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F ■ KLŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR

V leányiskola felavatása.
Múlt hétfőn fényes ünnepséggel 

» stta fel dr. Kohl Medárd püspök az 
t kath. leányiskolát. Nem lehet ennél 
a lénynél az esemény puszta regisz
trálásával napirendre térnünk, nem 
c upán azért, mert alkalmat adott ne
künk arra, hogy a kath. egyház egyik 
főpapját és több kitűnőségét városunk
ban üdvözöljük, hanem azért, mert ez 
az üunepség újabb bizonyítékát szol
gáltatta Báthy László lévai prépost
plébános páratlan munkásságának, s 
újabb babérleveleket fűzött az ő el
évülhetetlen érdemeinek koszorújába.

Mintha a robogó vonaton ülnénk s 
úgy szemlélnők az ő alkotásait. Egy
más után vonulnak el lelki szemeink 
előtt az idők folyamán tett, egyháza, 
a város, a tan ügy iránt való meleg 
érdeklődést, kiapadhatatlan energiát 
tanúsító alkotásai. A lévai benszülött, 
ki ismerte a várost még akkor, ami
kor Báthy Lászlót lévai plébánossá 
kinevezték, tanúságot tehet arról a 
különbözeiről, mely az akkori s a jelen 
idők között fennáll. Alig vau közin
tézmény, mely az ő keze nyomát, ne 
viselné magán, sőt bátran mondhatjuk, 
egyházának felvirágzása egyedül és 
kizárólag az ő érdeme.

Régi és kedvenc tere a tanügy. 
Ezen a téren valóban megbecsülhetet
len szolgálatot tett a városnak, mely
ben ő előtte a leányoktatás úgyszólván 
elhagyatva volt, mert még az úri csa
ládok leányai is alig végeztek többet 
az elemi iskolánál. S anélkül, hogy 
hangzatos jelszavakkal telekürtölte 
volna a világot, most mint a mesebeli 
tündéipalota bontakozik ki előttünk a 
leányiskola szép és céljának teljesen 
megfelelő épülete, amelyet a semmiből 
varázsolt elő az ő törhetetlen buzgalma 
és kitartása.

Ha valamiért volt oka Báthy Lá z 
lónak köszönettel adózni Léva város 
polgárságának, úgy ezért kétszeresen 
megilleti őt a hála és köszönet, mert 
amikor ő tanulóleányainknak ezt az 
iskolát felállította, akkor egy olyan 
szükséglet ellátásáról gondoskodott 
amit Léva városa a saját erejéből ki
elégíteni képes nem lett volna.

Ebből kiindulva, ezért mi nem 
pusztán az iskola ünnepének, de meg 
alkotója dicséretének tartjuk a vasár 
napi iskola-felavatást s joggal mond
hatja a latin poétával; exegi monu
mentum aere perennius.

Sok nagy és nemes alkotása között 
ennek az iskolának léttsitése a legki
válóbb J ez képezi az általa létesített 
számos intézmény koronáját. A tauitó- 

Megjelen vasá'nap reggel.

Főmunkatársi Dr. KERSÉK JÁNOS.
■

ság, mely e napon egybe sereglett, bi
zonyára mélyen érezte lelkében, hogy 
nemesebb, önzetlenebb barátja nem 
volt még a magyar tanügynek, mint 
a lévai prépost-plébános, aki csendben, 
szinte észrevétlenül, a kultúrának oly 
szép és díszes palotát emelt.

Mindezen alkotásában Léva város 
értelmes közönségének megnyilatkozó 
áldozat készsége is hálára kötelez ben
nünket. És s;ivünkbe vésve őrizzük 
városunk egy nagyérdemű fiának nemes 
cselekedetét, ki a leányiskola felépíté
sét nagyarányú adományával segitette 
a buzgó alkotót a kivitelhez juttatni.

Nagyon természetes tehát, hogy az 
ünneplő közönség figyelme, szeretete 
őfelé fordult e napon, mert ragaszko
dásunk középpontjában ő állott. És 
Léva város közönsége nem csupán a 
leányiskola felavatását ünnepelte, ha
nem az ünneplés szólt egyúttal az is
kola nemesszivü alkotójának, ki felül
emelkedve a sivár, mindennapi élet 
vásári zaján, olyan intézménnyel aján
dékozta meg városunkat, amelynek ál
dását a jövő nemzedék fogja érezni s 
megteremtőjét hálás kegyelettel fogja 
emlegetni.

Mi is készséggel veszünk részt az 
ünneplésben s elismerésünk zászlaját 
a legnagyobb örömmel hajtjuk meg 
előtte abban a reményben, hogy tett
ereje, városunk iránti meleg érdeklő
dése még sok-sok nemes alkotással 
fogja gazdagítani a jövendőt.

Tanítói közgyűlés és a zárda 
megaidása.

Városunk -. kei. múltban két tekinté
lyes egyesület közgyű égének volt színhelye. 
Folyó évi szeptember hó 17.-én a F. M. 
K. E. tartotta meg a városháza nagytermé
ben maradandó emu tt közgyűlését. E hó 
9.-én pedig ugyanott folyt le a „Léva-vidéki 
róm. katb. népnevei < egyesületéinek köz
gyű ese, amely úgy ártalmas tárgysorozatá
nál, mint impozáns l .togatottságáuál fogva 
kiváló és elsőrendű helyet foglal el az 
egyesületnek város kban és a vidéken 
eddig tartott kö -yíí seiuek szép sorában.

Ezen körgy i. ési k érdekességét fokozza, 
hogy áron Kohl -le -rd püspök ia résztvett, 
aki e hó 8.-án, este • hét órai vonattal 

I érkezeit Lévára. A v-suti ál'omáson a r. katb. 
iskolaszék tagjai 'áh a magas vendéget, 
akit a hitközség .evében Bődoyh Lajos 
polgármester, mint az iskolaszéknek világi 
elnöke, — üdvözölt

Másnap, » hó í. én, reggel a püspök 
csendes misét mondott, amely alatt a po- 
gán leányiskola ni vendékeinek gyönyörű 
éneke emelte a jeleuvoit nagyszámú kö.ön- 
ség áhitatá’.

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

A LAP KIADÓJA : NYITRAI ŐS TÁRSA r. t.

Mise után 10 órakor vette kezdetét a 
közgyűlés, melyen a püspökön kivül meg
jelentek : Guesvenitz Vilmos, az esztergomi 
érseki tanítóképző igazgatója és iöegyház- 
megyei helyettes fötanfeiügyelö, — 'lomcsá- 
nyi János, kir. tanfelügyelő, — a tanitó- 
képzc-intézet tanári kara és növendékei, — 
Gróf Mihály fővárosi tanító, a keresztény 
tanitók orsz. egyesülete igazgatóságának 
kiküldöttje,— Cserny József fővárosi tanitó, 
a „Keresztény Tanító**,  felelős szerkesztője ; 
— továbbá képviselve voltak : a fögimn. 
tanári kara, a város összes felekezeteinek 
tanítótestületei, — a Barsmegyei Általános 
Tanitóegylet Véyh István elnök által. Az 
egyesület egyházi és világi tagjai majdnem 
teljes számban, sok tanügybarát éa a tanügy 
iránt érdeklődő közönségből annyian voltak 
ott, hogy a városház nagyterme zsúfolásig 
megtelt.

Báthy László elnök megnyitó beszédé
ben örömmel adván kifejezést a népoktatás 
nagyfokú haladása felett, egyúttal behatóan 
ismertette a veszélyes uj irányzatnak esz
méit, ame'yek h't, erkölcs, tekintély és 
Isten nélkül ki akarják küszöbölni az 
iskolából a valláserkölcsös oktatást. Ezek a 
tünetek, melyek Európa legtöbb országában 
el vannak terjedve, — sajnos — már ná
lunk is kezdenek tért hódítani. Azonban 
nagy megnyugvással konstatálja, hogy az 
uj eszmék az egyesületben nem találnak 
talajra, mert az egyesülőt körei egyenkint 
és összesen — hívek maradván eddigi 
működésükhöz — az uj áramlattal szemben 
továbbra is a valláserkölcsös nevelést éa 
tanítást határozták el megtartani iskoláik
ban. Amidőn még felemlítette azon körül
ményt, hogy ez az első eset, hogy az egye*  
sülét közgyűlésén a püspök is résztvesz, — 
melegen üdvözölvén a püspököt, a gyűlés
nek illusztris vendégeit s az összes jelen
voltakat, — a gyűúst megnyitotta. Indítvá
nyára a közgyűlés táviratilag üdvözölte a 
hercegprímást és Zichy János kultusz
minisztert.

Kohl Medárd püspök rendkívül szép és 
a sziveket elragadó besaédében reflektált az 
elnök üdvözlő szavaira és a tanitók magasz
tos hivatását vázolváu, arra kéri a tanító
ságot, bogy eszményi felfogás, kiváló hiva
tásának tadata és a gyermekeknek szeretete 
töltse be szivét. Működésében pedig szol
gáljon i eki például as isteni Megváltó, as 
első tanitó.

A főegyházmegyei helyettes főtanfelű- 
gyelö, Guzsvenitz Vilmos rámutatván a ne
velés és oktatás terén megnyilvánuló újabb 
irányzat káros voltára, — figyelmezteti as 
egyesület tagjait, hogy a jövőben is ama 
saép kötelesség vár reájuk, amely a« uj 

* esimék ellen küzdve, — a nemzeti múltat 
! van hivatva ápolni.

Tomcsányi János kir. tanfelügyelő meg
köszönvén a szives fogadtatást, kijelentette, 
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hogy • gyűlésen nem tekinti magit ven
dégnek ; mert ö valláskülönbség nélkUl 
együtt akar dolgozni a vármegye összes 
tanítóságával, amely vallásosan éa haza
fiasán végzi munkáját a eaért arra kéri a 
püspököt, hogy eat a tanítóságot fogadja 
szeretedébe éa a biboroa hercegprímásnál 
eszközölje ki számára a kegyea pártfogást.

Amidőn még Gróf Mihály a kereaatény 
tanítók oraa. aaövetaége nevében üdvözölte 
a kösgyűlést, — aa elnök sajnálattal tu
datta, bogy Gtőcte Saroltának a napirendre 
kitűzött előadása váratlanul közbejött aka
dály miatt elmarad. Helyette Cserny József 
nagyhatású beszédben fejtegette a Keresz
tény Tanítók Országos Egyesülő-ének cé'- 
ját. Ez az egyesület arra van hivatva, hogy 
a szabadgondolkodók által vallott romboló 
eszmék terjedését meggátolja éa bátor ki
tartással küzdjön ellenük. Ezt azonban caak 
úgy és akkor teljesítheti eredménnyel, ha 
munkájában a tanítóság erkölcsileg és anya
gilag támogatni fogja. Határozati javaslatot 
terjesztett a köigyüiéshez, amelyben arra 
kéri, hogy lépjen be a Keresztény Tanítók 
Oraz. Egyesületébe és a körök tagjait ia 
egyénenkint buzdítsa a belépésre. A köz
gyűlés a javaslatot egyhangúlag e'fogadta.

A tárgysorozatnak kővetkező számát 
Boros Rudolf budapesti nöipariskolai rajz
tanárnak „A modern rajsoktatás* 1 ról tartott 
előadása képezte. A jeles tanár gyakorlati
lag is iliusstrált s általános érdeklődést 
keltett, valóban ssaksierü előadása lépésről- 
lépésre feltüntette a rajanak az elemi isko
lában való tanítását.

As egyesületnek a múlt év folyamán 
elhunyt tagjai közül dr. Czobor Vilmos vá- 
mosladányi esperes és kerületi tanfelügyelő 
felett Jarots Ferenc, as egyesület társel
nöke, — Veszély István barsbessenyői és 
Lisiy János lédeci tanitók felett Ghimeesy 
János, az egyesület titkára tartottak emlék- 
besaédet.

A pénztári jelentés felolvasása után a 
közgyűlés Sárhegyi János pénstárnoknak 
megadta a felmentvényt.

A jövő évi közgyűlés helyéül Verebély 
jelöltetett ki.

Végül a közgyűlés egyhangúlag magáévá 
tette Tokody Istvánnak a tanítók anyagi hely
zetének javitására vonatkozó — a keresztény 
tanitók orss. szövetsége által határozottan 
körvonalazott indítványát s ennek kapcsán 
táviratilag üdvöaölte Giewein Sándor ország
gyűlési képviselőt, mint a tanítóság igaz 
barátját.

A napirend letárgyaltatván, a közgyűlés 
a himnusz eléneklésével fejeztetett be.

Megemlitendönek tartom, hogy a köz
gyűlés napján a városháza tanácstermében 
a budapesti iskoláknak a külföldön is ki
állított és nagy elismerésben részesült raj
zaiból és a lévsi irg. nővérek intézetének 
növendékei által készített rajzokból csinos 
kiállítás volt, amelyet egész nap élénk ér
deklődéssel látogattak.

•
A lefolyt közgyűlést megható ünnepség 

követte. A gyü'ésröl a jelenvoltak as irg. 
nővérek intézetébe vonultak, hogy részi 
vegyenek az intézet uj épü etének meg- 
áldáiában.

Az intézet udvarán az elemi, a tágas, 
uj tornateremben pedig a polg. leányis
kola növendékei ünnepi öltözetben várták a 
püspököt, aki a nővérek sorfala között ment 
be az intézet udvarába s onnan a tornate
rembe, ahol a püspököt a nők díszes cso
portja — közte az izr. nőegylet kiküldöttei 
— és a növendékek várták, akik belépése
kor kedves üdvös ö dallal fogadták. Majd 
Moravek Margit, polg. iskolai Hl. oszt, 
növendék szép és megható beszédet inté
zett hozzá.

A püspök sz iskola fontosságának kör
vonalazása után bálás elismerését fejezte ki 
mindazoknak, akik az uj épületet létesítet

ték s annak fenntartásáról gondoskodnak. 
Esek ; a kath. vallásalap, Léva város kath. 
közönsége, as irg. nővérek, as e célra 
gyűjtött összeggel, egy szomszéd kösségbeli 
p'ébánoa, aki a régi emelet felépítésére köl
csön adott összeg évi kamatairól mondott le 
és mások, öizinte köszönetét nyilvánította 
Báthy László prépostnak, akié a föérdem, 
hogy nemcsak az uj épület, hanem az irg. 
nővérek díszes iskolája fennáll. A püspök 
a prépost iránt kifejezett elismerésével való
ban Léva város közönségének báláját is méltó
képpen tolmácsolta. Az intézetben működő 
nővéreknek erőt és kitartást kívánt a püs
pök további működésükhöz s hogy ezt 
eredményteljesen végezhessék, arra kérte a 
város műveltlelkű hölgyeit, hogy a tanító
nőket munkájukban támogassák, hogy igy 
az intézet legyen a város szebb jövőjének 
záloga és büszkén hirdesse a haladó város
nak dicsőségét.

A himnusz eléneklése után a püspök 
megáldotta az uj épületnek összes helyisé
geit. As uj épületben a termek száma hu
szonöt s úgy ezek, mint az isko'a céljaira 
szolgáló egyéb helyiségek a legmodernebb 
alakban építtettek fel és a kor kívánalma
inak megfelelő módon — ciinnal és ízléssel 
— vannak felszerelve és berendezve.

A megáldás végeztével a nöegyietnek 
szásztagú küldöttsége tisztelgett a püspök
nél. A küldöttségben, amilyet a püspök a 
plébánián fogadott, — városunk hölgyei 
valláskülönbség nélkül vettek részt. A kül
döttség szónoka : Bobok Mária forró köszö
netét mondott a püspöknek azon kegyes
ségéért, hogy as uj épületet, amely a kul
túrának évtizedeken át csak szerény hajléka 
volt s ma a városnak fényes palotája, — 
megáldani méltórtatott.

A püspök szeretetteljesen válaszolt a 
beszédre és biztosította a küldöttséget, hogy 
Léva városa a jövőben is számíthat jóaka- 
ratu támogatására.

T ARC A.

Krisztus-kép a falon.
Kis szobám falán, bol érfed annyit a*rtam,
8 fekete bánatról sok fehér dalt iitam, 
Egy Kriaa’üb-kép fügu, a tekinteti bús, 
Szép, márT^uyhomloka toriak ostor ú *,  
A saotnei, mint a d*rült  égbolt, kékek 
8 szelíden rámnéznek, akármerre lépek.

8 m'ntba szólna hozzám, amint felém fordul: 
Tudok fiam, tudok sötét bánatodról 
Felssakgatott szived feledést uer«>s, 
De én mégis mondom, hogy szeress, sr. ress 
A ragyogó kön) csepp, mely piliádou reá'két, 
Megaranyosza majd szomorú kereszted.

De szirtin, a vérző, kerélyen fe'jajdul
Mélabús refrénként visszakérő jajtul: 
Uram, bár te vagy aa örök szeretet, 
Nem érted mtg soha az éu szivemet. 
Egyformán szere ss te e fildön mindenkit, 
Éu egyet szerettem, —- soha többet senkit.

}(ersék János-

Gyermek-álmok.
Irta : Farkamé Sípos Erzsi. 

Folytatta.

Valami mégis összehozott akaratlanul 
ia, — valami, amit und a kettőn nagyon 
szerettünk, z ei a valami: a könyv volt. Az 
ö könyvei nem voltak valami érdekesek. 
Ugyan melyik tizenhét éves leányt érdekelne 
például a Kant — Lsplace-féle elmélet ? 
Vergilius? Homeros ? Spencer? Fiámmá- 
non? stb, A theologus olyan élvezetesen 

tudta előadni eme különben igen száraz 
dolgokat, hegy igszán örömmel hallgattam. 
Este a kis kertünkben ülve a Saturnus 
deklinációját magyarázta, amit, őszintén 
szólva, nagyon nehezen tudtam megérteni. 
Nem is szégyen em bevallani, hogy a csil
lagrendszert még most sem értem.

Ha a csillagos eget nézem, — pedig 
néha éjfélig is gyönyörködöm benne, még 
ma is — esik imádkozni tudok.

Margit nővéremet láthatólag igen bosz- 
azantotta, hogy Józsi — igy hívták unoka
bátyánkat — most velem többet foglalko
zó't, mint vele. Nem is tudta sokáig magába 
fojtani.

Egy este, mikor lefeküdtünk — ha 
valami baja volt velem, rendesen ilyenkor 
szokta kitálalni — kitört a bosszúság 
belőle.

Ne gondoljam ám, hogy Józsi engem 
jobban szeret, mint őt, mert neki az első 
napokban megmondotta, hogy engem oko
sabbnak gondolt. Aztán meg szép sem 
vagyok.

A bajam mindig kócos, mint a kender. 
A homlokom alacsony. Olyan vézna vagyok, 
mint egy makaróni-fúró. Az orrom ? No 
arról nem is érdemes beszélni, (smint, hogy 
igaz io I) Az ajkam nem elég szabályos. 
Csak egy volna szép rajtam, a szemem; de 
az meg nem elég kifejezésteli, (ami, tekintve 
korlátoltságomat, nem is volt csoda.) Nem 
is csoda, ha még nem volt udvarlóm, talán 
nem ii lesi sóba, (No de ilyet I)

Meg voltam győződve, hogy mindezt 
nem rosssakaratból mondta; hanem csak 
egy kis kárörömből; de mégis rosszul esett. 
Már épen válaszolni akartam, e pillanatban 
válaszolt helyettem más.

Gyönyörű holdvilágos éjjel volt. A 
spaléltát nyitva hagytuk, úgy szintén a 
belső ablakokat is. Soha nem felejtem el, 
hogy milyen örömmel töltött el, amint hal
kan megzendült ablakunk alatt az első éj
jeli íme, ami, hogy nekem szólt, tudhat
tam onnan, mert az én nótámmal kezdtek.

Soha sem tudtam meg, ki adta az első 
éjjeli zenét. Talán az a csinos barna fiú, 
akivel az első majálison az első csárdást és 
a második négyest táncoltam. Meg ma s, 
ha c<gány-zenét hallok, mintha valahonnan 
nagyon messairől halkan a iülembe csendülne 
az egyrzerü mátravidéki palóc-nóta:

.Álmomba az éjszaka,
Mást öleltél karodba.1*

Margit epésen jegyezte meg, hogy 
ilyen közönséges paraszt-nóta is csak nekem 
tetethetik.

Józsi pár nap mu.va elment, szent lett 
a béke köztünk,

A csomagolásnál Józsinak én segitettem. 
Úgy láttam, igen izgatott volt; mintha va
lamit iziretett volna mondani; de még sem 
szólt. Mikor nevelőanyám bejött, áthivta őt 
az ebédlőbe.

Nem lettem volna Éva leánya, ha a kí
váncsiság erőt nem vett volna rajtam. Akkor 
hallgatóit*m  élelmien eltizör és utoljára
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♦
A kettős ünnepi aktus után a városi 

szálloda színháztermében 150 teríték ü, jól 
sikerült táreasebéd volt, amelynek kedé
lyességét a szebbnél-szebb felköBzöntöknek 
hosszú sora fűszerezte. Az első felköszöntö- 
ben a püspök a királyt éltette. — Köveskuti 
JeDö a püspökre, — Lzkner László, a lévai 
uradalomnak volt főpénztárra az irg. nő
vérek intézetének szép jövőre, — Tokody 
látván Guzsvenitz V.lmos és Tomcsányi 
János tanfelügyelőkre, — Kriek Jenő Guzr- 
venitz Vilmosra s ez Köveskuti Jenőre és 
Kriek Jenőre, — Báthy László Boros Ru
dolf ób Cserny József előadókra, — Bódogh 
Lajos a város nevében a püspökre ób Báthy 
Lászlóra, — Jaross Ferenc a más vallásuak 
képviselőire és a felekezetek közötti szép 
egyetértésre, — Liebertnann Jakab a püs
pökre és a prépostra, — Tokody István 
Kriek Jenőre, — Gróf Mihály Tomcsányiné, 
Czukrász Rózára és a hölgyekre, — Tom- 
ceányi János az irgalmas nővérekre emelték 
poharukat.

A vidám ebédnek 3 óra után vége 
szakadt, mert a püspök és a vidékiek közűi 
a legtöbben a 3 óra 45 perckor induló 
vonathoz sietve — szivükben igen kedves 
emlékekkel — elhagyták városunkat.

J. F.

Ügyvédek gyűlése.

Az országos ügyvédrzövelség barsi 
osztálya ma egy hete, 1911. évi október hó 
H. napján tartotta őszi közgyűlését Léván, 
a városháza nagytermében.

Az ügyvédi kar Aranyom maró', Vere
bély, Újbányáról csaknem teljes számban 
megje'eot. És pedig Láváról: dr. Balog 
Sándor, Csekey Vilmos, Huberth Vilmos, 
dr. Kersék János, dr. Kiéin J’kab, dr. 
Kmoskó Béla, dr. Laufer Otzkár, Levatich 
Gusztáv, dr. Robonyi Gyula, dr. Steiner 
Oszkár, dr. Szilárd Samu, dr. Tóth Sándor, 
dr. Vlcsek Ferenc, dr. Weisz Lipót, Ara-

■ i i . t  ------------

Bár igen halkan be.zélt, azért igen jól 
megértettem Józsi minden szavát.

— Édes Ella néném, mielőtt távoznám, 
egy vallomással tartozom magának. El Bös- 
két szeretem és fe'eségül akarom venni.

Édes anyám az ö szokott, szelíd hang
ján válaszolt.

— Képzelődő!, édes fi m, ez nem 
szerelem, csak a fiatal-kor egy hirtelen 
fellobbanást, szalmaláng. Mit is szeretnél 
rajta, hisszen tele van hibával.

— En még a hibáit is szeretem. És, 
hogy ez az érzés nem sza:ma'áng, azt én 
érzem és tudom.

— És Böske ? szeret ő is téged ?
Böske ott állt a csukott ajtó mögött. 

Amit e pillanatban éreztem, minden volt 
inkább, mint szerelem.

Úgy látszik, tudta, ezt Józsi is, mert 
nem válaszolt.

— Lá'od, édes fiam, — szólt anyam 
nagyon komoyan, — mi'yen meggondolat
lan lépést akarsz tenni. És arra nem 
gondoltá1, hogy rokonok vagytok, az ilyen 
házasság nem igen szokott boldog lenni, 
í-a, hogy biztos szép jövőt akarsz eldobni 
#?y bizonytalanért. Itt van intő példának 
* döBke és Margit édes apja, a szegény 
Fali Lásd, ő is mint bencéstanárjelölt 
hsgyta ott a fényesnek ígérkező pá’yát. He 
nem is kisérte Isten áldása, mert alig pár 
év múlva meghalt. Te csak menj, édes 

folytasd tanulmányaidat; Böskét pedig 
felejtsd el.

nyosmarótról: dr. Ardó Sándor, dr. Lányi 
^yula, dr. Pongrácz József, Raechmann 
lámáé, dr. Török Mór, Vincze Gyula, dr. 
wuj* *6 Jenö> dr. Weisz Zsigmond, dr. 1 
VVildman Jenő, dr. Znamenák István. Gt- 
ranvezekényröl: Mocsy Lajos. Újbányáról: 
Dr. Balbach Bé a, dr. Stefáo Gyula. Vere- 

lyröl . dr. Adler Gyula, dr. Demény 
Gyula, dr. Grosman 11 nrik, dr. Kovács 
Ernő.

Az értekezletet Leva'ich Gusztáv elnök 
megnyitván, üdvözölte a kar tagjait. Ezután 
a napirend előtt Ceékey Vilmos kért szót 
e meleg szavakkal emlékezett meg az el
nöknek, Levatich Gusztávnak 40 éves 
ügyvédi jubileumáról s a I özgyülés nevében 
üdvözölte ; amit Levatich Gusztáv megha
tottságtól remegő hangon köszönt meg. 
L határozta Vince Gyula indítványára, hogy 
a pozsonyi ügyvédi kamara elnökét udvari 
tanácsossá történt kineveztetése alkalmától 
üdvözli. Majd dr. Lányi Gyula tikár és 
előadó előterjesztette a nap rendet, java
solván, h< gy miután az ügyvédeknek ügy
rendjük nincs, annak megalkotásával az 
ügyész bízassák meg. A közgyűlés ezt 
elfogadta.

Vincre Gyula előterjesztette, hogy 
Nyitra még nem csatlakozott az ügyvéd
szövetséghez, kéri, hogy a barsiak hassanak 
közre, hogy a szövetség ott ie mihamarább 
megalakuljon. Az értekezlet nem hozott e 
tárgyban határozatot, mivel más törvényha
tóság területére nem akarja működését 
kiterjeazten1. Ellenben a szövetségbe be 
ntm lépett öt kartársat felkérni rendelte.

Ezután az előadó előadta, hogy Bars- 
váim gye körjegyzői egyesülete hajlandónak 
nyilatkozik a mi gánmunkalatokat meg
szüntetni, ami á fal az ügyvédek munkája 
gyarapodnék, ha a törvény hatóság a mos
tani 1600 koronás törzsi zetést 1600 koro 
náról 2400 koronára emoli 1 Az értekezlet 
örömmel fogadta ezt a bejelentést s kész
nek nyilatkozott a jegyzőket megérdemelt 
magasabb fizetés elérésében támogatni. En
nek előkészitése és keresztülvitelére Levt- 
tich Gusztáv, Vince Gyula, dr. Kmoskó 
Béla, Huberth Vilmos, dr. Belica Pál, 
Rascbmann Tamás és dr. Lányi Gyula ta
gokból álló bizottságot küldött ki.

Majd nagyobb vita után az ügyvédi 
díjszabást alkottok meg s kö.elezövé tették,

— Köszönöm, édes néni, sz.ves jó 
tanácsát, tanulni ugyan fogok, de felej
teni nem.

A búcsú részemről is elég érzékeny 
volt, tudtam, hogy dós anyám után az 
egyetlen rokonomat veszítettem el őrösre.

Két év múlva átutaztában egy rövid 
félórára meglá'ogatoit még minket, akkor 
már egy nagyobb városban hitoktató volt. 
Lgy látszik, még nem tanult meg felejteni, 
mert a lakkozás igen hideg volt; mert 
hissea nincs könnyebb mint kedvesnek és 
barátságosnak lenni, egy előttünk teljesen 
közönyös ember iránt. Lehet, az is lehetett 
az oaa, hogy engem igen különös foglalko
zás közepett talált. Uj yanis cigarettát ké- 
szite'.tem „valakinek". A barna és szürke 
szempár egy pillanatra ös zeviilant; de 
aztán igen nyugodt in ársalogtak az időjá- 
járásró', (hogy milyen láládatos téma ma
rad az is 1.) Azóta nem is láttam többe*.

Édes jó anyám suba sem mondta el 
nekem a Józsi vallomást, úgy látszik, nem 
tartotta szüks -*ge  s-teS. Pedig nemcsak 
anyám volt, hanem barátnőm is. Nekem 
nem volt semmi titkom előtte. Ma ie, ha 
va'ami rosszat akarót tenni, eszembe jön
nek as ö jó tanácsai.

nA« isten ifgyon ® 80 i <*e nein 
azért” mindig a templomba járnod; mert, 
hogy is mondotta csak Fa'k : Imádkoztunk 
annyiszor, ahányszor c ,k szükségét érezzük 
hogy bénáinkét feltárjuk a M.ndenható 
előtt; egyebekben pedig viselkedjünk úgy 

hogy minden ügyvéd szigorúan eaen újon
nan megállapított díjszabás szerint fogja 
felszámítani költségeit. A díjszabás kinyo- 
mattatik s minden ügyvédi irodában kifüg
gesztetek. A díj felszámítása kötelező, az 
ez ellen vétőket az ügyész figyelemmel 
köteles kisírni a feljelenteni. Egyúttal fel
kéri az aranyosmaróti kartársakat, hogy a 
kir. törvényszék elnökénél járjanak közbe, 
bogy a törvényszék területén a bíróságokat 
ezen díjszabás egy ön’e ü alkalmazására kérje.

Végül az előadó inditványára köszöne
tét szavazott a közgyűlés a városi tanács
nak a nagyterem átengedéséért.

A gyűlés befejeztével barátságos ebédre 
gyűltek össze az ügyvedek, amelyen ven
dégül tisztelték a lévai kir. járásbíróság 
birá.t is. Az ebédeu, mely Fertikó konyhá
ját dicsérte, mindvégig a legkedélyesebb 
hangulat uralkodott, A harmad k fogásnál 
Levatich Gusztáv elnök emelkedett szólásra 
és meleg szavakkal ürített poharat a Lé
vára összegyűlt kartársak egészségére. Es 
után dr. Kersék János ügyvéd keresetlen, 
szívből jövő beszédben emlékevett meg 
Levatich Gusztáv elnök 40-éves ügyvédi 
működéséről, ki nemcsak a polgári pályán 
nyerte meg kartársai szeretetét és bizalmát, 
de a város és vármegye közéletében is 
mindig lelkes harcosa volt a közügynek s 
mint gondos családapa példány fi épül szol
gálhat mindeneknek. A bírák nevében 
Pogány Virgil üdvözölte a jubilánst a tőle 
megszokott ékesszólással. Levatich Gusztáv 
hálásán köszönte meg a kartársak részéről 
megnyilatkozott szeretetet. Majd Ardá Sán
dor és még mások szép felköszöntőkkel 
fűszerezték az ebéd hangulatát.

Cigányzene és pezsgődurrogás között 
a késő esti órákig maradt együtt a társaság.

Különfélék.
— A hercegprímás jubileuma. E 

bó 27-én lesz húsz éve annak, hogy Üiinor 
János bíboros hercegprímás halálával meg
üresedett esztergomi érseki méltóságra Va- 
»zary Kolos akkori pannonhalmi tőapátot 
nevezték ki. A nyolcvan éves egyházfeje
delem ezen jubileumát budavári palotájában 
a legnagyobb csendben és visszavonultság- 
ban fogja megünnepelni.

hogy sz Isten ne csak akkor legyen ve
lünk megelégedve, ba a templomban térde
lünk, hanem mindenkor.**

•
„Nincs valami megnyugtatóbb és fel- 

emelöbb, mint mindennap azzal a tudattal 
hajtani álomra fejünket, hogy kötelessége
inket híven teljesítettük.**

•
„Ha az emberekben nem akarunk csa

lódni, ne várjunk tőlük semmit és iparkod
junk mindazt önmagunkban fellelni, amit 
tőlük várunk.**

♦
„Ha közönséges emberek nem szeret

nek, örülj neki, jele, hogy te nem vagy az.**
*

„Ha társadalmi életet akarsz élni, elő
ször tanulj meg hazudni.**

„Amit az uradnak talán nem tudnál 
megbocsájtani, a gyermekeid apjának, kell, 
hogy megbocsásd.*

*
„Ne ítéld szigorúan embertársaidat, 

hiszen ha elfogulatlan bírája vagy önmagad
nak, as ö hibáikat többé-kevesebbé önma
gadban feltalálod.*

•
„Az értékes ember olyan, mint egy jó 

könyv, minél többet olvassuk, annál jobban 
szeretjük.**
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— Találkozás 35 óv után A lévai 
tanitóképiő-in téretnek ason növendékei, akik 
1876.-ban kerültek ki a képiöböl, folyó hó 
12 -én ulúlkoióra jöttek össse Lévén. A 
25 iskolatArs köaül tizen jelentek meg. 
Tizenegy időközben meghalt. Négyen pedig 
akadályozva voltak az eljövetelben. A ked
vez találkozón rézztvettek : Mazztich Jóssef, 
Rákoakerezzturról (Pestmezye), Tóth Lajos, 
Nagvsallóbói, Kerner Ignác, Községről, 
Duben Lukácz, Bélapatakról (Nyitrauiegye), 
Süttö Gerzzon, Hontfüzezgyarmatról, Halják 
Jánoz Gsr.tnújfaluról, Tuka Antal, Selmec
bányáról, Torma Jánoz. Szalkzzentmártonról 
(Peztm.), Brcdnyánzzky Dezső, Bicefaluról 
(Hontm), Bobácz Ödön, Clarkról (Hontm.), 
Az egybegyűltek már as előző estét is ke
délyesen éa a régi kedves emli keket fel
újítva töltötték el a városi szálloda étter
mében. — 12.-én, reggel, 9 órakor szentmi
sét hallgattak, amelyet Báthy László prépost 
végzett. Mise után kivonultak a ref. teme
tőbe, ahol megboldogult igazgatójuk, Szabó 
Lajos sírjánál társai nevében Tuka Antal 
megható beszédben rótta le as ÖBzinte ke
gyelet adóját. Beszéde keretében kifejtette, 
hogy a tanáraik iránt tartozó hálájuknak 
pedig as életben azzal iparkodtak legmél
tóbban kifejezést adni, hogy működésűkkel 
megmutatták, miszerint a tanáraik által elve
tett jó mag fogékony talajra talált szive
ikben, — egy sem veszett el közüiök ; 
mindnyájan megtették az Isten, a hasa a a 
társadalom iránti kötelességüket ; o yan 
vallásos és hazafias szellemben nevetés a 
gondjaikra bízott sok ezer gyermeket, ami
lyenben egykor őket forrón szeretett taná
raik részesítették. — Az uj tanítóképző 
megtekintése után tisztelegtek Holló Sán
dornál, aki tanárul volt. Délben a városi 
asáliodába társasebédre jöttek össze, ame
lyen tanáraik közül Holló Sándor és dr. 
Halasy Kálmán, — továbbá ; Báthy Láss ó, 
Svarba József, Forgics Mihály, Pásztor 
Elek és Jaross Ferenc vettek réizt, mint 
vendégek. Macskásig Sándor és Bazár Ká 
roly, akik szintén tanáraik voltak s akiket 
táviratilag üdvözöltek, — szívélyes üdvöz
letük nyilvánítása mellett — Jövetben men
tették ki elmaradásukat. Az ebéd, amely 
alatt Tuka Antal volt tanáraikra — Holló 
Sándor a találkozón résztvevőkbe, — Du
ben Lukács a prépostra és a többi vendé
gekre mondottak felköszöntöket, — a leg
vidámabb hangulatban folyt le. Hűljék Já
nos indítványára az iskolatának 55 koro
nával járultak a Barsmegyei Tanitók Há
zában Szabó Lajos volt igazgatójuk nevére 
létesítendő alapitványhor. Ebéd után a 
vendégekkel együtt lefmyl épestettek ma
gukat és elhatároztál, hogy ö év múlva 
ismét összejönnek. A találkozás öiömteljes 
napja bizonyára fe ejthotetlen és kedves 
emlékek nyomát véste az immár e-
gedett iskola<ársak rzivébe.

— Esküvők. Dr. Horváth József, Új
bánya város tiszti orvosa f. hó 2-án házas
ságot kötött Becsek Érzékével, Bocrek 
Károly újbányái kir. járá-biró kedves eá- 
nyával. — Haay Káioy, a ku-tapoloi vas
gyár tiszív velője 1. hó 24 én tartja eskü
vőjét B-rscsekén, Bgbánszky János barscse- 
kei tanitónak kedves leányává1, Vilmával.

— Közgyűlés. A L -vai Sport-egylet 
f. bó 17-én, délután 5 órakor a kaszinó he
lyiségeiben rendkívül közgyűlést tart, ame
lyet as igMgató-válasz oúuyn.k gyűlése 
előz meg. A kösgyülés tárgyai: 1. E nöki 
jelentés. 2, Léva város képvi*előtestü.ete  
átiratának megvitatása a sportte'eppel szom
szédos főgimnáziumi játszótér tárgyában. 3. 
Egyéb indítványok.

— Gyásshir. öminte részvéttel emlé
kezünk meg következő sorainkban egy igen 
kedves és derék öreg urnák elhunytéról. 
Idősb Pétery Lajos, nyug. m. kir. postames
ter az emberi kor elérhető határán, munkás 
életének 92-ik, boldog házasságának 57-ik 
évében, f. hó 9-cn, ejjel 1 érakor rövid 
szenvedés után Nagysal óban meghalt. A 
széles körben általánosan tisztelt aggastyán 
halála nemoaak nejét, gyermekeit, unokáit 
és a rokonságot ejtette mély gyászba, ha
nem igaz részvétet keltett ismerősei között 
is. A megbo'dogultnak hűlt tetemeit e hó 
ll-én, d. u. két órakor a ref. egyház szer

tartása szerint a nagysallói ref. sirkertben 
helyezték örök nyugalomra. Áldás és béke 
porain !

- Arcképes Igszolvanyok érvényesítése- A M. 
Á. V. igazgatósága tigyolnteztati az érdekelteket, hogy 
aa áll mi és törvén/batóeági tisztviselők, a községi és 
körjegyzők, a rendezett tanácsú városok tisztviselői, a 
nem állami tauszemélyzeti és törvényhatósági nyugdi
jatok íéláru jegy váltására jogosító arcképes évi iga
zolványai a jövő 1912. évre leendő érvényesít™ végitt 
a m kir. államvasutak igazgatóságához (Budapest, 
Audrássy-ut 73- 76. ss.) már beküldhetők, legkésőbb 
azonban december hó 31.-ig okvetlenül beküldendők. 
Azoknak az igényjogosultaknak, kiknek a folyó *”bu“ 
arcképes évi igazolványuk még uem volt, a jövő 1V1Z. 
évre azonban ilyen igazolványt szerezni kívánnak, aa 
igazolvány kiállítását ugyatcsak a fanljelzatt időben 
ksll kérelmezniük.

— As irodatiszti állás betöltése. 
Fogler Lsjos halálával a városáéi uegüre- 
sedvén az irodatiezti állás, erre a város 
pályázatot hirdetett, amelynek — mint ezt 
már lapunk előző számában jeleztük az 
volt as eredménye, hogy összesen öt pá
lyázó nyújtotta be pályázati kérvényét. A 
város képviselötes’ü ete e hó 10 én ejtette 
meg a választást, amelyen a pályázók közül 
szótöbbséggel Tóth Antal ügyvédi Írnok vá
lasztatott meg, akit a polgármester szép 
szavakkal üdvözö vén, nyomban le is tette 
a hivatalos esküt.

_  Halálozás. Mészáros Tibor dr. 
földbirtokos, Hontvarmegyének volt tb. 
saolgabirója, f. hó 11-én, hosszas szenvedés 
után 33 éves korában Budapesten meghalt. 
Az elhunyta', akinek halála igen széles 
körben keltett részvétet, neje HoeUer Jozefa 
báróné, anyja éa fivérei: Ervin és Loránd 
mély fájdalommal gyászolják.

— Tanfolyam megnyitása. Az irg. 
nővérek intézetében a női kézimunka-tan
folyam — úgy a fehérnemű-, mint a felső
ruha varrásra — e hó 16 'n, holnap nyílik 
meg. A tanfolyam vezetője Herkmr Anna, 
aki hat évet a budapoeti nőipariskolában 
és — mint varrónő — három évet Ameri
kában töltött s igy teljes elméleti éa gya
korlati képességgel bír a tanfolyam szak
szerű vezetésére.

— Ifjúsági testnevelés címén indí
tott meg Hantos Nándor fővárosi tornatanár 
a Nemzeti Sport meilékleteképen közlönyt, 
mely hetenkeot megjelen és a tanuló ifjúság 
lesti nevelésével és sportjával foglalkozik. 
Az ifjúsági testi neveles munkájában főleg 
• középiskolai ifjúságnak jut a vezetöszerep 
s igy nem csud<, hogy aa érdeklődök fi
gyelme főleg femje fordul s az utóbbi 
időben mint általánosabbá válik. A lap szer
kesztése jó kézben van. Munkatársai test
neveléssel! szakírók és orvosok. Célja, úgy 
a tanuió-ifjuság, mint tanáraik és tanitóik 
a testnevelés iránti érdeklődésének felkel
tése, azok tettre buaditása. Mint nemzeti 
jelentőségű vállalatot ajánljuk minden tan
intézetnek megrendelésre, a tanú ó ifjúság
nak és tanáradnak pedig elolvasásra. Csakis 
tanulhatnak belöie. A Nemzeti Sport s mel
lékleteinek előfizetési ára évenként 12 
korona. Szerk. és kiadó VHI. Szentkirályi
utca 22. II. 27. A folyóirat Nyitrai és 
Társa r. t. könyvkereskedésében is meg
rendelhető.

— A polgárt házasságban élők párkára A ma- 
gyarországi püspöki kar elé a következő kérdések 
terjesztettek : a) A polgári házassági)au elő vegyes 
vallasd pároknál csak a katholikus léitől követelhető e 
párbér ? b) A polgári házasságban élő tisztán katholi
kus pároktól pétiig kérhető-e ? A püspöki kar kimon
dotta, hogy a vegyes vallásu pároktól félpárbér kér
hető ; a polgári házasságban élő tisztáu katholikus 
pároktól pedig kérhető a párbér, bogy a törvény 
kijátszásának eleje vétessék, mint ahogy az illető 
bíróságok w n párokra nézve a fizetési kötelezettséget 
meg is állapítják.

— Barsmegyei sörárpa kitünte
tése, A mull napokban Budapesten sör- 
Arpa-kiáliitús volt, melyen Krajtsik Jenő, a 
Barsmegyei Gazdasági Egyesület titkára a 
barsmegyei gazdák iérméséből kiállított sör- 
árpa-kollekcióért elismerő oklevelet kspott. 
A termelők közül ia többen részesültek ki- 
tüntetésber.

— Megjutalmazott lparostanon- 
COk. Léva varos közönsége 1902. évben, 
Kossuth Lajos ssii etésenek 100-ik évfordu
lója alkalmából kétezer kotouás alapítványt 
létesített, melynek kamatait évről évre a 
város egyes tanintézeteinek jóviseletü ée 
kiváló esorgulmu tanulói kapják jutalmul. 
A folyó évben a város az iparostanonc

iskolának adta az alapítvány kamatait, Az 
iskola tanítói kara a jutalmat múlt vasárnap 
délután ünnepség keretében osztotta ki. 
Botyik Gyula és Hónig József III. oszt, 
tanu'óknak sikerült szavalása után Svarba 
Endre tanitó hazafias és lelkes beszédben 
ismertette Kossuth L jós életét s lángoló 
hazaszeretetét, amely honfiúi erényei tették 
érthetővé Láva város közönségének ama 
szép és nemes gondolkodását, hogy szüle
tése századik évfordulójának emlékére ala
pítványt tett. Amidőn még Qhimessy János, 
az iskola igazgatója, jó magaviseletre és 
szorgalomra buzditotta a tanulókat, a 61 
kor. 90 fi'lér jutá mat egyen ö arányban 
Balogh László es Pindur Dezső III. oszt, 
tanulóknak adta át, akik minden tekintet
ben mé'tók ezen kitüntetésre. Az ünnepsé
get a himnusz eléneklésével fejezték be.

— Gyors husfiistölés. A husfűstölés régi módja 
igen lassú s Amellett a nagyou sűrű füst kellemetlen 
is. Az amerikai farmerek legtöbbje gyorsabb módszert 
használ, mely abból áll, hogy egy hordónak az 
egyik fenekét beverik s a másik fenekébe lyukat 
fúrnak. A lyukou keresztül spárgát fűznek s erre a 
spárgára akasztják a bordó belsejében a megfüstöleudö 
búst. A bordót azután nyitott részével lefelé a füst 
fölé a kéménybe akasztják. Ezen a módon a füst a 
húst alaposabban átjárja és sokkal rövidebb idő alatt 
s gyakran nébáuy perc alatt tökéletesen füstölt hun 
nyelhető. Tanácsos ilyen eljárásuál a dologra vigyázni, 
nehogy túlságos huzat folytán a hús túlságosan át
melegedjek, vagy nehogy a hordó meggyűljön 8 az a 
hússal együtt elégjen.

— Megölte az uj bor. Peterke And 
rás Máté és Mikes Újházi István ujharsi 
gazdák vasárnap délután az ujbarsi Öreg
hegyen levő pincéikbe iparkodtak burczákot 
kóstolni. Először Mikes pincéjénél állapod
tak meg, ahol egy két pohár bort mygittak. 
Azután á'mentek Peterke pincéjébe, ahol 
azonban a borok a legnagyobb forrásban 
voltak, ezért figyelmeztette Peterke Misem, 
hogy le ne menjen, de Mikes azt mondta, 
bogy ő kü önb pincében ia volt és vette a 
lopót, leszaladt a lépcsőn. Alig tett azonban 
kél lépést, elssédüit és lezuhant. Peterke 
hallván a zuhanást, utána szaladt, de öt ia 
leteritette a pincében levő széngáz. A szom
szédban dolgozó Brakó Lajos fiatal gazda 
nyitva látván a haj'ékol, kis lányával együtt 
benézett a pincébe s amikor meglátta a két 
embert heverni a gádorban, lement értük, 
hogy felhozza, de ő is elesett. Erre kislánya 
elszaladt sirva, mire emberek jöttek és 
nagy üggyel-bajjal kihúzták a pincében le
vőket. Paterket és Brakót sikerült életre 
kelteni, de bizony Mikes Istvánt megö te 
az uj bor.

— Kinevezés. A vallés- és közokta
tásügyi miniszter Baker Bélát a lévai állami 
tanitóképzö-in'ézetbez nevelővé nevezte ki.

— Szökevény, 'lót Albert verebélyi 
parasatlegeny Vcrebályen 3 hétig mint bási- 
ízolga volt alkalmazva egy mészárosnál s a 
mészárszék takarításánál a fiókból sűrűn 
dézsmálta a pénzt. Est a mészárol észre
vette, de mielőtt fö jelenthette volna a tol
vajt, es nerzét vette a dolognak s állítólag 
Budapestre szökött.

— Az likelak a gyernekszanatórliaiért. A ma- 
gyár gyermekvédelemnek országosan foutos ügyét 
szolgálja a gróf Zichy János vallás és kozok tatásügvi 
miniszter kormányzata alatt álló Gyerinekszauatórium 
Egyesület, amely a „Balaionalmádi-i Zsófia Gyermek- 
tzanatórium*-ban  a senyvedő, szegény iskolakötel*  s 
kisdedek ápolását annyi áldozatkészséggel végzi De 
az elző magyxr gyermekszana órium csak elenyésző 
kis töredékét képes ez ápolásra Szorulóknak befogadni, 
miért is gróf Zichy János közoktatásügyi miniszte a 
budai központi gyüjtöszanatórium mielőbbi megépitébé: 
tűzte ki feladatul és ezeu magasztos feladat erdekebeu 
főidül most a gyermekszauaUrium kormányzósága se
gítségért a nemzet mind g Lű és önze'len munkásaihoz; 
a nemzet oktatóihoz. A vallás- és közoktatásügy 
miniszter ugyanit, minthogy a gyermekek egészség
ügyének felkarolása olyan feladat, amelynek megoldá
sára az államnak s a társadalomnak karöltve kell 
fáradoznia és minthogy a szegénysorsu beteg gyerme
kek feisegitésének ügye a tanulóifjúság lelkületéhez is 
legközelebb áll, — engedélyt adott arra, bogy a 
tanulóifjúság a budai gyüjtöszanatórium mielőbbi meg- 
épitbetése érdekébsu gyűjtést eszközölhessen. Ezúton ia 
azzal a kérelemmel fordul a Gyermekszanatórium kor
mányzósága városunk közönségéhez és főleg a tanuló
ifjúsághoz, hogy néhány fillérmi a második gyermek- 
szanatórium létesítéséhez is hozzájáruljanak. — A 
gjüjiőtt összeg feltüntetésére szolgáid iveket a taninté
zetek tat árai és tanítóitól lehet átvenni és ugyanis ik 
az iskolákhoz keli a begyűjtött összeget átszolgáltatni. 
— Minden fillér, mely a gyermekszanatóriumot 
szolgálja, örömet és áldást fog fakasztani. — Nincs a 
világon irgalmasság szebb és meg b a több, mint amely 
a szegéuy beteg gyermekek agya fölé hajlik I Felkér
jük tehát városunk tanulóifjúságát, hogy a legmelegebb

' érdeklődéssel támogassák a Gyermekssanatórium 
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isinek törekvését, hogy várotunk gyermekszanatiriumi 
Illése minél jelentékenyebb legyen, hogy » magyar 

íjy.Jir.ekvédelem legújabb vára a Zsófia Körponti 
G,e mekssanatórium is megépülhessem

’ _ A kamatláb emelése. Az európai 
pénspisonek egyre su yoabodó helyzete maga 

vonta ast, hogy a pénz is megdrágult. 
Ennek követkestében — mint értesülünk 
_ » vidéki pénsintésetek is kénytelenek
emelni a kamatlábat, még pedig 1% kai.

— Névmagyarosítás. Kiskorú íto- 
, nztoeig László, Aladár, Ella és Magda ve- 
rebéiyi illetőségű, ugyanottani lakosok csa
ládi nevének Radványi ra két t átváltozta
tását a belügyminiszter megengedte.

— Őszi luxuslóvásár Érsskujvárott. Érsekújvár 
rsrosa a nyitramcgyei gazdasági egyesület által ren
dezni szokott tavaszi lóvásáron kivüi egy őszi luxus
lóvásár engedélyezését kérte a minisztériumtól. A 
b< 1'gyminiszter helyt adott a kérőiemnek és a lóvá- 

engedélyezte. Az idei őszi luxuslóvásárt Érsekúj
váron október hó 29.-én és SO.-án tartják meg.

~~ A. lévai szanatóriumi fiók tüdő
beteg gondozó intézeténél folyó évi 
november hó l.-töl egy szolgai á.láa betöl
tendő mely 400 korona évi fzetés és meg
felelő*  lakpénzzel dijaztatik. A szo'gálat 
egyelőre csak a délutáni órákban teljesí
tendő. Hogy ha későbben a délelötiökre is 
kiterjed, akkor a díjazás is megfelelően 
nagyobb lesz. Egyik föltétel, hogy az illető 
nős legyen. Akik ezen állást e'nyemi óhajt
ják, kérvényükét beadhatják folyó évi októ
ber hó 15.-ig dr. Frommer Ignác megyei tb. 
főorvos urnái, ahcl délután 4 és 5 óra közt 
ez állásra vonatkozó bővebb felvilágosítást 
kapnak.

Azonnali megkönnyebbülés érhető 
el lázial kísért gyomorrontás
nál is, ba éhgyomorra fél pohár 
Ferencz Józsof-keserüvizet iszunk. 
Mindazok, akik ismerik a porok és 
pirulák lassú és bizonytalan, sokszor 
fájdalmas utóhatását, a valódi gyógy- 
értékkel biró természetes „Ferencz 
József“-keserüvizben megváltót fognak 
találni!

Közönség köréből.
Kis városok — kis emberek.*)

A folyó év szeptember havának 30-ik 
napján a , Városok Lapja*  a kaposvári pol
gármester elhunytéról értesíti a nagyközön
séget, s , Kaposvár gyásza*  cim alatt az 
alábbi cikkben emlékezik meg Németh Ist
ván polgármester érdemeiről, elhunyténak 
okairól és Kaposvár illető lakosainak hit
ványságáról. Ha e oikket — annak cime 
és első pontja elhagyásával — olvassuk el, 
mindenikünk teljes meggyőződésről kijelent
heti, hogy esen czikk a lévai állapotokat 
Írja le, s benne asokra az alakokra is reá 
lehet ismerni, akik Léván évek óta — a 
közállapotok bírálatának ürügye alatt — 
méltatlanul támadnak, sértegetnek.

A „ Városok Lapjá*-ník  kérdéses oikke 
stóról-saóra a következőképen hangzik :

.Kaposvár gyásza. A polgármesteri kar egyik 
legkiválóbb tagja, Németh István, Kaposvár r- t, varos 
polgármestere 1. hó 24-én 62 éves korában meghalt, 
reinetéae kegyelettel folyt le. Puritáu jelleme és 
teremtő zsenijén kívül arról volt nevezetes, hogy nem
inak sokat tett és dolgozott, de sokat is szenvedett.

Zilált állapotban vette át a város vezefésél 14 
évvel ezelőtt a Kaposvárt, amelyen fanatikus rajon
gással csüngött, alkotásaival oda fejlesztette, hogy az 
most nemcsak Dunántúlnak, de as orszaguak egyik 
lsgtejlettebb városa lett.

Alkotásai közül caak nagyjából a következőket 
emeljük ki.

Az Easterházy hét cég tulajdonát képező vásár- 
tartási jogot megszerezte a ezáltal a város közjövedel- 
tneit jelentékenyen fokozta;

• magánvállalkozásban volt villamostelepet a 
város részért megváltotta a fejlesztette,'

• vízvezetéket éa as általános csatornázást ki
épít itte ;

az utcák burkolását, befásitását, a parkírozást ö 
teremtette meg ;

váaároaarnokot, színházat, uj városházát, modern 
kösvágóhidat emelt:

• nyugdíj-intézményt ő alkotta meg; az iskolák 
■'M-osit4s4t, a vasúti iuternátust ö létesítette;

azonkívül a város fejlődésének útjában álló bér- 
••g tiaaterhásy és vármegyei tulajdont képező ÍBíat" 
azokat a városnak előnyöseit megszerezte s ezáltal 

lah-tővé tette aj vároarésaek, utoák, terek épiteset, 
'•J^ztését stb.

Könnyű ezeket leírni, de aki ismeri egy vidéki 
' kos anyagi viszonyait, azt a sok aka-

kel1 küzdeni egy nagy közmű léte.ité- 
aeuel, az ebből a felsorolásból is tisztán lehatja, 
hogy micsoda energiával kellett dolgozni annak a 
polgármesternek, aki mit dezt meg tudta teremteni.

Kaposvárt kiemelte a tengődő városok sorából, 
ozeppe, nagygya, impozánssá tette, önzetlenül fáradt, 
dolgozott. E közben az alkotó kalapácsot sokszor vé- 
megöriüteka ett e“,lni“- A közviszonyok romlottsága

Kettonetes, kegyetlen hajsza folyt ellene 1 Ha 
í gy polgármestert tönkre akarnak tenni, akkor, amint 
az mar szokás a városokban, kikezdik, elkedvetlení
tik, beteggé teszik, bogy állását meguuja és menjen. 
Micsoda lelkierő kell egy ilyen állás elviseléséhez 1

A lelketlen ellenségek végre győzedelmeskedtek, 
de nem a lelkén, hanem a testi erején. Erős idegzete 
nem bir’a tovább, szívbajt kapott;.

4 gyilkosságnak e*  a fajtája nincs felsorolva a 
uuntetö-iorvény könyvben. Ezért ha már a törvény 
szigorával uem lehet fellépni az ilven gálád hajsza 
ellen, legalább a felsőbb hatóságnak, a belügyminisz- 
teruek kellene figyelui és elejét venni ezeknek a je
lenségeknek. Ha már a polgárság nem tudja kinyitni 
a szemét és nem védi meg az első polgárát az igaz
ságtalan üldöztetés ellen, akkor találjon rá módot a 
legfelsőbb felügyelő hatóság s vedje meg az ! Ma már 
a gyilkost is rendörkarok védik a meglincseléstől, hát 
csak a becsületes emberek legyenek kitéve lelketlen 
emberek gonosz indulatának 9

Jellemző, bogy halála bejelentésekor igy kiáltot
tak fel sokau: „Megölték 1 Itt még tetemrehivás lesz I 
Halálba kergették I* „Megöltek, meggyilkolták sze
gényt 1*  „Addig üldözték, mig a sírba nem tették !• 
„Egész a sírig nem hagytak neki békét !• . . .

Az ilyen felkiáltás csak a gyáva polgárság jaj
veszékelése ! Az önérzetes és hálás polgárság nem 
jsjveszékel, hanem uem hagyja ennyire jutni a dolgot. 
Nem lesz tehetetlen tanúja ily derék ember kivégez
tetésének, bánira még idejében szétpofozza a gyilkosait."

A lenti cikkhez nem füstink semmit, 
csak arra kérjük lévai olvasóinkat, hogy 
„itt az írás, o'vasakk érett észszel, józanon*  
s vonják le abból maguk a következtető*  
seket.

Azoknak a tiszteletre nem méltó, minden
kire irigykedő, s önmagukat d ccö tö hely
beli hiú alakoknak pedig ígérjük, hogy a 
kaposvári gyászos példát végeredményében 
Léván nem siketü end nekik elérniük s 
nem teszi meg nekik a polgármester azt az 
örömet, hogy agyon engedje magát kiuoz- 
tatni, hanem amint a múlt években már 
tette párszor: az illető támadóknak jól a 
feje tetejére fog csapkodni, ami egy-két 
évre ismét elveszi kedvüket a mozgolódás
tól, mások kímélet en sértegetésétől, a kis
városi kisemberek ezen — közszereplésétől.

B. Is.
•) Méltó felháborodást kelthet országszerte Kapos

vár érdemekben gazdag polgármesterének szomorú 
sorsa , gálád, hitvány rosszakaratú üldöztetése. — 
If-nérjük, sajnálattal tapasztaljuk, hogy Léva város 
polgármtsfere is ki van téve az erős kritikának, sőt 
gyakran a felületes, rosszindulatból eredő, méltatlan 
támadásoknak is — Azouban hajszáról, üldöztetésről 
szó sem lehet. Léva város értelmes közönsége méltá
nyolja polgármesterének érdemeit, melyek a város 
érdekeinek hü védelmezésében s kiapadhatatlan munka
szeretetében lelik forrásukat. — Gyakran éppen ezen 
erényei adnak alkalmat arra, hogy — érzékenysége 
felkeltessék s ez alapon személyes támadásnak tekinti 
olykor, az indokolt észrevételt, bírálatot is. J formán 
minden resort nagyobb szabású munkáját magának 
tartja f- nn ; az ügyész körébe vágó jogi munkálatokat 
végez, szerződéseket köt, a főjegyző legfőbb teeudőit, 
a hatósági felterjesztéseket, sőt még a jegyzőkönyvek 
szerkesztését is maga intézi, ő készíti az évi költség
vetést, vezeti a nagyobb szabású pénzügyi műveleteket, 
elszámol a vállalatokkal; s mindezekről ö tesz elő
terjesztést a szakközegek jelyett. Ebből ered azon 
körülmény, bogy nemcsak a közönség bírálata, sőt a 
mellőzött szakemberek, tisztviselők észrevételei is az 
ö eljárását érintik. — Szabadítsa fel magát a polgár- 
msster ur az iroda emészti muukája alól, szakembe
reinknek, vezető tisztviselői kuek engedje át a tőrt; 
kiki vegezze megfelelő munkálatait s ő legyen velük 
szemben gyakran a közönséggel egyetemben a bíráló 
kritikus. Ez esetben nem 1 ti kénytelen sajat testevei 
fedezni a resort kivitelek ellen irányuló biralat erő
sebb vágásait; az ebbő! e’-dő kellemetlenségek nem 
érintik közvetlenül, érzékenysége uem szül keserűséget 
s igy bizonyára be fogta látni a cikk írója is, hogy 
Léván a polgármester elten támadást nem indítottak, 
a hajszának - szerény .etünk szerint - nyoma 
•ílcs, 8 legyen megvyő-ödve hogy a varos értelmes 
polgársága polgármesterének rdemeit mindenkor mé.tá- 
nyolja. — Szerk. ____ _

Nyilvános köszönet
Földes Ede múépitö ur az áll. tanitó- 

képző-mtézet átadás ’ B*":
megyei Tanitók javára 50 koronát
adományozott. Fogadja a “®“’al81k“ ad*'  
kozó .2 egyesület náláz kd”on8‘é‘- “ 
Pás,tor Elek g.rannntkol.1 t.ntló ur 23 K 

fillórnvi gyűjtését a Baramegyei lamtók 
Házára as egyesület köszönettel nyugtázza. 

uAch l.tvmi DMk AdolfV4ííla‘k. ’ főpénztára.

Ny Ivános köszönet és nyugtázás.
A közelmu'than következő kegyes ado- 

roÁDt o't érkeztek a Stefánia-Arvaház céljaira ; 
M. kir. belügyminisztériumtól segélyképen 
Dr. Rudnyánszky Titusz aranyosmaró.i 

főszolgabíró űrtől
Dr. Sztaukay Aba úrtól (Hát)

község előijái óságától

2000.—K

130__
10.—

4 __
4. —
2.—
7.70 
ő.—
5 —

43.46
5. —
2.—

— Mandl József úrtól (Garamdamásd) 25
Dorobay Vilmos úrtól (Barsendréd) 6 zsák

n
■
n
n

«

Csejkő
Garamszőllüs
Garam'olmács
Kissáró
Ághó
Nyír
Zseliz község elöljáróságától termény és , 
Garammikola község „ » ■
Belláu Sándor vbiró úrtól Beluch J. részéről, 
készpénz;
iiter tej, - _ ___  _________  _
krumpli, — Dr. Karafiáth Mariusué úrasszonytól pedig 
ruhácskák,

özv. Tooth Zsigmondné Faragó Sámuel
tb, nőegyl. elnök. nöegyleti tikár

a Ferenc József-reud lovagja.

Hiuuios iőxlemíDj.
1562/1911. szám.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy az 1911. 

évre szerkesztett hadmentességi, országos 
betegápolási, fegyveradó és nyilvános szá
madásra kö elesett vállalatok adókivetési 
lajstroma megállapítva az aranyosmaróti m. 
sir. pénzügy igazgatóságtól leérkeztek, mi
ért is adózó közönség értesittetik, bogy 
ezen lajstromok Léva város adóhivatalánál 
1911. évi október hó 16.-tól 1911. évi ok
tóber hó 24.-ig bezárólag 8 napi közszemlére 
lesznek kitéve és az érdekeltek által hiva
talos órák alatt megtekinthetők.

Továbbá, hogy az adó kivetése ellen a), 
azon adózók, kik a kivetési lajstromban 
tárgyalt adónemmel már a múlt évben is 
megróva voltak a lajstrom közzétételét kö
vető 15 nap alatt,

b). azon adózók pedig, kik a kivetési 
lajstromban megállapított adóval ez évben 
első ízben rovattak meg, adó-tartozásuknak 
aa adókönyvecakébe történt bejegyzését 
követő 15 nap alatt netáni fellebbezéseiket 
a városi adóhivatalnál vagy ar.-maróti m. 
kir. pénzügyigazgatóságnál benyújthatják.

Városi adóhivatal.
Léva, 1911. évi október hó 13.-án.

FAblAn ZoltáJa., 
adóhivatal főnöke.

Lévai piaciárak.
Bovatvesetö ; Dr. Horváth Gyula rendőrkapitány,

Búza m.-m^zsánként 22 kor. 80 fill.— 
23 kor. 40 Kétszeres 17 kor. 60 fill. 18 
kor. 40 fill. — Rozs 19 kor. — fill. 19 kor. 
50 fii. Árpa 17 kor. 20 fill. 17 kor. 80 fill. 
Zab 18 bor. — fill. 19 kor. — fill. 
Kukorica 16 kor. — fill. 17 kor. — fill. 
— Lercse 24 kor. — fill. 25 kor. — fill. — 
Bab 20 kor. — fiJI. 21 kor. — fill. — 
Kö'es 13 kor. — fill. 14 kor. — fill

Vetőmagvak 100 kilónként; Vörös ló
here termesze töl arankamentes 180—196 
Vörös lóhere, kis aránkás 145—162 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 152—164 Luczerna 
tei mészettöl arankamentes 130—140 Lu- 
czerna, világos szemű aránkás 100—110

A Dr. Rlchter-féle Unlment. Caps. 
comp. (Horgony-Fain-Expeller) igazi, 
népszerű háziszerré lett, mely számos csa
ládban már évek óta mindig készletben 
ven. Hátfájás, csipöfájdalom, fejfájás, kösz- 
vény, osuzuál stb.-nél a Horgony-Liniment- 
tel való bedörztölések mindig fájdalomcsil
lapító hatást idéztek elő ; süt járványkórnál, 
minő : a kolera és hányóhasfolyás, az alteet- 
nek Horgony-Linimenttel vzló bedörzsöléae 
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
háziezer jó eredménnyel a kalmaztatott be- 
dörzsöléaképpen az influenza ellen is és 
üvegekben : á 80 fillér, 1 kor. 40 f. éa 2 
korona, a legtöbb gyógyszertárban kapható, 
de bevásárlás alkalmával tessék határozot
tan : Rchter-féle Horgony-Linimentet (Hor
gon Pain Expellert) kérni, valamint a „Hor- 
gony“ védjegyre figyelni és csak eredeti 
üveget elfogadni.
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Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1>11. ÍTÍ okt. hó 8-tBl 1911. Ari okt. hó 15-ig.

A szálúk nete
-s.
&s

▲ gyermek 
neve

Erdő® Ignác Földe® R’za leány Erzsébet
Koczab Vilmos Hangba 0. fiú Vilmos
Csókás Boldizsár Szrua A. leány Erzsébet
Demény Mihály Menyhért M. leány Rozália
Kovács Mihály Vrábel M. fiú Lajos
Mészáros F. Jochvirt E. leáuy Margit
Sáiai Kálmán Balázs Mária fiú Kálmán
Dávid Juliauna leány Mária

Halálozás

Az elhint nete Kora A halál oka

özv. Hamar Jánosné 79 Érelmeszesedés
Mautner László 59 Veaegyulladá®
Akács Auna 2 hó Bélhcrut
Szumerák Pálué 38 Elgázolás
Beucs Éva 74 Méhrák
Balogh Maliid 6 hó Tüdőhurut
Tóth Emília 5 Tüdővész

Nyilttér.

M O LL- F ÉLE
LS E I DLITZ-PORmí
Enyhe, oldó báziszer mindazoknak, kik emésztési 
s• varokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti deboz ára 2 koroaa.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
késni tményeit.

OLL-FÉLE ^1
SOS -BORSZEf ?

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

Kapható minden gyögvezertárbaa 
ttSO ás drogériában. owt 
Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész

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

elismert, régi jóhirnevü báziszer 
szaggatás és hülésböl származó

Acetylen világítás szerelése
•i»dó. Megtekinthető a Lévai Casinoban.

Oltványszölö.
6000 éa 7000 tökéi fiatal oltványszőlő
Gr.-Ssöllöeön elidó. E?y<k közel a vasút

hoz. — Bővebb felvilágosítást ad
XIPTSEY ALBIN körjegyző 
G" a. X XXX S Z Ő 11 Ő ® ÖXX lB iramé, ye.)

Porosz kőszén, koksz, bükk- 
hasábfa ölenként és wag- 
gononként valamint fel
vágott fát legolcsóbban sZdlIít 
helyben és vidékre 
ifj. Kovateik János 
Léván Szepessy-utcza 8 szám

CsászáríUrcLÖ. és téli gyógyhely * 
magyar irgalmasrt nd tulajdona. Elsőrangú 
Kénes hévvizü gyógyfürdő ; mód rn beren
dezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők. 
Iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek éa 
urak részére. Török-, kő- és márványfür
dők : hőlég-, szénsavas- ás villamosvizfür- 
dők. A fürdők kitűnő eredménnyel haaanál- 
tatnak főleg csuzos bántalmaknal ás ideg
bajok ellen Ivó kúra éa légzőszervek hurutoa 
eaeteiben a teati pangásoknál 200 kényelmei 
Izkószoba. Szolid kezeiéi, jutányos árak. 
Gyógy éa senedij nincs. Prospektust ingyen ól bérmentre küld.

As igazgatóság.

Gazdák figyelmébe.
Superfosfat, Thomassalak, szárított 

■ marhatrágya úgy vaggon, mint kicsiny 
! mennyiségben, továbbá príma porosz 
I kőszén és koz szintén nagyban 
. és kicsiny mennyiségben ; kapható 
| Verbofszky Joachimnál Léván.

László utca 2 szám.

BÉRKOCSI BUNDA és LÁBZSÁK.
Ezennel van szerencsém a 

n. é. k. tudomására adni, hogy 
bérkocsi üzletemet, a mai, kor 
igényeinek teljesen megfelelő egy 
uj csukott kocsival bővítettem ki

Egyben van szerencsém érte- 
sittetni. bogy a hideg idők bekövet
keztével kocsiaim használatához 
teljesen uj bnndát es lábzsákokat cse 
kély díjért kölcsönözök. N. b. párt 
fogást kérve, maradtam, 

kész szolgálattal
ELTLERHENRIK

békoesi tulajdonos.

W MUST. -W
kapható ,, Forgács-féle “ bor

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

megtekinthetők.
,AZOLLA“, 

szakorvosokI 
által 

vizsgálva é® 
legjobbnak 
minősítve 

van.
Két évi Jói-I 

áiWs 
í jfra | 
ucatonkén/1 
4.-. ö - 1 

8.—, és
10. Jcoronol

OLLAl
GUMMI

különlegesség.
| A tudomány mai ] 

állása szerint J 
bebizonyított 
Ityjobb létező 
Gummi á|K 
óvet(r. JÉ ■

Az 
,OLLA- 

föö5 mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

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

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“ iminar Wien. H!437 Fraterstrasse 51 
Kapható Léván : KNAPP 1. drogériájában, 

és P1CK EDE fodrász üz etében.

Védjegy: „Horgony**. ->gj

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

, pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bt‘dörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osuznál és meghűléseknél. 

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

gyógyszerésznél, Budapest.
0r Richter gyógyszertára az „Arany oriisiliiluz",

Prágában, Elisabothstrasse 5 neu.

= Jég — 
naponta, reggel kapható Engel Jó
zsef és fia fűszer- és csemege keres

kedésében.

Tűzifa 
porosz kőszén és pirszén 

rendeléseket elfogad és
— házhoz szállít.-------

Braun József és fia.
Iroda: Honvéd-utcza Wertheimer ház.

Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

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

tisztelettel
Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

I



1911. október 15. Es A. X S

AA Honvéd utóiban . 34. 
áJCX MCWUiV. ezhoou biz udvarral együtt 

f, é. nov. l.-étöl bérbeadó. A házban 2 
szoba, 1 konyha éa egy kamra, az udvaron 
szivattyúa-kút van. Bővebb felvilágoaitáaeal 
a háztulajdonos szolgál.

Eladó alma.
fajalma, kézzel szedve, váloVegyes

gatva nagyobb mennyis gben kapható
Dr. Kmoskó Béla ügyvédnél, Léván.

_________________________________ 7

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

«**<»  kiadóhivatalában.

í

e)

Kézimunka I Előnyomd a !

(®)

Ipartestulet védnöksége alatt álló

BÚTORCSARNOK
és kiitelszövetkezet 

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagia, 12 éve fennáll 
felhívja a d. é. butorvásárló közönség figyelmét, a 

VIII., József-körut 28. (Bérkocsis-u. sarok), valamint 
IV. kér., Teret elek tere 1. sz. (Királyi bérpalota) 

újonnan átalakított helyiségeiben rendezett 

lakásberendezés! kiállítás 
megtekintésére, raktárunk mely a legnagyobb az országban, 
legegyszerűbbtől, a legegyszerűbb kivitelű, művészek által ter
vezett és szakbizottság által felülvizsgált bútorokból

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

Angol coatümkelmék, blousszövetek, gyapjú
ban öllek, szövött és flanellbarchetek.

Legújabb női ruhadiszek, url nyakkendők, 
sapkák, kéz tyűk, harisnyák stb. legolcsóbb 

beszerzési forrása. -------—

Megérkeztek már az 

őszi újdonságok:

SZILÁRD JÓZSEF
divatáruházábrn

CAL’V'ITsT FAI ÓTA.

Névjegyek 
Meghívók 
Eljegyzési kártyák

0
$

0i
0

legdiszesebh kivitelben készíttetnek

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

K NAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára LÉ"VÁ.JST.
— Telefon szám: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

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

készséggel szolgálok.

—- - Hazai gyártmányú gépek 
u. m. HOFHERR éa SCHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, QANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

===== gépek és géprészek.

>oo<

0
$&■€>■£>< >0-0 <9
fi

Motor kerestetik.
Használt de jó karban levő villamos 

egyenáramú 1|2 vagy 2 lóerejü 

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

Alapos 
vizsgálatok 

igazolták, hogy azon mosónőknek, 
a kik állandóan és ésszerűen csakis 
SCHICHT-„SZARVASU 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, mint más szappannal me
leg vízben. Más szappannal sokat 
kell dörzsölni, mig a SCHICI1T- 
„SZARVAS“ MOSÓSZAPPAN
NAL teljesen elegendő, ba azzal 

egyszer átsmitjuk a ruhát,

Az „ASSZONYOICSÉRET" mosókivonatot 
minden nö dicséri mert a ruia teózta 

tátihoz ez a legideálisabb ezappanpor.

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 
SCH1CHT-BSZARVAS“ MOSÓ
SZAPPAN segit a mosásban, élet
vidámak, egészségesek és élénkek 
maradnak. Mert minden fárad
ságot meg lehet takarítani, a 
munkát a legcsekélyebbre lehet 

redukálni ezzel a szappannal.

Az , ASSZONYOICSÉRET- monóklvonatot 
minden nö dicséri, mert a ruha beázta 
láaátoz ez a legideálisabb szappanpor.
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„CLIMAX" í Pénzt i
nyersolajmotor. tAlCAFÍt 1T!P£0 

Legolcsóbb, legbiztosabb üzemerö. Versenyképes Arak l (111(11 11 111VQ ■ 
Elsőrangú minőség. Több ezer referencia.

Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelep 

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

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

Kalocsay Gyula
szita-, rosta- és sodrony-kerítés készítő

= Léván. =

0
i

,............................................ ' ... ...... : a

KALOCSAI GYULA •! ’ LÉVA.ü

>

X 
X

X 
X

I • vTLl \\
Elvállal: sodrony-kerítések, temetők, 

sétányok, faiskolák, sirkeritések, kavics 
éa homok áthányók én egyéb gazdasági 
területek bekerítését, úgyszintén minden
nemű e szakmába vágó munkák és javí
tások jutányos áron.

8
X

X 
X 
X

r
Ajánljuk:

legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beslzerzett

fűszer- és gyarmatárnipkat,
valamint állandóan íriei CSemege- 
Sajt, naponta érkező felvágott és 

egytb ctemrgearuinkat.
Közvetlen kavéimporlunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kivültek!

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

lan kenőcs,
pcrtland és románczement 

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
áruházunkat.

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

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, Itgjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél tépavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, hapaáiu, fűrész, reezelő, metsző ol'Ó. ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kőmives-ezerszámok épü
let és butorvasalások, olajozok, kenőszelencék, gép 
szjjak, azivattyuk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, Baluk. üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.

Legcélszeiűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

I

SztveS-jnegkeresésrekéességgel szolgálunk speczlális 

árajánlattal — Nagybani vételnél kfilőn nján’at.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván-


