagy luchatsovici össze
jövetelek és konspirációk láttára, vajon 
lehetséges, megengedhetö-e, hogy a nemze
tiségek részéről követelt legradikálisabb 
választójog behozatalával megnyittaBsanak 
a hatalom forrásai, a törvényhozás templo 
mának utjai olyanok előtt, akik magyar 
törvényhozási munkához és hivatáshoz ily 
helyeken a cseh szeLem meghonosításával 
és ápolásával szerzik a képesítést.

Másik s talán még fontosabb feladatunk, 
hogy tót népüukkel, mely jólelkü, békés 
hajlamú, kedvteléssel, rokonszenvvel, beha
tóan foglalkozzunk, jóakaratunkkal felke
ressük, elbagyatottságában, tehetetlenségé
ben gyámolilói, támaszai legyünk, vele 
jól bánjunk, neki mindenben igazságot 
szolgéItassunk, műdén törekvésünkkel azon 
legyünk, hogy tót népünk köztünk magát 
jól érezze, legyen meggyőződve feléje irá
nyuló jóakaratunk önzetlenségéről, testvéries 
érzületünkről, hogy csak a vo.ünk való 
egyesülésben, a nemzeti egységben találja 
meg boldogulásának forrásait, bogy egyen
jogú tagja a nemzettestnek, részese a ma
gyar szent koronának, hogy nem kivánjuk 
táji jellegéből kivetkőztetm, nyelvétől meg
fosztani, emlekeitö’, hagyományaitól elide
genítőn!. (Élénk helyeslés.)

Tág tér nyílik ez irányban tevékeny
ségünknek, mert tót népünk minden téren 
rá van utalva jóakaratu támogatásra, s ha 
nem védjük, uem óvjuk meg mi, műdén 
kalandor ráteheti a kezét. Mindezekhez ké
pest hűségesen folytatni fogjuk felvállalt 
feladataink teljesítését, természetesen val
láserkölcsi alapokon, a közmüvelödes térén 
feltartjuk óvodáinkat, folytatjuk a gyer
meknevelést, a buzgó tanítók jutalmazását, 
könyvtárak létesítését, ünnepélyek tartását, 
a nemzeti emlékek és hagyományok kultu
szát. (Helyeslés.) Élénk munkásságot ke.l a 
sajtó utján ia kifejtenünk. Ismeretes mind
nyájunk előtt, mily vegtelen károkat es 
pusztiiáBt okoz a nemzetiségi sajtó a maga 
durvaságaival és raffinált fekteleuségevei a 
nép érzelmi éa erkö.csi világában. Valótlan
ságaival megtéveszti a hiszékeny tót népét. 
Kiforgatja as ö józan gondolkodásából, el- 
dun másat okozza erköiCBetnek és szoká
sainak, megingatja benne a bizalmat a tör
vény náut és a hatóságok tiszteletet. Ennek 
az -sietiszere csak a hazafias sajtó lehet, 
ameiy felvilágosításaival, kioktatásával a 
f-ép felfogását, gondolkodását, ítélkezései 
isutl a íendes mederbe tereiben. Úgy ve
lem, hogy e cetből aat a sajtót is igénybe 
kei; vennünk, amelyet tisztán a tőt nép 
olvashat éa megert, értem a hazafias tót 
sajtot, mely most is mar igen jó szolgála
tokat tesz minden körben, ahová befolyá
sunk és hatáskörűn*  kiterjed, a hazafias 
'ól sajtót a hasoncelokal szolgáló más haza
has irodalmi termékeket pártfogolnunk, tá- 
fáogatnuuk és terjesztenünk kellene. Nagy 
|ouddal kellene foglalkoznunk aa anyagi 

segélyezés, gyámolitásJ a lót nép közt a 
közjóiét emelésének problémáival. Gondos
ságunk, tevékenységünk körébe be kellene 
vonnunk anyagi eszközei.,, mérvéhez képset 
folyamatosan, időrend t unt az iparokta
tást és iparpártoláat, az elhelyezést, a pat- 
ronage-intézményeket, a gazdasági szakok
tatást, felnőttek oktatásai A szegényebb 
nép közt nagyobb m . ú jótékonyságot 
kellene gyakorolni. A nép, dacára a 
gazdasági, kereseti ét tnunkásvissonyok 
kétségtelen javulásánál sok helyütt még 
mindig nehéz és küzd- mes életet él, cso
dálkoznunk kell gyakrai azon, hogy miből 
és bogy telel át. Mim. u könyörület, az 
irgalmasságnak minden cselekedete hálás 
szivekre és elismerésre talál. Fel kell ke
resnünk a szegénység tanyáit és segíteni, 
ahol tudunk. Különöset a hazafias sajtóhoa 
intézem e tekintetben esdö szavaimat, hogy 
szokott buzgalmával karolja fel ügyünket, 
győzze meg az ország hazafias közönségét 
a szükség állapotáról éa világítson be az 
emberi szivekbe, nagy iiatalmável, sugges- 
tiv erejével nyissa meg a jó, könyöiületes 
sziveket. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, 
hogy a földbirtok-viszonyokra és a hitel
ügyre is kiváló gondot kell fordíts ni s erős 
versenyre kekünk az elhatalmasodott nem
zetiségi tökével éa intézetekkel. E téren 
legnagyobb a nemzetiségi kalózkodás. Az 
agitáció a földre nehezedik, a földet hitel
nyújtás teszi mindjobban spekuláció tár
gyává. Kihasználja anyagilag a hiszékeny 
tót népet és emellett lenyűgözi akaratát és 
megrontja lelkületét. Védelmet, segitséget 
kell nyújtani a megtévesztett népnek és ez 
ránk nézve nem is jár nagy nehézségekkel 
és fáradalmakkal, hisz a nép egész élete 
e.öttünk folyik le, sokan közülünk benn 
vannak a pénzintézetek igazgatóságaiban, 
megfigyelhetjük, mikor, mily alakban kör
nyékezi veszély, mikor akarják kirántaui a 
földet lábai alól, van módunk közbelépni 
megmentésére. Nagyon természetes, hogy 
ezen munkássághoz anyagi erőforrások és 
eszközök is feltétlenül szükségesek ób e 
tekintetben nem tudok eltitkolni bizonyos 
lebangoltságot, hogy mily csekély anyagi 
erővel rendelkezünk, hogy egy nagy ország
részre kiterjedő egyesületünk mindössze 
7000 tagot számlál kebelében. Ilyen fokú 
érdeklődés nem elegendő a felvállalt nagy 
célok elérésére, nem imponálhat a velünk 
szemben álló nemzetiségeknek, nem keltheti 
bennük azon meggyőződést, hogy ábránd
jaik, törekvéseik hiúk, meddők és céltala
nok, hogy az egész nemzet egyesült erejé
vel állanak szemközt. Erőnket tehát növelni 
és sokszorosítani kell, .servezetünket szé
lesebb és taláa demokratikusabb alapokra 
kell fektetuünk, a felvidék egész hazatirá- 
gát bevonnunk, megra. sdnunk minden se
gítő kezet, megszerezni minden rokonszen- 
vet, érdeklődési, minden lelkesülést felhasz
nálni e célra, a felkérést, az agitáció min
den eszközét. A magyar ügynek ország
szerte való szerencsés 'ojlődese lényegesen 
attól függ, hogy erős mzeti öntudat be
hatása a.att szilárd aktust és elhatározással 
kezeljük közállapotaink konszolidálódását, 
igazság, kétségtelen io oy, politikai érett
ség jellemezzen bennü et minden eljárá
sunkban, hogy intéz mén veink kifogástalanul 
normálisan iunkciona,; ak ; kerüljünk el 
mindent, ami Lenoüuaet szétválaszt, elle- 
neinaneá nem szabad köztünk a nemzeti 
célok körül egyenetlen igét, visszavonást 
látni, semmit, >mi a magyar állami tekin
tély 'ártalmára lehet, a magyar nemzeti 
uralmat az ö szemüki en diszareditá hatja 
es aetelyt támaszthat na.unk a magyar faj 
szupremátiájanaS tekintetében. Kultúránk 
élői ebaladottsága, a nemzeti nagyság, min- 
den irányban való fölényünk késztesse őket 
a magyar ntmseti állam, a nemzeti egység 
előtti meghódoláB. a (Hosszantartó, lelkes 
ellenzés es taps.) Igen fontos tényező « 
térén a hadsereg es a katonai szolgalat ia. 
A katonai fegyelem és szolgálat igen alkat- 
más jogosulat.au vágyai megfékezésére, 
nagyzasi hobortok letörésére, de alkalmas 
egyszersmind a nemzen nyelvben való to- 
vabbkepzesre, a nemzet, szellem fentartá- 
sára s általában folytatására annak, amely
nek'alapjait ». családban, óvodáinkban és 

iskoláinkban leraktunk. A hadsereg tiszti
karában meg van as erre való készség és 
hajlam. Ismerek idegen származású és ajkú 
tiszteket, akik ambicióval tanulták és sajá
tították el teljesen a magyar nyelve', a 
legénységet magyar szellemben kezelik. Es 
irányban törvényes intézkedések, intézvé- 
nyes biztosítékok vannak tervbe véve és 
ezek sikeréhez a tisztikar legmesszebbmenő 
jóakaratát kell megnyerni, a katonai szol
gálatot népszerűvé, kedveltté kell tenni, 
hogy megszűnjék az sz állapot, hogy a hu 
úgyszólván az anyatejjel szívja magába aa 
idegenkedést a katonai szo'gálat, a bizal
matlanságot vezetői, elöljárói iránt. A tisz
tikar előzékenységét kísérje elismerésünk, 
hogy az szeretettel, lelkesedéssel teljesítse 
nevelői hivatását s akkor teljesülni fognak 
a hadsereggel szemben a nemzeti szem
pontból támasztott kívánságaink és érvé
nyesülni fog a nemzeti egység javára a 
hadsereg nevelő hatása. (Helyeslés.)

Em'ékezetünkbe idézem itt közéletünk 
egyik kitűnőségének azon arany mondását, 
bogy a nemzetiségi kérdés öntudatos, kö
vetkezetes és sikeres kezelésének első fel
tétele, hogy a magyar nemzeti ügy rendel
kezzék a korona egész hatalmával, hogy ne 
legyen rés a nemzet és a király között, 
amelybe legalább is reménykedéseikkel, 
illúzióikkal belekapaszkodhassanak a ma
gyar nemzeti egység ellenségei. A dynasz- 
tikus érzés, az igaz, őszinte lojalitás és 
igaz alattvalói hűség fejlesztése, fokozása 
legyen szintén egyik kiváló feladatunk. (Nagy 
éljenzés )

Ezen érzésekben, igaz hazaszeretetbeu 
következetes, kitartó hazafias vágyak éa 
törekvésekben egyesülve, várhatjuk a ma
gyar kérdés kedvező fejlődését és várhat
juk hazafias eszméink disdalát, intézmé
nyeink, egyesületünk virágzásának napjait. 
(Hosszantartó lelkes éljenzés.)

Az uj elnök indítványára a közgyűlés 
nagy lelkesedéssel elhatározta, hogy őfel
ségét a királyt és József főherceget, az 
egyesület védnökét a közgyűlésből kifolyó
lag táviratilag üdvözöljék.

A táviratok szövege a következő ;
I. Ferencz Jótsef

U császári és apostoli Királyi telsegének 
Schönbrunn.

A magyar nemzeti kultúra szolgálatában 
mük'Jdö Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesü
let tizenegy törvényhatóság területéről Léván 
egybe sereglett mai huszoukilencedik évi közgyű
lése hódolatteljes alattvalói tisztelettel járul 
felséged trónja elé s a gondviselés kiapadhatatlan 
kegyelmének áldását kéri Felségednek minden hű 
alattvalója előtt drága életére.

Clatr Vilmos nagykén Craus István 
főtitka . elnök.

Jéttsef császári és királyi herczey őfenségének 
Kistapolcsány.

A Ftnséged magas védnöksége alatt működő 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület tizen
egy törvény hatóság területéről Léván egybe sereg
lett mai huszoukilencedik évi közgyűlése hódolat
teljes mély tisztelettel üdvözli Fenségedet, a 
Mind' nható bőséges áldását kérve drága életére.

Clair Vilmos nagykéri Craus István 
főtitkár. elnök.

Az elnök beszéde után az egyesület 
törvényhatósági-választmányainak nevében 
Konkoly-Thege Sándor hontszántói földbir 
tokos szólalt fel, arra kérvén a központot, 
hogy a vidéki választmányokat fokozottabb 
támogatásban részesítse, mivel a vidéki 
választmányok a központtól függetlenül 
végzik ugyan feladatukat, de tevékenysé
gük ügyköre osaknem oly nagy, mint a 
központé.

Bécloyh Lajos polgármester Léva városa 
nevében üdvözölte a közgyűlést megemlít
vén, hogy es a város a magyarságnak volt 
minden tor főhadiszállása.

Majd a Dunántúli Magyar Közművelő
dési Egyesület nevében dr. Fodor Oszkár 

jogosulat.au
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főtitkár ••irályét á» fenkölt szellemű bé
nádban üdvözölte a gyűlést és aa elnök 
nagyssabásu ptogrammját.

Ezután a tárgysorozat egye« pontjait 
terjesztette elő Clair Vilmos, ai egyesület 
főtitkára; indítványára elhatározta a köz
gyűlés, hogy aa egyesület által alkalmssott 
óvónők fizetését 800 koronára felemeli; a 
ssabadoktstást a F. M. K. E. egén terű- 
létén a vallás- ét közoktatásügyi mininter 
irányelvei alapján nerveai. Megbízta ezen
kívül aa elnökiéget, hogy ai egyetületi 
óvónők ötödéves korpótléka ügyében lehe
tőleg már a jövő évben tegyen előterjesz
tést.

Majd a jutalomdijak szétosztása kövét
keseit. A magyar nyelvnek ée a magyar 
nemseti szellemnek as iskolákban ét a tár
sadalomban is történt sikeres terjesztéséért 
•e egyesület a követkesö tanítókat jutal- 
mnta meg : A 200 koronás Thuróozy Vil- 
moi-féle jutalomdijat Behula Mária garam- 
kelecsényi tanítónőnek ítélte, mint aki Ga- 
ramkolecsényben, ebben a kisáróíag tótajku 
kösségben páratlan eredményt mutatott fel 
as iskolás gyermekek megmsgyarositása 
tekintetében. As elnök a jelenlevő kitünte
tett tanítónőnek a jutalomdijat nyomban át 
is adta. A budapesti Nemseti Kaszinó 120 
koronás jutalomdiját Matuska János liptó- 
újvári tanitónak, néhai Bende Imre nyitrai 
püspök által alapított 80 koronás jutalom
dijat Duday Árpád nyitrai róm. katb. tani
tónak, a tanítói jutalomalap három 100—100 
koronás jutalmát pedig Zsilinszky Ciprián 
kisprónai, Kozák Endre nemeskosstolányi 
és Pauliní Gábor ruttkai állami tanítóknak 
rendelte kiadatni.

A kösgyülés jóváhagyta aa 1910. évi 
zárszámadásokat, elfogadta as 1912. évi 
költségvetést, melynek öassegét 80.000 ko
ronában állapította meg ; megerősítette as 
egyesület óvóssabálysatát.

Végül egyhangúlag, nagy lelkesedéssel 
elhatárosta, hogy a jövő XXX-ik évi ren
des közgyűlését Igli városában lógja meg
tartani.

As ünnepi kösgyülést as állami tanitó- 
képesde ifjúságának dalosköre a Himnusz 
eléneklésével fejeste be.

As üdvöslő sürgönyökre még a délután 
megjött a kabinetirodából a király és Jó
ssef főherceg zürgönyválassa.

A királyhos intésett hódoló táviratra a 
kabinetirodából a követkesö válasst kapta 
as egyesület elnöksége .*

,Ö MÍszári á. királyi apostoli felsége a 29. 
évi közgyűlés hódolatét legkegyelmeeebb köesö- 
netének nyilváuitáaa mailett legk.gyelmei.bbau 
tudomásul venni méltőatatott.*

Jóssef főherceg sürgönye igy szól :
.Egyesületünk egybegyült tagjainak össinte, 

benső kösaönstet mondok üdvöslstiikért. melyet a 
legmelegebben viszonozva, nemes működésűkre ée 
aa ösaaae tagokra kérem a Mindenható legbővebb 
áldását. Jóssef főherceg.*

A diszebéd.

A kösgyülés tagjai, Léva város előkelő 
közönsége a kösgyülés után társas ebédre 
gyülekestek a városi szálló ssiuhástermében. 
Akármit bessélttnk is a fogadóra, most lát- 
ásott csak, hogy mennyire szükségünk van 
ilyen nagy teremre. Körülbelül 350 ember 
foglalt helyet a négy sorban teritett aszta
loknál.

As ssstalfön Craus István elnök, körü
lötte jobbról-bslról s notabilitások ültek. 
Hölgyek is igen ssép ssámmal vettek résst, 
különösen s lévsi nöegylet tagjai kösül je
leitek meg többen.

A menü a követkesö volt:
Borjú ragout leves. 

Sódar aspickal.
Vesspeesenye nyárson sütve, francéin burgonya, 

sonkás maccaroni.
Túrós csusza. — Almás lepény. 

Sajt. — Gyümölcs. 
Fékét-, kávé.

A harmadik fogásnál felemelkedett 
Craus István elnök és a tö’e megssokott 
eleganciával és ékesszólással őfelségét a 
királyt köszöntötte fel A szép felkössöntöt 
a kösönség állva hallgatta végig s szűnni 
nem akaró lelkes éljenzésben tört ki szere
tett királyunk nevének említésekor.

Utána Báthy László, a lévaiak ékes
szóló prépost-plébánosa szólalt fel, formás, 
kerekded beszédben . melt poharat az egye
sület védnökének, József főhercegnek egész
ségéért és boldogságáért. A szépen, tisztán 
csengő beszéd élénk visszhangra talált a 
közöaség szivében, mely igazi magyaros, 
ssivből fakadó éljenzéssel tüntetett a nép
szerű s általánosan tisztelt és szeretett ma
gyar főherceg mellett.

Majd Mailáth István, Barsvármegye al
ispánja keresetlen, szívhez szóló szavakkal 
az egyesület működ, sét méltatta, s tagjai
nak egészségére ürítette poharát.

Ezután egymás után következtek a 
esebbnél-szebb beszedek ; csakhogy ekkor 
a hangulat már oly élénk volt, hogy alig 
voltak hallhatók a különben sem valami 
tiszta akusztikájú teremben.

Rakovszky Iván orsz. képviselő az elnö
köt éltette. Qyürky Geyza szintén as uj 
elnök érdemeit emelte ki. Dr. K ostyái Mik
lós orsz. képviselő Kürthy Lajosra, Bars
vármegye főispánjára, Czobor László orsz. 
képviselő Craus Istvánra, a nyitrai főispánra 
emelt poharat. M< iveetky Sándor Mailáth 
Istvánra, Barsvármegye kedvelt alispánjára, 
Bódoyh Lajos polgármester gróf Wilczek 
Frigyes, Hontvármegye főispánjára mondott 
szellemes felköszöntőt.

Kellemes meglepetést keltett Bobok 
Mariska felköszöntője, ki a lévai nőegye
sület nevében üdvözölte a F. M. K. E-t.

Végül as elnök köszönte meg Léva 
város vendégszeretetét.

Miután a vendégek nagyrésze a dél
utáni vonattal akart elutazni, 3 óra után a 
közönség oszolni kezdi tt a fehér asztal 
mellől s kocsikon az állomásra sietett.

Léva város közönsége mindig ssivesen 
fog viassaemiékesni erre a saép napra, 
amelyen hazánk egyik legnagyobb kultur- 
egyesületét vendégeképpen üdvözölhette 
falai között.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva r. t. vá

ros képviselőtestülete 1911. évi szep'ember 
hó 22-tk napján rendkívüli közgyűlést tar
tott, melyen a polgármesteri jelentések után 
a fögimnásiumi játszótér elhelyezésének 
ügyében elhatározta, hogy a sporttelep mel
letti földek kisajátítására engedélyt fog 
kérni a kereskedelemügyi minisztertől. Majd 
as Arok-utca végén levő telekre voustko- 
zólag Bajtay Jái.osné helyett Meik József 
és nejét vevőkul elfogadta. Megtagadta a 
gyűlés Povassan István, Farksa Gábor és 
István illetőségét, mig Báján János lévai 
illetőségét megállapította. Elfogadta az ipa
ros- és kereskedö-tanoncissolák 1910—1911. 
tanévről szóló zárszámadásait, ugyanezeknek 
1911 - 1912. tanévre vonatkozó költségve
tését és a hiány pótlása céljából államsegély 
kérelmezését rendelte el. Jóváhagyta a Dr. 
Bakó János-féle éa a Jaitelesz Z*igmoud-féle  
fögimnáaiumi ösatöndij-alap, végül a főgim
názium 1910—1911. tanévről szóló tandíj- 
számadását.

— ^UrtHLeidenfrontTódorJ )eno’ 
megdöbbeueat es a legiuolyebb részvétét 
keltette városunk összes köreiben a leverő 
gyászbir, hogy barsi Leidenfrost Tódor, a 
lévsi uradalomnak volt te'ügyelöje, folyó hó 
18-án, életének 50 ik és boldog házasságá
nak 19-ik évében hosszas betegség után 
meghalt. A megboldogult, akit a halál a 
legszebb férfisorában ragadott ki szerettei 
köréből s akiben a Leidenfrost család fiata
labb törzsének utolsó sarja hunyt el, — 
méltó fia volt nagynevű atyjának, Leidenfrost 
Lászlónak. Ennek nyomdokait követve, a 
lévai jól rendezett uradalmat, melynek 
huszonöt évig állott szolgálatában s azon 
időből tizenkét éven át a diszes felügyelői 
állást töltötte be, — teljes lelkesedéssel, 
nagy ambícióval és gazdag tapasztalataival 
párosult szaktudásával oly magas nívóra 
emelte, hogy aa úgy hazánkban, miut a 
külföldön elsőrendű mintagazdaságnak van 
elismerve. A gazdászat terén eszközölt mo
dern alkotásai és közhasznú irodalmi műkö
dése aa egész országban hirt, nevet és el
ismerést eze-ettek neki. Éltető szelleme volt 
az uradalomnak és kedves modorával ö 
segítette elő a közvetlen érintkezést a 
város és as uradalom birtokosa közt. Halála 
reánk nézve annál inkább is fájdalmas, mert 
benne társadalmi életünknek buzgó tagját, 
a város és vármegye közügyeinek vezeté
sében és irányításában önzetlen, rendkívül 
tevékeny harcost és Léva szebb jövőjéért 
kitartóan küzdő lelkes polgárt vesztett. 
Eme kiváló tulajdonságai arra inditnak 
minket, bogy őszinte fájda'ommal osztozzunk 
mélyen sújtott családjának mérhetetlen gy - 
szábar. Hült tetemeit e bó 20-án délután 
4 órakor helyezték ideiglenes nyugalomra a 
pozsonyi ág. ev. temetőbe. — A'dott legyen 
emlékezete I — A nagy fajdalomtól meg
tört család a következő gyászjelentésben 
tudatja elhunytét: „Ötv. Leidenfrost Tódor- 
né szül, pilisi és szíIsbí Sailassy Mária 
fájdalomtól megtört szívvel jelenti, úgy 
saját, mint gyermekei: Dóra, Id', Tódor, 
Sári és Máris, úgy az összes rokonság 
nevében is, felejthetetlen félje, a legjobb 
aps és rokon barsi Leidenfrost Tódoro k f. 
hó 18-án munkás életének 50-ik és boldog 
házasságának 19 ik évében, hosszas betegség 
után bekövetkezett gyászos elhunytét, A 
boldogult hült tetemei f. hó 20-án, délután 
4 órakor fognak a pozsonyi ág. hitv. evaug. 
temető halottas házából ugyanott ideiglenes 
nyugalomra helyeztetni. Pozsony, 1911. évi 
szeptember hó 18 én. Béke porainak, áldás 
emlékének 1“

— Tanítói közgyűlés. A Léva vi
déki róm. katb. népnevelők egyesülete okt. 
bó 9-én Léván fogja megtartani ez évi 
rendes közgyűlését, amelyen — értesülésünk 
szerint — dr. Kohl Medárd püspök is résst 
vesz. Kiváló érdekességet ad a közgyűlés
nek, hogy azon előadást tartanak : (Meze 
Sarolta, a budapesti II. kér. taniónőképsö 
intézet igazgatónője, a jeles írónő és szó- 
c.ológus, továbbá Boros Rudoif fővárosi 
rajztanár, aki a budapesti isko'áknak a kül
földet is bejárt s az irg. nővérek lévai in
tézetének rajzaiból összesített kiállítás ke
retében a modern rajzoktatásról fog érte
kezni.

— Ai aj üstökös mar látható. As uj üstökös, 
mely nov. végéu jut impközelségbe, már puszta Bűm
mel is látható ■ egéül ejjel megfigyelhető. Fénye, 
amely a harmadrangú cailhg fényévei egyenlő, zöldes 
színű. Üstöké még uem latsaik. Az üstökös jelenleg a 
Sarkcsillag közelében Iá ható, a 8 irkány-csillagkep 
séta csillaga mellett. A következő m dón könnyen 
ráakadhatunk : a Kisgöucöl két hatulsó csillagát kép
zeletben köztük össze egy vonallal s e vonalat a két 
csillag távolságának háromszorosáig bosszabbisuk 
meg. Ezen a poutun van a Sárkány sétája, amelytől 
rézsutosan lefelé baira van az üstökös.

— Vasúti AUómásunk világítás# 
A vasúti á'lomás világítása, amely ellen 
lapunk haeébja'n mar többsiör emeltünk 
kifogást, — eddig talán még egyszer sem 
tűnt fel oly boszantólzg silánynak, mint e 
hó 16-án este, amikor a F. M. K. E. elnök
ségét és a Felvidék különböző helyeiről 
hosránk érkezett kedves vendégeinknek 
legnagyobb csoportját vártuk ss állomáson. 
A fogadtatás után a vendégek a rendező
séggel együtt a siueken botorkálva halad
hattak osak a meghosszabbított vonat 



1911. osoptember 24. BARS &
végről a reájuk váró kocsikhoz, mert a 
pjrronnak négy-öt pislogó petróleumlámpája 
*! homályban tartotta as egéss térséget, 
jj0 v Btinte sségyenkesve hallgattuk a 
ye jegeknek a világítás ellen hangoztatott 
éré óa jogos kritikáját; azonban a sötét
je miatt sem a gunymosolyt, mely est a 
j4I gát kísérte, — sem vendégeink arcát 
n,. láthattuk. Vasúti á lomüaunk mostani 
M gitása talán megfelelő lehetne Alsó
ve -dón, de nem Líván; mert a lévai ál o- 
Uj forgalma a Garam lerzenczótöl Parlány 
n g terjedő vonalszakaszon a legnagyobb 
8 rt méitán megkövetelhetjük, hogy a 
M gasgatósága oda ’s vezesse be végre- 
v, ára a város villanyvilágításának veze
tő t, amely as állomásig terjed és a mai, 
k án alul álló, ósdi petróleumlámpák >t 
k, íZe a jól megérdemlett nyugalomba. 
U tudjuk, hogy ez irányban már évek 
ej<. megtették az illetékes helyen a kezde
tű ező lépéseket és több ízben tárgyalá- 
8t ;s folyt.k a villany világítás alkalmazása 
tárgyában; de még eddig — mint sajná
lat ■! látjuk — a legkisebb eredmény nél- 
kli ; mert az ügy aktái hihetőleg valamely 
hiv alos helyiségnek Íróasztalán vagy annak 
fii..fiiban türelmesen várják pihenésük meg- 
szs: tását. Azt hisszük : elég volt már a 
pihenésből, ('elhívjuk a városi tanácsot, 
bog) ezen tarthatatlan állapot szanálása 
végett haladéktalanul tegye meg a Máv. 
igazgatóságánál a szükséges lépéseket és 
úgy a város, mint az utazó közönség érde
kében teljes eréllyei szorgalmazza a vasúti 
állomásnak egy ivlámpával és megfelelő 
mennyiségű villanykörtével való kivilágítását.

— Kinevezés. A vallás- és köiok'a- 
tásügyi miniszter Duschek Ernőt, a lévai 
állami tanítóképző-intézetnek tanárát a Vili, 
fizetési osztályba, — Sziramstky Istvánt, a 
főgimnáziumunknál alkalmazott világi tanárt 
pedig a szakolczai kir. katb. áilami főgim
náziumhoz helyettes tanárrá nevezte ki.

— Igazgatói állás betöltése. A 
lévai kér. munkasbiato.itó pénztár az igaz
gatói állásra pályázatot bndet. A kérvé
nyeket f. évi okt. hó 18-ig a munkásbizto- 
Bitó pénztár igazgatóságához kell benyújtani. 
Aa állás javadalma : 2000 kor. kezdő évi 
fizetés és 450 i or. lakbér. Az igazgatói 
állásra csak teljes korú vagy nagykorusitott, 
de 40 évnél nem idősebb olyan egyének 
pályázhatnak, akik magyar állampolgárok s 
akik vagy magánál a pénztárnál vagy más 
kerületi, illetőleg orsz. pénztárnál legalább 
három éven át az igazgatói szakban sike
resen működtek s ezt okmánnyal is igazol
ják. A választás az igazgatóságnak október 
18-ika után következő legközelebbi gyűlé
sén less megtartva.

— Áthelyezés. A kultuszminiszter 
Makay Jenő dévai állami eiemi tanitónöképzö- 
intezeti tanárt a lévai áll. elemi tanitókepzö- 
intezethez helyezte át.

— Az ünnepek uj rendje. A pápai dekrétum az 
Ünnepek uj rendjéről külön kiemeli, bogy az egyu’ 
országok püspöki karának módjában áll az egyes né
pek speciális viszonyaihoz mert módosítás’ felterjesz
teni a Szentszéknek. Addig tehát, mig valamely or
szág püspöki kara a pápával aa ünnepek uj reudjéro 
nézve megállapodásra uem jut, az eddigi leud köve 
teadó. A msgyar püspöki kar —- mint az Etztergom 
Írja — október hó 15-én tartandó konferenciáján fogja 
tárgyalni e fontos ügyet s ebből kifolyólag a Szent
ezekkel való tárgyalás után az uj direktórium január 
1-tól kezdve fogja hozni az ünnepek uj rendjét.

— Ügyvédek gyűlése Léván. Az 
országos ÜgyvédszövetBeg barsjiegyui oiz- 
tal • a Vihuyéo tartott közgyűlésen nyert 
megbízta alapján Léván 1911. évi október 
S.án d. e. 10. órakor rendkívüli köz
gyűlést fog tartani a városháza nagytermé
ben, am. lynek tárgyát a folyó ügyek 
®i‘!í lesaélése fogja képezni.

— Kinevezés. Fenyvesi Károly, az 
Ki r. Magyar Általános Butositó Társulat 
lóv-ii föügynökségének főfelügyelője, aki 
városunk társadalmi életének igeu buzgó 
ó» gilis tagja volt, — mint értesülünk, — 
a máromi ügynökséghez titkárnak nevez- 
ter it fii, — Megérdemlett kitüntetése aikal- 
“>« ól szívesen üdvözöljük.

— Gyászhir. Szklenó-fürdöiöl kzptuk
* szomorú hírt, hogy ott özvegy Mares 
Káazióné, szül. Fux Mária úrasszony, aai- 
ben dr. (iatparetz Béla tb. vármegyei fö- 
oriioa és szkienó-fürdöi földbirtokos anyósat

gyászolja folyó bó 15-éi életének 77-ik 
n “O89íu szenvedés táu meghalt. A 

Jó|elku úrasszonyt « beaz. ctelés után e hó 
i,8,4n. Fagy résevét mellet * kissaliói csa
ládi sírboltba temették el

- A vasúti díjszabás uj» 
lapok Írjak, 1912. januar hó 
díjemelés lép életbe a magyar . 
A <lijfelemelés lényeg., hogy a 
kiállítási adót, melyet eddig a 
ségnek kell fizetnie. Az uj vei 
áru-, hanem a személyszállításra

— A kath. autonó 
húzódó kath. autonómia 
legújabban az a hir, ho 
tervezete elkészült s azt .
kultuszminiszter általános. ;ban el is fo-

föIsmelese. Mint a 
■j újabb általános 
uvaBUtak vonalain. 

■■ illetve hét %-os 
i viselt, a közön- 
v 'zús nemcsak az 
'■ unatkozik.

ia. Az évek óta 
uegvalósitásáról 

az autonómia 
iáicliy János gróf 

gadta, részleteire nézve ionban végleges 
megállapodások még nincs lek. A tervezet 
még nem ment át a minin, ertanácson sem, 
de előreláthatólag már a legközelebbi idő
ben oda kerül.

— Tanulmányi kirándulás. A lévai 
főgimnázium 18 növendéke llassovseky Kál
mán tanár vezetése alatt a héten a Bilaton 
környékére tanulmányi kirándulást tettek. 
Szerdán a délutáni vonattal indultak, meg
kerülték az egész Balatont $ gazdag tapasz
talatokkal megrakodva, tegnap este tértek 
haza.

— Utcai harc a drágaság miatt. Becsben e hó 
17 -én lángra lobbant a szegénysorán nép bensőjében 
régóta lappangó harag szikrája B az elkeseredés komoly 
zendülésben, utcai harcban keresett kitörést. Az egyre 
fokozódó drágaság miatt a bécsi nép erős kifejezést 
adott tiltakozásának nagygyűlést reudezett az élelmi
szerdrágulás dolgában. A gyűlés nyugodtan folyt le: 
de a gyűlés után az óriási tömeg forradalmi színezetű 
zavargást rögtönzött, amely anuyira fokozódott, hogy 
barikádokat emeltek és onnan támadtak a hatóság 
kirendelijeire, mire a I atonaoág sortüzet adott, majd 
szuronyroham következett, amelynek halottja és számos 
stbjsülije vau. A váméban jelenleg csend van; de ba 
a zavargás megismétlődik : kihirdetik a statár.umot.

— Uj szakfelügyelő. Sebestyén Géz», 
kir. tanácsosuak, zz allawi taiitó- es tani- 
i ónöaépzö-intézetek országos szakfelügyelő
jének elhunytéval a vallás- és közokutta- 
ügyi minisztérium ezen fontos tisztség 
ellátásával Farkas Sándort, a budapesti VI. 
kerületi állami tanitóképiö-intézet igazgató
ját bizta meg, aki e napokban már át is 
vette hivatalának vezeté át.

— Eljegyzés. Veith József barsvár- 
megyei szolgabiró, hodrusbányai lakos — 
mint értesülünk — e napokban eljegyezte 
Wankovits Klára hodrusbányai óvónőt.

— Ellenőrzési -zemle. A közös 
hadsereg es honvédség e lenörzési szemléje 
az idén tudvalevőleg elmarad ; de a népfel
kelési ellenőrzési szemle Léván október hó 
14-én délelőtt 8 órakor len megtartva.

— Tankötelesek összeírása. A 
róm. katb. elemi fiúiskola tanítótestülete a 
városi tanács megbízásából e hó 23.-án 
(tegnap) kezdette meg a 1311.—1912. tan
évre még eddig be n<*  ■ iratkozott tankö- 
telesekuek összeírását ezt a fárasztó 
munkát — házról-há , lakásról-lakásra 
járva — fo yó hó vege be is kell fejeznie. 
Hisszük, hogy kevés k az olyan gyerme
kek száma, akisét sz k még be nem 
írattak.

— Vasúti Szerencset,rn.- gek. A vasúti balese
tekről a következő ügyelem, 
,okat közli egy német k:.- 
étik: Német rszágban 0'<>. 
ausztrin-Magysrorsságbai: 
les : Franciaországban 0-1. 
Augolországban 0’14 halálé
ban 0’22 haláleset, 3'02 s 
0*4ö  haláleset, 6’nb sérül 
haláleset, 11*63  sérülés.

_  jutalom máj;
F. M. K. E. központi 
gyár nyelvnek és sze 
és iskolán kívüli Iáié-- 
niényes terjesztéséért » 
rócsy Vilmos j-*-'-  

.íéitó statisztikai ada- 
t: Egy millió utasra 
láleset, 0*89  sói ülés;

haláleset, 0-96 sérü- 
láleset, 0*18  sérülés ,*  

1'94 sérülés; Belgium- 
; Egyesült-Állam kban

Oroszországban 2X4

farosltásért. A 
uasztmánya a ma
iznék az iskolában 
ilmi utón is ered- 
200 koronás Tku- 

, intelem.. 4 Behula Mária 
Xmk’eíew’ényi tanítóm iek szavazta meg. 
A derek tanítónő a sídemlett jutalmat
az egyesületnek ma e. hete Léván meg
tartott közgyűlésén a . üvölt közönségnek 
lelkes éljenzése mejl.- á‘.

;• i ésveai, amelynek 
már ed* 1 £ *8 több sertés 

vész miatt f. bó 
gsi > u elrendelvén, egy 

nek a piacra való

tartott körgyülésén a j 
ie1Kes_e.l—8--m 

területén kiütött a Be 
következtében i~— 
hüllőit el. A baióaág 
23-tól kezdve a »-• - 
úttal betiltotta a sertés 
felhajtását is.

üvölt kötönségnek

— Névmagyarosítás. Krsják János 
zselizi illetőségű ugyanottani lakos, valamint 
József és Mária kiskorú gyermekei nevüket 
belügyminiszteri engedéllyel Király-r*  
változtatták.

— A névaláírások újabb módja. Az írni uem 
tudók rendesen kereszttel jelölik meg azon helyet, 
ahová nevüket kellene aláirniok. Amerikában újabban 
egészen más szokás jött divatba. Ugyanis az írni uem 
tudó munkásoknak egy kártyát nyújtanak át, hogy 
annak kidolgozott felére hüvelykujjaikról leuyomatot 
készítsenek. A fizetés napján a lenyomat mellé ismét 
készítenek egy leuyomatot s a két leuyomatot azonos
ságából állapítjuk meg a munkás személyazonosságát. 
E lenyomat sokkal jelegzetesebb bármely aláirásuál s 
így >g®u alkalmasnak bizonyult.

— A kolera. A múlt hét folyamán 
Fyeryesujfaluban egy asszony koleragyanus 
tünetek között megbetegedett. Az asszony
ról, aki e hó 20.-án meghalt, a budapesti 
bakteriológiai intézet konstatálta, hogy 
ázsiai kolerában volt. — Nem a közönség 
elrémitéBére említjük fel az esetet, hanem 
azért, hogy mindenkit a legnagyobb óvatos
ságra figyelmeztessünk.

Eladó alma. Vegyes fajalma, kézzel 
szedve, válogatva nagyobb mennyiségben 
kapható dr. Kmoskó Béla ügyvédnél Léván.

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

A kinek gyakran fáj a feje, a 
ki szédülésben vagy szívdobogásban 
szokott szenvedni, kérdezze meg orvo
sát, nem székrekedés következménye-e 
az egész baj ? Ha igy van, biztos 
segítséget talál a Ferenoz József- 
keseríívizben, mely a legtökéletesebb 
természet alkotta hashajtó. Állandó 
használat mellett reggelenkint éhgyo
morra ‘/g pohár valódi Ferencz József- 
viz elegendő arra, hogy a belek rend
szeres működését elérjük és igy az 
eldugulás kínzó utókövetkezményeitől 
is megszabaduljunk.

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi szept. hó 17-től 1911. évi szept. hó 24-ig.

A szülék ueie A
 1

gy
er

m
ek

 1
ne

m
e 1 A gyermek 

neve

Inger J'zset Geleneki Ilona fiú József
Garai Lajos Majoros Hona üú László
Czaudt István Földi Emília leány Mária
Krkos Mária fiú halva szül.
ifj. Molnár Sándor Tóth E. fiú Lajos
Márton Ernő Brezüay Julianna fiú István
Kozma József líatliák Irén. leány Sarolta

Halálozás.

Az elhüüyt aeie Kora A halál oka

Beukó József l hó Bélhurut
Krainmer István 2 hó Hörghurut
özv. Bencsik Audrásué 73 éves Aggkori gyeiig.
özv. Kalapos Józsefné •4 éves Aggkori gyeng.
Akúos István 5 hó Gyermekaszály

Szerkesztői üzenet.
Sz. J. Budapest. — Szives érdeklődését köszön*  

jCk, közleményeit sorra kerítjük,
— Sz. H. I* ArtnyOBBarÓt. — Legközelebb 

hozzuk.

Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy 
postahivataluknál az előfizetés 
megújítása iránt szíveskedjenek 
Intézkedni, hogy a lap küldése 
fennakadást ne szenvedjen.
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HIiit11 o8 köxleménj.
6261/1911. •».

Hirdetmény.
Léva város tanácsa, mint I. foka ipar

hatóság résiéről aa 1881. XIV. ♦. c». 16. 
§-a alapján ezennel köibirré teszem, hogy 
a „Lévai takarékpénstár r. <.u-nál a le
járatkor ki nem váltott zá'ogtárgyak folyó 
évi szeptember hó 26 án d. u. 2 órakor 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
eladatni fognak.

Az ekként értékesítendő tárgyak jegy
zéke a rálogintéaet kapuján és a városháza 
hirdetményi tábláján kifüggesztetek!.

Léva, 1911. szeptember hó U-én.
Eód.OB'li Zzajea 

polgármester.

6599/1911. étám.

Hirdetmény.

Léva városban a hordójeizői ál ás üre
sedésben lévén, a vármegye alispánjának f 
évi 9938/1911. saáiau rendelkezése folytán 
helyettesként Schiller Károly várnagy ar.- 
maróti bordójelző rendeltetett t.i akként, 
bogy minden héten siombati napon tartozik 
Léva városba kiszáilani.

Midőn ezt 1 őz hír ró teszem, fe.hívom 
mindazokat, kik a bordóbitelesitésre köte
lezve vannak, ho, y a hordóhitelesitő hiva
talba bordóikat sz időszakos hitelesité.re 
megszabott határnapot megelőzőleg oly idő
ben szállít*  ák be, bogy azok már előzete
sen viszel megtölthetők s ekkén' a hitele
sítési eljárás megszakítás nélküli elvégzésére 
készenlétben legyenek.

Léva, 1911. szeptember hó 21-éu.
Bód.os’h. XjaJcs 

polgármester.

—= Eladó alma. 
Vegyes fajalma, kézzel szedve, válo
gatva nagyobb mennyiségben kapható 
Dr. Kmostó Béli iigyttdnél. Útin.

SV MUST. -WB 
Tvínet kapható „Forgács féle“ bor
kimérésben ; szüretkor p< dig 60 liter
től 25 hektóig lesz eladó must; a 
„kákai“ -villa, sorban egy 4 szo
bás, — egy 2 szobás, zári folyosó, 
présház, pÍLCze, gyümölcsös udvar, 
élés és fakamrából erősen épült lakó
ház, jó ivó vizű kút; 2 Lo'don felül
finom csemege és borfajjjal kiültetett 
szőllővel — két részre osztva — el
fogadható olcsó írón eladó; a szép 
termés, épületek délutáni órákban 

megtekiutLetők.

Első osztályú

TÉLI FAJALMA 
métermázsánként 32 kor., másodosz 
tál/u mm -ként 26 kor, úgy legfino
mabb cbasselas-SZOLLŐ klg 60 fill- 

kapható

Mailáth Istvánnénál
Kiskereskény, Hontmegye

C s o zxx a g o 1 á b ön.költség'e ax.

329/1911. vb. m.

Árverési hirdetmény.

Dr. Kar. Treitl liesingi ügyvéd által képviseli 
K. Gardtner & Couip. atzgersdorti cég végr. hajtaténak 
Weisz Henrik elleni 88 koroua 50 fillér és jár. iránti 
végrehajtási ügyében az újbányái kir. jbiróság 1911 
V. 159/1. számú végzése következtében lefoglalt és 
624 koroua 50 fillérre b csült ingóságokra az árverés 
fenti szám al tt elrendeltetvén, annak 88 korona 50 
fillér tőke, ennek 1911. julius 14-től járó 6°/0 kamatai 
30 koroua 81 fillér eddigi és a még felmerülendő költ'- 
ségek, valamint a zálogjogot nyert többi hitelező 
követelése erejéig is — Újbányán a régi Otthon kávé, 
ház helyiségében leendő m»g*ar ’áiára határidőül I9||. 
évi október hó 3-ik napjának délutáni 3 óráját tü’öió 
ki, a mikor a biróilag lefoglalt szobabútorok és egyéb 
ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpéurfizetés mellett 
szükség esetén btcsárou alul is el fognak adatni.

Újbányán, 1911. szeptember 19.

Lukács Miksa
kir. jbirósági végrehajtó.

CAMPOLIN
az ezidöszerint legjobbnak 
elismert vízhatlan börkenöcs.

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

A bőrt puhává, simulékonnya 
és teljesen vízhatlanná teszi.

Használatban nagyon takarékos, 
mert egyszeri bekeoéssel a börneaü 
3 hétre is teljesen vLhztlanná lesz.
Probadoboz: 60 fii. Elsőrangú referensiák.' 

beküldése útin árjegyzék kívánatra 
bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN — 
vízhatlan kenöcagyár Oroszka 

(Bars m.)

Lévai piaciárak.
BovatVM.lt! ; Dr. Horváth Gyula rti óírk.pői s; .

Bűzz m.-mézsánként 22 kor. 40 fill. — 
22 kor. 80 Kétszeres 16 kor. — fill. 17 
kor. 40 fi 1. — Rozs 18 kor. — fill. 19 kor.
— fii. Árpa 16 kor. 40 fill. 17 kor. 40 fill. 
Zzb 18 l.or. — fid. 19 kor. 40 fili. 
Kukorica 20 kor. — fill. 20 kor. 80 till.
— Lencse 26 kor. — fill. 27 kor. — fill.— 
Bab 24 kor. 60 fiK 25 kor. 40 fill. — 
Köles 12 kor. 40 fd). 13 kor. — fill

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here terméssé töl arankamentes 168 — 170 
Vörös lóhere, kis aránkás 145—162 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 110 — 120 Luczerna 
természettől araukamentes 185—200 Lu
czerna, világos szemű aránkás 160—174

Nyilttér.

M OLL- FÉ LE
LSEIDUTZiPORJ
Enyhe, oldó háziszer n.indátoknak, kik emészté.d 
zavarokban éa m illő életmód egyébb követk z- 
ményeiben szenvednek.

Epy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Xb£©U
készítményéit.

elismert, régi jóhiruevü báziszer 
•XUfgltás és bűiéiből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára 3kox. 2.

Kapható minden gyogveiertárbae 
MM dregérlábea. MM
Főezét külcesi hely MOLL A. gyógyezarész

Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuscbbnen 9.

3661/1911. tlkvi szám.

Hirdetmény.
Uaramkeszi község telekkönyve közös legelője 

egy részének fd’oiziása k'ive'k íztében a-. 1869. évi 
2579. fzáinu szabályrendelethez képest részlegesen 
átalakíttat k és ezzel egyidejü'eg mindazon ingatla
nokra nézve, amelyekre az 1886 évi XXIX az 1889. 
évi XXXVIII. és az 1891. évi XVI. t. cikkek a 
tényleg-'S birtokos tulajdonjogának bt jegyzését reud - 
lik az 1892 évi XXIX. t. cz.-beu szabályozott eljárás 
a telekköoyvi bejegyzések belyesbesitésevel kapcsola
tosan fogauatositiaiik.

E célból az á^al akii tási előmunkálatok és a 
helys'-ini eljárás a nevezett községb n 1911- évi Októ
ber hó 9. napján d e. 9 órakor kezdődőig fog esz
közöltetni.

1. Ennélfogva felhivatuak először az össes érde
keltek, bogy a hitelesítési tárgyaláso személy sód, 
vagy meghatalmazott által jelenjenek meg es uj telek
könyvi tervezet ellen nftaiáni észrevételeiket annál 
bizonyosabban adják eő, mert a régi telekkönyv 
végleges átalakitasa után e téves átvezetésből eredhető 
kifogásukat jóhiszemű harmadik személyek arányában 
többé uem érvényesíthetik.

2. Mindazok, akik a trlekjegyzököuyvekben elő
forduló b-jegyzesekre nézve okadatolt elöl erjesztést 
kivannak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldőt je 
előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama 
alatt jelet jetik meg es az előterjesztéseiket igazoló 
okiratokat mutasson fel,

3 Mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdon
jogot tartanak de telekkönyvi bekebelezésre alkalmas 
okirataik uii.c«euek. hogy az átiratasia az 1886. évi 
XXIX. t. c. lő- 18 és »» 1889. évi XXXVIII. t. ez. 
5 6. 7. és 9 § ai t-rlelmebeu szükséges adatokat
megszerezni iparkodjunk és azokkal igényeiket a 

kiküldött előtt igazo jak avagy oda hassanak, hogy 
az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás 
létrejöttét a kiküldött e őit szóval elismerje és s tu
lajdonjog bekebelezéBere engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezen as utón nem éivényesithe.ik 
és a bélyeg ts illetek elengedési kedvezményektől is 
elesnek.

4. Azok, kikuek javára tényleg már megszűnt 
követelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb 

jog nyíl'ánköuyviJeg bejegyezve, úgy sziutéu az ily 
bejegyzésekkel terheli ingatlanok tulajdonát, hogy a 
bejegyzett jognak tői lesét kérelmezzék, illetve, bogy 
törlési eugtdely nyilvánítása végeit a kiküldött elölt 
j ileujeuek meg, meri elleneseiben a bely tg mentesség 
kedvezményéiül eiesuek.

Kelt Léván, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1911. évi augusztus hó 80. napján Pogány 
s. k. kir. járásbiró.

Kiadvány hiteléül.

Dodek.
kir. Ukvr.zetö,

rAZOLLA“ 
szakorvosok | 
által meg , 

vizsgálva é« 
legjobbnak 
minősítve 

van I 
Két évi jót]

tucafon&n/ 
ó.-, 6.-, 
8.—, és

10. fcorona

rOLLA^
GL’MMl 

u különlegesség. 
■ A tudomány maii 

állása szerint J 
bebizonyított 
legjobb létező 

1 Gumm'
óvszer. ■

Az 
.OLLA- 

több mint 
200 orvot 
állal leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den gyógy- 
szertárácan 
ti jobb dro 
g ériákban.

Követelje azonban hogy a svállitója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint ,ép oly jót*  feldicsérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Ár jegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 

nOLLA“ iiimitYar Wien. HJ437 Fraterstrasse 5? 
Kapható Lóra*  : K KA KP 1. drogériájába*

BovatVM.lt


1911 szeptember 24.
___________ -A Ft 8 7.

Gazdák figyelmébe.
Superfosfat, Thomassalak, szárított 
arhatrágya úgy vaggon, mint kicsiny 

.mennyiségben, továbbá príma porosz 
bőszén és kox szi tén nagyban 
és kicsiny mennyiségben ; kapható 

arbofszky Joachimnál Léván, 
ászló utca 2 szám.

Uj bérkocsi.
'I isztelettel értesi em a n. é. közön

séget, hogy u. j tárklOCBi 
vállalatot létesítettem. -- A közönség 
nagybecsű megrendelteit kérve 

tisztele.tel

Heimann Mór Lév Szepesi-utca 4.

Tiszhtsd csak

Glóbus
I a világ legjobb Fémtisztitószere

Nyugodtan 
alhat,

ha fehérneműje egész éjen át 
„ASSZONYDICSÉRET“ n osó- 
kivonattal van beáztatva, mert ez 
a szer a legrövidebb idő alatt 
nagy könnyűséggel önmaga oldja 
fel A szennyet s másnap gyorsan 
ée fáradt ág nélkül lehet a ruhát 
SCflICHT-„SZARV4S“ MOSÓ
SZAPPANNAL vakító feherre 
mosni, mert az ,ASSZONYDI- 
CSÉRET“ és a SCHICHT- 
„SZARVAS’ mosószappan 

úgy fehérítenek, mint a nap !
25.000 koronával szavatolunk a
SCHICHT-„SZARVA«“ MOSÓ 
SZAPPAN s .r aSSZONYÜICSÉRET 

mosóklvonat tisztaságáért.

Még álmában 
sem

képzelheti el, hogy mennyi ve- 
sződséget és mennyi fáradságot 
takarit meg, ha az „ASSZONY- 
DICSÉRET“ mosókivonaton és 
SC11ICHT-„SZARVASU MOSÓ
SZAPPANON kivül semmiféle 
más mosószert nem vesz. Ez eset
ben mindig jó árut vásárol mérsé
kelt áron és kíméli egyrészt a ruhá
ját, másrészt nem pocsékolja el a 

háztartási pénzét.

25.000 koronával szavatolunk a
SCHICHT-„SZARVAS“ MOSÓ 
SZAPPAN s .7. ASSZONYDICSÉRET 

mosóklvonat tisztaságáért.

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőri ndü, direktforrásokból beslzerzett

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

egyéb cfemegearuinkat.
Közvetlen kavéimporíunk folylan 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekinteteben 

versenyen kívüliek !

Gőpolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, asz falt-fedél leír ez, 
gummi-es aszbesztáru, petróleum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor kék 
és zöld gálicz, raffia-hár.cs. min
dennemű feet,ékáru padló per 
mehtpsitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
pertiand és rowauczemei t 

állandó nagy gyári raktára. 
M. kir. marbasó és lőpor-árud*.

DISZKOSZOFtUK,

fa- és érczkoporsók gyári áron! 
Varrógépek 

5 évi jótállóéra.

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, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél lépavilla és répakiemelő, fejsze, 
ess ány, kapaáiu. fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
k összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej- 

asági, bádogos- és kőmives szerszámok épü
let és butorvasalások, olajozók, kenőszelencék, gép 
gzij.ik, szivattyúk, kmdertömlők, tömitő anyagok, viz- 
mtt. :es ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kei .edelmi öntvények stb. vasczikkekből.

uegcélszerűbb többször csavart horg drótfonat- 
kerltés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

<, ss megkei esésre készséggel szolgálunk epecziális 

< ajánlattal — Nagybani vételnél külön ajánlat.
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„ClIMAX" ♦ Pénzt i
takarít meg!nyersolajmotor.

Legolcsóbb, legbiztosabb üzemerö. Versenyképes árak 
Elsőrangú minőség. Több ezer referencia.

Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelep 

Budapest, Y|9. Szabadságtér 17 sz. 
(Tőzsde palota).

Tilefomzám : 71—01. Sürgönyeim : .CLIMAX*.

9833-1911. »zám. Bamármegje alispánjától,
Pályázati hirdetmény.

Léva rendezett tanácsú városnál elhalálozás folytán 
üresedésbe jutott

irodatiszti állásra
ezennel pályázatot hirdetek.

Az életfogytiglan 1 ctöltendő irodatiszti állás java
dalmazás*  — nyugdíjjogosultság mellett — évi 120l> 
korona törzsfizetés és 300 korona lakbér; a törzsfizetés 
után kétszer ismétlődő 10%-os ötödéves korpótlék jár. 
A pályázók az 1883. évi I. t. ez. 19. §. 2. pontjában 
előirt képesítést tartoznak igazolni.

Felhívom mir dazokat, akik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy előirt képesítésüket és eddigi alkalmazta
tásukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket hoz
zám czimezve 1911. évi október hó 5. napján déli 
12 óráig Léva r. t. város polgármesterénél annál is 
inkább nyújtsák bt, mert a később érkezetteket nem 
fogom figyelembe venni,

A választás Léván a városházán 1911. évi október 
hó 10 én d. e. 10 órakor fog megtartatni.

Aranyosmarót, 1011. évi szeptember 15-én.
Az alispán helyett: 

BODÓ 
főjegyző.

Pályázati hirdetmény.
A lévai kér. munkásbiztositó pénztár igazgatósága 

az országos pénz’ár 25769/1911. számú jóváhagyó hatá
rozata alapján pályázatot hirdet.

Egy 2000 kor. kezdő évi fizetéssel és 450 kor lak
bérrel javadalmazott igazgatói állásra.

A sajátkezüleg irt pályázati kérvények 19.1. évi 
október 18.-ig a lévai kerületi munkásbiztositó pénztár 
igazgatóságához címezve nyújtandók be, később érkezett 
kérvények figyelembe nem fognak vétetni.

A kérvényhez melléklendő a magyar állampolgársá. 
got igazoló s az egészségi állapotot igazoló pénztári v, 
hatósági orvos által kiállított s erkölcsi bizonyitvány- 
továbbá az előképzettséget és eddigi alkalmaztatást tanú
sító okmányok.

A pénztárrá! csak teljes korú, vazy nagykorusitott, 
de 40 évnél nem idősebb egyének alkalmazhatók.

Az igazgatói állásra csak olyan egyének választha
tók, akik magánál a pénz'árnál legalább három éven át 
az igazgatátási szakban sikeresen működtek s azt ok
mánnyal igazolják.

A választás, egy évi próbaidőre szól, mely alatt a 
szolgálati viszony a megválasztottal szemben minden 
kárpótlás nélkül bárom havi felmondással megszün
tethető.

A pályázók közül a hirdetett állásokat az igazgató
ság a legközelebb megtartandó ülésén választás utján 
tölti be.

A választás az országos pénztár jóváhagyása után 
lép érvénybe s a megválasztott állását az igazgatóság 
felhívásra köteles elfoglalni.

A megválasztott a pénztárak mindenkor érvényben 
levő szolgálati fegyelmi éa illetmény szabályzatát magukra 
nézve kötelezőnek elismerik.

Kelt Léván, a lévai kér. mnnkásbiztositó pénztár 
igazgatóságának 1911. évi szeptember hó 11.-én tartott 
ülésében.

Engel Komzsik
elnök, igazgató.

„A köztudatba ment át“ j csakis 

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

szállítja 

teljes jótállás mellett 
a leghirneveeetb 

motor cséplők eszlek két

f » Saját érdekében kérjen minden gazda disz főár 
! 1 lapot, melyet ingyen és bérmentve küld a gyár 

Fontos figyelmeztetés! 
Kállay LAJOS hírneves motorgyára nem tévesz

tendő össze más Kállay nevű cégekkel
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Knapp Dávid 
mezőgazdasági ős varrógépek 

nagy raktára TLÉ'V-Á.Kr.
— Telefon szám; 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljár*  
épült házamban nagy választékú

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

készséggel szolgálok.

— Hazai gyártmányú gépek
u. m, HOFHEBB és SCHBANTZ féle gőz
cséplő készletek, QANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

-------- —: gépek és géprészek.
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Nyomatott Nyitrai és Társa r. L gyovssajtóján Léván.


