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előfizetési feltételek.
Egy évre . .
Hat hóra . .
Három hóra . 

Egyes számok

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér BARS
politikai b: e t t l a. f

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér 

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként 30 fillér.

Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szarkesztfiséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

felelős szerkesztő: holló Sándor.
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

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

A LAP KIADÓJA : NYITRAI és TÁRSA r. t.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
A

„BARS“
XXXI. évfolyamának IV. évnegyedére.

Lapunk jelen számával kezdi 
meg harmincegyedik 
évfolyamának IV-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 sorban 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.

Előfizetési ér :
Egész évre 
Félévre 
Negyedévre

10 kor. - fill.
5 kor. — fill.
2 kor. 50 fill.

Nemzeti törekvéseink.
N'nca ma ember Magyarországban, 

aki kétségbe vonná annak az igazsá
gát, hogy még nem teljes nemzetünk 
függetlensége. Éppen azért korunknak 
az a törekvése, hogy kivívjuk hazánk 
teljes függetlenségét,

Ennek a tökéletes nemzeti függet
lenségnek a megvalósu'ása nem vár
ható másként, csak úgy, ha a jogfosz
lott milliók bejutnak a jogok sánc’iba 
s a parlament nem a kiváltságosaknak, 
hanem az egész nemzetnek képvise
lője, kifejezője lesz ; ha a nemzet meg- 
vagyonosodására, gazdasági önállósá
gára vezető ut megnyilik az önálló 
vámterület és nemzeti bank megterem
tésével ; s ha állami létünk önállósá
gát magyar hadsereg védi.

Hogy ezek az eszmék az egész 
magyar nemzet érzés- és gondolatvi
lágát áthatják, hogy ezek foglalják 
magukban korunk nemzeti vágyait, 
szinte fölösleges bizonyítani. Vannak 
dolgok, melyeket nem lehet, de netn 
is kell i izonyitani. Ki kívánja déli 
'izénkét órakor aDnak a bizonyítását, 
hogy nappal van ? Látunk, világos 
van ; józan ember többet nem keres. 
Épp úgy nem kell józan lelkeknek azt 
erősitgetni, hogy a magyar hadsereget, 
nemzeti bankot, önálló vámterületet, 

szavazati jogot az egész magyar nem
zet óhajtja. Látjuk, érezzük, tudjuk.

Ha ezek a nemzeti vágyak, s ha 
a parlament a nemzet képviselője, a 
parlamentben annak a pártnak kell 
túlnyomó többséget felmutatni, amely 
párt ezeket az eszméket irta zászlajára.

Az a párt, 'mely Magyarország 
szabadságának a kivívását, s az ezt 
megvalósító vágyakat irta zászlajára: 
a 48 as függetlenségi párt. De hiszen 
ez a párt most kisebbségben van a 
képviselőházban ! Tehát azokat az esz
méket, melyek zászlaján ragyognak, a 
nemzetnek csekély része követné ? Oh, ’ 
Bécs volna a legboldogabb, ha ezt el 
tudná hinni. A 48-as párt kisebbség
ben léte semmi másnak az igazolására 
nem szolgál, mint annak, hogy a par
lament a mai választói rendszer mel
lett épp n nem hű tükre a nemzet 
meggyőződésének és akaratának.

Nem is lehet. Mig pl. a lévai vá
lasztókerületnek is húszezer felnőtt térfia 
van, s közülök csak 4000-nek van sza
vazati joga, a többi -16000-nek nincs 
beleszólása hazája sorsának az intézé
sébe, addig nem az országnak, nem a 
nemzetnek aksrata nyilatkozik meg a 
képviselőválasztáson, sem az országgyű
lésben. Ilyen viszonyok mellett csak 
hét-nyolcszáz szavazót kell egy kor
mánynak megvenni, némely kerületben 
pedig már akkor is győz, ha kétszáz 
szavazatot összevásárolt.

Hogy a parlamentek sokszor nem 
hű tükrei a nemzetek akaratának, más 
nemzeteknél íb talá'unk rá példát. Még 
az annyira alkotmányos Angliában, 
vagy a szabadság szülő hazájában, 
Franciaországban is. Itt Napóleon le
verése után nemsokára (1824-ben) tu
dott a kormány olyan választást esi- . 
nálni, hogy az ellenzéknek csak 13 
tagja jutott be a parlamentbe. Lehetne-e 
ebből arra következtetni, hogy a fran
cia nemzet, mely megteremtette s vi
lággá röpítette az emberiség boldogító 
szabadság és egyenlőség eszméit, most 
azokat megtagadta „és nem kíván 
egyebet, mint, hogy lemossa magáról 
a felvilágosodás és szabadelvüség min
den maradványát.11 De nem igy van. 
A nemzet millióinak szabadság-vág) át, 
haladásért esengését az a 13 ellenzéki 
képviselő képviselte.

Ilyen példa láttára, de a mi kép- 
viselőbázunk ismeretével sem állitja azt 
senki komolyan, hogy a nemzet aka
rata nyilatkozik meg a képviselőbáz- 
ban, illetőleg az azt létrehozó válasz- I 
fásokon. Nagyon jól tudja ezt a mai 
magyar kormány is. Azért nem elé- | 
gedett meg azokkal az eszközökkel, 
amelyekkel az előző 67-es kormányok 

dolgoztak. Azoknak elég volt a pénz, 
a tisztviselők hivatalos kényszerítése, 
a cserdőr és a konc, ezeknek már kell 
a tömegek tetszésnyilatkozata is. Nem 
elég a hatalom, mert érzik, hogy a 
nemzet óhajait, milliók vágyait az el
lenzék képviseli, kiknek munkáját mil
liók lelkesedése kiséri. S azért a kor
mány, bogy hatalmát erősítse, fölvette 
a küzdelmet a népszerűség megszerzé
sében is. Ha a függetlenségi képvise
lőket csokrokkal, bandériummal, fehér
ruhás lánycsoport és szónokié honleány 
fogadja, nosza, rajta, ráéhezik a kor
mánypárti jelölt is, s ha nem kapja 
önként, lelkesedésből, megcsináltatja 
pénzért. Ezen a téren egy másik lépés 
a törvényhatóságok tetszésnyilatkoza
tainak a megszerzése, a harmadik a 
piaci tüntetések és népgyülések.

Mit jelentenek ezek ?
Azt, hogy a kormány elismeri, hogy 

a választás által szerzett többség nincs 
feljogosítva arra, hogy a nemzet aka
rata képviselőjének tekinthesse magát 
és hogy annak a látszatát keltse, hogy 
a nemzet akarata vele van, apellál a 
tömegekre ; ezzel pedig azt ismeri el, 
hogy az a párt a nemzeti jogok valódi 
harcosa, az a párt a nemzet akaratá
nak kifejezője, amelynek munkáját a 
nemzet millióinak lelkesedése kiséri.

Ez a párt pedig csak az lehet, 
melynek zászlajára ez van fölirva :

Független Magyarország.

A magyar beszéd tanítása a nem magyar 
anyanyelvű népiskola I. osztályában.*)

Mélyen Tiez'elt Közgyűlés!
A tót községekben müködö tanítóknak 

egyik legszebb, de egyúttal legnehezebb 
kötelességük a magyar beszéd tanítása. Ha 
egyben a magyar szellem terjesztői is aka
runk lenni, minden módot, alkalmat fel kell 
használnunk, hogy a nyelv tanulását a gyer
mekeknek könnyűvé, kedvessé tegyük.

Ezen célnak legjobban megfelel a köz
vetlen szemléltető módon való tanítás.

A tanítás tárgya például a virág. Meg
mutatom, a gyermekeknek is kezükbe adom 
a virágot és mondom : Virág. Megkérdezem 
egy okosabb, magyarul már valamit tudó 
tanulótól: Mi ez? Mondja: Virág. Többek
től is megkérdezem, karban is mondatom. 
Asért kérdezem először egy okosabbtól, 
esetleg ismétlőtő1, mert megtörténik, hogy 
a kezdő magát a kérdést megismétli, hogy : 
Mi ez? Mutatok nekik többféle virágot; a 
fiuk kalapjáboz is as van tűave. As mind :

♦) A Léva-vidéki Róm. Kath. Népnevelők Egye
sülete Lévai Kör-ének 1911. évi szept. hó 23-án tar
tott gyűlésén felolvasta Behula Mária, gsramkelecaéuyi 
tanítónő.
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Virág. A gombra mutatva kérdem : Az vi
rág ? Elmosolyodik, int a tejével, meg ie 
mondja: Aa nem virág. Tehát már ismeri 
a virágot, tudja a nevét. Most megszago
lom. A gyermekek arcomról látják, bogy aa 
nekem kellemes. Mondom : Szagos. Aa előbbi 
módon kérdezem egyesektől, majd mind
nyájától : Milyen ? Gyermek : Szagos. Össze
kötve a két fogalom : A virág szagos. Mu
tatok nekik egyéb illatos do'gokat, mint 
gyümölcsöt, szippant, sz mind: Szagos. A 
krétát is megszagoltatom velük .* Az nem 
szagos. Ha már van annyi ismeretük, hogy 
megfelelhetnek, őket íj megkérdem : Mi 
szagos még ? Megtörtént, hogy as egyik fiú 
a pálinkára ast mondta, hogy szagos. Lett 
nevetés. Az osztály két pártra szakadt ... 
De végre ellenkezés nélkül elfogadták, hogy 
a pálinka bizony : nem szagos.

A virágnak egy tulajdonságát tehát 
már ismerik. így tanulják meg a többit is, 
bogy szép, hogy piros, vsgy fehér stb.

Most egyik kezembe veszek egy virá
got, a másikba többet. Balkezemet felmu
tatva kérdem : Hány ? Felelet: Egy. Jobb 
kezemre mutatva: Sok. Nincs gyermek, ki 
meg nem értené az egy és sok fogalmát. 
Mondatban is mondják, igy : Hány virág ? 
Egy virág. Sok virág.

Egyiknek kesébe adom a virágot, ezt 
a szót hangoztatva: Ne ! Most kérő lég tar
tom eléje a kezemet és kérő hangon mon
dom : Adj virágot 1 A gyermek beszéd nél
kül is megértené, hogy a virágot akarom 
és ideadja. Most visszaadom neki a virágot 
és egy ügyesebb tanulónak mondom: No, 
most te kérd 1 As ia kér virágot, a kéz
mozdulatot utánozva. Másik kettő ugyanezt 
teszi, egyik kér, a másik ad virágot, hogy 
gyakorolják magukat a kérdesgetésben. 
Végre kihivok egyet, neki adom a virágot 
és tőle kér az egész osztály: Adj virágot 1 
Természetesen nem adhat mindenkinek, de 
az ilyen karban vaió beszéltetés a gyakor
lás kedvéért kell, meg hogy mindenki felel
jen, ha nagy is az osztály ; a félénk gyer- 

rnek meg ilyenkor a többivel bátran, han
gosan beszél. És látni kell őket, hogy fejü
ket félretartva, késükét előrenyujtva, milyen 
örömmel kérnek virágot ... De hát ennek 
elmondása több időbe kerül, mint megtaní
tása.

A beszédnek cselekvéssel, mozgással 
való ilyen összekötése nagyon alkalmas a 
kedv fölkeltésére, az érdeklődés föntartá- 
sára és ami a legfontosabb, a tanultak ál
landósítására.

Az L osztályban minden tárgyat igy 
tanítunk. Az olvasáotanitásnak is a beszéd
gyakorlatok az alapja, melyhez segitségül 
vesszük a fonomimikai módszert. Hogy a 
meséket megértsék, a lehető legegyszerűb
beket választjuk és először az abban előfor
duló fogalmakat, szókat megismertetjük. Pl. 
az • betű ismertetésénél behozunk az isko
lába egy ujjnyi hosszúságú gyertyát és 
gyufát. Ezeknek a nevét megtanulják. Meg- 
gyujtjuk a gyufát, azután a gyertyát. A 
gyermekek megtanulják a meggyujtani, 
láng, ég, égetni szókat. Ekkor már elmond
hatjuk nekik a mesét : Pista gyufát talált. 
Meggyujtotta a gyertyát. Nézte, hogyan ég. 
A lángot meg akarta fogni, az ujját meg
égette, gyorsan a szájához kapta, ezt kiál
totta: t. A gyermekek utánozzák Palit és 
mozdulatait és folyton hangoztatják az i-t. 
Ha azután lerajzoltatjuk az égő gyertyát 
igy : álló vonal, rajta pont, sohasem fogják 
elfelejteni az f betű jelét, hangját, alakját.

A helyes kiejtésre, a hangos, értelmes 
beszédre és as egymással való társalgásra 
korán szoktassuk rá a gyermeket. A han
gok helyes kiejtésére nagyon alkalmasak a 
hangutánzó mondókák. Pl. az A betű gya
korlására : Méhe mondja : züm-züm-aüm. A 
b helyes hangoztatására .* Böm-böm bika, 
vaskarika stb. Később sok verset tanítunk, 
de csakis olyanokat, melyeket már képesek 
megérteni. Ezeket, valamint a dalokat is, 
örömmel tanulják. A meséket is nagyon 
szeretik hallgatni. Ilyeket minél többet 
mondunk nekik. A gyermekek maguk von

ják le belőle a tanulságot, természetesen 
a mi segítségünkkel és ezt aztán eszükbe 
juttatjuk, ha erre alkalom van. Ha már 
képesek, mondják el a mesét, ha CBzk rö
vid mondatokban is.

A gyermek sokat és mindenről szeret 
beszélni. Hadd beszéljen tehát, de termé
szetesen magyarul. Ha megakad, segítségére 
sietünk. Sőt mi is fölemlítjük a jelentősebb 
eseményeket. Ha a faluban temetés, liko 
dalom van, beszélgetünk erről. Ünnepek 
előtt beszélünk azok jelentőségéről, esemé- 
nyeirö1. Különösen alkalmas erre a kará
csony, husvét. Továbbá a búcsú, a vásár, 
a szü et stb. Hogy az ily beszélgetések a 
tanítást ne hátráltassák, felhasználjuk a 
tanitás előtti, óraközi és egyéb szzbad időt. 
A magyar szókat nem úgy értelmezzük, 
hogy megmondjuk a tót jelentését is, vagyis 
nem fordittatunk soha. Ha uem szemléltet
hetünk érzékileg, úgy körülirjuk a szó', 
mig meg nem értik. így megtörténik, hogy 
a gyermek bizonyos dolgot csak magyarul 
tud elmondani. Ezt már tapasztaltuk felnőtt 
embereknél is, kik pl. valamely nehezebb 
számítást magyarul végeznek s csak a vég
eredményt mondják tótul, mert az iskolában 
a számo ást csak magyarul tanulták. így 
tehát akaratlanul is használják a magyar 
nyelvet.

Hogy a társalgásban jobban begyako
rolják magukat, novemberben már elren
delhetjük, hogy egymás közt, az utcán ie, 
mindig caak magyarul beszéljenek. Azokat, 
kik a faluban magyarul tudnak, különösen 
a kereskedőket, felkérjük, hogy osak ma
gyarul beszéljenek a gyermekekkel.

Ha igy haladunk as első évben, a IL 
osztályban a tanitás már éppen olyan lesz, 
mint a magyar nyelvű falusi iskolában. Hat 
év alatt a közepes tehetségű gyermek is 
elsajátítja a magyar nyelvet s ha az isko
lából kikerül, a társadalom is hivatva van 
közreműködni, hogy az iskolában tanultak
nak hasznát vegyék és a magyar nyelvet 
soha el ne felejtsék.

T ARC A.

Hangulat.
Csöndes este, mikor a hóid világ
A csillagos égboltra hágott:
Virágos kertben egy lány, egy ifjúnak 
Adott egy n/ilő rózsassálat.

Másnap, hogy újra találkozának :
A lány, a rózsát számonkdrte ....
Aa ifjú csak mosolygott rajta,
És a leány sirt . . . zokogott érte . ..

tuba károly.

Gyermek-álmok.
Irta : Farkassá Sípos Erzsi.

„Régen jártam már ason a tájon 1,. , 
Eszembe jön régi boldogságom.*  
Szép gyermekkor, iöjj vissza egy szóia 1 
őszi rózsa, fehér őszi rózsa*.

Istenem, már megint azok as édes 
gyermekkori álmok 1

Milyen erősen hisszük, hogy jól el 
vannak temetve, pedig, ime, elég egy kicsi 
levelezőlap, amit „onnan*  küldtek, hogy 
újra felelevenedjen a szép gyermekkor osak 
néha kisértő gyönyörű emléke.

Valaki ezt irta: „Erre járván, itt kül
döm neked ast a házat, melynek egyik kis 
szobájában annyi feledhetetlenül édes órát 
töltöttem veled. Gordolaz-e még a te kis 
Irmádra ?•

Istenem, hogy gondolok e rád, göndö

lok-e oda ? Hiszen Béből a világon nem 
nyilt még olyan teljes, olyan illatos orgona, 
mint annak a hat ablakos, zöld zsalus ház
nak a kÍB kertjében, melyben életemnek 
legboldogabb óráját éltem át.

És hányszor vágyom utánad, édes kis 
Irmám, hogy olyan őszintén, olyan bizal
masan elmondjak mindent, mint akkor, ott, 
abban a kis sarokszobában, melynek abla
kából két szöszke leány — két árva test
vér — olyan rózsaszínben látta még akkor 
az egész világot I

Azaz, bizony, csak én láttam annak. 
Én, a bohó „álmodozó*,  mig Margit nővé
rem úgynevezett „okos*  leány volt, aki 
majd as eszével és nem a szivével fog 
szerelni. Míg én as emberekben, már akkor 
is, a leiket kerestem, ő előtte csak az 
számitott, akinek sok pénze és legalább is 
két predikátuma volt. Szóval : úgynevezett 
prózai teremtés volt.

Meg is jövendölték, hogy a boldogabb 
ő lese és nem en.

Pedig, lám, nem úgy lett.
Mert, igaz ugyan, bogy a házasság a 

legnagyobb prózai dolog a világon; de, ba 
egy ki*  romantikát és sok-sok szeretetet 
viszünk bele, gtönyörtt kötemeny less 
belőle, mg in ti, bizony, sivár és puszta 
lehet nagyon. É- » nagy le'ki megpróbálta
tások közepeit s én lettem aa erősebb, én 
a „bohó álmodozó*.

Talán még soha két testvér között 
nem volt olyan nagy az ellentét, mint mi 
közöttünk. Nagyon ezép leány volt, va'ósá- 
gos második Mária Terézia. Igen szépen 
énekelt, cimbalmozott éa késs lett volna 
három éjjelt végig táncolni. Tanulni, olvasni 
nem szeretett, hanem „hódítani*  dacára 
tizenöt évének — igen jól tudott. Igaz, azt 
mondják nincs könnyebb, mint szerelmet 
ébreszteni és nincs nehezebb, mint azt meg
tartani.

Alapjában véve igen jó leány volt, 
mégis az igazi lelki harmónia sóba sem voit 
meg közöttünk. Hiába, nem egy világban 
éltünk, ami azonban nem zárja ki azt, hogy 
nagyon ne szeressük egymást.

Igazi jó barátság, Francin kívül, mégi 
csak a kis Irmához fűzött, aki annyi év 
után is olyan szeretettel gondolt még reám

Rendkívüli kitartással és ssorga'omuia 
készült magánúton a tanitónöi pályára, 
amit én szívből irigyeltem tőle. Nekem is 
az vöt egyet en vágyam, ée még ma sem 
értem, hogy nevelő szüleim — akik pedig 
olyan szeretettel neveltek minket — miért 
ellenezték est nekem.

Te, kedves, fehérfüggönyös és fehér 
leány-álmokkal teli kis szoba; de sok édes 
órát töhöttem benned l lg zad van, kis 
Irma, (még mindig, kis Irma, pedig már 
nagy leányod van) hogy ha nem tudod 
felejteni.
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A tiidöbeteggondozó-intezetakröl.

A dispensairekről szóló alsó közlemé- 
yeoaben mór jeleltem, hogy a goador.éin- 
ezet foktő be'egeket nem ápol, h»nem 

csupán fenjáró betegeket (At el orvosi 
egéilyel éa azoknak gyógyintézetekben való 
[helyezéséről gondoskodik. He'yrsen hívják 

, németek ezért as iiyen intéseteket ,.Aus- 
uDÍt- und Fürsorgeste.'le“-knek, mert nem

csak orvosi s gyógyászati segélyben, vala
mint anyagi támogaláebin részesítik a 
lentkezöket, hanem eret'< g iutéze'ekben 
aló elhe'yezésük iránt is megteszik a 
zükséges lépéseket s általában mindenféle 
sráccsal rendelkezésükre állanak. A belga 
s francia „dispensaire autituberculená" 
ulajdonképen csak a munkásosztályt teszi 
idásos működése részesévé: a kereskedelmi 
s ipari vállalatokkal állandó összeköttetést 
ártván fenn, azok segélyével a beteg mun- 
ásokat fe.keresi, sőt lajstromozza ; lakásu- 
at gyakran megvizsgálja, minden védelmi 

eendöre kioktatja, családjukat a fertőzéstől 
óvja.

A tüdőbe'eggondozó-intézetek ezen fel
adataihoz képest mindenekelőtt rendelő 
he'yiséggel kell birnia, amelyben he'enként 
1-2-szer (a szükséghez képest) rendelnek a 
gondot óintézet orvosai. A rendelés ideje a 
legcélszerűbben a délutáni órákra teendő, 
hogy azokon a dolgozó munkásság in unka
mulasztás nélkül megjelenhessen. A d epen- 
saire működésének támpontja a rendelőorvos 
és gondozónő kezében van, miért is a 
rendelőorvos legelső teendője, hogy a gon 
dozónőt a tüdövész lényegéről ée a védeke
zés mikéntjéről a legalaposabban kioktassa. 
Az orvos a jelentkező betegeket megvizs
gálja, leletét a naplóba bejegyzi, a beteget 
bajának természetéről felvilágosítja; majd 
a gondozónőt informálja, aki ezek után a 
beteget lakásán felkeresi, hogy családi ób 
anyagi viszonyairól meggyőződést szerezzen. 
Ezt követi a gondozónő előterjesztése, 
amelynek alapján a segélyezés történik. Az 
orvos vizsgálatát időközönként megismétli 
anntk megállapithatása végett, vájjon a 
be'eg állapota javult vagy íoiszabbodott-e? 
De a család is a legmesszebbmenő védelmet 
igényit, különösen azon esetekben, amidőn 
a beteg nyilt tüdővészben szenved, vágj is 
állandóan köpetet űrit, mely a fertőzés 
forrásaivá váihatk. E végből időnként a 
családtagok is megvizsgáltatnak.

Pedig nem is beszéltünk semmi különös 
„érdekes**  dolgokról, csak tanultunk együtt 
és azért voltunk oly nagyon boldogok, 
mert még nem volt „kiről" beszéinivalónk. 
Pedig már tizenhét évesek voltunk.

Margit nővérem többnyire gúnyosan 
mosolyogva nézett rajtunk végig, viszont, 
mikor ö lángbaborult arccal ugrott fel az 
aolak mellől, mikor egy bizonyos kis szőke 
husaárhadnagy (ha még legalább barna lett 
volna) ellovagoit az ablakunk előtt, mi 
mosolyogtuk le szánakozva őt. Ha pedig ez 
a bizonyos kis hadnagy a hátsó udvarban 
sz újoncokat nyaggatta, vagy az istáiéba 
a lovat vizsgálta (és hogy milyen gyakran 
vizsgálta azt is 1) Margit a konyhaablaknál 
llva csillogó szemekkel és kipirult arccal 

gyönyörködött „ö“ — benne.
A hátsó udvarunkban volt egy nagy 

ú-tálló és két nagy szín. Mivel mi nem 
használhattuk, kiadtuk a huszároknak. Hat
van ugyanis, ha jól emlékesem, minden 
lx.rmadik évben kspott egy század közös 
huszárt.

Apa szigorúan megtiltotta, hogy olyan
húr, mikor a tisztek ki- és bejártak as 
bd varba, a folyosón vagy virágos kertben 
• zrtózkodjunk ; de a mi Margitkánk mindig 
ta ált alkalmat reá, hogy „ö“ — vele talál- 
hvzzék. Persze osak úgy „véletlenül 1“

hfogy is ne 1 ? A kis hadnagynak igen 
sok pénze, két predikátuma és igen poéti-

A gondozónő legfőbb működési tere 
a jelentkezett tüdőbetegeknek lakásukon 
való felkeresése, a hozzátartozók kioktatása, 
az anyagi segélyezésre vonatkozó javaslatok 
előterjesztése; ezenfelül szükség esetén a 
hatóságokkal levelez. Ezen munkájában a 
kellő tapintat, a betegekkel való jó bánás
mód, Írásbeli munkákban való jártasság és 
gyors áttekintés az ügyrek e'önyére vál
nak. A bútorok, ágyak, ruhzuemüek fer
tőtlenítésének módjait is ismernie kell, 
hogy azok e'égetése, illetve külön edé
ny ötben való kifőzése a szoba padlójának 
és falainak vegyi anyagokkal való desinfi- 
ciálása iránt az orvos utasításai alapján 
intézkedhessen, illetve mindezekre fel
ügyeljen.

Legyen tehát a vezetés egységes, le
gyen az (ivatott ember kezében, hajtassa
nak pontosan végre sz orvosi intézkedések, 
oktassuk ki a beteget és hozzátartozóit, 
hogy a tüdővész teijedérének gátat vethes
sünk. Erősítsük a beteg szervezetét jobb 
táplálással, javított lakásviszonyokkal ; vizs
gáljuk idői ként a család véde me érdekében 
annak tagjait, lássuk el a betegeket köpő
csészékkel, különítsük el avagy helyezzük 
kórházba s — ami a legfontosabb — tartsuk 
állandó felügyelet alatt ú»y a l eleget, mint 
annak családját.

Ilyen irányban működnek ma ország
szerte a tüdőbeteggondozó-intézetek s ezen 
szellemben kezdi meg működését néhány 
hét múlva a lévai diipensaire is. A tüdő
vész elieni küzdelemben évek, évtizedek 
kitartó munkájára lesz szükség, de alapos 
a reményünk, hogy munkánk nem lesz 
meddő /

Dr. Laufer Llpót.

Különfélék.
Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy 

postahivataluknál az előfizetés 
megújítása iránt szíveskedjenek 
intézkedni, hogy a lap küldése 
fennakadást ne szenvedjen
— A király névnapja. Október 

negyedikét, a király névnapját, a hagyo
mányos szokás szerint ünnepelték meg 
városunkban. A plébániai templomban Báthy 
László prépost — Jónás Imre, dr. Halász 
Vendel káplánok és Kuesira Feietc pap- 

kus keresztneve volt: Ritáéi. Es hozzá még 
a csillogó uniformis 1

Különben csakhamar kiábrándult 
ebből is.

Apa ngyania a szünidőre meghivta 
korán elhalt édes anyánk után egyetlen élő 
rokonunkat, aki a váci papnevelőintéset 
negyedéves növendéke volt. Edd g még 
személyesen nem ismertük, jóllehet, én már 
két éve leveleztem vele, ö a meghivást 
örömmel vette s két hónapra lejött hozzánk.

Igen intelligens megjelenésű, csinos fiú 
volt. Magas fehér homlokáról csak úgy 
sugárzott as értelem ; de különösen szépek 
voltsk nagy, kifejezésteli, acélszürke szemei.

Nem is csodálom, ha Margitnak igen 
megtetszett. Házén nem is voltunk olyan 
közeli rokonok, csak másod unokatestvérek.

Miért tagadnám, eleinte igen rosszul 
esett, hogy Matgittal többet fog ahozott, 
mint ve'em. Én nem tetszeni akartam neki, 
csak azt akartam, bogy szeressen, mint 
rokonát. Hiszen nevelő atyámon kivül, aki 
korán elhal", édes atyíin testvérbátyja volt, 
csak Ö volt egyedüli rokonunk.

Már az első hetekben észrevettem, 
hogy volt valami szokatlan a velem szem
ben tanusiiott magaviseletében. Minden 
velem folytatott hoiszabb beszé'getés után, 
néha napokig a*. ’g szólt hozzám. Természe
tesen én ia tartózkodó voltam,

Folyt, kör.

növendék segédlete mellett — ünnepélyes 
szentmisét végezett, amelyen résztvettok : 
a városi hatóság, a honvéd'iaztikar, a 
tanítóképző-intézet tanári kara és növen
dékei, a róm. kath. elemi és polgári isko
lák tanu'ói s nagysrámu kösönség. Mise 
után a jelenvoltak a himnuszt énekelték. A 
főgimnázium ifjúsága e napon a kegyesren- 
diek templomában hallgatott szentmisét.

— Kohl Medárd püspök ma este, 
a hét órai vonattal érkezik Lévára, hogy 
részt vegyen a „Lév-vidéki róm. kath. 
népnevelők egyesületednek délelőtt 10 óra
kor, a városháza nagytermében tartandó 
közgyüésén. A püspöknek kifejezett óhaj
tására — mint értesülünk — minden hiva
talos fogadtatás és a küldöttségek tisztel
gése elmarad ; csupán egy nagyobb női 
küldöttség járul a püspök elé, hogy meg- 
k öir önje a zárda megáldását. A vasúti 
állomáson a róm. kath. iskolaszék tagjai 
fogják ma eBte várni a magas vendeget, 
akit mi is szívélyesen és őszinte örömmel 
üdvözölünk városunkban.

— Gyászhír. Őszinte részvéttel kö
zöljük a szomorú hirt, hogy városunknak 
általánosan ismert egyik úrasszonya, Weisz 
Mórné, szül. Krausz Johanna életéne., tíö.-ik 
s boldog házasságának 45.-ik évéber — 
övéinek legnagyobb fájdalmára — folyó hó 
3.-án, éjjel, hosszas sienvedés után meghalt. 
A boldogult 35 év.g volt elnöke az izr. 
nöegyletnek, amely az ö buzgó s lelkes 
vezetése alatt érte el erkölcsi és anyagi 
virágzásának mai tetőpontját. Évenkint nagy 
összeggel járu t a szegény gyermekek fel
ruházásához éa ezeket a rubakiosztás alkal
mával házában mindig gazdagon meg is 
vendégelte. Jószívűségét, amellyel köztisz
teletet vívott ki magának, valiáskü'önbség 
nélkül gyakorolta ; a szegény soha nem 
távozott el lakásáról üres kézzel. A köz
ügyek terén szerzett kiváló érdemeiért a 
király az arany érd' mkereszttel jutalmazta 
meg. — Temetése, amelyen nagyszámú 
gyászoló közönség vett részt, folyó hó 4.-én, 
délután 1 órakor ment végbe. A gyáss- 
hsznái Liebermann J.ksb főrabbi megható 
beszédben méltatta a boldogult érdemeit. A 
sírná' pedig Fenyvesi Káro'y, a nőegylet 
tikéra tar'ott búcsúbeszédet, amelyben 
őszinte fájdalomnál tolmácsolta az egyesü
let mély gyászát. — Elhunyta alkalmából 
az izr. nöegylet külön gyászjelentésben 
adott kifejezést pótolhatatlan veszteségének, 
amely az egye ületet elnökének halálával 
érte. — Béke porain ; áldás emlékeseién I

— A tanfelügyelők nagygyűlése. 
A kir. tanfelügyelők múlt héten a Magyar 
Tudományos Akadémia kistermében tartották 
meg nagygy ülésüké', amelyen gazdag prog
ramban azország tanfelügyeletének legszüksé
gesebb kérdéseit vitatták meg. A három napra 
terjedt gyűlésen Zichy János gróf kultusz
miniszter is részt vett. A szakbizottságok 
javaslatainak első előadója Tomcsányi János, 
vármegyénk kir. tanfelügyelője volt, aki a 
nem állami elemi iskolák külső viszonyai 
és tanulmányi rendje szempontjából megál
lapított hiányok megszüntetésére s a mutat
kozó akadályok legyőzésére vonatkozó ala
posan és valódi szskérie'emmel kidolgozott 
javaslatát adta elő. A nagygyü és csekély 
módosítással el is fogadta a javaslatot.

— A megégett főoltárkép. Október 
hó 1.-én, múlt vasárnap este, 9 óra után a 
Széchenyi-utcában járó-kelők erős és szo
katlan fényt veitek észre a p ébánia temp 
loméban. A gyanús körülmény folytán az 
egyházfi nehány emberrel a templomba 
sietett, ahol megrémülve látták, hogy a 
főoltár mögött levő, faburkolatú fülke u aa 
abban elhelyezett több kgr. súlyú viasz
gyertya és a főoltárnak nagyméretű, Szent 
Mihály arkangyalt ábrázoló képe lángokban 
áll s a kép néhány perc múlva teljesen el 
is pusztult. A helyszínén megjelentek közül 
főként Vermes Gyula honvédszázados és 
tíd/ár Jenő hadnagy o'yan önfeláldozó mun
kát fejtettek ki a fü Kében nagy lánggal 
égett viaszanyaguak eloltásában, hogy mire 
a tűzoltók és a honvédség megérkezett, a 
tüzet lokalizálták s ezzel meggátolták a 
veszedelemnek esetleges továbbterjedését. 
A főoltáron, amely márványból van, nőm 
történt nagyobb kár, — A tűs keletkézé-
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■ének valódi okit a legerelyeeebb kutstás 
dacára még eddig nem sikerült kideríted.
— A weg'gett kép helyett, rmely nem 
nübccse, hanem inkább régisége miatt 
részesült kegyeletben, — mint értesü üik,
— a préjost kössdskozáiból egy aüieeai 
kiviteiü oltárképét síéidtkoiik kéesitfemi.

— BitCntetés. A király láti Berkó 
látván ipolytági gyógjarertárlulajdotóénak, 
as Ipolysági Takarékpénatár vezérigssgztí- 
jának a közügyek terén kifejtett buzgó 
tevékenyege elitmeréeeül a királyi taná- 
cecai címet dijmenteten idományozta. —A 
jól megérdemelt kitümetéehez mi ia őszin
tén gratulálunk.

— A tankötelesek összeírása. Az 
1011.—1912. tanévre be n<m iratkozott 
tankötelesek öaezeiiáaát az erre k küldött 
róm. katb. elemi fiúiskola tani'óteetülete 
műt hó SO.-ig tevégezvér, — eljárásáról 
e hó 2.-án sífutóit be a polgármesternek. 
Az összeírás eredménye a kővetkező : A be 
nem iskolái ott tankötelesek eiáma : 192 ; 
éspedig: elemi irkolás fiú: lő; leány; 
24 ; — ismétlő iskolás fiú; 45 ; leány : 6" ; 
— iparos- és kereekedötsnonc : 41. — Az 
elemi és ismétlő iskolás fiúk és leányok 
tetemei száma olyan pusztai cselédek gyer
meke, akiket azért nem Írattak be a Bzülők, 
mert november 1.-én más községbe költöz 
nek át. Az ismétlőtök között pedig igen 
aok a 15 éven alul levő tanköteles leány, 
akiket gazdáik nem Bzivesen küldenek sz 
iskolába. A be nem iratkozott tsntmcok 
magas száma pedig azon sajnos köiülmény- 
böi ered, bogy még mindig akadnak olyan 
iparosok és kereskedők, akik csak a ható
sági intézkedések bevárása után tartjrk 
kötelességüknek tanoncaik beiratkozását.

— Szomorú statisztika. A magyar királyi köz
ponti statisztikai hivatal most tette közzé a magyar 
szent koroua országainak folyó évi augusztus havi 
külkereskedelmi forgalmára vonatkozó adatokat. Ezeu 
adatok szerint behozatalunk értéke as előző évi 
1.121.2 millió koronával szemben ez év jauuár 
augusztus havában 1.240.2 millió korouát ért el s 
ebből 901.6 millió korona Ausztriából való behozata
lunkra esik. Kivitelünk értéke a múlt évi 995.8 millió 
koronával eremben a f. év első nyolc hónapjában 
1.004.6 koronát ért el, mely összeghez Ausztria 740.7 
millió koronával járult. Az 1911. első nyolc hónapjá
ban árumérlegünk összesen 236.6 millió korona. 
Ausztriával szembi-u pedig 160.8 millió koroua beho
zatali többletet tüntet fel.

— Esküvők. Schubert Béla, * salgó
tarjáni vasgyár tisztviselője e hó 2.-án 
tartotta esküvőjét aa ág. ev. templomban 
fitély Olgával, Fitély Lajos géplakatosnak, 
városunk egyik kivá ó polgárának keates 
leányával. Aa eake'éat u taenyasszoiy 
bátyja, Fizély Ödön nemcsényi lelkész vé
gezte, aki az uj párhoz meghztó beszédet 
intézett. — Schubert Tódor, a Lévai Taka
rékpénztár pénztárnokz e hó ő.-én vezette 
oltárhoz Bonyhán Jodál Ilonkát. — Legyen 
frigyük állandóan boldog I

— Hogyan védekezzünk a kolera ellen ? Ea as 
aktuális kérd ti kétségtelenül sok és súlyos fejtörést 
okoz mostanában azoknak, akik a nép egészségére 
felügyelni hivatottak. Ugyanis a nép, általában igen 
makacs és nem hajlandó betartaui az ugyue'ezitt 
egészségügyi óvótzabályokat, amelyeket az orvosok, 
hatóságok és egyéb „urak" te jesztenek eleje. Éppen 
azért uem árt, ha néhol az arra hivatottak kissé 
erősebb eszközhöz folyamodnak, bogy a néppel egy-két 
rendszabályt mégis betartai-sanak. Például, mint as 
alábbi kis eset mutatja : Az etryik dunamenti község
ben a környék nagybirtokosához beállít a körorvos és 
bejelenni, hogy a gazdasági alkalmazottaknak, cselé*  
deknek és napszámosoknak egy kis előadást szeretne 
tartani a kolera elleni védekezésről. A földbirtokos 
szívesen tesz eleget a kérésnek : becitáltatja összes 
alkalma-ottait, körbe állítja őket az udvaron, a kör 
közepére pedig egy széket hozat, miut pódiumot az 
orvos számára. Az orvos tehát föláll a ezekre, elkezd 
beszélni a koleráról és fö’sorolja mindazt az óvóintéz- 
kedést, amelyeknek betartásával a kolera kikerülhető. 
As emberek mosolyogva hallgatják, néha csöndesen 
közbe-közbe szóinak, de megállapítható, bogy az 
orvost egyáltalában nem veszik komolyan. Az orvos 
végül áttér a Dunavis fertőzött voltára, elmondja 
mennyi bacilus van a Dunában éa milyen nagy vesze
delmekkel jár, ha valaki Dunavizet iszik, még egyszer 
figyelmeztet miidenkit az elmondottakra és befejezi 
beszédét. A hatás azouban nem valam nagy, az 
emberek aselideu és némi fölénnyel kinevetik a dok
tort és egészen bizonyos, hogy ezután is épugy isznak 
a Dunából, mint eddig. Akkor azonban a földbirtokos, 
aki nagy testi erejéről és imponáló tenyereiről híres, 
látván az általános részvétlenség)t, föláll a székre és 
dörgő hangon igy szóit : Ide figyeljetek. Akiről meg
tudom, bogy a Dunából vizet merit vagy ivott belőle, 
aat rögtön és irgalom uélkül megpofozom és főlrao dás 
nélkül kidobom, úgy, hogy megemlegeti. Ha pedig 
gyereket találok a Duna partján, ast ott nyomban 
úgy megverem, hogy többet uem kívánkozik a Duna- 
hős I Megértettétek ? Elmehettek. Ettől fogva abban a 
kézségben uem ittak több Dunaviaet,

— Gyászhlr. Julián József hontvsr- 
BÓnyi ref. leikéit, akiről lapunk előző ará
méban aat irtuk, hogy folyó évi szeptember 
hó 27.-én, a Széchenyi utcában hirtelen 
rossaul lett s azóta mint nzgybeteget a 
leggondosabb fpolásban részesítették, 
mint őszinte részvéttel éitesüiünk, — e hó 
5.-én reggel 3 órakor, eleiének 74.-ik, há
zassága 29.-ik, lelkészsége 44 -ik s hot tvar- 
sátyi lelhif ásztorkodita 42.-ik évében el
hunyt, Az általátossn tűztél. lelkésznek 
hűlt teti meit a folyó hó 7.-én d. u. 2 óla
kor Léván tartott gyász ma után Hontvar- 
sáiyba szállították s a legnagyobb részvét 
mellett helyezték ötök nyuga ómra. — 
Béke porain 1

— Szabó Ferenc nem lesz igaz
gató. Szabó Férne a nyitrai szintlteiü.et 

igazgatója, aki jeles társultával sok kel
lemes estet szerzett károsunknak, — mint 
értesülünk, — nem lógja újra szervezni 
társulatát s lemond az igazgatóságról. Szabót 
a lemondásra anyagi okok késztették. Állí
tólag Nyitián es Léván kivüi alig volt 
olyan állomása, amelyre rá nem fizetett 
volna ; igy nem is csoda, hogy elment a 
kedve a Bzinigszgatóeé gtó>. Hogy ki lesz 
az utódja, meg nem tudni. A ezinügyi 
választmány legközelebbi ülésében fog e 
kétdés felett határozni.

— Eljegyzés. VátotULk egyik köz
tiszte étben ál ó polgárának, Jiováctik Samu
nak és nejenek, Zaniboj Zsuzsannának ked
ves, nevelt leányát, Margitot e hó 4.-én 
jegyezte el Léván lic. Fizély Öaöo, nem
csényi ág. ev. lelkész. — Állandó boldogság 
kisérje ez uj frigyet I

— A vándorló ipar. Az ipattörvéuy reviziouális 
munkálatainak elvégzésére kiküldött bizottság elkészült 
a vándorló-iparról szóló törvényjavaslattal. Ezt n fog
lalkozást nálunk eddig semmifele törvényes jogszabály 
kifejezetten nem szabályozta s a törvényjavaslat az e 
térén eddig uralkodó nagy jogbizonytalanságot szün
tetné meg. A törvényjavaslat keretében nyerne szabá
lyozást a házalás kérdési, a megrendelés-gyűjtés és az 
ószeresek ügye is, amely eddig csak egyes városoknak 
helyi szabályrendeleteivel volt ideiglenesen rendezve. 
A vásárlátogatóknak az ügye csak az általános ipar
törvényben nyer szabályozást.

— Találkozás 35 év után. A lévai 
áll. tanitókepzö-intezet 35 év eiölt volt 
tanítványai folyó évi október bó 11.-, illetve 
12.-én Léván a városi nOrossláu“-veudtglö- 
ben találkoznak. Az összejövetelen résztvesz- 
nek a volt 4 tanáron kívül ; Duben Lukács, 
Huijúk János, Hoblay István, Kerner Ignác, 
Machovits Antal, Masztich József, Mokos 
Kálmán, Ficbler János, Pittner Dénes, 
Robacs Ödön, Sünö Gersson, Torma János, 
Tóth Lajos, Tuka Antal tanítók. Tuka 
Antal Selmecbányái nyug, tanító telkén az 
előtte ismeretlen lejyen tartózkodó aiabbi 
iskolatársait, hogy az ötstejöveteleu reszt
venni szíveskedjenek : Brodnyánszky Dúsáé, 
Begyács Géza, Caike Ferenc, Fischer 
Gaza, Göböiös János, Koltai Miklós, Suitz 
Pál, Zoiich (Zsoido.) Karoly. — A talál
kozón családtagokat es vendegedet is szi- 
vesen fogadnak.

— A kerületi pénztárak alkal
mazottai nem közhlvatalnokok. A 
királyt aur a a kirüie't pénztárak alkalma
zottainak viszonyúra vonatkozolag egy adott 
esetből kifolyólag azt az elvi döntést hozta, 
hogy a kerületi betegsege.yeaö pénztáraknál 
alkalmazottak nem közbivataltokok. Indo
kolásában kimondja, hogy osak közvetlenül 
az allam által kezeit peuatárak alkalma
zón at tekinthetői, hivatalnokoknak.

— Újítás a postás. A postsigazgati súg érdekta 
éa igeu gyakorlati reformot akar létesiicuí, amely 
külföldön már evek óta ki vau próbálva, de uáluuk 
újítás számba tartozik. A csomagokat ugyanis 
ezeutul szállítólevél kiállítása uélkül eppeu oly tuodou 
lehet majd fóladui, miut a leveleket. A szállítási dijat 
tgyazerüeu levélbélyegekben kell a csomagokra felra
gasztani a a posta úgy fogja ktzelui azokat, miut 
most a levélpoa'ai küldeményeket. A feladás, ha ez az 
újítás megvalósul, h-uyegesen könnyebbe és gyor
sabbá lesz téve.

— Tanítók figyelmébe. Á'lami emmi 
iskolai tanítói állasok betöltése ügyebej a 
minisztérium éveukint kétszer es pedig 
július és december hónapban intczkediu. 
Miheztartás vegeit 6b bogy as érdekeitek 
fölösleges költségekkel ne terbe.teaseuek, 
figyelmeztetjük a tanítókat, hogy púiyáaatuu 
kivüi beadott kervenyekkei célt sem eme i 
s azok mindennemű érdemben tárgyalás 
nélkül vissaa fognak küldetni.

— Eljegyzés. Sacher Gyula, a Lo
sonci Takarék és Hitelbank tisztviselője 
eljegyezte özv. Laufer Henriimé leányát 
Etelkát. *

— Birevezés. A m. kir. igazeágügy. 
miriszier Diutech Igtác lévai kir. járásbi- 
iósfgi iirobot jelenlegi alkamazása bolyén 
iiodatiiztte nevezte ki.

— Xét gépírón öl állás. Barsvi r- 
megye ' örvényhatósígi bizottsága szeptem
ber hu 23. án tartó Aranyosmaróton őszi 
közgyü eset, melyen az alispán és az állandó 
válasz mány indítványa a'apján a vármegyé
nél két uj gépírót állást rendszeresített s a 
hivatalos i> dokok közt föl lett említve, 
hogy miután tapasztalat szerint a gépírói 
teendők ellátásától a nők a térti aknái sok
kal alha masabbak, ízen két uj napidtjasi 
álíás nők á.tal letz betöltendő; az egyik 
gépirónö a lévai ftűzolgabirósághoz i6tz 
beoíztva.

— A városi irodatiszti állásra 
október 5.-en déli 12 órakor — a 
pályázati kötvények benyújtására kitűzött 
batáridő — JejSr«, beadót olt öl pá yazati 
kérvény; a páyázók reveit betűrendben 
közö jük s róluk az alábbi ismertetést nyer
tük : 1. Fayy Sándor városi irodatiszt
Magyarkamzsáu, négy polgári iskolát vigzett 
Okán z. ár, 3 év óta árvaszéki iktató. 2, 
Facsenytcz Gyula biz osűó társasági alkal
mazott Ltvau, a heybeli főgimnáziumban 
caak 3 osztályt végzett sikerre , igy ki pe
stiese nincsen; 3. ifj Jdinarovics Bezső köz 
jegyzői írnok Leváu, — öt po gart iskolát 
végzett Nagyszombatban, egy ev g községi 
közigazga ásí szakban dogozo.t; 4. Tóth 
Antal upyvedi írnok Léván, a kórmöcbá- 
nyai rea isko óban négy ősz a yt végzett, 
közigaegatasi vagy m.s hit a a,bán vaio 
uuueöuesi kimutstui nem képes, — bá’om 
ev óta helyben ügyvédi irodában mint ír
nok dolgoztat," 5. Váray Vilma városi napi- 
díjas itodatisst es gépíró, helyben négy 
po.gári tslto át vegzeit, — S.-ik ev óta 
folyton Léva r. t. varosnál van hivatalos 
alttal mázasban s jeleubeu a payazut alatt 
levő arvaszeki ikiatö-kiado aliast mint 
helyettes lö-ti be.

— Uj bélyegek. Művészi kivitelű, szíupompás bé
lyegek, az ország szebbnél szebb részeinek látképéivé!. 
Régi óhajtása voit ez a magyar közönségnek. Most 
végre beteljesedik. Mmdeu nagyobb fővárosi dohaub- 
tözsdeben, pap rkereskedesben, vidéki uagytőzsdebeu 
es az ország összes köny vkereskedeset ben árusítják 
mar egy-ket nap óta a Magyar Iskola Egyesület — 
a magyar nyomdaipar dicséret, re való — igazan szép 
2 fillérét bélyegeinek legújabb, 12 példányból allu 
soiozatat, ame>y Herkulesfüroö, Párád, Treucséulepliiz, 
Kontuica, Feuyöhaza, Kankfüred, Tatraloinnic es 
CsOibató legszebb pontjait abzázoija vöris es kék 
színben, vaiobau szip kivitelben. A magyarosodas es 
uepmüveiés hazafias céljait szolgáló bélyegek méltán 
megérdemlik azt a szeretetteljes fogadtatást, amelyet 
társadalmunk mar az eiőző sorozatuai .s tauusitott, 
tömegesen használván azokat levelei zárójegyéüi. Pos
tautalványon való megrendelésre az egyesület központi 
irodája (tíudadest, Központi varosuaza, I. kapu, fél- 
tmelet 41 szám) ia kés. seggel küld tetszés szerinti 
mev-nyiséget a bélyegekből.

— Veraeuytargyala8. A u>. kir. 
nyitrai honvéd gyaiogo.ied lovai 2. za.zlü- 
aljunasi gazd.aagt hivatalaiul kaptuk íz 
értesítést, hogy a zaszióalj 1912. évi január 
bó 1-töi 1912. évi dec. ho végéig terjedő 
egy évi keuyuraiüáaeg etetlek számlás utján 
leendő biztosítása tárgyúban — kizárólag 
iraabeii ajánlatok alapján — a nyilvános 
ajaniati targyaiáa Léván, f. evt október hó 
<il.-én, deleiotl 10 orakor tog megtartani, 
uz abotnás szükség elő es a szállítás fslté- 
telei a gyaiogezreü gazdasági hivatalabau 
tudhatok meg.

— Elgazolás. Zsírói Zngmond, Bel
esük Autlor epitesaueu kocsisa, tegoap dél
előtt a Kossuib Lajos-ter saraau felügyelet 
ueiküi hagyta lovait ; ezek va amnöi meg
ijedve, a t-ocsival a piactérré rohantak ea a 
beli vásáron levők közül bárom emberi 
elgázolva, megsebesítettek. Meg pedig : 
Szutnerák Falué alsónkkal lakoanouek a liai 
lubszara törött össze, Váczi Mihály lev.i 
lakos a tejen s teaienek egyen részéin is 
súlyosan megsebesült ; Kuriac,ka Istvánná 
alanbukai lakosúé bal tubán uisebb seiti.est 
kupon. A rendőrség bzumerak Fűmet u 
korhuaba, V.Czi Mibaiyt a muáiára vitette. 
A gouUatiuu kocsis ei.eu pedig megindította 
a bűnvádi eljárást.
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— Iskoláink elktre a külföldöt. A német r»j»ta. 
Bá,ok barm’uchalodik nagygyü'éae alkalmival Uanno- 
vaben n»mietkc»i rajakiállitíst rendűtek, amelyre 
Eurt pa tiaenegy államából kikuevenulgy iakola kül- 

el tanítványainak rajrait éa fea'méuyeit. Mig 
A.„itria taak egyetlen rí álnkolával képviselte magát, 
j;.. yarorazlg hat városárak tizenegy tanintézetével 
á ,tt a kiállítók sorába. E bat város: Budaprst üt 
^-szettel, Baja, Eperjes, Esztergom, Szeged egt-egy 
iskolával, Székesfehérvár kettővel. Es Magyarország 
irnrételten kitiint, ugyanis előbb Londonban aratott 
, sgy sikert. Pedig kitűnni ot , i l.ol kiválóak is szép 
, unnál versenyeinek, esik >» érden esnek lelet. A 
j „Ililáa díszes rmlékirata azt bizonyítja, bogy bízónk 
,, ;ejztaoitás terén vezető szerephez jutott.

A lóval szanatoxiun.1 fiók tüdő
beteg gondozó intézeténél folyó évi 
Mnwier hó l-töl (gy tzolgai állás tetői- 

t: i dő, nely400 korona évi fzetés és meg- 
f, .10 lakpéizzel dijaztatik. A szo'gálat 
egyelőre csak a délutáni órákban teljeei- 
/ (lő. Hofy ha késtbben a deleicltökre is 
kiterjed, akkor a díjazás ie megfelelően 
n gyobb lerz Efytk föltétel, hogy íz illető 
sós legyen- Akik ezen állást elnyerni óba jt- 
j:i, kérvényükét beadhatják folyó évi októ
ber hó 15.-g dr. Frommer Ignác mrgyei tb. 
főorvos urnái, *hcl  délután 4 ée 5 óra közt 
ez állásra vonatkozó bővebb felv lágoeitast 
kapnak.

Vér edény-elme szeg edésben 
szenvedők a régismert Ferencz 
Júzsef-keatrüvizben egy egészen ter
mészetes és minden megerőltetés
től mentes jótékony hashajtót ta
lálnak. Miután a Ferencz József-viznek 
sokkal jobb ize vaD, mint a közönsé
ges hashajtószereknek, a már hosszabb 
idő óta betegeskedők különösen szere
tik. Átlagos adagnak elegendő 100— 
150 gramm valódi Ferencz József- 
keserüviz, mely éhgyomorra veendő.

Tanügy.
Értesítés-

Az irg. növ. intézetében a tanítás meg
kezdődik az összeB e'emi osztáyokban 
folyó bó 10.-én, kedden, az ismétlöieány- 
iskolában 11.-én, szerdán, a kézimunkatan- 
foiyamon és az óvodában 16.-án, hétfőn.

Az intézet igazgatósága.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet

Néh. Weisz Mól né úrnő egylo ünk el
nöke, az arany érdemkereszt tulajdonosa, 
elhalálozása alka'mából koszorumegvaltás 
ctimen az alant felsorolt adományokat 
kaptuk, mely összeget szegényeink kötött 
szétosztottuk. Weisz Mór családja 150 kor., 
özv. Weisz Samuné (Budapest) 20 kor., 
Vajda Jenő és neje 20 kor., özv. M ssák 
Zsígmondné 20 kor., Rappeport Manó és 
neje 15 kor., Slnger Izidor és neje 10 kor., 
Frommer Mór és neje 10 kor., Frommer 
Ignác és neje 10 kor., Dr. Weisz Zsigmond 
20 kor., Dr. Weisz Lipót 20 kor. östzesen: 
315 kor. Az ,Erzébet“ fillér egylettől 30 
kor., szegény iskolás-gyermekek között szét
osztásra.

Fogadják ezen nemes adományokért a 
szegények leghálásabb köszöneté*.

Léva, 1911. október 4.
az izr. nőegylet megbízásából.

Fenyvesi Károly 
egyleti titkár.

Lévai piaciárak.
Ke.átvezető ; Dr. Horváth Gyula rendörkap;táni.

Búza m.-mázsánként 22 kor. 80 fill.—
23 kor. 40 Kétszeres 17 kor. 60 fill. 18 
kor. 40 fill. — Rozs 19 kor. — fill. 19 kor.
0Ü fii. Árpa 17 kor. 20 fill. 17 kor. 80till.

18 kor. — fiU. 19 kor. — fill.
Kukorica 16 kor. — fill. 17 kor. — fill-

Lencse 24 kor. — fill. 25 kor. — fill. —
20 kor. — fill. 21 kor. — fill. — 

*o:«» 18 kor. — fill. 14 kor. — fill

Vetőmagvak 100 kilónként; Vörös ló
here term-iBzetöl arsnksmentes 168 — 170 
Vörös lóhere, kis aránkás 145—162 Vörös 
lóhere, nsgy aránkás 110-120 Luczerna 
t<i mériettöl aratikavnentí s 185—200 Lu- 
Ciertia, világos stemü aránkás 160_ 174

Az áiyskcn^vi hivatal bejegyzései
1911. évi okt. tó 1-től 1911 évi okt. hó 8-ig.

Születés.

A szülök neve A 
gy

er
m

ek
 

ne
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e A gyermek 
neve

Mingyi Jó?stf Bátya Julianna ' fid JÓZBfcf
LeLocky Vilmos Bús Margit leány Jolán Mária
Kalinka Ferenc Kubacska M. leány Maria
Scbvarc Ari old Veiaz Etel leaoy Hilda

Engel Gyula Scblesinger Teréz i oá ny Dóra

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Zsacbka Lajos Cserro I'ona rkatb.
Schubert Béla Fizély Olga rka'h. ág. b. ev.
Tomik látván Kameuicky Tetézi a | ág. h. ev.

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Weisz Móriczné 64 éves Cukorbetegség
id. Juhász József 73 éves Gutaütés
Gerlich Emília, 23 hónap Roncsoló toroklob

Nyilttér.

M OLL-FÉLE
E I DLITZ-POR^

Enyhe, oldó báziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményeit.

M OLL-FELE □
SÓS -BORSZEf7

Ftae.me?ö"ít’f bedörzsölés, 
elismert, régi jóbiruevü báziszer szaggatás és bülésböl sz.-rmazó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ara Iccx. 2.

Kapható minden gyógyszer tarba! 
és drogériában.

Föszetküldesi hely MOLL A. gyógyszerész 
Cs. kin udv. szállító) Bécs, I. Tuacbbuen 9.

Gazdák figyelmébe.
Superfosfat, Tho; ássalak, szárított 

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

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

séget, hogy u j b é r k o c a 1 
vállalatot létesítettem. — A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

Tűzifa hasáb és aprítva, 
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és 
— házhoz szállít ""—~

Braun József és íia.
Iroda: Honvéd-uiC2a Weritieimer ház.

327/1911. végrb. szám

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó sz 1881. évi LX. t.-c 

102. §. óh mtltD tnijnd lözliiré itszi, hogy az 
ujbr.nyai kir. járásbióságmak 1911. évi 8p. 1. 79/3, 
szán.u végzi se kovetkt ztébtu dr; Btedeimann Henrik 
ügy ved által képviselt Lupták Józsei élesmaiti lakos 
javára liepiszki JáLos (Tamasov) erdösurányi lakos 
ellen 1C0 korona a jár erejéig 1911 évi szeptember 
bó 5.-én íogataiObitolt kielégíteni végrehajtás utján 
le*  és felü foglalt és 640 hoionára becsült következő 
ingóságok, u. m. : 2 veres tarka ökör nyilvái os árve
résen eladatuak.

Mely árvereznek az újbányái kir. járásbíróság 
1911.-ik évi V. 152/2 azemu végzése folytán 100 
korona töke követelés, eddig összesen 38 korona 25 
fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, 
Erdősurányban alperes lakásán leendő megtartására 
1911. évi ok'ébsr hó lO.-ik napjának délutáni 8‘/» 
Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöb
bet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ing ságokat mások 
is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 
120 §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Újbánya, 1911. évi szept. hó 26.-án,

Lukács Miksa 
kir. bir. végrehajtó.

W MUST.
2b>/[u.st kapható „ Forgács-féle “ bor
kimérésben ; szüretkor pedig 50 liter
től 25 hektóig lesz eladó must; a 
„kákai“ -villa. Borban egy 4 szo
bás, — egy 2 szobás, zártfolyosó, 
présház, pincze, 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.K e rj e n P o I o 
Bádogpalackük csak a Ixírv. vedelt- 
csepp-meglakaritási-berendezéssel
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Bars- ős Hont megyéket érdeklő

vasúti ui menetrend 1911. október hó 1-töl.
G.-Berzencze—Léva. Ldva -Csata-Párkány-N ana-

Gr.-Berzencze ind. 6’4 1225 5”
Jálna . • . 6‘o 12’2 532
Saskö-Váralja* 6i» 1242 5*2
Gr.-S»t.-Kereszt 626 12” 5”
Geletnek-Szkleuó 6*3 109 6<>9
Széuásfalu-Vichuye 6«“ 1* ’ 6'5
Zsarnócza . 7“ 138 639
Zsaruócza-Fürészm. * 716 1« 644
Garamrév 7»2 150 650
Kudnó 732 201 131 

l-

Újbánya . . 738 207 7o»
Bars-Berzenceö. őrb.* 748 218 719
Gr.-Szt.-Benedek 8” 2»8 741
Kovácsi , 81’ 2*9 7oo
Nagy-Koszmál) 828 2&9 7üi
1 lérk. 8‘» b»« 814Léva . . .|iud 5H 9” 1241 34’ 824
Nagy-Szecse 5 24 91# 12’1 3” 834
Alsó-Várad . 5 30 922 12” 401 840
Nagy-Salló . 57ő 942 117 421 9"
Zeliz . . . 6” io°3 135 439 918
Garam-Damásd 620 10>2 P’ 450 923
Oroszka . . 62» 1021 1’4 459 937
Csata . . . érk. 635 1027 2oo 5” 943

„ ... ind. 650 1033 2’8 519 949
Bény . . . 701 1044 2*0 ö’i 1OÖÍ
Kéménd . . 711 10’4 229 5« ]0n
Köhid-Gyarmatb 72a 110’ 2‘i 5’4 1023
Párkány-Nána érk. 737 U20 2&5 6to 1037
Budapest felé . ind. 8” 312 807

n » 87*  • 831 1236 82'1
n . . . érk. 1115 530 103b
r> » gy*  * 9‘» |‘O 945

1)42Bécs felé . . ind. 757
• ■ sy- a 826 II” 308
« ... érk. 5<,5
• a 8y*  « 1214 545 62£

Párkany-Nana—Csata -Léva. Léva—Gr.-Berzence
Budapest . . ind. 705 2” 655

Bécs . ind. 1105 12” 450
Párkány-Nana ind. 5*o 840 428 920
Köhid-Gyarmath 5’5 8 55 443 93S
Kéménd • . 6<18 9O8 456 9“
Bény .... 610 9” 5” io<“
Csata . . . érk. 62’ 1,29 b* 7 10”
Csata . . • >ud. 637 9” ó” 10”
Oroszka . . 64‘ 94“ 538 10“
Garam-Damásd 6’3 9“ 5‘7 1034
Zseliz . . • 704 10’4 558 1043
Nagy-Salló 728 1029 623 11“
Alsó Várad . . 743 10” 638 11”
Nagy-Szecse . 748 104» 643 1]2»
Léva .... érk. 7 ss 11” 65Í 1140

Léva .... ind. 80’ 1135 7Ö4
Nagy-Koszmály 827 11” 722
Kovácsi . . . 83’ 12’4 73Ö
Gr.-Szt.-Benedek 8’3 12” 748
Bars-Berzence 6. Örh. 90’ 12” 758
Újbánya . . 9” 1248 8Ö9
Kudnó . . . 91’ 12” 814
Garamrév . . 9” j07 8~
Zsarnócza-Fürészin. 9” 1” 831
Zsarnócza . 1 9” t2’ 844
Széuásfalu-Vihnye 10” 14» 807
Geletuek-Szklenó 1012 po 9“
Garam-Szt.-Kereszt 10” 2“ 921
Saskő-Váralja 10’7 2” 9“
Jálua . . . 10” 229 937
Gr.-Berzencze . 10” 237 944

,UdT Védjegy: „Horgony".

A tinimen!. Gapsici comp, 
a Üargony-Pain-Expeller 

pótleka
egv régjónak bizonyult háziszer, moly már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osuznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üvegot fogadjunk el, 
mely a „Horgony41 védjegygyei és 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
Dí Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

„A20LLA 
szakorvosok 
által meg 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve 

van. | 
Két évi jót I 

állás | 
t Ára r 
ucatonkéná 
4.-, 6 -

8.—, és I 
10. korona!

tOLLKl
GUMMI

V. különlegesség. 
jp A tudomány mail 

állása szerint J
p. bebizonyított 
f legjobb létező 
I Gummi
[ óvszer. ■

Az 
.OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

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

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 

„OLLA“ tummUyar Wien. H 437 Fraterstrasse 5?
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában.

B.-Gyarmat—Parkauy-Nana es vissza. Érsekújvár—Kis-Tapolcsány es vissza.
B.-Gyarmat ind. 255 823 220 Érsekújvár . . ind. 440 917 Ö” 9co
Dejtár . . . 322 847 2<5 *Bánkeszi 3 sz. őrh. 453 9” 5” *913
Ipoly-Vecze . *338 *908 *302 N.-Surány . . érk. 5uo 938 526 92.
Drégely-Palánk 359 92’ 3” Nagy-Surány ind. 5o9 9” 528
Ipolyság . . érk. 4Í8 943 3” Zsitva-Födémes 022 10»4 540 935
Ipolyság . . ind. 4” 9” 3‘3 Kis-Mánya . . b~ 1014 5‘8 •943
Visk .... 5ÖÖ ion 405 Mánya . . . 03 5 102’ 5” 949
Szakállos . . öze 1029 425 •SzL Mihályúr 547 10” 603 907
Bél .... *039 1040 438 Vajk .... 557 1O‘« 612 10'”
Ipoly-Pásztó . D56 10” 452 Verebély . . 62Ö 11” 634 1026
Zalaba . . . 6 xa 11” 509 Zsitva-Újfalu . 635 1126 6*5 1037
Csata . . . érk. 625 1123 522 •Betekints . 644 11” 6’3 ♦104»
Csata . . . ind. 640 1130 540 Taszár . . . 654 114’ 707 1053
Párkány-Nána 727 1217 620 Aranyos-Marótb 7 09 12»» 7“ 1106

Vissza. Kis-Tapolcsány 7 20 1221 724 HÍJ-
Párkány-Nána ind. 9” 428 540 Vissza.
Csata . . . érk. 9” 510 6’i Kis-Tapolcsány 510 8” 423 8«o
Csata . . ind. 10” 526 6‘6 Aranyos-Marótb 520 8’1 435 8’°
Zalaba . . 102’ 540 6” Taszár . . . 532 907 4‘7 832
Ipoly-Pásató . 10’2 6«i 719 •Betekints őrh. 5” 9” ♦ 453 *840
Bél ... . 1108 *6 aj ♦729 Zsitva-Ujfalu . 547 92’ 502 85o
Szakállos . . 1121 630 74’ Verebély . . 6” 9’1 52« 9.6
Visk .... 11’7 ö45 8’3 Vajk .... 6i» ÍO04 536 928
Ipolyság . . érk. 11’4 706 82’ •Szí. Mihályúr 627 10” •545 i“
Ipolyság . . ind. 1208 710 84’ Mánya . . 6 »’ 10’1 554 10 00
Drégely-Palánk 12” 729 920 Kis-Mánya 6‘o 1037 550 1007
Ipoly-Vecze 1243» *741 *9’2 Zsitva -Födémes 649 104’ *608 1029
Dejtár . . , 1»‘ 759 9’0 Nagy-Surány . érk. 700 11“‘ 619 103Ó
B.-Gyarmat . 1 28 823 10>« . . ind. 707 11” 620 1046

•Báukeszi őrh. 7” 1117 .628 ,1056
Érsekújvár . . érk. 727 112’ 640 117Ö

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják. 
|X = gyorsvonat; • személyvonat.

•jelzettek feltételes megállás.

„Útmutató"leguj*b* JT". ™"etrend 

Nyitrai és Társa r. t. 
könyv-, papír- és zaneműkereakedésében Lován.

CAMPOLIN 
az ezidöszerint legjobbnak 
elismert vízhatlan börkenöcs

Mucden bérrnwüre u. m.: Cipő, 
sztjjak, lószerszámok etb. kitűnő 
eredménnyel h»sni»lh»tó.

A bőrt puhává, simulékonnyá 
ée teljesen Vízhatlanná testi.

Hasznáiatbnu nagyon takarékos, 
mert egyszeri bekenéssel a börnen-ü 
3 hétre is teljesen vithatlanná lesz. 
Probadoboz: 60 fiil. Elsőrangú referenzlák : 

beküldése után órjegy.ek Kívánatra 
bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN — 
vichatlan kenőcsgyár Oroszba 

(hars m.)
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JJal ezámu ház udvarral együtt
t y dov. l.-étöl bérbeadó. A házban 2 
szobs, 1 konyha és egy kamra, az udvaron 
szivattyús-kút vbd. Bővebb felvilágosítással 
a háztulajdonos szo'gáL

= Eladó —
5 drb. Spaléta, 5 drb. Jalousia ás egy 
tapetas ajtó eladó. Bővebbet e lap 

kiadóhivatalában, mks*.

Ki;

(d

Ipartestulet védnökségé alatt álló 

BÚTORCSARNOK 
és hitelszövetkezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagia, 12 eve fennáll 
felhívja a n. é. butorvásárló közönség figyelmét, a 

VIII., József-körut 28. (Bérkocsls-u. sarok;, valamint
IV. kér., Ferenciek tere 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 szakbizottság által felülvizsgált butorakbúl

Teljes lakásberendezéseket művészi 
~~ tervek szerint készítünk, 
minden darab jótállás mellett adatik el.

h? flanellek, szövött és flanellbarchetek.

L'
•*<  Kézimunka! Előny onida 1 $

s“ L/Tegérkeztek már

őszi újdonságod
az

k:
£< Angol costflmkelmék, blousszövetek. gyapjú- i

SZILÁRD JÓZSEF
divatáruházábrn 

k CÁLVIN PALOTA. Q_____ -
£ Pontos liszolíálás! Jutányos arak I kJ
ft -------------- -------------J

Jó ruhához jó szappant 
használjunk I

Finom fehérneműjének, drága 
lepedőinek, finom csipkéinek 
s hímzéseinek mosásához csak 
tiszta jó szappant használjon. 
Győződjön meg róla, hogy az 
igazán kitűnő szappan hasz
nálata milyen előnyös. A saját 
érdekében kérjük, hogy az 
összes sz»ppanok közül a leg
jobbat, a Schicht „Szarvas" 
mosószappant vásárolja. Az 
Ön háztartásában semmi sem 
olyan rossz, hogy azt közön
séges szappannal kvllene mos
nia. Mosson mindent Schícht- 
„Szarvas" mosószappannal, 
mert legnagyobb kiadóssága 
folytán a legolcsóbb szappan.

Eladó alma.
Vegyes fajalma, kézzel szedve, válo
gatva nagyobb mennyiségben kapható 
Dr. Kmoskó Béla ügyvédnél, Léván

Névjegyek 
Meghívók 
Eljegyzési kártyák

K
0

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

Nyitrai és Társa r. t.
könyvnyomdájában, — L é vá n.

X 2>OO< >-€3-0

NAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára LÉVÁN.
— Telefon szám: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljáta 
épült házamban nagy választékú

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

készséggel szolgálok.

■ Hazai gyártmányú gépek
HOFHERR és SCHRANTZ féle gőz

cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

= géoek és géprészek. =====

>00< - >0<3

00
unMi

u. m,

8
Motor kerestetik.

Használt de jó karban levő villamos 
egyenáramú 1|2 vagy 2 ló erejű

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

Mossunk csakis 
Schicht-szappannal!

A ruha kétszer olyan sokáig 
fog eltartani mint azelőtt és 
még akkor íb olyan lesz, mint
ha teljesen uj volna. A Sch'Cht 
„Szarvas" mosószappan nem
csak hogy a szennyet távo
lítja el, hanem konzerválja a 
szövetet és a színeknek uj 
fényt és uj kinézést kölcsö
nöz. Meggátolja, hogy a ruha 
a mosásnál összemenjen, vagy 
szétessék s ez annak tulajdo
ni*  ható, hogy ezen szappan 
hideg vizben is teljesen fel
oldódik és vele könnyen mos
hatunk. Ügyeljünk ai'chic**!  
névre és a Szarvas jegyre, 
mely minden darabon látható.
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„CL1MAX" i Pénzt f
nyersolajmotor. tAlCrlPÍt TTlPfH

Legolcsóbb, legbiitosabb Ozemerö. Versenyképes órak l (LA ILI 11 Hl UQ • 
Elsőrangú minőség. ________ Több ezer referencia.

Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelep

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

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

2282. sz.—kig. 911.

Árverési hirdetmény.
Újbánya szab. kir. r. t. város tanácsa ezennel köz

hírré teszi, hogy a város tulajdonát képező ug> nevezett 
feltöverdifiid bérbeadója iránt a2 árverést f évi október 
hó 16-án d. e. 10 orakor Újbányán a városház tanács

termében megtartja.
A bérlet tírtama 1911. évi november hó 1-től 1916. 

évi december hó 31-ig terjedő 6 év és 2 hónap.
A béltárgy kikiáltási ára évi 1046 kor. bér és ezen 

bértárgy utáni állami, községi és megyei adók téritménye.
Az árverés napjáig zárt Írásbeli ajánlatok is bead

hatók, melyekben tartozik ajánlattevő az általa felajánlott 
évi bér és járulékait számszerűen kitenni, bánaipénz. czi- 
mén a felajánlott bér 10 %-át az ajánlathoz csatolni, az 
ajánlatban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési fel
tételeket ismeri s magát azoknak mindenben aláveti, 
végül az ajánlat két tanú előtt aláírandó s 1 koronás 
bélyeggel ellátandó. Utó- és távirati, valamint elkésetten 
érkezett s hiányos ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az árverési és szerződési feltételek többi pontjai a 
hivatalos órák alatt a város polgármesterénél megtekint
hetők.

Újbányán, 1911. évi október hó 3.-án.
KOTIEBSEMIL

polgármester.
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Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktfbrrásokból beslzerzett 

faszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss CSemOQO- 
sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csems gearuinkat.
Közvetlen kávéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek!

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

lan kenőcs,
pcrtland és román czement 

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

DISZKOSZORUK,
fa- és érczkoporsók gyári áron!

Varrógépek
5 évi jótállásra.

Kern Testvérek
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. L É V A. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas- j| 
áruházunkat. n

Állandó raktárt tartunk legfinomabb nickel. alumi- K 
nium, email, öntött és lemez S

konyhaedényekből, I 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő- B 
ségű sajtolt lapát, tczél répavilla és répakitmelő, fejsze, K. 
csákány, kapaáiu. fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó E 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej- E 
gazdasági, bádogos- és kőmives-szerszámok épü- |' 
let és butorvasalások. olajozók, kenőszelencék, gép I 
szájak, szivattyúk, k< ndertömlők, tömitő anyagok, VÍZ- K 
mentes ponyvák, csigaíurók, kalapácsok, saluk, üllők, ® 
kereskedelmi öutvéuyek stb. vasczikkekből. ||

Legcélszerűbb löhbBzör csavart horg drótfonat- B 
kerítés és tüskés huzal raktár. H

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Ssivea megker esésre készséggel szolgálunk epecziális 

árajánlattal — Nagybari vételnél külön nján’at

Nyomatott Nyitrai ős Társa r. L gyoresajtóján Lévái).


