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

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

„BARS“
XXXI. évfolyamának III. évnegyedére.

Lapunk jelen számával kezdi 
meg harmincegyedik 
évfolyamának Ill-ik évnegyedét. 
— Aki ismeri a vidéki hírlap
irodalom nehézségeit és szinte le- 
ktlzdhetetlennek látszó akadályait, 
igazat fog adni nekünk, ha önérzet
tel tekintünk vissza eddigi műkö
désűnkre. Tettünk, a mennyit 
tehettünk. Első Borban is megyei 
érdekeink gondozása lebegett sze
münk előtt s jeles munkatársaink 
s a nagy közönség szives támo
gatásával ez irányban fejtettük ki 
működésűnket, mindazonáltal gon
dosan kerülve annak lehetőségét, 
hogy lapunk magán avagy párt 
érdek szolgájává fajulhasson. Ez 
alapon ajánljuk lapunkat továbbra 
is a nagyérdemű közönség szives 
jó indulatába. A múltban elért 
eredmény leend a jövő reménye, 
mely ezután is lapunk változatlan 
irányát jelenti.

ZEllőfizetési ár :
Egész évre 
Felévre . .
Negyedévre .

10 kor. — fili.
5 kor. — fili.
2 kor. 50 fili.

Vértanuk napja.
Irta: Pózna József.

Az emlékezés oltárán lelkem visz- 
szaszáll a múltba, a 48-as időkre, ami
kor „vér folyt a mezőkön és őrtüzek
től égtek a hegyek.“ Szép idők voltak 
azok, a magyar nemzet erőkifejtésének, 
a magyar szabadság védelmezésének 
szépséges napjai.

De jó, hogy elmúltak. Mert, ami
kor a magyarok vitézsége, bazafisága, 
szabadságazeretete győzedelmeskedett 
az osztrák haderő fölött, az osztrák az 
orosz világuralom .segítségül hívásával 
túlnyomó erőre emelkedvén, ránk zú
dította a nagy katasztrófát.

Legjobbjaink sorsa, fájdalom ! azért, 
mert igazainkat védelmezték, a meg
aláztatás, a száműzetés, a börtön, vagy 
a bitófa. Ez utóbbi szomorú sors érte 
az aradi tizenhárom vértanút is. így 
lett Arad a magyar Golgotha. Iszonyú 
nap volt 1849. okt. 6 ika, mikor is 
Magyarország legdicsőbb daliái, a sza
badság legkiválóbb bajnokai az akasz
tófán lehelték ki nemes lelkűket.

Es ennek a rémséges erőszaknak 
* hatása oly mélységes volt s oly 
sötét gyász, meg szivettépő fájdalom 
vett erőt Magyarországon, hogy ez 
mélységesebb és sötétebb volt az ő 
sírjuknál is ! Féktelenkedtünk, elmerül
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tünk bánatunkban. Reménytelen köny- 
nyek fakadtak minden szemből . . .

„Hú'd rá, cigány, keservesen,
Minden hangod egy könny légyéül
Hózd rá azt a régi nótát:
A Rákóczi indulóját 1“

Tehetetlen átok kélt az ajkakról... 
Szinte azt hittük, hogy az ő haláluk, 

mi halálunk is. Aliz mertük hinnia
a feltámadást.

is. Alig- mertük hinni

ő haláluk, mivel a ba
rna már

Pedig az 
záért ontották piros vérüket, 
nem halált jelent, hanem dicsőséges 
megdicsőülést. Ők a hazaszeretet esz
ményképei. Azt az eszmét, amelyet az 
aradi 13 képvisel, nem lehetett el
nyomni. Mert, valamint a mythologiai 
Antaeus, Giea Poseidon fia, kit He- 
rakles valahányszor a földhöz sújtott, 
mindannyiszor erősebben emelkedett 
onnan föl : úgy az osztrákok is, minél 
jobb in erőlködtek ezen eszmét meg- 
gyengiteni, annál erősebben támadt föl.

A magyar anya ezek nevét emle
geti serdülő gyermekének ; a dicsősé
gért hevülő magyar katona ez kitek 
alakjait bzöví álmaiba: a nemzeti nagy 
múltú: kon elmerengő híjadon ezekhez 
hasonló arát óhajt hitvestársul. Nem 
C. odáljuk, hiszen 1 „Dulce et decorum 
est pro patria móri!“

Az aradi vértanuk hősök, több: 
félistenek ! Mi ezekhez viszonyítva 
szürke emberek vagyunk. Mert milyen 
a mi, egyszerű embereknek az élete ? 
Szenvedéssel, megaláztatással, minél 
kevesebb örömmel teljes napok, hóna
pok és évek rövid vegyüléke, egymás
utánja. Az élet homokórája igy olyan 
hamar lepereg, hogy alig vesszük észre, 
még semmit, vagy vajmi kevés hasz
nosat tettünk a hazának, s már is itt a 
halál. Ezzel megsemmisülünk. Néha 
talán a hozzánk tartozóink megemle 
getoek.

De nem igy van a hazáért vér- 
tanúságot szenvcdntckel. Ók élnek a 
halál után is tovább a nemzet emlé
kezetében ; az ő életüknek a vége nem 
megsemmisülés. Eljárunk sirjukhoz a 
forró nap hevében úgy, mint az est 
néma csendjében, virággal halmozzuk 
el és könnyeinkkel öntözzük sírjaikat. 
Itt teszünk sírjuknál fogadást, hogy ezt 
a rögöt, ezen talpalatnyi földet, mely 
táplál s földjével majd eltakar, szeretni 
fogjuk. Itt fogadjuk meg, hogy az al 
jas meghunyász.kodást és kegyhajhá- 
szatot undorral vetjük meg; itt, hogy 
a jog- és igazságért mindig bátran 
küzdünk, hogy teszünk nemcsak be
szélünk a haza szabadságáért. „A sza
badságra a népeket nem a szónokok 
hanem a tettek és a vértanuk tanítják 
meg • minden sir, amelyben egy-egy 
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szabadsághős szive porladozik, a haza
szeretetnek a legfönségesebb kattdrája.“ 
A vértanuk sírja egy-egy oltár, melyen 
sohasem szabad kialudni az á'dozati 
fűznek. Elborul azonban a lelkünk, ha 
reá gondolunk, hogy mi ezen az oltá
ron már négyszáz év óta mindig sirva 
áldozunk 1

Az aradi 13-nak kiontott véréből 
merítsünk erőt jövendő küzdelmeink
hez ; mert kiontott vérük nagy tanul 
ság és tanúság a honszerelemre és arra, 
hogy milyen a nagy, a derék, a dicső ! 
Hiszen :

tanitnak minket arra,
Hogy a zsarnok vad szem*  be
Rendületlen nézzünk I
Hogy mig van mellünkben
Gyors, tüzes leheltet*  
Álljunk mindhalálig 

A szabadság mellett 1*

I

A magyarság önvédelme.

A nemzetiségiekkel szemben sohasem 
tudtak, ma sem tudjuk megvédeni igazain
kat. Ami éllamépitö nagy lelkesedésünkbe 
akármikor bele ttposhat a tót vagy az 
oláh kocakor. Minket óvatosságra, elnézésre, 
bíinbocsánatra köte'ez fejlettebb kultúránk, 
a nemzetiségeket meg rakoncátlankodásra 
biztatja a hátramaradottság, ami kriminális 
esetekben mindig mentő körülményekül 
szo'gál. A magyar nemzetnek megbocsátó 
természetéből meríti a tót is, az oláh is a 
maga vakmerőségét. Tudja, hogy nagyobb 
bajokba nem sodorja magát, akárhogyan 
i gat, lázit a magyarság ellen. A magyar 
nemzet nem él vissza erejével, hatalmával 
és állami követelményeivel Bem. Könnyen 
szerezhetne érvényesülést a tekintélyének és 
nem nagy fáradságba kerülne az ildomos- 
ság korlátái közé szorítani a nemzetiségek 
kibuzduló agresszivitását, de nem teszi. 
Minek megbolygatni a darázsfészket, mikor 
az pihenő állapotában is veszedelmes. Aztán 
gondolni kell a külföldre is, ott elégszer 
rágalmaznak minket, elneveznek népelnyo
móknak, nemzetiség-eitaposóknak, Bzabad- 
ságveszejtöknek stb. Hát ne ingereljük még 
keményebb itélettevésre a külföldet.

Ezek voltak mindig a magunk megfé
kezésének a motívumai. Ezért nem tettek 
soha sem eleget a magyar kormányok, 
amiből legalább az öntudatos nemzetiségi 
politi ának a magját bonthatta volna ki a 
figyelő. Akadályozó teherül kapja ezt örökbe 
a nagy feladatok elé állított minden magyar 
kormány, a mai kormány is tudna rendet 
tenni, mert a magyar állam kiépitésének nagy 
kötelessége világosan alakul ki feladatainak 
komplexumából, de erre irányuló szándé
kainak, megvalósitásának a módja nem 
biztató. Békét hirdetnek, de oly békét, 
amelynek megalkuvás as ára.
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Természetes, hogy est a nemzetiségek 
is tudják. Ők talán még élesebben éráik, 
mint mi magyarok, ök még jobban sejtik, 
hogy S! a kormány, amely mii den dolgában 
uj utakon halad, sokáig tiiri a nemzetiségek 
túlkapásait. A törvényes korlátokba való 
visszaszoritáeuk hiánya, a megalkuvás sej
tése okoz most örömet a nemzetiségek kö
zött. Ez ingerli őket elvakult oktalanságokra. 
A kormány meg nem zabolázza őke*,  tud
ják ezt és ezért nem is rettennek tőle. De 
meg azt is tudják, hogy van a kormánynak 
ezidöszerii t még ennél ia sürgősebb tenni
valója, időhöz kötött programmja, ami 
nem tűr halasztást. A politikának ezzel a 
kö ott helyzetével éluek ök vissza és ezt 
használják ki a csillapiihatatlan gyűlő et 
mohóságával, abban a számításban, hogy 
mire elkötekezik a rendcsinálás ideje, az 
elvetett meg már régen bokorba borult és 
nagyon bajos lesz az irtás.

így esbetik meg az az országháboritó 
Bzégyen, hogy a nemzetiségek véresre ver
nek és a faluból kiüldöznek magyar jegy
zőket, magyar tcnitókat, hogy a magyar 
papot megakadályozzák szent hivatásának 
teljesítésében, hogy lapjaikban hallatlan 
durvasággal támadják a magyar nemzetet, 
hogy emisszáriusokat járatnak a falvakban, 
hogy a népet zeudüicsre láziteák és amíg 
a iüi ö magyar nemzetet ököllel arcul csap
ják, elnyomattatásukról kürtölik tele a 
külföldet, amelynek ítéletét könnyen té
veszti meg a felébredt tollak gyűlölete.

Az igazság pedig az, hogy ahol túl
súlyban vannak a nemzetiségek, ott vagy 
a maguk jármába törik a köz'ük kisebb 
tömegekben elő magyart, vagy kiü.dőlik a 
határból. Nekik van programmjuk. öt 
céltudatosan fosztják meg a köz ük élő 
magyart a megeibeiés iöltételeilŐ . És ök 
űzik az eltótositást, vagy eioláhositást. A 
magyar érdekterületekre vetődött nemzeti
ségek század ktg tartják meg nyelvüket és 
táji szokásaikat, míg a magyar már a má

sodik generációban tót, ha tótok közé 
kerül, oláh, vagy rác, ha ilyenek közé 
kerül.

íme ez a mi bajunk : kisebb részeink
ben gyöngék vagyunk, ahol pedig a nem
zet impona'ó egésze je'enik meg, türelmesek 
és elnézök vagvunk.

A nemzetiségi túlkapások visszaszorítása 
ellen nem kellenek uj törvények. Aa ér
vényben levők megszabták a nemzetiségek 
jogait éa megjelölték a nemzet védelmi 
határát is, ha az elvakult nemzetiségek 
netalán a jognak arra a területére merész
kednek, ahol paratcsoló hatalma csak a 
nemzetnek lehet. Ha azok a tényezők, 
akiket a védelmi határhoz örü rendel ki a 
nemzet, a magyarság érdekeihez mért szi
gorúsággá! ügyelnének a nemzetiségi moz
galmakra, hu hajthatatlan igazságossággal 
torolnák meg a határsértéseket, akkor egy
szeribe lelohadna a nemzetiségek kalózkodó 
kedve, amely veszedelmek okozásától sem 
riad vissza, ha erős kézzel meg nem fé
kezik.

Az erre hivatott tényezők első sorbin 
a bíróságok. A mai helyzetben ök tudnák 
legsikeresebben útjában megállítani a ve
szedelmesen megnőtt nemzetiségi agitációt.

Nyoc vagy tiz esztendeje, hogy a 
délvidéki svábok között olyan vakmerő 
dulást csináltak a nemzetiségi agitátorok, 
bogy ez a jóindulatú nép is meg-megrendü t 
százados hazaszeretetében. És a gonosz 
bujtogatásokat jóformán egy ember fojtottv 
el. A szegedi ügyészségnek akkori vezetője, 
néhai Dobók Ferenc. Ez az ember vaskéz- 
zel fekezte meg a Korn Arthuroka*.  A 
nemzetiségeknek egyetlen egy mozdulata 
sem kerülte el ügyeimét. Es amikor 
sérelem esett a magyarságon, közbe
vágott. A szegedi törvényszék és esküdt
szék kitartó hazafiassággal támogatta ebben 
a munkájában, aminek ar. lett az eredmé
nye, bogy a professzionátus bujtogatók 
börtönbe kerültek, a kitartók a perköltségre 

költötték azt a pénzt, amivel pedig az 
agitáció költségeit kellett volna fedezn'ök 
és megjuhássodtak éa e'osöndesedtek.

Ezt a példát kell követni most íb. A 
bíróságok éljenek a törvény hatalmával. 
Egy betűjével se éljenek vissza, több 
jogot amennyit a törvényből nyernek, ne 
gyakoroljanak. Legyenek igazságosak a 
nemzet iránt és a nemzetiségek iránt hajt
hatatlanok. És akkor az államerö nagyobb 
mozgósitása nélkül is meglehet fékezni az 
izgatókat és meg lehet védeni a sürü tárna 
dások ellenében a magyar papol és a ma 
gyár tanítót, a magyar államiság eszméjét.

Hegedős Énekek.
(Ksrsék János verseskönyve.)

Most, amikor irodalmi pártütés kor
1 szakát éljük s a pártütö modernek tábora 

szemlátomást növekszik, annyira, hogy bent 
az irodalmi középponton úgy, mint a vidé
kén uton-utfélen az uj költészet bizarr mó
don szőtt dallamtalan melódiái fogadnak es 
csendülnek fülünkbe: szinte bátorság kell 
ahhoz, hogy valaki igric-készséget vegyen 
kezébe és hegedős énekeket énekeljen.

Kersék János kilépése az ismeretlenség 
ködéből a modern áramlattal szemben való 
tüntetés számba megy. Ha a modernek sza
kítanak az ősi formákkal, megvetik a régi 
tisztult érzelmeket, az évezredek szentesítette 
erkölcsöt, elavult fogalomnak tartják a haza- 
fiságot: Kersék János egyszerű költészetét a 
régi hagyományokhoz való hü, szinte resz
kető, babonás ragaszkodás, a tiszta érzések, 
megalkuvás nélkül való becsületesség és 
erős nemzeti vonások jellemzik.

Több, mint kétszáz verset tartalmazó 
vaskos kötetéből gazdag és változatos han
gulat szellője árad felénk. Kersék János a 
hangulat poétája. Megpróbálkozik ugyan a 
gondolati költészettel is, de abban a komor 
világban szemlátomást nem jól érzi magat, 
vissza-visszaszall az érzelmek és hangulatok 
színesebb világába. Fel-felidézi edes anyja 
emlékét, szereti a termeszetet, bebarangolja 
az erdőt, melyet nagyon szeret, el elmélaz 
az őszi veröfenyen, borúlátón, hervadason, 
melyeknek hangulata erősen uralkodik rajta. 
Egyébként harmonikus életet él s nagy

TÁRCA.

Fehér dalok, fekete bánatról.
Fehér dalok, fekete bánatról,
Semmit mondó, szürke veissziláukok, 
Elbainvadott fényes, büszke lángok.

Mint a messzi távol zene hangját 
Kósza őszi szellő szerteliordja : 
Visszacseng még egy pár tört akkordja.

A szeielem, megőrjítő mámor,
Vad indulat, mi a szivet járja, 
Halk zsongássá lett a harsouája-

Ha olvasom, sziute meg sem értem, 
A mely szülte, lángja már nem éget. 
Olvasom, miut tüudérszép meséket.

A telkemtől sziute félve kérdem :
Aki ezt a nótákat daloltam, 
Az a bolond, jó tiu éu voltam t
De ha néha az emlékezésnek
Csendes pásztori tizénél merengek
S rád goudolok te szép, bájos gyermek.

Akkor aztán megérti azt lelkem, 
Miért zokog annyit te utánad 
Fehér dalban, sok fekete báuat.

}(ersék János-

Az igazi.
Irta: Kántor látván.

1849. év első napjainak egyik délután
ján gondolatokba merülve ül Uzsony Miklós 
különös alkotáau székében. Magasan iveit 
homlokán jelentkező kettős barázda, a sötét 

kifejezésü arc és összeszoritott ajk sejteti, 
hogy komoly gondolatok gyötrik. A hatal
mas testű ember inkább fekszik, mint ül 
székében órás hosszán át mozdulatlanul. 
Egymaga van a szobában. Lassan az esti 
félhomály is leereszkedik s alakját mind
inkább elfödi. Egyszer aztán megrázkódik 
s bosszúság sarkalta heves mozdulattal nyúl 
jobbjával a szék oldalán levő fogantyúhoz, 
azt mozgásba hozza és a kerekes szék el
indul vele. Az ajtóhoz érve, nagyot ráüt a 
csengőssinóron. Az olösietö szolga világot 
gyújt és á adja neki a postáról csak az 
imént hozott Pesti Hírlapot. U/.sony a lapot 
minden oldalán futólag áttekinti, mintha 
valami után kutatna a betüerdö között, 
ügy látszik, ntni találta azt. amit keresett, 
mert csalódottan teszi le m ga mellé. Eköz
ben CBÖndeeen nyílik az ajtó és sietéstől 
kipirult arccal lép be a ház úrnője, ^ze'id, 
jóságos hangon mentegetődzik ;

— Bocsáss meg, édes Miklós, hogy oly 
sokáig magadra hagytalak, de oly sok dol
gom akadt, hogy lehetetlen volt előbb vég
ződni a gazdaságban.

Najoállak, Márta, hogy a nem ne
ked való munkával gyötrőd magadat. Es 
az átkozott bénaság élőhalottá tett és text
ilére vagyok másoknak is, magamnak is __
szólt elkeseredve Uzsony.

— Az Istenért, ne izgasd magadat l ■ 
Én szívesen és örömmel teszem. Aztán nem 

tart ez örökké. Nemsokára meggyógyulsz 
éa akkor do gozol te helyettem is.

— Noha 1 — indulatoskodék Uzsony. 
— Már két éve ezt hallom mindenaitöl és 
ez indulatba hoz. Én tudom, hogy ép ember 
nem lesz belőlem soha és tehetetlenül keil 
néznem, mint pusztul a gazdaság. De só
sáig ez igy nem tarthat, ki nem bírom.

— Látod, Miklós, te igaztalan vagy. A 
gazdaság, habar érzi is a te erős kezed 
hiányát, azért nem pusztul. Aztán haza 
kerül a S. ndor is, majd utána néz az es 
helyre hoz mindent. Caak te uralkodj heves 
természeteden. Azt hiszem, már rég meg
gyógyultál volna, ha türelmesen viseled a 
csapást, mit Isten rád mért.

— Hát legyek türelmes és a Sándor 
majd mindent rendbe hoz ? — veti oda epés 
gúnnyal Uzsony. — Persze. Ez nagy vi
gasztalás nekem. Nézd, asszony, az a te 
Sándor tiad ott lebzsel Pesten és szégyent 
hoz a nevemre. Mindennap lázasan kutatok 
az újságban a neve után és hiába. Hasim 
dicső ifjúsága között ö nincs. Itt olvasom 
valamennyi nevét, aki a haza hívására kar
dot kötött, de az uto'só Uzsony-ivadék, a 
fiam neve nincs köztük. Nincs abban a fiú
ban egy csöpp Utsony-vér sem, a te pulya 
véred az. Hej, ha én ilyen nyomorék nem 
lennék I

Aa asszony megszeppenve hallgatja férje 
indulatkitörését és alázatos hangon felel: 
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szenvedelmek nem háborgatják lelkét. Sze
relmi dalaiban is nem viliarzó, de összhang- 
zatos es nemes érzelmek nyilatkoznak, az 
érzékiségnek legkisebb szeplöje nélkül.

Hanem ha hazafiatlanságot, önzést, 
politikai színváltozást vagy éppen becstelen
séget lát, ez felrázza nyugodt szemlélődé
séből s ilyenkor kikel magából, keze ökölbe 
szóiul és szelíd szemei villognak. Ennek a 
kont-inplatív természetű poétának a költé
szet nem kizárólag magáért a költészetért 
vaI1 Beleveti ö magát a politikai küzdel
mekbe s hazafias meggyőződését, pártállását 
a k ieszetben is nyíltan hirdeti :

Hiszek benned, hazám 1 Nem törtek le téged; 
.állom rendületlen, a függetlenséged.
Hiba ez tőle ? A német Goethe azt 

mondja, hogy csúnya dal a politikai dal. 
Csakhogy a mi poétánk a magyar Petőfitől 
tanult költészetet, aki ott esett el a harc 
mezején.

Nagy mesterét egyebekben sem tagadja 
meg. Hálós természet. Egész ciklus dallamba 
futó verse igazolja ezt, melyeket ily címen 
vett fel könyvébe : Muzsikaszó mellett. Ezek 
a népies, hangulatos, dallamos apróságok 
valóban muzsikaszót kivannak. És bizonyára 
kincsesbányája is lesz ez a ciklus nem egy 
nótacsináló zenészünknek s talán már nem
sokára szerte dalolni fogják a Kersék János 
szép dalait.

Melegszívű, kedves poétát mutattunk 
be a Hegedős Énekek szerzőjében, ki min
den szemforgatás nélkül egyszerűen, de 
igazán énekel, s kinek minden dala onnan 
való a nemzeti költészet virágos, illatos 
mezejéről.

y-

Különfélék.
Vidéki előfizetőinket, kérjük, hogy 

postahivataluknál az előfizetés 
megújítása iránt szíveskedjenek 
intézkedni, hogy a lap küldése 
fennakadást ne szenvedjen
— Október hatodika A nemzetnek 

olyan gyásznapja ez, melyet a kegyeleten 
megimlékezée napjává avat a tolia ki uem 
irtható hazaeueretet. Oátóbtr hatodik*  
nekünk olyan történe'mi határkő, amely az 
önkényes uralom sírköve éa a vértanút 
soha ei nem pusztítható piramisa. Ne airat-

é?ek,i? ziJaxnapOn’ hanera '’ikeeedjünk 
Je.uk i példáján e amidön luajj 

a temp ómba megyünk és leborulva gondol
kodunk a nagy időknek eme gyászos éz 
szomorúi napja fölött, emeli-., fel bennünket 
J a ’udat, hogy akik úgy . ltefc hazánkért 
es oly megrenditően haltai meg, azoknak 
e“ eke oroltké élni fog minden magyar 
szivében I 07

~ Tanítók közgyü’ aa. A .Léva- 
19Hk‘a rÓm; Lu<lpn9Ve 1 egyesü ete*  
1911. évi október hó 9 én, Léván, a város
háza nagytermében tartja meg ez évi ren
des közgyűlését, amely után dr. Kohl Me 
dárd püspök meg fogja áldani .z irgalma, 
nővérek intézetének uj épültét. A közgyü- 
lés sorrendje a kővetkező : Reggel 9 órakor 
a plebánia-templomban ünnepélyes szent 
misét mond Dr. Kohl Med . d püspök. Dél
előtt 10 órakor közgyűlés a városháza nagy- 
teimében a következő tárgysorozattal: 1. 
Elnöki megnyitó. 2 A tanitók és tanítónők 
socialis feladata, előadja Geőcze Sarolta, a 
budapesti állami tanitónöképző intézet igaz
gatónője. 3. A modern rajzoktates, előadja 
Boros Rudolf, budapesti nőiparisko ai rajz
tanár. 4. Emlékezés Dr. Czobor Vámos kér. 
tanfelügyelő, Veszély István és Liszy János 
eibunyt egyesületi tagokról. 5. Pénztári 
jelentés. 6. A jövő évi közgyűlés helyének 
kitűzése. 7. Esetleges indítványok tárgya
lása, melyek 3 nappal a közgyűlés előtt az 
elnökséghez Írásban benyujtatnak. A köz
gyűlés napján, a városháza tanácstermében 
kiállítás lesz a budapesti iskoláknak a kül
földön is kiállított és nagy elismerést ara
tott rajzaiból és a lévai irg. nővérek inté
zetének növendékei által készített rajzok
ból, melyekhez magyarázattal ezogái Boros 
Rudolf rajztanár. — A közgyűlés után az 
egyesületi tagok és vendegek az irg. nővé
rek intézetébe vonulnak, ahol Dr. Kohl 
Medárd püspök rnegá dja az intézet uj 
épületét. — Déli 1 órakor társas ebed a 
városi vigadó nagytermében. Egy telitek 
ára, itallal együtt 4 korona. A tarsas ebedre 
jelentkezni lehet október 6-ig Jaross Ee 
renc, Ghimessy János és lokoi/y István ta
nítóknál. — A közgyűlés es megáldási 
ténykedés ünnepélye ségét fokozza, hogy 
azon dr. Kohl Meuard püspök >s meg fog 
je enni. Az elnökség sz ünnepségre, amtly 
iránt igen széles i őrben élénk az érdek ö- 
dés, — ez utón is meghívja a tanügy barátait 
es a város közönségét.

— Felvidéki Írók ób újságírók 
szövetsége. Clair Vilmos, Duyovich Titusz 
éa Teliéry Gyula, Felvidékünknek kiváló 
újságírói, — mnt értesülünk — ma két 
hete, Léván, a F. M. K. E közgyűlése al
kalmával elhatái ózták, 1 ogy a felvidéki írók 
és újságírók szövetségét meg fogják alaki- 
taní. A szövetség célja : a felvidéki újság
írói testület védelme, a kartársi szellem 
ápolása és irodalmi célok. A« életrevaló 
eszmét mi is helyesléssel fogadjuk és öszin- 
tén örülnénk, ha a szövetség minél előbb 
létesülne.

— Tudományos felolvas ás Nem 
paradoxon, hogy nyáron a tudomány is 
pihen ; legalább külső nyilatkozásaiban. 
Ilyenkor az egyes ágainak müvek sere hi
vatott és vállalkozott társatágokban szinte 
kihalt az élet. Őszei azután mindenfelé 
megindul a munka, a szellemi élet. Elmond
hatni, hogy miként az iskoláknak, úgy azok 
forrásainak, a tudományos társulatoknak és 
egyesületeknek is szeptember az uj-eszten- 
deje. Mindezt pedig azért regisztráljuk e 
helyütt, mert egyik fővárosi pedagógiai 
egyesületben az idén egy hozzánk tartozó 
vérbeli tudós nyitotta meg a munkálkodás 
friss lusztrumar. A Tauitóképzö-intezeti 
Tanárok Országos Egyesületének idei első 
s múlt szombaton tartott gyűlésén dr. Ka- 
rajiáth Máriusz főorvosunk ült a felolvasó 
asztalhoz, értekezvén a testnevelésről, A ta
nitók tanítóinak ízt bizonyította, hogy a 
szokásoe, iskoláinkban mind napjainkig annyi 
előszeretettel űzött, származása szerint né
met eredetű mutatványos műiornat szinte 
százados előjogává! ki ked küszöbölni az 
iskoák iendszereből s heiyébe az élettani 
tudomány ajánló levelével jövő természetes 
testneveiest, az egyben több pszihikus ha
tású játék es férfias sport jegyűben foganó 
szabadtéri tornászától aeü iskoiaiiag is 
kultivaini — hunuk s leánynak, ifjúnak s 
hajadonnak első fontosságú természete ve 
Levelűi. A pedagógus-körödben is jóuevü 
főorvosunk a modern élettani tudomány 
megáik pitasaibói vett racionális erveivei 
meggyőzően hatott a gyüiesen megjelent 
nagyszámú fővárosi es vidéki pedagógus 
bungalóira, kik a feíolvaBas nyomán elha
tározták, hogy a tornatanitábnuk ajánlott 
irányba vaió terelesere a kérdést akként 
iug)ak napirenden tartam, hogy az egyesü
let. keteleben egy állandó bizottságot szer
veznek s e népművelő, nemzetedzo nevelési

— A mi Sándorunk szelíd természetű 
és tudomány kedvelő fiú, azon tehát ne cso
dálkozzál. Különben is mindenki nem megy 
a harcba és azért még másképp is szolgál
hatja a hazát. A mi fiunk a tudományával 
fogja egykor bazájá' szolgálni, a kard nem 
as ö kezébe való.

— Igen, igen — gúnyolódik Uasotiy 
— a mi fiunk, mint hires orvos, a tudomá
nyával akarja szolgálni a hazát l Csak az a 
baj, hogy akkorra majd n m lesz meg a 
haza és ö jöhet a lovait gyógyítani.

így indulatoskodik Uzsony Mk'óa, a 
gazdag fő dnsur, de magával tehetetlen nyo
morék. A hatalmas testű és erejű ember 
‘aeeszu hires volt egykor: kapuja tárva- 
nyitva a vendég előtt, kinek házába be
menni könnyű, de belőle kijutni annál ne
hezebb. Mulatós természet, de emellett jó 
gasda. Tüzes, hövérü és őri származására 
büszke férfiú már két éve saélütötten, lá
bait*  bénán, mozdulni is alig bir. Egyetlen 
fia, Sándor, ellentéte atyjának : szelíd, in
kább gyönge testtel, de tudományszomjas 
lélekkel. Érzékeny, nőies szive az emberi 
szenvedés iránt fogékony s ez az oka, hogy 
• dúsgazdag ifjú atyjának heves ellenzese 
dacára is az orvosi pályát választó. így 
akarván a szenvedő emberiség javára szen- 
i’lni életét.

•« •

Amire nincs a világtörténetben pé da, 
az a csoda megtörténi Magyarországon : az 
örökemiékezetü március 15-én vérontás 
néisül kivivta a nemzet szabadságát, A 
lelkesedés lobogó lángja volt a nemzet ol
tárán az áldozati tűz, melyben elhamvadt a 
századok szenvedéseinek gyötrő emléke, 
hogy egy boldogabb jövő örök szövéineke 
gyanánt bevilágítsa a nemzet utait. beiedve 
a múlt, a jövő bo dog«ágáról álmodik ra
gyogó színes képeket a nemzet, nagynak, 
hatalmasnak, boldognak imádkozás, hogy 
legyen. Hanem aki a nemzet oltárán az ál
dozati tüzet az egyia kezével lángra lob
bant ja, ugyanaz a mái skal eloltani ipar
kodik azt. Viharral t. véezfelbők köze
lednek nyugat felöl, melyek befödik a haza 
oly rövid ideig derűt. szta egét. Lesújt 
az első villámcsapás: mrvátok és rácok
lázadása. És a nem’ jdalmasan tapasz
talja, hogy többszázaJ salódásaiban ismét 
eggyel gazdagabb. V g.g aúg az országon 
a vészkiáltás: veraélybrn a hasa 1 Erre fel
riad és mentéshez Int mindannyi, akiben 
magyar szív dobog Köztük is a legelsők a 
jövő reményei, a pesti egyetemi ifjúság. 
Mint a megbolygatott méhkas lakói zsong, 
kavarog az egyetemi polgárság és tódul a 
szent harc kivá'asztottja- közé. Aztán siet 
az egységes h.za templomát a vész ellen 
óvni és a nemzet odaállítja első villámhárí
tónak vöröisapkssaival a rettenthetetlen 
hőst a csaták oroszlánját: Damjanichot.

Uzsony Sándor ez ideig nem vett részt 
az ifjúság lázasan mozgalmas életében. Nyu
godtan folytatja tanulmányait és járja a 
kórtermedet. Gyöngéd lelke abban találja 
legnagyobb ölömét, ha a betegek szenve
déseit enyhíteni sikerül. Szívjósága és mély
séges emberszeretete mindenkiben tisztele
tet és ragaszkodást kelt iránta. O-yan ez 
ifjú lelke, mint egy remek oltárkép, mely
hez a legdurvább kéz is csak tisztán és 
gyöugéden mer nyúlni.

Nemes Bandi, az ifjúság egyik vezére 
és Uzsony Sándor barátja áűit be hozzá 
egy reggel nagy vigan és hangos szóval;

— Éljen a haza ! Nézz rám, Sándor I 
U^y-e remekül áll nekem a voiöisapka ? 
Rukkolok.

Uzsony Sándor, aki éppen levelét fejezi 
ke, szelid mosolygással fordul barátja felé 
és szeretettel nézi a katonaruhában feszítő 
ifjút.

— Úgy látom, búcsúzni jötté1, Bandi. 
De én nem búcsúzom, hanem majd együtt 
rukkolunk.

— Te is I — kiált az ifjú elragadtatva 
és hevesen öleli, de néhány pillanat múlva 
aggódó h»ngon mondja:

— Meggondoltad-e, kedves Sándor? A 
katonaélet nagy testi szenvedéssel jár há
borús időben s a te gyönge szervezeted ezt 
ki nem bírja.

— Orvos vagyok, ismerem sserveaete-

Je.uk
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irány országos maghonosodása, terjedése 
céljából ast legközelebbi közgyűlésük tárgy
sorozatába is felveszik. — Gratulálunk fő
orvosunk eme újabb sikeréhez, kinek e 
kérdésben való, hogy úgy mondjuk ; házi- 
agitálását olvasóink lapuok hasábjairól is
merik. Kívánjuk, hogy az említett fontos 
egyéni, iskolai ée nemzeti kérdésben kifej
tett s tudományos tollal sürgetett akcióját 
mihamarabb s minél teljesebb siker koro
názza úgy itthon a mi stükebb hazánkban, 
mint tovább országosan.

— Egy nagybeteg lelkész. Juhást 
József, houtvarssnyi ref. le kesst e bó 27-én 
délután, az országos vásár alkalmával, a 
7'o'ody féle vendéglő mellett váratlanul 
olyan erős szédülés fogta el, bogy csak a 
közelében levő iparos olvasókör szclga 
mentette meg a leeséstől. A 80 éves, köz
tiszteletben álló lelkészt a vendéglős laká
sára szállították, ahol az orvos megérkez
téig a házbeliek ée a helyszínére érkezett 
lévai s nagysallói ref. lelkészek vették ápo
lás alá. Dr. Priszner Gyula baloldali szel- 
hüdést konstatált a betegen, akit jelenleg 
özv. Gombkötő Gyuláné házában gyógykezel 
az orvos. A'lapota — mint őszinte részvét
tel értesülünk — a legnagyobb aggodalomra 
ad okot.

— Október elseje. A szomorú őszi hervadá^sal 
ez a uagy nap is ei szokott érkezni, mely nevezetes 
dátum a legényember életében. Három esztendei kato
nai életnek, három esztendei hosszú raboskodásuak a 
kezdő napját jelenti azoknak, kiket a szép virágos 
tavaszon a sorozó bizottság „alkalmasoknak*  talált a 
katonai szolgálatra. Milyen büszkéu tűzte akkor min- 
denik a kalapja mellé a derékségét jelentő pántlikát s 
a faluban uteabosszat s a különben csendes tanyák 
hosszú során felhangzott a nóta. „Maradt itthon egy 
kél-bárom nyomorult,*  melyek miatt azután a szép 
leányok felett még a tavaszi uap is kellett, bogy be
boruljon. Az akkori dalos legények azonban, milyen 
szomorúak lettek a közelgő október elsejére 1 . . . 
Milyen nehéz az a válás ... Az édes anyától, 
az édes apától, a falutól, a kedves pusztától kell 
búcsút venni, no meg aztáu egy-egy barna vagy szőke 
kis lánytól, aki f 'gadta ugyan, hogy fog várni három 
hosszú esztendeig, de ugyan meg fogja-e tartani, mert 
leány hűség ?1 . . , Biztatólag húzta a cigány minden 
csárdában a búcsúzó legényeknek :

Októbernek elsején 
Be kell rukkolni . . .

Bizouy be 1 Szomorú képpel, bánatos szívvel aztán be 
is rukkolnak a legények. Igaz, bogy uem parancsol 
többé a bíró, hanem ott vau mu.t a még rettenetesebb 
káplár ur, aki úgy kitudja kacskaringózni azt a baka 
miatyánkot, mig abból a komisz c.bilböl forsriftes 
katouát tud teremteni. Az e'ső nap mindjárt megvan 
az adjusztirung s nemsokára majd auuak feltűnőbb 
hibáin is fog segiteui az őrmester u*  jóakarata, no 
meg a regimentsebneider. A. fáradt legényeket csalo
gatja most már csendes esteken a kemény szalmazsák 
s ugyan mit álmodhatnak azon a király uj kato-

met, ép az és a vihar majd megedzi. Kü
lönben a hasának most minden épkézláb 
fiára szüksége van és nekünk nincs jogunk 
merlegelgetni azt, hogy e!-e birjuk a szen
vedéseket, vagy sem. Éppen most Írom e 
levélben atyámnak, hogy beállók a haza 
védői bősé. Együtt megyünk.

És e mentek. És vivtak a névtelen hő
sök rémes, de dicső csatákat.

1849. március 5-én vivja meg a cso
dával határos szolnoki csatát a hősök hőse, 
Damjanich. A Kápolnánál vívott véres, de 
eldöntetlen maradt harcban a dicső honvéd
fegyveren ejtett csorbát itt köszörüli ki oly 
fényesre, melynek ragyogása bámulatba ejti 
a világot. A szabadrágtüzelte magyar vitéz
ség itt már határt nem ismer, ez már a 
szent őrület. Rémesen dú1 a harc, a halál
nak nagy napja ez. Olt rohan a vürössap- 
kások ifjú serege szuronyezegesve a csá
szári sereg félelmetes lovassága ellen. Őrült 
vállalkozás, a biztos halál és — szétveri 
ast. A hídfőnél működő ellenséges ágyú
üteg iszonyú pusztítást visz véghez a hon
védségben, ast is mindenáron el kell fog
lalni. És a harmadik zászlóalj már rohan az 
ezer halált okádó ágyutorok ele. A legszen
tebb és legdrágább harmat hull nyomában 
a földre, a honfivér. Köztük Uzsony Sándor 
is, körülötte jobbról-balról hullanak társai 

uái ? I . , . Naponkint hány keservei sóhajtás száll el 
a szürke kaszárnyák falai közül messze, messze . . . 
Hiába, nehéz ebbe a dologba beleszokni, no de majd 
az se lesz olyan nehéz később, ba hosszú vergóuiával 
lehet m ijd végig feszíteni az aszfaltou a komisz cibil 
uépség uagy irigykedése mellett. Az idéu azouban a 
kolera miatt csak 6.-áia hívták be az újoncokat.

— Tanulmányi kirándulás. Főgim
náziumon tanutói — Vándor József, Sebők 
János és Vajczik Vilmos tanárok vezetése 
mellett — m. hó 23 án tanulmányi kirándu
láson voltak. Nyuivölgy felé indulva, Út
jukba ejtették Horhi, Kis- és N.gykeres- 
kény községet, ahonnan a mészégető meg
tekintése után Kiskerre mentek. Ezen köz
ségben liáeyha Béla, a gróf Mailáth György- 
féle birtoknak bé-löje magyaros vendég
szeretettel fogadta és dús lakomában része
sítette a 150 diákot. A kirándulók Varsányon 
át délután 2 órakor kissé fáradtan, de a 
legvidámabb hangulatban érkeztek vissza 
Lévára.

— Az ünnepek régi rendje meg
marad. Rómából n ják, hogy a pápa az 
esztergomi bíboros hercegprímás kérésére, 
mert a magyar katholikusság erősen ragasz
kodik az ünnepeknek mostani rendjéhez, 
megengedte, hogy Magyarországon az 1912. 
évre az ünnepek regi rendje változatlanul 
megmaradjon.

— Mélyfúrás eszközlését határozta 
el a Lévai takarékpénztár r. t., meleg viz 
kutatás céjából Léván, hogy a közegész
ség szempontjából annyira szükséges fürdő 
előállítását megkönnyítse, esetleg az annyira 
nélkülözött jó ivóvíz forrását a közönség 
számára megnyissa. Azonban a telektulaj
donosok merev magatartása, tulcsigázott, 
indokolatlan követelése annyira elkedvetle
nítette az intézőket, hogy az anélkül is 
rizikóval járó művelet végrehajtását felfüg
gesztették. Igazán kellemetlenül érint ben
nünket, hogy városunk közegészségének 
szolgálatában tervezett ezen nemes elhatá
rozás kivitele fennakadást szenved — rész
ben a telektulajdonosok tulkövetelése, rész
ben egyes lelketlen telekspekuláns eljárása 
folytan. Ebből láthatjuk, hogy a legjobb, 
legnemesebb szándék érvényesülése ellen is 
gátat emelhet az érzéketlenségből és tudat
lanságból eredő rosszakarat 1

— Éretlen szőlő értékesítése. Az éretlen szőlőt 
legjobb ecetkéssitésre fölbakzuáini. Az éretlen szőlő 
kitűnő ecetet ad, uieiy igen jól használ a besavanyított 
uborkának, töknek szilvának. A bogyókat serpenyőbe 
dobjuk és mozsárral összezúzzuk. Ha a készlet össze 
van zúzva és fazekakba van öntve, néhány napig me
leg heiyeu hagyjuk, ahol megerjtd. Az erjedés után a 
szölönedvet cukorral, gyümölcscukorral, szörppel, vagy 
mézzel édesítjük. Hogy a szöButdv jó ecetet adjou,

az öldöklő ágyutüzben. Az elsők között ér 
az egyik ágyúhoz, szuronyával keresztül 
döfi az egyik tüzért, E pill.natbin akarja 
a máhik az ágyút elsütni. Őt leszúrni már 
nincs ideje, baljával hirtelen lekapja fejéről 
a vöröhsapkát és az ágyú gyujtólyukát be
fedi vele. Lesú t a nehéz tüzérkes és Uzeony 
Sándor csuklóban levágott csonka karral 
rogy le az ágyú mellé. Hallja még néhány 
pillanatig körülötte a h&lálhörgést és a 
győzi' honvéd diadalmas cratakiáltását, aztán 
a vérvesztés okozta öntudatlanság borul 
agyára.

Egy délután váratlan vendég érkezik 
Uszony Miklós kastélyába. Csonka karú, 
tépett ruháju ifjú honvéd az. Rányit a gaz
dára. As meredten bámul a sápadt arcú 
ifjúra, majd karjait kitárva, az atyai büsz
keségtől csillogó szemmel örömkiáltást hal
lat. A meghatottságtól halvány arccal öleli 
a hozzá rohanó ifjút hosszsD, némán. Aztán 
a szent haza védelmében megcsonkult karra 
esik tokintete. Mohón nyúl utána, véghe- 
tetlen szeretettel simogatja, csókkal árasztja 
azt. Eközben a zokogással küzdve, fuldokló 
hangon vallja a nagyindulatu ember:

— Fiam, drága fiam, Ussony-vér vagy, 
az igazi!

ahhoz szükséges, hogy ne legyen túlságosan savanyú 
a nyelvünk a bor savét elbírja, azaz a nedvben legyen 
egy százalék borsav és 8—12 százalék cukor. A cukor 
eltűnik, borsseszeszé a szénsavvá válik. Hogy a bor- 
azeazböl ec tét kapjunk, tegyünk hozzá kis jé ecetet 
mire aa ecetben levő ecetgomba az egész ecetfolyadékot 
ecetté változtatja. Legjobb ezt meleg helyen, nyitott 
edényekkel végezni. Pár hét múlva a tiszta ecetet 
palackokba, vayy bordókba töltjük.

— Nagylelkű hagyomány. Mi is 
megemlékeztünk Pór Antal esztergomi ka
nonok elhunytéról. Esztergomi jelentés azé- 
rint most fejezték be a kanonok hagyaté
kának leltározását, A nagylelkű főpap egy 
Esztergomban létesítendő fiu-árvaház cél
jaira 350 ezer koronát hagyományozott.

— A BZŰret. A városunkhoz tartozó 
szőlős területeken a szőlő érése a kedvező 
időjárás mellett igen szépen haladt. A sze
mek nem mindenütt elég nagyok, de azért 
kielégitö fejlődésüelr. És mert az idén a 
betegségek sem zavarták a szőlő fejlődését 
a minősége és cukortartalma is jó. A ter
més úgy mennyiség, mint minőségre nézve 
általában kielégítő, sőt sok helyütt bőnek 
Ígérkezik. Szóval : ez évben szüretünk, 
amely e hó 2-án veszi kezdetet, olyan 
jó lesz, amilyenben szőlősgazdáinknak már 
évek óta nem volt részük.

— Templomszentelés. Felsős pátiban 
az esztergomi főkáptalan, mint patrónus, uj 
templomot építtetett, amelyet Radnai Far
kas beszterczebányai püspök a múlt napok
ban szentelt fel. A fökáptalan részéről dr. 
Fehér Gyula, dr. Rótt Nándor prelátui-ka
nonokok és Erős Rezső jószágigazgató 
jelentek meg, akik a megyés-püspöknek 
vendégei voltak,

— Penészirtás a pinoében. A pince-penész irtása- 
nak egyszerű és mégis tökéletes módja abból all, 
bogy a pince földjének azon részei*,  pl. az ászókfák 
a'jác és közeit, továbbá a fák tövét stb , bol a penész 
áílandóau fészkelni szokott, tenyérnyi vastagon behint
jük közönséges hamuval. Ez, amint nyirkosodig a be
lőle fejlődő lúg megöli a penészt, holott a pincében 
semmi másnak nem árt.

— Uj plébános. Dr. Fekete Vincét, 
volt esztergomi káplánt, ma egy hete ik
tatták zselizi plébánossá. A beiktatást, ame
lyen a plébánia kegyura, gróf Coudenhove 
Kunó is részt vett, Varga József nagy sál. ói 
esperes végezte.

— Csak egy virágszálat! A bel- 
ügyminiszier a József királyi herceg Sza
natórium-Egyesülete gyűjtési és védekezési 
akc ójának támogatása ügyében a törvény
iig' óságok első tisztviselőihez körrendeletét 
intézett, amelyben azt kéri, hogy támogas
sák a Szanatórium-Egyesület „Csak egy 
virágszálat® 1 mozgalmát. A áörieudeiet 
szép szavakkal emlékezik meg a szanatórium 
áldásos működéséről, kiemeli, miiy jelentő- 
séges as október 6 án megtartani szokott 
.Csak egy virág! zálat” 1 jelige alatt induló 
országos gyűjtés, fölhívja a tisztviselőket, 
hogy a gyűjtés vezetését mindéi.ütt maguk 
vezessék, bogy ilyen módon azután minél 
több tüdőbetegen segi'Lessenek. A belügy
miniszter arra is fölhív, hogy a gyűjtés 
megindításakor mindenütt osszák szét a 
Szanatórium-Egyesület füzetet, amely a tü 
dövesz elleni védekezés módjait ismerteti.

— Nézi vált be a dohánydrágitás. Immár bizto
san megállapítható, bog/ a kormány részéről uag.v 
reményekkel életbeléptetett dohánydrágitás nem val: 
be. A pénzügyminisztérium ugyanis most tette kösz, 
az állami pénztároknál az 1911. év második negyeik
ben elért bevételekről szőlő kimutatást, amely ige
sok s fölötte érdesen adatot tartalmaz, tgv mindenei 
előtt feltűnő, hogy az idei második negyedben a 
fölemelt dohányárak dacára 280.668 kor és 76 fillérre 
kevesebb bevétele volt a doháuyjövedékuek, min1 
1910 második évnegyedében. Ez a hanyatlás miideu*  
esetre kudarcot jelent akkor, mikor 8 —10 millió be
vételi többletre számított a kincstár.

— Pályázat külföldi utazási ősz 
töndijakra iparosok reBzére. A aeies 
kedelemügyi m. air. mintatér minden haza 
kereskedelmi és iparkamara területére even- 
kint egy-egy hatszáe koronás iparos ösztön
díjat rendszere .tett. Ezen ösztöndíjra úgy 
iparosa-gédek, mint önálló mesterek is 
pályázhatnak. A kérvényben a folyamodó 
lakhelye, előképzettsége, nyelvismeretei, er
kölcsi magaviseleté, esetleges tanulmányai, 
az általa esetleg elnyert kitüntetések és 
végül aa ösztöndíj elnyerése esetén teendő 
utazás iránya részletesen megjeiölendők, 
valamint aa is, vájjon az illető katonai kö
telezettségének eleget tett-e már éa vájjon 
biztoaitva van-e előre ia egy megfelelő kül 
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földi gyárban vagy műhelyben való alkal
maztatása, esetleg vall me.y külföldi szal.- 
jskoába leendő felvétele. Megjegyezzük, 
hogy az illetőnek kötelezettséget kell vá- 
lalnia az iránt, hogy sz ösztönd j különbeni 
visszafizetésének terhe alatt viasza fog térni 
hazájába és külföldön rzerzett ismereteit 
itt fogja értékesíteni. Azok, akik katonai 
kötelezettségüknek még nem tettek eloget, 
vagy az alól felmentve nincsenek, az ösz
töndíjra nem számíthatnak. A kiskorúakért 
atyjuk vagy gyámjuknak kell kezességet 
vállalniok a fenti kötelezettség betartása 
tekintetében. A kellően felszerelt kérvények 
folyó évi október hó 20 ig a beszterczebá- 
()yai kereskedelmi ób iparkamarához betyuj- 
iandók.

— Tanítóvá!asztás. Csuvara Józsefet, 
városunk szü öttét, aki a műit tanév végen 
tutié le Léván a tanitóképeeitö vizfgá atot, 
Vamosmikolán hét páyáió közül egyhangú
ig választották meg tanítónak.

— Régi leletek. A Podluzsánka és 
Szikiicze patakoknak szabályozása most 
folyik a lévai határban, a vár alatt. Múlt 
heten a meder mélyítésé alkalmával, mint
egy bárom méter mélységben a munkások 
töub régi leletre akadtak ; de ezeknek egy 
része — állítólag egy rézedény a más tár
gyak — olcsó pénzén avatatlan kezekbe 
jutott. A leletek kőiül egy ágyúgolyót, egy 
feltűnő hosszúságú puskacsövet és egy sze
les kard hüvelyének darabját síkéi ült meg
menteni. A szabályozó társulat elnöke, 
Uáthy László prépost erelyesen intézkedett, 
hogy a további ásatásnál felszínre kerülő 
leietek adás-vevés tárgyát ne képezhessék, 
hanem egyelőre a társulat irodájában gyüj- 
tessenek össze.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügymi
niszter Tolnay István petzügyi nodatisztet 
az aranyosmaróti no. kir. penzügyigazgató- 
ságtól, a X. fizetést osztályban va ó meg- 
hagyása mellett, az alsókubtnt pénzügyigaz- 
gatóságboz irodavezetővé nevezie ki.

— Gyászhlr. Alig egy pár hete te 
mettük ifj. Dóka Jót ást, a törekvő fiatal 
gazdát, a h. ten, Bzept. 26.-án tégy heti 
szenvedés után követte a tírba neje Tolnay 
Ágnes. Az alig 26 tves, fiatal aiszcny meg- 
dötbentöen gyors ha ála alta ános reizvetet 
kelteit. Két kis árvát hagyott bátra. Teme
tésén, me y mull hó 27.-en ment végbe, a 
kiterjedt rokonságon kívül szép i zámu 
közönség vett részt. Nyugodjék bél*ébeu.

— Japán mérnök Selmecbányán, l'oichi Okada 
dr., jhpau bányán erű ok, a lukuokai caans. egyetem 
technikai oeztaiyáuak atszi&zttnae múlt heten Seimec 
bányán voit. Megnézte a bányákat, az ércelökeuzitö 
müveket, a főiskolai gyűjteményeket s iuueu iőképeu 
az aranybányászat lauuimauyozásara, Bródra s a 
többi erdélyi banyák megtekintésére iudult. A afdiuecz- 
báuyai bányák berendezése nagyon tetszett a japan 
bányamérnöknek.

— Eljegyzés. Franki Róbert bécsi 
nagy birtokos, tartalékos husttferhadnsgy el
jegyezte Franki Aliéit, nagy tárói franki 
■Ede nagybirtokos kedves leányát.

— Országos vásár. Saenímihí»ly-iJ*p»  
vásárunk, ameiy minden evben a leglátoga
tottabb szokott lenni, mu>t tzerdfco >s rend
kívül nagy volt. Annyi gabon&t hoztak be 
a vtsárra, me.ynek meg a verőién)es, enyhe 
őszi idő is kedvezett, hogy a szekeiek ösz- 
szetoriódása mia t az utcákon többször a 
közlekedés is megakadt s a rendőrségnek 
kémény munkát adott a szekerek elhelye
zése, mert a tágas piac ez atka omiuai is 
brÜALek bizonyulván, a szekerek egy reszel 
az. utcákba kellett terelniük. A vásár min
őén tekintetben élénk es iorga.was vmt. 
Természetes do^ig, bogy nem hiányzott a 
iúdlertáiy sem, ameiy ezrivei kerü.t ugyan 
a piacra, de délután három óra Újban mar 
aranyert sem voit kaph*»u.

— Halálozás. Váradi Zsigmoudot, a 
körmöcbanyar siketnemak jntczetenek igaz
gatóját es nejet — mint retzvetiel értesü
lünk — súlyos csapas erte. Egyetlen tiuk, 
dótsef\ aki a késmárki áll. te*só  kereske- 
de.uii iskola növendéke voit, szüleinek mely 
fájdalmára 16 éves korában elhunyt.

— Jólelkü alapítvány. Goldstein 
Remik vaskereskedö az ’zraeiita nagy ün- 
bepek alkalmából ezer korona alapítványt 
ltí‘t a Léván létesítendő elaggott izraeliták 

házára. Követésre méltó példája a jó 
^•vüségnek.

— Ezüst mennyegzö. Acvrru Sándor 
polgártársunk és neje mint hó 26-an ünne
pelték meg házasságuknak 25 éves fordu
lóját amely alkalommal rokonaik és isme
rőseik őszinte jókivénataikkal üdvözölték 
okét.

" Primicia. Hadnai Farkas beszter- 
czebányai püspök ma szenteli pappá Doku- 
pil Ágoston papnövendéket, aki a bécsi 
1 azmsneumban végezte teo'ógiai tanulmá
nyai'. A felszentelt — mint értesülünk _
holnap délelőtt mondja első szent miséjét
B-sztercze banyán.

— A lakáspénz ős a nyugdíj. Az 
összes tisztviselői kötött en örömei fog kel
teni az a hir, hogy a miniszterelnök tör
vényjavaslatnak készítésé iránt intézkedett 
avégi öl, hogy a lakáspénzek a nyugdíjba 
beszámíttassanak.

— Téli menetrend. A m»gy kir. 
államvasutak vonalam es az általuk kezelt 
magánvacutakon f. é, október hó 1-én uj 
téli menetrend lép életbe, mely a jelenleg 
érvényben levő nyári menetrenddel széniben 
a következő lényegesebb változásokat tar
talmazza: — A builapest nyugoti p.-udvur— 
marcheggi vonalon az alabbi változások lép
nek éleibe: A Rákospalota—Újpestről Bu
dapestre reggel 3 óra 51 perckor érkező 
vonat megszűnik, — a Párkány Nánáról 
Budapestre d. e. 8 óra 45 petekor érkező 
vonat csak Nagymarostól közlekedik, — a 
Budapestről d. e. 11 óra 35 percl or Nagy
marosra induló és onmn délután 5 óra 45 
perckor Budapestre érkező vasár- éa üu- 
nepnept vonat megszűnik, — a Budapestről 
délután 5 óra 20 petekor Szobra induló 
vonat csak Nsgymarosig, — a Budapestről 
este 8 óra 10 perckor Párkány-Nanára tn- 
du ó vonat csak Váczig, — a Nagymaros
ról ejjel 10 óra 25 perckor Budapestre 
érkező vonat csak Vácitól közlekedik. — 
Az Érsekújvárról éjjel 11 óra 50 perckor 
Budapestre érkező vonat, végül a Pozsony
ból este 8 óra 25 perckor Msrchcgg—Wien 
felé induló vasár- és ünnepnapi vonat meg
szűnik. — A galónta—zsolnai vonulón Oa- 
lánta—Szered között egy uj személy-, ill. 
vegyest onat helyeztetik iotgalomba, Galén- 
tától indul reggel 6 óra 53 perckor, Sze
redre érkezik reggel 7 óra 20 perckor ; 
Szeredről n dúl délelőtt 8 óra 20 perckor, 
üalántára érkezik 8 óra 47 petekor dél
előtt. — A Trencsenböl Zsolna felé reggel 
6 óta 35 petekor induló személyvonat mar 
Pöstyentöl kezdve tog közlekedni, ahonnan 
reggel 5 óra 10 petekor fog indulni.

— A honvédségnél elmarad a 
népfelkelők szemléje. A m. kir. houve- 
delmi mmifZter kötteudeletet bocsátott ki, 
amely ezerint a m. kir. népfelkelés időszaki 
jeieutkezese az 1911. évben nem fog meg
tartatni.

— Balthazár mester Léván. A 
világhírű kissat szütlésü magyar bűvész, 
akt 15 évig Amerikában tanult, tegnap este 
a váiosi szál oda nagytermében gyönyör
ködtette közönségünkét szemkepráztató 
mutatványaira. Mu atványai egyszerűen 
mesébe illők. Mintha valósággal holmi elö- 
vaiáztoll .zellernekkei paktáms, pedig mu
tatványai csupán csak megfejthetetlen kézi 
ügyességen aiapu.ia Spinusztikai magnó
nkat piodukc ól nénit -.k fövá.oeuukbau, de 
küilöldöu .s íenüLivü i ie lüuest he.lenek. 
Tegnap esti e meggy ózott ártól,
hogy az ő büvesze'.e valóban müvésset- 
szttuba megy, tetu l e mi kikler mutatvá
nyokká kon árkodik. hamm c.odsdolgo- 
kat müvei a **»>'  ' . rmmleieu dolgok 
magyarázatát szálat. . o kedeiyesseggel tű- 
ssero.ett eladásba dja, úgy, hogy azt 
mindenki megérti.- L> cseteteie legyen 
mondva az is. hegy i em nevezte 
kóklerek módjára „tanát I 
szel üeu és jó magystosan 
a bűvészéi ig.z mestere, 
luecii előadását. 

magát 
nak, hanem egy- 

fMes/er-ned, mert 
Ma este mégis-

— Agyonütötték. Szerdán este a 
n.gys.liói aöiorvusi.i egy 35 év körűit 
fiául gazda je.eulktzuU ....I, hogy Ot öss
zevertek. se. ülésért vizsgálja meg . adjon 
ó" orvosi bizonyítványt. Mtvel a 6..d.

volt az orvot H asította, hogy reggel 
' entkezzek A sérült ember meghúzódott 
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már elvesztette eszméletét s délután 2 óra
kor meghalt A vizsgálat kiderítette, hogy 
az agyonvert gazda Andrási Lajos alsópéli 
lakos, kit szóváltás közben Alsópélen úgy 
összevertek, bogy a koponyáját több helyen 
bezúzták. A megindult vizsgálat kiderítette, 
hogy valami örökség miatt testvérével ösz- 
azeszólalkok ott s ez egy kapával fejbe 
verte. A tettest elfogták.

— Öngyilkosság. Gyurcsek István 22 
éves napszámos, műk hó 2Ö-en öngyilkossá
got követett el. Nővére ma egy hete tar
totta esküvőjét ; de azon bátyja meg sem 
jeient, hanem máenap korán reggel állított 
be atyja lakására s amikor szülői ezért 
erős szemrehányással illették öt, egy éles 
késsel úgy szíven szúrta magát, hogy né
hány perc múlva meghat.

— Khina lakossága. Földünk legnépesebb orszá
gában, a khinai birodalomban 1910.-ben tartottak 
először általános népszámlálást s most váitak ismere
tesekké az adatok. Az összes lakosság száma körül
belül 440 millió ember, vagyis az egész emberiségnek 
mintegy negyedrésze.

— Dó ilyen lesz az idő ? A Sir.ua 
— időjós ezt írja, bogy októberben szintén 
szép es kidvezo idők várhatók. November
ben az időnk igen szeszélyesnek és kriti
kusnak ígérkezik, zord, hideg, viharos 
szelek fognak uralkodni es nagy havazások, 
ameiy Európában és hazánk nagy ré‘. zebeii 
e.ni lóg. Esek a kritikus idők azonban 
november 12.-től lógnak bekövetkezni, addig 
az idöjaiás kielégítő es elég kedvező lesz. 
Novemberben, de decemberben különösen 
nagyobb iöldrengesek le.znek észlelhetők a 
szomszéd és a távolabbi országokban. Bi
zonnyal álliiom, hogy egyes országoknak és 
egyes városoknak bőven lesz részük benne, 
itt hazái kban csak gyengébb rengéseket 
lógunk észlelni. Decemberben nagy hidegek 
nem igcrgeznek, jobban nedves hideggel 
fog eltelni. Esős, ködös, itt—ott kisebb 
havazások varhatók, de azért sok hó 
nem esik.

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

A lévai szanatóriumi fiók tüdő
beteg gondozó intézeténél foyó évi 
november hó 1.-től tgy szolgai álláB Letöl
tendő, mely égj előre 4U0 koroua évi fizetés 
es megfelelő lakgéizzel dijaztatik. Akik 
ezen állást elnyerni óhajtják, kérvényüket 
beadhatják folyó évi október hó lő.->g dr. 
Frommer Ignác megyei tb. főorvos urnái, 
ahcl délután 4 és 5 óra közt ez ál>á-ra vo
natkozó bővebb felv lágositast kapnak.

Állandó butorki&llitáe. A székes
főváros legerdekesebb látványosságai közé 
tartozik elvizádial.liánul a budapesti ipar- 
testüiet védnöksége alatt álló „Asztalosok 
Bu.orcsarnoka’ (Vili. József-köiut 28. szám 
oa Ferenciek-tere 4. sz. király-paiota) he
lyiségeiben levő állandó butorkiailitasa. Itt 
a közönség egy heiyen összegyűjtve, idé
zésén csoportosítva megtalálja mindazt, aui 
egy modern lakasbereudezesbez szükséges. 
„Asztalosok bútorcsarnokának*  töltetlen 
megbízhatóságát szolid es jóhirnevén kivüi 
igazolja meg azon körüiméuy is, hogy 
minden eladott bútordarabért jótállást 
valial.

A Dr. Rlchter-féle Din imént. Caps. 
comp. (Horgony Pain-Expeller) igazi, 
uepszeiü bázisáén e lett, mely számos csa
ládban mar évek óta mindig készletben 
vau. Hátfájás, csipötajdaiom, fejfájás, kösz- 
veny, csuzuái stb.-uéi a Horgony-Liniment- 
tel való bedörziölesek mindig fájdalomcsil
lapító hatást idézték elő ; sőt járvány kórnál, 
minő : a kolera és hányóhasfolyás, az altest
nek Horgony-Linimenttel való bedörzsölése 
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
baziszer jó eredménnyel a kalmaztatott be- 
dörasöléskeppen az influenza ellen is és 
üvegekben ; á 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 
korona, a legtöbb gyógyszertárban kapható, 
de bevásárlás alkalmával tessék határozot
tan : R.cbter-fele Horgony-Linimentet (Hor- 
gonj Pain Expellert) kérni, valamint a „Hor
gony1* védjegyre figyelni és csak eredeti 
üveget elfogadni.

Sir.ua
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A világ legkiválóbb vegyé
szei megállapították, hogy a 
Ferencz József-keserüvizforrások vize 
oldó és elvezetősókban az összes más 
vizeket felülmúlja és már kisebb adag
ban is biztosan hat. Nem szükséges 
tehát a gyomrot oly túlsók felesleges 
folyadékkal megterhelni, mint a gyen
gébb vizeknél. A „Ferenc József 
keserüviz természetadta szénBavtartalma 
különösen értékes, mert ez által az 
étvágyat még hosszabb használat 

zavarja meg és ezért az 
orvosok ezt a vizet különösen nagyra 
becsülik.

után sem

Irodalom és művészet.
Az Én Újságom. A hosszú őszi és téli 

estéken a gyermekeknek a legjobb mese
mondója „Aa Én Ujségom**.  Gyönyörködte1! 
őket, szórakoztatja es szórakoztatva ta
nítja. Kedves történetekkel, ügyes kis ver
sekkel szolgál az apró emberkéknek, akik 
őszinte és nagy szeretettel caüngenek a 
szaván, meséit tovább álmodják lelkűkben 
és verseit betéve is megtanulják. És e 
mesékről, apró versekről, kedves rajzokról 
a magyar Írók és rajzoló-müveszek szine- 
java gondoskodik, akik kimeríthetetlen 
kedéllyel Írják és r.jzolják „Az Én Újsá
gom1* kis emleraéktől ál.ó óriási táborának 
a kedves olvasmányokat és stebbnél-Bzebb 
képeket. Hétrö'-hétre türelmetlenül várják 
a postát, amely minden héten odateszi 
asztalukra, mint valami kis virágbokrétát, 
a szebbnél-szebb olvasmányoka'. Az uj 
évnegyed október elsejen kezdődik. „Az 
Én Újságom**  előfizetési ára negyedévre 2 
korona 50 fillér. Mutatványszám kérésre 
ingyen. Kiadóhivatal Budapesten, VI., Aud- 
rássy-ut 10. szám.

Magyar Lányok. Van a magyar leány
világnak egy kedves szavú, okos, eleven 
barátnője, aki bájos történeteket tud me
sélni, szórakoztatva, szinte esi revetlenül 
bevezeti a háztaitás eztr és ezer rejtel
mébe, aki felvidítja őket a hosszú őszi és 
léi délutánokon és ez az okos kis társuk 
a „Magyar Lányok**,  Tutsek Ama pompás 
leányujeága. A magyar anyak számára 
örökös gond, hogy minő olvasmányt adjanak 
leányaik kezébe, mert jól tudják, hogy 
vannak könyvek, amelyek fölöttébb karosak 
az érzékeny és fogékony leánylélekre. A 
„Magyar Lányok**  ebben a tekintetben is 
hézagpótló. Minden sorát lányoknak Írják 
és bár cikkei telvilágoeodottak, elbeszélései, 
versei, regényei modernek, mégis minden 
anya, még a legrigorozusabb re, nyugodtan 
adhatja leánya kezébe. A „Magyar Lányok" 
szórakoztat éa szórakoztatva tanít. Az új 
évnegyed október 1-én kezdődik. Előfize
tési ára negyedévre 3 korona. Mutatvány
számot kérésre ingyen küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI., Andrássy-ut 10. szám.

Kultúra. Most jelent meg ennek a bá
mulatosan fejlődő folyóiratnak a 12 ik száma, 
amely újra csak arról tesz biionyságot, 
hogy a Kultúra messze megelőzi mind
azokat a szépirodalmi és művészeti lapokat, 
amelyek a monarchiában megjelennek. Ko
moly, tartalmas cikkei, élvezetes novellái, 
nívós versei, terjedelmes irodalmi, művé
szeti és színházi csikkéi kétségtelenül be
igazolják azt, hogy a müveit családnak oly 
lapja a Kultúra, amely minden iráuyban 
kielégítheti azt, aki a modern és egész izé
ben magyar művelődés iránt érdeklődik. És 
a szellemi részt mindenben erősíti az a 
pazar, fényes kiállitas, amely folyton újabb 
es újabb meglepetést tartogat o,vaiói sza
már*.  Ezt a két erősséget méltányolta fő
városunknak legelőkelőbb művészi egyesü
lete, a .Müvészház**  is, amely kétezer pél
dányban fizetett elő a Kultúra folyóiratra, 
hogy azt tagjai részére tagillelmeny gya
nánt adhassa. A Kultúra e.Őfizetesi ára 
évnegyedenkint 5 korona. Megrendelhető 
Röltig Gusztáv és Fia kiadóknál Sopron.

Közgazdaság.
Védekezés a takarmányhiány ellen.

Az A fö d egyes megyéjéből, mint 
Arad, Temes, Torontál, Cianád stb. a ten
geri termésre vonatkozólag szomorú híreket 
közölnek a gazdák, mert még az egészen 
belterjesen dolgozó nagybirtokokon íb alig 
4 q. m. holdankébti átlagra számítanak s 
igy mit nyertek a vámon (a gabonán) azt 
elvesztik a révén (a kukoricán.) Ennek 
kapoán már a teleltetés gondjai ólomBUiy- 
ként nehezednek a gazda vállaira a nem 
egy már ma eladogatja borjúit, mert igy 
véli kevésbiteni a takarmány fogyasztók 
számát. Ho^y a marhalétszam ezael iBmét 
apadni fog, s hogy maholnap kivitelre nem 
is fog jutni lábas jószág, arra nem gondol
nak gazdáink. Pedig jó beosztással, a 
meglévő takarmány gondos eltartásával, 
kellő jó előkészítésével és a hiányzó tápal- 
katrészének beszerzésével át lehetne úszni a i 
telet a meglévő létszámmal is, minden I 
nagyobb anyagi áldozat nélkül, CBak hama
rosan meg kell csinálni a takarmány elő
irányzatot a Kellner féle elmelet alapjáu. 
Mert koplalta!ni nem szabad az állatokat, 
ez megboszulja magát, de igenis fel kell 
mindent használni, mi feitakaimányozható 
p. o. lomblevelű fák gályái, szalma, lőrék 
es polyva, apró tépett venyige, tengeri es 
burgonysszár, répalevél, lucerna, here, 
baltacím, stb. takarmány magvak cséplese 
után maradt szalma, melyeknek éidesseget, 
kemény rostoseágát, a korai rétégét, (mely 
köiülveszi) feltárja, feloldja, megporbauyitja, 
meglazítja, élvezhetővé sőt ízletessé testi a 
■ósvizzel locsolás és 24 órai füliesztes, a 
zsomboiyozás, bevermeles, keverés vizenyős 
anyaggal, sőt az őrlés vagy tépés. Mint 
tudomásunk van, Amerikában oly hitaianos 
takarmány előkészítő gépét eszeitek ki, 
mely (osak egyes alkatrész kicserélés fo.y- 
tán) mindenfele e'ecég aprítására, törésére, 
zúzására, vágására, őrlésére, darálására 
alkalmas. A bizony sokszor csak gyomor- 
töitelek számba menő ily kényszerűségből 
faletetett élelmiszereknek biánytó feberje 
anyagát vett abrakfelékkel kell pótolni, 
hogy azért ne csak srükseges szárasanyag 
mennyiséget, de a foszfor es legeny vegye- 
kel ia megkapja az állat. Az ny eqárse 
folytán hiányzó almot homok, tőzeg (’urfa) 
hamu, szemet, söpredék, apró forgács, fa 
hulladék, termelek, koiom, türészpor, eidei 
gaz és lehűl.olt lomb, levél slb.-bei pótoljuk 
s oly berendeléssel, hogy a szilárd ürülé
két, amint elhagyja a testet, azonnal fella
pátoljuk s a trágyatelepre visszük, a bigat 
pedig csatornán elvezetjük. Az eidessetnek 
ki kell segíteni a mezőgazdaságot ily eset
ben, de a trágyakezelésnek nem szabad hi
ányt szenvedni.

f. Z

Híialaio8 lőxleménj.
3451/1911 szám.

Hirdetmény.
Értesítem az időszaki népfö ke'é«re kö

telezőiteket, hogy folyó hó 19.-én keit 
10432/elo. izámu honvédé mi miniszteri 
rendelet érteimében a folyó évi i>épfe^»eő 
időizaki jelentkezések nem fognak meg
tartatni.

Léva, 1911. évi szeptember bó 26. ár.
Dr. Hoivkth. Gyula, 

rendőrkapitány.

Lévai piaciárak.
Kovatvezető ; Dr. Horváth Gyula rtnötthapUi - .

Búza m.-mizsánként 23 kor. fili.—
23 kor. 60 Kétszeres 18 kor. — fili. 19 
kor. — tíll. — Rozs 19 kor. 6o fili. 19 kor.
80 fii. Arpz 16 kor. — fül. 17 kor. 30 fül. 
Zab 18 kor. — fi1). 19 kor. — fili.
Kukoricz 16 kor. 40 fili. 16 kor. 80 fül.
— Lercse 26 kor. — fili. 26 kor. 40 fiiI._
Bab 20 kor. — nll. 20 kor. 80 fül _
Köles 12 kor. - fili. 13 kor. 40 fül

Szerkesztői üzenet.
F. P. Korpona — Megkaptuk. Alka omidtán 

hozzuk.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi szept. hó 24-től 1911, évi okt. hó 1-ig.

Születés.

A szülök neve A
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ne
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e A gyermek 

neve

Omaszta Em*lia fiú Károly
Kovács Sindor Z-íhorszki E. fiú Zoltán
Made.raez Ödön Dukesz Miczi leány Erzsébet
Ürge János Sabik Erzsébet fiú Lajos
Koczman Lajos Sz.alóka Anna leány Gizella

Házasság.

Vőlegény es minyasszony neve Vallása

Jaucsiár István Gyurcsek Mária rkath.

Halálozás.

Az eliiuuvt neve Kora A halál oka

Gyurcsek István 
özv. ifj. D ^ka Jón'sné 
özv. C»th Jánosné 
özv. Fridrlch Károly dó 
ifj. Bircsák János

22 eves
26 éves
77 éves
64 éves
1 hónap

öngyilkosság
Hasi lu^ymáz 

Aggkori végkim 
Tüdőgyulladás 

Hörg gyulladás

Nyilttér.

OLL-FÉLE
kS E I DLIT.Z-PORjsi 
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban éa az illő életmód egyébb követkéz
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti dotiz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményéit.

r~M OL L - F É LE d
ZézíoII

F to es erosiu' ■ beaörzsöies, 
elismert, regi jóhirnevü báziszer 
Szaggatás és büiésböi származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ara 2cex. 2.

Kapható minden tyogyazertárbao 
és drogériában. 0^99

Föszetküldesi hely MOLL A. gyógyszerész 
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, 1. Tuacbbutn 9.

Porosz kőszén, koksz, bükk- 
hasabia ölenként es wag- 
gononként valamint fel
vágott tat legolcsóbban szállít 
helyben es vidékre 
11 J. Auvateik János 
Ltoiau, fSzepesuy-utcza 8 szalu.

----- - Eladó alma.
Vegyes fajalma, kézvei szedve, válo
gatva nagyobb iueuny iségbeu kapható 
Dr. Kmosió Béla ügyvédnél, Léván.

9

Föefllnria u“**-"* uru,*u‘1*! »ja»‘kozis
vbUxwlXU hátas hoz. Ád.er Katicza.

Lá.aió-u cs 16.

Első osztályú

TÉLI FAJALMA
uiéteruiazbáuként 32 kor., luáBodosz 

i tályu nini-ként 26 kor, úgy legfiito 
wabb cbaseelaB-SZŐLLŐ klg 60 fili 

kapható
Mailáth. Istvánnénál 

biBkereekéuy, Hontmegye 
* CscmafoliB exLkSlt«*,sn.
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Bars- és Hont megyéket érdeklő

vasúti uj menetrend. 1911. október hó l-töl.
G.-Berzencze-Leva. Lm Csata-Parkauy-Nana- Parkany-Nana Csata -Léva. Léva Gr.-Berzcnce

Gí.-Berzencze ind.

Jálna • • •
6°<
6io

1225
1232

525
532

Budapest . , ind. 705 213 655
Saskö-V áralja* 619 12^2 0'2 Bécs , ind. 1105 12"’ 450
Gr.-Szt.-K ereszt 626 1250 51,0 Párkány-Nana ind. 5.0 8 40 428 920
Gcletnek Szklenó 6« 109 609 Köiiid-Gyarmath 555 £ 55 443 935
Saóná.falu-Vieliiiye 6'8 116 6 « Kéménd 6 03 (]08 45rf 940
Zsamóeza 711 13b 639 Bény .... 6»» 9'« 5"’ 1 lOÖo
Zsamóeza-Fiireszm. * 716 1'3 6'4 Csata . . . érk. 629 92’ 517 10"’
Garamrév 7 aa J50 65u Csata . . . ind. 6 67 <J36 Lal 10'3
Buduó 7«2 201 <(IJ Oroszka . . 0" 1,43 ó38 1025
Újbánya . . 738 2” í OK (•aram-Damasd 663 .f’l 54/ lO3'
Bars BerzenceG. örh.* 716 218 7Í9 Zseliz , . . 704 10"' ö68 10“
Gr.-Szt.-Benedek n07 288 Hl Nagy Salló 728 10” 1,23 11 "9
Kovácsi . 8« ^49 7 Fő Alsó Várad . 7'6 10" 63« 1 124
Nagy-Koszmály 829 2&0 Nagy -Szecse 748 10'“ 645 11“

léik.
Léva . . .<illd

843 16 814 Léva .... érk. 759 U"O 6„; 1J4O
5_" 9“« 12" 3'5 824 Léva .... ind. 809 1135 704

Nagy-Szecse 5" yio 1251 .,55 834 Nagy-Ko»zmaly 827 1165 722
Alsó-Várad . 5 du 922 125’ 401 bTü Kovácsi . . . 836 U°‘ 730
Nagy-Salló . ft 50 912 1” 421 9“ Gr.-Szt.-Benedek 8&3 Tó28 7“
Zeliz . . . 6"» 1C°“ 135 439 0“ Bais-Bvrztuce 6. Örh. to«» 12 33 7 58
Garain-Damásd 620 1012 1'5 450 9“ Újbánya . . 9" 12'8 805
Oroszka . 62’ 1021 164 4’9 9~ Rudiié . . . 91’ 1268 814
Csata . . . érk. 6S5 102’ 2oo b06 943 Garamrév . . yao l8’ 825

, ... ind. 660 1933 208 518 9“ Zsai uó« za-Fürészm. 9 66 1" 831
Bény . . . 701 1041 2>9 531 10“ Zsamóeza . 1 O68 ^29 844

Kéménd . 711 106< 229 5" |0~ Bzéuásfain-Viiinye 10'3 1'3 857
Kőbid-Gyarinath 7” 1106 2'1 56‘ 1023 Geleiuek-Szkltnó 10'2 J50 9"
Párkány-Nána érk. 737 1120 2&5 6'0 |O37 Garam-Szt.-Kereszt 1030 2" toll
Budapest felé . ind. 8” 312 807 Saskő- Váralja 10” 2* ’ toSE

f» n VJ. » 88’ !*,«« 8-’ Jálna . . . lO'8 22» 937
.... drk. 11'5 Ó3O 1036 Gr.-Berzrii< zr . 1066 237 9"
o » gy. . 9'0 1'0 0'5

Bécs felé . . ind. 757 H42

• . gy- » 8-26 |[36 3 08

„ ... erk. 505
n «• uy- w 12" 545 6«6

ÁRPA és ZABSZALMÁT ~~ 
nagyobb mennyiségben (a ros o gi 
árut vesz Brüder Wetzler czég 

Bécs, II., Ob. Donaustrasse 107.

(a világ legjobb fémlisztitószére J

B.-Gvarmat—Parkany-Nana as ? ssza.
B.-Gyarmat ind. 255 823 220
Dejtár . . . 3'42 847 2'5
Ipoly Vecze *338 *9 03 *302

Drégely-Palánk 359 925 316

Ipolyság . . érk. 4ÍS 9'3 330

Ipolyság . . ind. 440 9 60 3‘3
Visk .... DUG 10" 405

Szakállos O2« 1029 425

Bél .... *039 1O'» 438

Ipoly-Pásztó Dón 1063 452

Zalaba . . 6“ 11 18 509
Csata . . . érk. 625 1123 Ő22

Csata . . . ind. 640 1130 5'0
Párkány Nána 727 1217 620

Vissza.
Párkány-Nána ind. 910 428 540

C&ata . . . érk. 951 510 631

Csata . ind. lO'3 ö2G 6'5
Zalaba . . 10” 540 659
Ipoij-Pasztó . lO8’ 601 719

Bél . . H66 *6JJ *723

Szakállos . . H21 tí30 7'5

Visk . . . 11 3’ 6Ü 803

Ipolyság . . erk. 115' 706 826

Ipolyság . . ind. 1208 710 8'5

Dregely-Palánk 1230 7 kV 920

Ipoly-Vecze 12*3* *7'1 *93*2

Dejtár . . , 104 ;ö‘j 950

B.-Gyarmat ] 28 S»J 10"

Érsekújvár—Kis-TaDülcsauy w vissza.
Érsekújvár . . ind. 440 9'7 5O6 9U>
"Bánkeszi 3 sz. örh. 453 9B0 Ö'8 *913
N.-Sarány . . érk. □ŐŐ 930 □ 26 92.
Nagy-Surány ind. 5™ 950 528 923
Zsitva-Födéme.H ő" 10"' 5'0 935
Kis-Manya . . &57 10" 548 *943
Alanya . . . 5" 10’5 555 943
’Szt. Mibályúr 347 lO33 603 957
Vajk .... Ö57 10*« 6‘2 102J
Verebély . . 6" 11" 634 1020
Zsitva Újfalu . 635 U26 64Ö 103,
*Belekiuts . 644 H36 653 *104j>
Taszár . . . 6 54 U46 7” ] IIÖJ
Aranyos-Mariit h 7 09 12<” 7Ü 1 1OÜ
Kis- J apolcsany 7 20 122' 7^ 1 le

Vissza.

Kis-Tapolcsány 510 833 423 gou

Aranyos-Maró th 52Ő 85' 436 8“

Taszar . . . 532 90’ 447 8Í>

*Betekiuts örh. 53ö 9'5 ♦ 453 *»4U

Zsitva-Ujfalu . Ő47 926 502

Verebély . . 6” 951 526

Vajk .... 6B» 10«‘ 538 938

*8zt. Mibályúr 627 10" *545 938

Manya . . . 6»5 1031 55. IO00

Kis-Máuya . . 6'0 103’ 550 1007

Zsitva Fődé mis 6'8 W’ *603 lO’’

Nagy-Surány . érk. 700 11“' 61’ 1035

„ w iud. 707 H09 620 1046

’Báukeszi örh. 7'5 H'7 .628 t10ó0

Érsekújvár . .érk. 727 11” 640 1 110

A von.11.1 .lábnál .xámok « e.ti 8 órától roggeli 6 óráig terjedő id«t mnt.tják

gy -----  gyorsvonat; ? =« személyvonat.
•jelzettek feltételes megállás.

Útmutató" legújabb vasúti rm
kapható:

Nyitrai és Társa r. t.
könyv-, papír- é» zenemííkerenkedésében Léván.

Ki"'- Védjegy: „Horgony".

£
XJ

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

pór lek t
ogy régiónak bizonyult háziszer, moly már 
sok év óta legjobb bodörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osuznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony'*  védjegygyei es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K .80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer- 
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
Dr Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",

1* "Agalmn, Elisabethstras.se 5 neu.

.AZOLLA 
szakorvosod 
által meg 

vizsgáira és 
legjobbnak 
min ősi ive

van.
Két évi jót 

állás 
t Ára 
uc utónkén • 
4.-, ti.-, 

8.—, ée
10. korona

,OLLK'
GUMMI

u különleyesség.
■ J tudomány maii 

állása szerint J 
bebizonyított M 
legjobb létezője 
Gummi yáB 
óvst(r. ÉA ■

Az 
,OLLA“ 

több mint 
200 orvot 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den gyógy- 
szertárácan 
te jobb dro 
g ér iákban.

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

propaganda reklámot ingyen küld az 

nOLLA“ mnnminár Wien HI437 Fratcritrasse 57
1 Kapható Léván: KA'APP 1. drogériájában

5?

Elisabethstras.se
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MUST. -W 
l\ZLu.st 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, zári folyosó, 
présház, piucze, gyümölcsös udvar, 
élés és fakamrából erősen épült lakó
ház, jó ivó vizű kút; 2 holdon felül
finom csemege és borfajjjal kiültetett 
szőllővel, — két részre osztva — el
fogadható olcsó áron eladó ; a szép 
termés, épületek délutáni órákban 

megtekinthetők.

Vásárolják „csak üvegekben".

Léván :
Encsi József éa fis 
Hekfch Illés
Kern Testvérek 
Kertész Lijoa
Knapp Ignácz 
Loserth Dezső
Pollák Kálmán

Ipolyságon:
Bercaeller M.
Csóka József
Dómba József utóda
Ivota Andor 
Weinberger Móritz

Újbányán :
Caervinka M. 
Heirrich Ede

Verebéiyen:
Ceirok látván

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

kiadóhivatalában.

Gazdák figyelmébe.
Superfosfat, Thomassalak, szárított 

marhatrágya úgy vaggoD, mint kicsiny 
mennyiségben, továbbá prima porosz 
kőszén és koz szintén nagyban 
és kicsiny mennyiségben : kapható 
Verbofszky Joachimnál Léván. 
László utca 2 szám.

K a p b. a t ó

Erdei József
Pollák Zégmond

Zsamóczán :
Fliazek Győző 
Fleichherz Izidor

MF Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesitem a n. é. közön

séget, hogy u j bérkocsi 
vállalatot létesítettem. — ■ A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

3661/1911 tlkvi szám.

Hirdetmény.
Garamkeszi község telekkönyve közös legelője 

egy részének felo’ziása köve ktztében a”. 1869. évi 
2579. t-zámu szabályrendelethez képest rést egesen 
átalaki’tat k és ezzel egyidejű eg mindazon ingatla
nokra nézve, amelyekre az 1886 évi XXIX az 1889. 
évi XXXVIII. és az 1891. évi XVI. t. cikkek a 
tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését reud - 
lik az 1892. évi XXIX. t. cz.-ben szabályozott eljárAs 
a telekkönyvi bejegyzések helyesbesitésével kapcsola
tosan foganatosittatik.

E célból az átalakiltási előmuukála'ok és a 
helyszíni eljárás a nevezett községben 1911. évi Októ 
bér hó 9. napján d e. 9 órakor kezdődőiig fog esz- 
kösöhetui.

1. Ennélfogva felhivatuak először sz össes érdé*  
keltek, bogy a hitelesítési tárgyaláso személy sei>, 
vagy meghatalmazott által jelenjenek meg és uj telek
könyvi tervezet ellen nrtaláni észrevételeiket annál 
bizonyosabban adják eiő, mert a régi telekköuyv 
végleges átalakítása u'án e téves átvezetésből eredhető 
kitogasokat jóhiszemű harmadik személyek arányában 
többé uem érvényesíthetik.

2. Mindazok, akik a telekj gy/őköuyvtkben elő*  
forduló bejegyzésekre nézve ok adatok előterjesztést. 
kívánnak tenni, bogy a telekkönyvi hatóság kiküldötte 
előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama 
alatt jelenjenek m g es az előterjesztéseiket igazoló 
okiratokat mutasson fel.

3 Mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdon
jogot tartanak de telekkönyvi bekebelezésre alkalmas 
okirataik nii csenek, hogy az átíratásra az 1886. évi 
XXIX. t. c. 15- 18 és ;z 1889. évi XXXVIII. t. ez. 
5. 6. 7. és 9 §-ai értelmiben szükséges adatokat
megszerezni iparkodjam k és azokkal igényeiket a 
kikü'd'5lt előtt igazojak avagy oda b; sasnak, hogy 
az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás 
létrejöttét a kiküldött e őtt szóval elisnnrje és a tu
lajdonjog bektbekzésere engedélye*  nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezen az utón nem érvényesít he.ik 
és a bélyeg és illeték elengedési kedvezményektől is 
elesnek.

4. Azok, kiknek javára tényleg már megszűnt 
követelésre vonalkozó zálogjog vagy megszüut <gyéb 
jog nyikánköuyvrleg bejegyezve, úgy szintén az ily 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonát, hogy a 
bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
törlési engedely nyilvánítása végett a kiküldött előtt 
jelenjenek meg, mert elleneseiben a bélyeg mentesség 
kedvezményétől elesnek.

Kelt Léván, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1911. évi augusztus bó 30. napján Pogány 
s. k. kir. járásbiró.

Kiadvány hiteléül.

Dodek
kir. tlkvvezetö.

Alapos 
vizsgalatok 

igazolták, hogy azon mosónőknek, 
a kik állandóan és ésszerűen csakis 
SCHlCHT-rSZARVAS“ MOSÓ
SZAPPANT használnak, szép fe
hér, sima és puha kezük van, mert 
a SCHICHT SZAPPAN rendkívül 
enyhe, teljesen tiszta és meg lan
gyos vízben is jobban lehet vele 
mosni, miut más szappannal me
leg vízben. Más szappannal sokat 
kell dörzsölni, mig a SCHICHT- 
„SZARVAS“ MOSÓSZAPPAN
NAL teljesen elegendő, ha azzal 

egyezer átsimítjuk a ruhát.

Az .ASS20NYDICSÉRET- mosókivonatot 
minden nő dicséri mert a ruha beásta 

fásához ti a legideálisabb szappanpor.

A női 
szépségnek 

semmi sem árt jobban, mint a 
naphosszat való kínlódás a pára
telt levegőjű mosókonyhában, to
vábbá a fáradságos munka, amely 
a mosással jár, ha a régi mód
szer szerint közönséges szappan
nal mosunk. Azok, a kiknek a 
SCH1CI ^-„SZARVAS- MOSÓ
SZAPPAN segít, a mosásban, élet
vidámak, egészségesek és élénkek 
maradnak. Mert ninden fárad
ságot meg lehet takari'ani, a 
munkát a legcsekélyebbre lehet 

redukálni ezzel a szappannal.

Az .ASSZONYOICSÉRET*  mooóklvonntot 

minden nő dicséri, mert a ruha beázta 
tatához ez a legideálisabb azappanpor.
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takarít meg*
Bachrich és Társa 

motorgyári fióktelep 

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

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

„ciimx*1 

nyersolajmotor.
Legolcsóbb, legbiztosabb üzemerö. Versenyképes árak 
Elsőrangú minőség. Több ezer re'erencia

—

KALOCSAI GYULA « 
K
Ü

X X: ’ v X'

LÉVA.

Elvállal; sodrony kerítések, temetők, 
sétányok. faiskolák, sirkeritések. kavics 
és homok áthányók ée egyéb gazdasági 
területek bekerítését, úgyszintén minden 
nemű e szakmába vágó n unkák és javí
tások jutányos áron

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak száaiitásával 
elsőrendű, direktforrásokból beslzerzett 

fűszer- és gyarmatáruinkat,

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

BÚTORCSARNOK
és hitelszövetkezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, 12 éve fennáll 
telhivja a n é. bu torvásár ló közönség figyelmét, a 
VIII., József-körut 28. (Bél kocsis-u. sarok), valamint 

IV. kér., Feret ciektere 1. sz (Királyi bérpalota) 
újonnan átalakított helyiségeiben rendezett 

lakásberendezési kiállítás 
megtekintésére, raktárunk mely a legnagyobb az országban, a 
legegyszerűbbtől, a legegyszerűbb kivitelű, művészek által ter
vezett és s akbizottság által felülvizsgált bútorokból áll

Teljes lakásberendezéseket művészi 
tervek szerint készítünk, 

nrnden darab jótállás mellett adatik el.

X; XXX;.. • X

Kern Testvérek
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Te'efon 14. L É V A. Alapittatott 1881.

-M
(D
<8

J4

<í

valamint állandóan friss cseirege- 
Sajt, naponta érkező felvágott '8 

egyéb ctemt gearuinkat.
Közvetlen kavéimporíurk folytan 

kávéink 
úgy ar, mint minőség tekinteteben 

versenyen kívüliek!

<8
> 

(8 
d 
4) 
N 
00

•d 
<0 
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Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbollneum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és aszbesztáru.potroleum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
ős zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemű íestőkáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
prrtlaud és romaiczenieDt 

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

DISZKOSZORUK,
fa- és érczkoporsók gyári áron!

Varrógépek
5 évi jótállásra.

I

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

konyhaedényekböl, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél lépavilla és rípakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáiu. fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés. összes kerti mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos és komives szerszámok épü 
let ét butorvasalások, olajozok, kenőszelencék, gép 
szíjak, szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vascz.ikkekből.

Legcélszerűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szive*  niegkei esésre készséggel szolgaiunk specziálls 

árajánlattal — Nagybani vételnél külön ajánlat

II
■I
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Pályázati hirdetmény.
A LÉVAI állami tanitézet igazgatósága 

a köztartásának céljaira szükséges

g>33ö®: 
s<
V

Kézimunka I Előny omda I

Megérkeztek mór az

őszi újdonságok:

©
©

©

az 1912. évben történendő szerződésszerű 
szállítására ezennel pályázatot hirdet. ■

I- 1. Tejre (átlag naponta 30 liter, bánatpénz 70 K).
2. 6-os lisztből sült kenyérre (átlag naponta 

26 kg., bánatpénz 200 K.)
3. O-ás lisztből stilt 8 dgr-os zsemlyére (átlag 

naponta 170 drb. bánatpénz 200 K).
4. Marha-, sertés-, borjúhúsra, ztirra stb. (átlag 

naponta 25 kg., bánatpénz 500 K).
5. Mindennemű fűszeráru cikkekre (liszt, kávé 

stb. 80 személyre, bánatpénz 200 K).
6. Tüzelőanyagra (bánatpénz 200 K).

II. A pályázni kívánók kötelesek egykoronás bélyeg
gel ellátott Írásos ajánlatukban feltüntetni : 1. az aján
lattevő nevét, polgári állását és lakhelyét; 2. minden
cikkre vonatkozóan az ajánlati egységárakat (fix árakat) 
számmal és szóval, valamint a havonta esedékes összeg
ből levonandó százalék-kedvezményt; 3. azon nyilatko
zatot, hogy az ajánlattevő a pályázati hirdetésben foglalt 
feltételeket ismeri s magára kötelezőnek elismeri,- 4. köte
lező nyilatkozatot, hogy az előirt biztosítékot leteszi, ha 
ajánlata elfogadtatott.

III. 1, Az ajánlattal együtt az évi összes szállítás 
értékének 5°/o bánatpénz fejében leteendő az intézet igaz
gatójánál. 2. Az elfogadott ajánlat tulajdonosa tartozik 
bánatpénzét 10°/o-os biztosítékra kiegészíteni s a szerző
désszerű bélyegilletéket sajátjából fedezni. 3 A szállítás 
napi rendelés szerint történik átlagosan naponta 80 sze- ! 
mélyre számítva, julius és augusztus hó kivételével. 4. A i 
szabályszerűen szerkesztett, aláirt és lepecsételt zárt aján
latok f. évi október hó 15.-én déli 12 óráig nyújtandók 
be az igazgatóságnál, ahol a tárgyalás és időpontja is 
megtudható, valamint egyéb felvilágosítás is nyerhető.

Később érkező, vagy szabályszerűen ki nem állított 
ajánlatok figyelembe nem vehetők.

Léván, 1911. évi szept. hó 25.-én.

Köveskuti Jenő
állami tRnitóképzö-intéxeti igasgató.

uiegLCKiuicBcrv az eiuai

— vétel kötelezettség nélkül ii 
■ziveaen látom 4a azstkar. erfí r

$

Angol coatflmkelmék, blouaazövetek, gyapju- 
flanellek, szövött és flaneUbarchetek.

Legújabb női ruha díszek, url nyakkendők, 
sapkák, keztyűk, harisnyák stb. legolcsóbb 

beszerzési forrása. ■

SZILÁRD JÓZSEF
divatáruházábrn 

CÁLVLN PALOTA.

Bal

sör- és malátagyár
= V1HNYE. =

Táviratczim: /n i DClíUpVl? \ Interurbán telefo

Sörgyár Vihuyepeszerény (ÖAűöIIIduIüJ Vihnyepeszerény 7.

Ajánljuk kitűnő minőségű

„aczélsör"

Interurbán telefon;

. SZ.

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

Léván és vidékén egyedüli elárusító 
WEIL JAKAB

Léva Mártonfy-utcza 9 szám. 
FArtolj-utR a. megyei ipart!

V

I
£<

Knapp Dávid 
mezőgazdasági ős varrógépek 

nagy raktára LZÉ’VA.KT.
— Telefon »zám: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás Y8ii berendelve, 
melynek megtekintésére az érdeklődő közönséget 

is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal 

készséggel szolgálok.

== Hazai gyártmányú gépek
u. m, HOFHEBK és SCHRANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ -féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

— : gépek és géprészek. —■■■■ :

)JL'|

V

IRODA:
ERZSÉBET KÖRÚT 4!

GYÁR:
GYÓMRÓ! UT 40 42.

MÉRLEG és GÉPGYÁR

__ _ »•

ELSŐRENDŰ
GAZDASÁGI;KERESKEDELMI ÉS VASI

Nyomatott Nyitrai és Tárna r. L gyonsaj tóján Léván.


