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ELŐFIZETÉSI

Egy évre . .
Hat hóra . . 
Három hóra .
Egyes szamok

FELTÉTELEK.

10 K. - f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér BARS
HIRDETÉSEK

□ centiméterenként • 4 filléi 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

POLITIKAI ECETTLAF

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

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

| A LAP KIADÓJA ; NYITRAI SS TÁRSA T. t.

Kulturjubileum.
Vármegyénk területén, minden na

gyobb zaj és feltűnés nélkül, de annál 
intenzivebben, nrgyedszázad óta műkö
dik az a kulturális egyesület, melynek 
cime és neve: „BarBmegyei Általános 
Tanítóegyesület,4 Szemeink előtt ala
kult. Ha jól emlékezünk, Dr. Kuliszeky 
kir. tanfelügyelő tartotta keresztvízre. 
— Városunk falai között, hol mindig 
kellemes, meleg otthont talált, nem 
egy népes közgyűlést tartott. Ezek 
közül néhány a rendes és szokásos 
színvonalon jóval felülemelkedett, Bőt 
némelyik olyan hazafias hangulatot 
keltett, melynek hatása máig sem 
múlott el.

Ez az egyesület a kulturális tevé
kenységnek oly sok tanujelét adta, 
hogy a hasonló irányú egyesületek 
életében szinte szokatlan. — Hivatá
sának igazán a magaslatén, a magyar 
nemzeti állameszme szolgálatában ál
lott s áll ma is azzal, hogy tagjai kö
rében a magyar szellemnek, a magyar 
nyelvnek — amellett, hogy tiszteletet 
szerez — o'yan utat nyitott, mely 
odavezet a szivekhez, mely leköti a 
lelkeket, igazi ragaszkodó szeretetet 
támaszt a nem magyar anyanyelvűek 
körében is a magyar nemzeti állam
eszme iránt, melynek nyomait iskolá
inkban, népünk életében, hazafias gon
dolkozásában, rajongó hazaszeretetében 
lépten-nyomon szemlélhetjük, tapasz
talhatjuk.

Ez az egyesület igazán a jövőbe 
néz és lát ; tudja a jelent, tudja, bogy 
a jövendőnek alapjait mire, hol kell 
megvetni; tudja, hogy akié az iskola, 
azé a jövő, akié a tanitő, azé a nép, 
a nemzet zöme, gerince-, látja, hogy ez 
az ország, a mi hazánk, olyan átala
kulás előtt áll, mely a vérnélküli ben
ső forradalom füzében ezután lesz iga
zán magyar nemzeti állammá; érzi, 
hogy inog a föld azon korhadt rend
szer alatt, mely a népjog megszorítása 
és a kultúra elnyomása árán akar 
még tovább is élni; érzi, bogy vul 
kánon táncolnak a népjogok kiterjesz
tésének ellenségei; látja, hogy itt, e 
véráztatta földön olyan társadalmi rend 
és osztály van alakulóban, mely a 
népfenség jegyében megteremti azt a 
müveit, politikailag érett, öntudatos 
magyar nemzetet, azt az uj Magyar
országot, melyről Széchenyi azt mon
dotta : „nem volt, hanem lesz !•*

De lát más irányban is ez az 
egyesület. Értjük az önsegélyezés té
nyeit. Önerejére, saját anyagi áldozat 
készségére, kartársi szeretetére támasz
kodva, kulturházat, jótékony irányú

internátust teremtett elsősorban saját 
tagjai számára, — de márokat sem 
zár ki belőle. Tehát az emberszeretet, 
kölcsönös támogatás, szegények, árvák 
istápolása mellett arra is gondol, hogy 
tagjainak az élet — a jövőről való 
gondoskodás terheit megkönnyítse.

Láttuk s látjuk, hogy gyűlésein a 
nevelés és tanítás kérdései a modern 
pedagógia vívmányai, a népnevelés 
fejlődésének alapvető, fejlesztő, felvi
rágoztató eszméi, eszközei mindig fel
színen vannak. Végzik a magvetés 
munkáját is, nevelik és tanitják egy
mást, taníttatják az arra hivatottak ál
tal s ebben a mintában mindig a val
lásos, tiszta erkölcs, a hazafias érzület, 
a magyar nemzeti szellem excellál. — 
És ami jóleső érzést kelt bennünk : 
nincs köztük semmi elfogultság, semmi 
széthúzás, semmi felekezetieskedő,
avagy nemzetiségi szellem. Mind jó 
testvérek, együtt éreznek, együtt mun
kálkodnak, együtt egymásért törnek 
előre affelé a cél felé, mely e három 
szóban fejezhető ki : müveit nagy 
Magyarország.

Ez az egyesület 25 éves fennállá
sát a folyó évben, városunk falai kö
zött óhajtja megünnepelni. Be akarja 
mutatni 25 éves múltjának szellemi 
és tárgyi alkotásait. Tehát nem sztráj
kol, sőt kétszeres erővel dolgozik e 
kritikus időben, hogy megmutassa, 
miszerint joga van a nemzet bizalmához, 
méltó arra, hogy tisztességes megélhe
tése végre-valabára teljesen biztosítva 
legyen.

Ez az egyesület sohasem volt lá
zongó, türe’metlen, agressiv, de mindig 
egyenes, férfias, független, ősszinte és 
igaz, tetteiben komoly, higgadt, érvei 
ben meggyőző és nyugodt. Ennek bi
zonysága a 25 éves múlt. És egyúttal 
záloga is a jövőnek s annak, hogy 
méltók tagjai a vármegye közönségé
nek becsülésére, szeretetére s méltók 
arra, hogy felszínen levő, minden te
kintetben igaz ügyeikben őket minden 
vonalon támogassuk.

Készüljünk hát velük ünnepelni 
s ha látják érdeklődésünket, tapasz
talják rokouszenvünket, erkölcsi és 
anyagi támogatásunkat, kétszeres erő
vel, kedvvel végzik nehéz munkájukat 
b ebből csak a társadalom, csak a 
nemzet számára származik haszon, tá
mad dicsőség !

Hisszük, hogy városunk és vidéké
nek minden szép és nemes eszméért 
lelkesedni tudó közönsége örömmel 
vesz részt az egyesület 25 éves jubi
leumán.

Parcellázás.

A magyar ember minden érzése, min
den gondolata a földhöz tapad. Innen szívja 
életerejét, innen veszi mindazt a kelléket, 
amit létfeltétele megkíván és csodálatos, 
mégis évröl-évre, mondhatnánk napról-napra 
gyérülnek a községek lakói. A földdel 
együtt érző, a földdel felnevelt magyar pa
rasztság elhagyja megszokott régi fészkét, 
elhagyja azt az országot, melynek szabad
ságáért és lakói függetlenségéért apái és 
anyái tenger vért ontottak.

Ami még meglepőbb a dologban, az a 
körülmény, hogy az őstermelő magyar nép 
olyan földterületre tódul, ahol pedig alig 
érvényesítheti a töldmivelésben való kész
ségét. Ottan más világ vad. Ott az ember 
már régen elfelejtette azt az öskorbeli álla
potot, amikor az eke szarva mellett törte 
meg a rögöt és seprő boronával takarta el 
a kikelésre szánt magot.

Az óriási arányok országában, Ameri
kában ezeket a munkálatokat már gépek, 
bstaimae szerkezetű óriások végzik, az em
ber csak arra való mellettük, hogy irányít
son és asabályozzon.

A magyar az ö nehézkés életmódjával 
bekerül as ipari viszonyok közé, olyan 
helyre, ahol lát maga körül tárgyakat, me
lyekről otthon álmodni se mert volna. Meny
nyi keserves küzdelmébe kerül, míg bele 
éli magát, mig bele helyezkedik az uj vi
szonyokba. Sokan életük árán veszik meg 
azt a szabadságod hogy — megszabadul
hattak hazájuktól. Mert bizony örvényből 
örvénybe kerül a szegény ember. És ha 
hijjával volna annak a szívós életerőnek, 
amely öt mindenekfelett győzedelmeskedni 
képessé teszi, s ha annak hatalmával nem 
siet magából kialakítani az uj embert, az 
iparost, hamar elveszne. Otthon is már sok 
csalódás és nélkülözés érte és már otthonról 
is azzal a kétségbeesett okoskodással hagyta 
el a szép magyar bont, hogy élni muszáj, 
miért ne éljek más világrészéé, mielőtt 
meghalok ében ebben a kincses országban.

De visioot gondoljuk csak meg, vájjon 
úgy kell-e ennek lenni, ha más gazdaságot, 
más munka- és telekfelosztást talál itthon, 
aa ö honában a magyar paraszt. Úgy kel
lene-e pusztulnia szemünk láttára annak a 
nemes fajnak, amely mindenféle megráz
kódtatást átszenvedett országfoglalásának 
ezer esztendős mustjában ? E népnek, mely 
mindezt kibírta, a melynek a világpolitikai 
küzdelmekben nagyobb része és érdeme 
van, mint bármely más európai nemzetnek, 
mert hiszen védőbástyája volt a keresztény 
civilizációnak, szemben a félhold hatalmá
val. És ime, itt vagyunk, mint egy rút, 
sybarita váa, as ország talpköve meginog, 
kevesbedttnk számban, gyengülünk erőben.

Ha okszerű gazdálkodást folytatna a 
magyar, ha erre szakszerű kioktatást nyer-
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hetne; ha volna benne takarékossági haj
lam, akkor — Így szólnak a bölcs taná
csok — bizony nem kellene vennie a ma 
gyár fajnak I

Mohát esek tanácsoknak, elméleti fej
tegetéseknek nagyon jók és szépek, csak
hogy nem igen használnak as üdvösségben, 
ide nem elmélet, hanem gyökeres változás 
kell, olyan váltósáé kell, amely alapjából 
tudja majd átforgatni a mi mostani telek
rendszerünket, amely rendszerben gyöke
redzik, egész baja ennek a kivándorlási 
mizériának.

A földmivelésügyi minisztériumban már 
több isben ielvették, majd letették a 
birtokrendezés égető ügyét. Majd azon van
nak, hogy észaerüen osszák és rendezzék 
a kisgazdák telkeit, amely telkek mostaná
ban olyan szétsairtan tekezenek, hogy an
nak munkálásába a kisgazda beleöli min
den idejét, erejét és vagyonát. Innen van 
sz, bogy ebbe a népbe olyau hamar és 
könnyen lehetett beoltani a földesurak iránt 
érzett gyű öletet, pedig tudvalevő, hogy 
a magyar jobbágy hűsége a földesur iránt 
példája volt a rendeknek a királyhüségre. 
De amikor látja a paraszt, hogy a terje
delmes hitbizomány vagy más nagy ura
dalmi birtok milyen egységes tágoltságu, 
milyen könnyen hozzáférhető és megmun
kálható és esek foyiáu milyen egyez-rüen 
lehet be öle gabonát kihozn’, míg az ö föld
szalagjai félórányira és olykor messzebbre 
feküsznek egymás mellett, természetesen 
elkeseredik.

Hogyan tud lépést tartani egy szegény 
pór, amikor még a gazdasági gepel.et is 
hitelbe s e szerint ötszörös áron veszi, 
hogyan tud megélni ? Persze viszi, amíg 
birja, azután nekitekszik a hitelintésetek
nek, amikor meg ez a forrás is kiapadt, 
akkor jön aztán az uzsora, ami a vég 
kezdete.

Csak hozzávetőleg vázoltuk a szegény 
földmives helyzetét. Aki szemé'yesen járt 
közöttük a vidéken, az tapasztalhatja is, 

hogy egyedüli kútfeje a rossznak, a birtok
beosztás gondatlanul gyatra viszonyai. Tör
vényhozásunknak kell, bogy kezébe vegye 
ezt az elsőrangú ügyet, mert ennek eldön
tésétől függ a magyarság vissza hóditása 
igazi hivatásához — a földmiveléshez.

Válasz a „MárCÍU8Í ibolya" Írójának.
A Bars előző számának Különfélék ro

vatában Jdárciust ibolyák cimen egy kisebb 
közliméiy jeleit meg, amely nem közvet
lenül ugyan, de burkolt formában reám van 

adresszálva.
Köszönettel elfogadtam; és — ha már 

a hir beküldője részben elárulta szerény 
tervemet, amely egy jótékony intézmény
nek előmozdítását célozza, — kedves köte
lességemnek ismerem itt, a nyilvánosság 
előtt a tervet takaró lepelnek feiiebben- 
térével kijelenteni, hogy J.éván, a közel 
jövőben, valóssinüleg a márciusi ibolyák 
fzkadásanak időszakában, — amikor egy
úttal a Barsmegyei Általános Tanító-egyesület 
26 éves fennállását fogja ünnepelni, — a 
városunkban már a jövő tanév elejen meg
nyitandó Tanítók Kása javára hangversenyt 
rendezünk.

Az eszmét — nem tagadom — én pen
dítettem meg s ha rágondolok a szép terv 
kivitelére, — vénségem dacára csakugyan 
megliatalodni érzem magamat a már álmom
ban olyan szépnek, kedvesnek éa fényes 
sikerűnek látom azt a hangversenyt, amilyen 
— hogy én is nagyot mondjak — a városi 
vigadóban még eddig nem volt, ha .... I

Itt egy kissé meg keli állnom ; mert 
az álmom csak úgy válhatik valóra, ha a 
kivitelben az én helybeli, derék kollégáim 
egyenkint és összesen teljes erejükkel tá
mogatni fognak és a Lsg.jában már kész 
műsor száma ra a szereplőket sikerül meg
nyernünk, amiben — ismerve a felkérendő 
műkedvelőknek a jótékony cél iránt való 
nagylelkű* g t, — e,y pillanatig ainos okom 
kételkedni.

A hargverseny erkölcsi sikeréért a 
szereplőkkel együtt szívesen elvállaljuk a 
felelősséget ; — az anyagi sikert városunk 
éa vidéké nemesen gondolkodó közönségétől 
reméljük és várjuk.

A mull napokban Aranyosmarót, még 
ennél is előbb pedig vármegyénk többi vá

rosai hozták meg kegyes áldozatukat a 
TantZői Háza javára. Annak a Háznak a 
javára, melynek humánus és üdvös rendel
tetését a Bars előző számának második 
cikke k'moritöen vázolja s amely Ház nem
csak a tanítóké, hanem mindnyájunké.

A mi városunk — tekintettel as egye
sület 25 éves jubileumának megünneplésére, 
amely a hangversennyel egyidejűleg less 
megtartva — utolsónak maradt De erős a 
bizalmam, hogy Léva és vidékének áidosat- 
kétz és nagylelkű közönsége ezen jótékony
ság terén is ntm az utolsó, hanem sz első 
helyet fogja kivívni azzal, hogy a rende
zendő hangversenyen, melyre szivet-lelket 
gyönyörködtető műsort igyekszünk össze
állítani, — olyan impozáns számban vess 
rész', amilyet a városi uj vigadó még nem 
látott.

Ezen édes reménytől áthatva, ünnepé
lyesen megigérem, hogy a hangverseny si
kerének ötömére — a hatodik X-szel vál
lamon — megfelelő számú tánczoeok hiá
nyában — én is eljárom a csárdást; de 
nem a magyar szemet bosszantó boszton-usá, 
hanem amúgy, a régi módon, amint azt 
hajdanában táncoltuk.

Léva, 1912. január hó 25
Jaross Ferenc.

Különfélék.
— Tudományos felolvasások. A 

lévai főgimnáziumban kedden, jauuar 23-an 
folytatták a ludományos előadások sorozatát 
ismét szép éa intelligens, nagyreszt hö gyek
ből álló közönség előtt. Ez alkalommal 
Pózna József, a történelemnek tudós tanara, 
az ltiáS-as eseményekről er.ekezelt, uj fel
fogásban, uj vnágitasban mutatván be a 
szabadságharc okait es eredményét. A köl
tői lendüieltel előadott a meleg, hazafias 
érzésre valló előadás nagy hatást tett a 
jelenvoltakra, kia a népszerű előadót lelke
sen mege jenezték. — Igen szép és érdekes 
volt Bartos Eue tögimn. tanárnak ezután a 
Földrengésről tartott előadása, amelynek er- 
dekesseget to .ózták a Fertetics István k. r. 
tanár ál al bemutatott vetített képek, me
lyek nyomon követtek az előadót s a tudo
mányos problémáknak kézzel fogható ma
gyarázatul szolgállak. — A közönség szi
ves óvációval adott kifejezést elismeresenek. 
Kedden újabb előadás lesz.

TÁRCA.

A hazudozásról.
Folytatás.

Ezernyolcszázhatvauhstban volt. Egy
másután vonult ki Erdélyországból a sok 
baka-, tüzér-, lovasezred, a Marosvölgyén 
végig az aradi vasúti végállomásig. Nekem 
legjobban imponáltak a marcona „Berlichin- 
gen“ dsidások. Szépen festettek azok a 
bajuszos öreg katonák vérvörös mel ü és 
hajtókán, sötétzöld egyenruhájukban, tejü
kön a magas, lófarkas lengyel csákóvá1 éa 
a bal kengyelvasuk mellé tűzött, hosszú, 
zászlós pikájukkal. Az ezred élén a zene
kar jött, egytö'-egyig csupa szürkén, har- 
sogtatva a harci indulót.

Apáméknak két vendégszobájuk volt, 
oda került as ezredes és as adjutánsa. 
Mintha még ma is látnám, ssép júniusi est 
volt, sz ezredes elfogadta a mrghivást és 
nálunk vacsoráit, A ház előtti vén platán
fák alatt pedig as ulánusok bandája zenés 
takarodót fújt.

Apám vasúti mérnök lévén, sok hány- 
kódáaon mentünk vrgig, sokat hurcolkod- 
tunk, vándoroltunk ide-oda, miközben anyám 
üveg- és porcellánkésslete bizony nagyon 
megcsappant, íp.n kapóra jött tehát, mi
dőn Lopresty Lajos báró a szomszéd birto
kát kastélyostól eladván, ennek berendezé
sét eiárvereztette. Atyám a bárói koronával 

diszitett finom üvegkéssletet potom áron 
megvette és bizony másnak hiányában as 
került akkor is az asztalra.

Az ezredes szeme csakhamar fennakadt 
a poharán disalő monogrammon és hétágu 
koronán és maga is valami francia nevű 
mágnás lévén, végre diszkrétül azt kérdezte 
— tudván, hogy atyám nem báró—: „váj
jon a ház úrnőjét illeti-e a bárói korona ?“

Atyám szerette a mókát és ártatlan 
arccal válaszolt : „Oh nem, az öreganyámat 
illette, de miután szegény már kicsi korá
ban meghalt, a báróságnak vele vége 
szakadt."

Az ezredes részvétteljes arccal hallgatta 
atyám magyarázatát, de egyeseire mosoly 
derült arcán és valóban miveit ember lé- 
vén, megértette a tréfát s jóízűen kacagott 
rajta.

Igaz, bogy as is hazugság volt, de 
csak olyan kicsiny, az ártatlan fajtájából 
való; de ba az az ezredes nem értett volna 
tréfát, taíán kellemetlen következmények
kel is járhatott volna. En esik azért emlí
tettem, mert abban, amit majd alább elmon
dok, dsidás csákó a kiinduló pont, as pedig 
eredetét a „Berlichingen* ulánusok átvonu
lásának köszönhette.

Nálunk az a szokás dívott, hogy a 
gyerekek már jóval karácsony előtt laj
stromba szedték a speciális óhajaikat és 
anyánk kezén k< résziül juttatták a Jéaus- 

kához. As én vágyaim netovábbja olyan 
dsidás csákó volt, aminőt a nyáron láttam; 
arról álmodtam azóta éjjel, azon járt as 
essem azóta nappal — ébren álmodozva. 
Az került az én lajstromom legelejére.

Végre itt volt a karácsony napja és 
— oh határtalan boldogság 1 ott ragyogott 
a karácsonyfa alatt a csákó. Rózsájáról ha
talmas, berlini pamutból imitált lófark ló
gott alá, sárgaréz lánccal a csákó oldalához 
rögzítve; as álszija pedig arany pikkel
lyel volt fedve, mint az ezredesé.

Édes atyám szabad óráiban szeretett 
faragni, fúrni ; deszkából, papirosból sok 
szép dolgot enyvezett össze ; karácsonyi 
ajándék-játékomat nagyobbára maga készí
tette a hosszú téli estéken, mert egyrészt 
örömét leite benne, másrészt ily módon 
kevésbbé költséges is volt a karácsony. A 
csáaót is ö készítette volt.

Nálamnál boldogabb lény talán nem is 
volt akkor a faluban. Pajtásaim irigykedve 
nézték az én büszkeségemet éa maga is 
büszke lett egyszerre, akinek megenged
tem, hogy vele vagy öt porcig parádézhas
son, ami jó sok fekete- vagy árpacukrot 
jövedelmezett nekem.

Do hát minden múlandó a változó a 
hold alatt. A csákóm ugyan még ragyogott 
de megváltottak, lohadtak, hültek az én 
érzelmeim, a c ákó iránti vonzalmam és 
szerelmem. így szokott az lenni.
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— A Nőegylet Jelmesestélye. Év
ről-évre megnyilatkozott városunkban és a 
vidéken a me'eg rokonszenv a nőegyleti 
mulatságok iránt. Ez a rokonasenv a feb
ruár lén rendelendő jelmesesiély iránt 
még fokozottabb mértékben mutatkozik. 
Nemcsak a környék, hanem a messze v.dék 
fiatalsága jelentette be a fitt ári hivatalnál 
részvételét, úgy, hogy erkö cii tekintetben 
az idei farsangnak a legkimagaa'óbb esemé
nye ismét a nőegyleti je mezestély lesz. A 
rendezőség f. hó 20-'n megbeszélést tartott, 
melyen a vendéglős á tál szolgáltatandó 
ételek, italok és szobák árait megállapította. 
A rendezőiig felhívja a jelmezesek figyelmű, 
hegy az emeljen levő 2 es számú szobában 
gyülekezzenek, ahonnan együttesen fognak a 
bálterembe belépni. Egyúttal ez utón is 
figyelmezteti a rendezőség a résztvevőket, 
hogy bármi néven nevezhető sérelem ese
tén, — dacára a minden irányban körülte
kintő rendezésre — szíveskedjenek a ren
dezők bármelyikéhez fordulni, kik az 
esetleges sérelmeket azonnal orvosolni fogják.

— Halálozás. őszinte részvéttel érte
sülünk, hogy özv. Dillesz Sándorné, szül. 
Battyány Mária f. hó 16-án, hosszas szen
vedés után Nyitrán elhunyt. A megbo'do- 
gultnak valamikor férjével együtt, aki tildi 
földbirtokos volt, — igen jelentékeny és 
előkelő szerep jutott vármegyénk közéle
tében éa társadalmában. Erős, hazafias ér
zése, a közügyek iránt tanusitott meleg 
érdeklődése s áldozatkészsége igen sok ba
rátot és tisztelőt szereztek a jólelkü urasz- 
szonynak. Hült tetemeit nagy réizvét mel
lett Nyitraztámbokréten a családi sírboltba 
helyezték örök nyugalomra. — A dás emlé
kezetén s béke porain 1

— Egyházi űunepség. Slép egyházi 
ünnepség folyt le e hó 21-én Zsarnóczán, 
ahol az egyházfő megbízásából Feldmayer 
Ágoston geletneki esperes a plébánia tem
plomában felszentelte az ujonan épített 
díszes főoltárt s a tö'éje helyezett remek 
kivitelű képet. Az egyházi ténykedés meg
kezdése e'ött Pá\ik Jakab ssarnóczai plé
bános vezetése mellett nagyobb küldöttség 
jelent meg Lábay János körmöczbányai 
rajztanárnál, aki az ünnepség ideje alatt 
Zsarnóczán volt. A kü.döttség szóróira há
lás köszönetét fejezte ki a gyönyöiü oltár
képért, amely a nevezett rajztanárnak ki
váló festészeti müve. — Az ünnepséget a 
vendégszerető plébánosnál diszebédfejezte be.

— Ismeretterjesztő előadások. A 
lévai á'l. tanitóképső-intézet tanári testü
leté, a helybeli rk. főgimnázium tanári tes
tületével társulva, az idén ia tart ismeret
terjesztő népszerű előadásokat. A 14. hon
véd gyalogezred laktanyájában a legénység 
és altisztek számára 4 előadást tartanak ; 
még pedig : febr. 2 án 5 órakor : Ács Bódog 
gazd. tanár: A műtrágyák okszerű alkal
mazásáról, — febr. 4-én, d. u. & órakor 
Köveskuti Jenő, áll. tan. képz. int. igazgató; 
Az ősmagyar badi taktikáról, — febr. 10-én 
d. u. & órakor Ács Bódog: Az okszerű 
talsjmüvelésröl, — febr. 11 én d. u 5 óra
kor Köveskuti Jenő: A muhii csatáról.

— Gyászhir. Eay igen kedves, öreg 
urat ragadott ki a halál szerettei köréből, 
akit a Mindenható hosszú éa boldog élettel 
áldott meg. Weyezer Károly nyug. m. kir. 
adótárnok éa az elaö magyar ált. biz'oaitó 
társaság volt tisztviselője, akiben Faragó 
Sámuel, az első magyar ált. biztositó tár
saság titkára apósát gyászolja, f. évi január 
hó 24-én, reggel — hasznos munkában el
töltött életének 91-ik évében, rövid szenve
dés után, övéinek nagy fájdalmára elhunyt. 
Halála széles körben ke tett őszinte rész
vétet, A melyen sújtott csa'ád gyász jelen
tése a követáező : „Dr. Weyszer Károly 
és neje Mórica Anna, Faragó Sámuel és 
neje Weiszer Angéla és özv. Henyey Elekné 
Weiszer Sarolta és az összes rokonság ne
vében a pótolhatatlan veszteség fájdalmától 
sajgó szívvel jelentik, hogy szeretett jó 
édes apjuk, illetve apósuk : Weiszer Károly 
nyug. kir. adótárnok és az első magyar ált. 
biztosító társaság nyugalmazott tisztviselője 
f. évi január hó 24-én reggel fél 8 órakor 
áldásos életének 91-ik évében rövid szen
vedés után elhunyt. A boldogultnak földi 
maradványai fo'yó hó 26 ik napján délután 
3 órakor a takarék pénztári épületből a róm. 
kath. hitvallás szertartása szerint fognak 
bestén'éltetni és a helybeli r. k. sirkertben 
örök nyugalomra helyeztetni. Az engesz
telő szentmiseáldozat pedig f. év január 
27-én reggeli 8 órakor fog az elhunyt lelki 
üdvéért a lévai plébánia templomban a 
Mindenhatónak bemutattatni. Léva, 1912. 
január hó 24-én. — A mi szerető is hálás 
emlékezetünk fog virraoztani sirhalma fölött.'

— A Kath. Kör mulatsága. A 
Kath. Kör, mint azt már előzőleg is jelez
tük, — február bó 11-én a városi vigadó 
nagytermében tánccal egybekötött műked

velői előadást rendez, melyre a rendkívül 
csinos meghívókat már kibocsátották. A 
rendező bizottság ez utón is arra kéri azo
kat, akik esetleg tévedésből meghivót 
nem kaptak s arra igényt tartanak, fordul
janak a Kör igazgatóságából. — Aa estély 
műsorát lapunk jövő számában fogjuk 
közölni.

— Fezegöpor helyett puskapor. 
A múlt napokban az egyik lévai gyógy
szertárba beállított egy vidéki tót ember 
és arra kérte a gyógyszerészt, hogy adjon 
neki hárem krajcárért puskaport, (A puskr- 
por szót magyarul ejtette ki.) — A gyógy
szeréin felvilágosítván öt arról, hogy mi a 
puskapor és hogy azt a patikában nem 
árulják, — kíváncsiságból megkérdezte az 
embertől, hogy tulajdonképpen mire ia kel
lene neki a puskapor? — Nagyon fáj a 
fejem. — Feleié az atyafi. — A szomszé
dom tanácsolta, hogy ast vegyek be és el 
fog múlni a fejfájásom. — Talán pezsgűport 
ajánlott a szomszédja I Mondja a gyógysze
rész. — Persze, bogy azt I Hiszen én is 
azt akartam kérni, de nem jutott eszembe 
a neve 1

— Vendéglősök táncmulatsága. 
Ebben a passzivrez sztenciás világban szinte 
jól esett látnunk, bogy vendéglőseink az 
eddigi passzivténykedétükkel felhagyva, 
egyszeriben az aktivitás terére léptek és 
f. hó 25-én olyan táncmulatságot rendeztek, 
amely minden tekintetben kitünően sikerült. 
Mielőtt a tánco'ó párok ritmizus lejtésében 
gyönyörködtünk volna, előbb élvezetes menü
ben volt részünk, mellyel Duschek Ernő, 
állami tanitóképző-intézefi tanár kedveske
dett a nagyszámú vendégeknek. És dacára 
annak, hogy a menü meglehetősen hosszú 
volt, ezért nemcsak bogy senki sem rontotta 
el tőle a gyomrát, hanem ellenkezőleg, min
denki pompás étvágyra tett szert. Érthe
tőbben szólva, a gondosan összeállított mű
sor első számat a Zöllner-lele Kilap cimü 
énekszám képezte, melyet a többnyire fiatal 
iparosokból álló énekkar Duschek Ernő 
precíz vezetése mellett nagy hatással 
adott elő. Ezután ’l'okody István ült az elő
adói aszta hoz és szellemes felolvasásával 
derűs perceket szerzett a hallgatóságnak. 
Kleiszner Pai képzöintézeti nevelő művészi 
zongorajátéka nagy tetszésben részesült. 
Kozma Vilma élénk temperamentummal elő
adott monológja volt a műsor legkiválóbb 
pontjs. Bemek virágcsokor éa zugó taps-

Egyik játszótársam Kulász Tóni volt, 
a földbirtokos gióf erdöörének a fia. Egy
ezer olyas valamit láttam nála, amilyet 
azelőtt soha. A'yja mellékkeresetképen ma
darakat tömött, amihez mindenféle üvegből 
való madárszemet tartott készletben a fü
lesbagolyétól a kis ökörszeméig.

Mi vonzó volt ezekben a kü önféle 
aainü, csillogó üvegdarabokban, azt nem 
tudom ; csak azt tudom, hogy amint azokat 
megpillantottam, azonmód elfogott az a 
sejteiemszerü érzés, bogy azokat nekem 
birnom kell.

Alkudozásba fogtam. Tóni nem akart 
tudni róla semmit, hogy azokaL ideadja, 
félt az atyja nádpá cájátó1. Akadékoskodása 
caak fokozta a vágyamat. Nem csüggedtem, 
mindent Ígértem a szemekért és midőn 
semmi sem indíthatta meg Tónit : végre az 
ulanuscsakómat Ígértem oda. Ennek már 
nem tudott ellentállani az én Tónim s a 
csere megvolt.

Kétes érzelmekkel váltam meg a csá
kótól, mert az én lelki szemeim előtt is 
lebegett valami, ami fatálisán hasonlított az 
apám csibukszáráboz, meg lévén szigorúan 
tiltva minden néven nevezendő csere-bere.

De hát nem voltam az első halandó, | 
akit egy pár ragyogó szem elcsábított. Az- i 
tán nem ia két bogár vagy kökény szemről . 
esett itt szó, hanem egy egész marokra 
▼aló sárga, zöldes, szürke, kék, barna, ve

res szemrö1, mely valamennyi megtévesz
tett, megejtett, megigézett a maga tüudéri 
csábjával.

Csakhogy örömem hamar lohadt. Hiába 
szereztem meg oly nagy áron ezeket az 
üvegsremeket. Titko'nom, dugdosnom kel
lett aiokat, bogy atyám valahogy ne lelje 
meg a játékszereim között. Ha játszottam 
velük, mikor atyám nem volt otthon, min
den közelgő kocsizörejre, ajtónyitásra, pad
lórecsegésre megriadtam, hát ha rám nyit 
az atyám I

Lelki nyugalmam rövid idő múltán 
oda volt. Enyém vo't a sok szép madár
szem és mégsem az enyém. Úgy voltam 
vele, mint a zsugori, aki aa aranyain ül és 
koplalni kénytelen.

Ez az állapot már tűrhetetlenné kez
dett válni, midőn egy nan beállít a Tóni 
és nagy ijedten rimánkodik nekem, hogy 
adjam vissza a szemeket, mert ba az atyjz 
azokat nem találja otthon, mire az erdőből 
hazakerül, akkor hadd-el-hadd lesz és ö 
bizony megmondja, hogy hol vannak.

Most légy okos, Domokos I Ast tudtam, 
hogy az üvegszemektöi meg kell válnom, 
hs azt nem akarom, hogy az öreg Kulász 
apai bősz mérgével az én atyámat is infici- 
álja. Az üvegszemeket vissza kellett adnom, 
ámde akkor a Tóni :s adja vissza a csákó
mat. Csakhogy ez már azóta negyedik gaz
dát oserélt ám I

Finánczseni nem voltam soha, de azt 
már csak éreztem, hogy nagy tökfilkó vol
nék, ha ebből az áldatlan üzletből üres 
kézzel kerülnék ki. Gondolkoztam.

Volt az öreg Kulásznak katona korá
ból egy sárga bojtos altiszti kardja ; sok
szor játszottunk vele. Ezt a kardbojtot 
követeltem és nem tágítottam, mig a Tóni, 
tekintettel a múló idő haladtára, be nem 
adta a derekát a a kardbojt a kezemben 
nem volt.

A madárszemeken okulva, úgy akartam 
intézni a bojt dolgát, bogy azt ne kellessen 
dugdosnom, hanem, hogy nyiltan és szaba
don köthessem a pléhkardomra. Sok elmél
kedés után, végre nagyon okos gondolatom 
támadt. Este felmásztam a kert végében 
álló hinta keresztfájára és odakötöttem a 
kardbojtot, reggel pedig atyámmal egyidö- 
ben felkelve, valami ürügy alatt kicsaltam 
őt a kertbe.

Atyám rövidlátó is volt, meg nem is 
akarta sehogyan sem az étheri régiókat 
fürkészni és igy nekem kellett nagy ámulva- 
bámulva és meglepetve a magasban lógó 
bűnjelt észrevennem. Ujongva felmásztam 
a hinta kötelén és lehoztam az atyámnak 
a kardbojtot, egyre találgatva, hogy vájjon 
kicsoda akaszthatta ast oda fel az éjjel ?

Az édes apám azonban csudá'.atosképen 
sehogyan sem akart az én csudámon cso
dálkozni, hanem rövidesen vallatni kezdett,
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vihar volt * jutalma. Á műsor befejező 
számát a férfikar Népdalegyvelege képezte, 
mely útin következett a vidám tánc, mely
nek eeak a késő reggeli órákban volt vége.

— A lévai iparos olvasókör ma 
egy bete Czióulio Rezső elnöklete alatt 
tartotta meg évi rendet közgyűlését, melyen 
elfogadták a múlt évi sárasámadásokat • 
megállapították aa idei kö'tiégvetéet, egyút
tal megalakították a válatatmányt, melynek 
tagjai lettek; Kovácaik Samu, Ondrejkovica 
Lajoa, Nyiredy Gyula, Guba János, Korpáé 
István, Vida Jénáé, Takács Mihály, Csá
kányi Sándor, Agár cly Sándor, Sieceö Sán
dor, Ördögh Lajos, Vöiöimarii Miklós, He 
g edüa Béla, Édtr Ká naán, Sialó Sárdor, 
Presstolánszky Bele. — Egyúttal feJkéite a 
k Begy ülés Kucieru Jóartiet a jegysöi állás 
megtartására.

— A Kath. legényegyesfllet mn- 
I ataága. A katb. icgezyegyesület f. évi 
febr. hó 4-én saját helyiségeiben müiorral 
egybekötött táncmulatságot rendet. Kezdete 
este 8 órakor .Belépődíj saemélyenkint 1 
kor. —- A rendes őség a mrgbivókat szét- 
bocsátotta; ha valaki esetleg tévedésből 
meghívót nem kapott tolna s arra igényt 
tart, ez iránt forduljon aa egyesület el

nökéhes.
— Kiaavasés. A m. kir. igazságügy

miniszter a körmöoabátyai munkást iztosilási 
válasstott biróség helyettes elnökévé Góll- 
ner Frigyes körmöcsbányai kir. járásbirót 
három év tartamára kinevezte.

— A koreakodő-ifjak ténomulat- 
aá<a. A lévai kereakedöifjak tírsulata 
sikerült műsorral egybekötött tánoestéllyel 
ünnepelte meg o hó 20-án busa éves fenn
állását. As estély kimagasló pontja volt 
Hervka Erzsébetnek érséarel e öadott több 
énekszáma, melyeket lhiKluk Ernő tanitó- 
képső-intéseti senetanárnak ügyes zongora- 
kísérete mellett énekelt. Kellémea és vidám 
hangulatot keltő módon adták elő a 'Irifa 
oimü dialógot Stiiner Etelka és Takici 
Samu. Majd Rónai Emil társulati titkár 
emlékesett meg behatóan a társulatnak 20 
éves szellemi, művelődési és ssooiáiis mű
ködéséről. Ezután Stég! Ssigfried egy me
lodrámának előadásával keltett nagy hatást, 
amit csak fokoaott Rohvngi Gézának szép 
aongorakisérete. űrön Arcúidnak jól sikerült 

ts akkor én kezdtem baaudni éa egyik ha
zudósáéból a másikba keveredtem, mint 
mikor aa ember a hínárba került.

Közbe előkerült aa öreg Kuláaz ia, aki 
valahogyan már aa este vette éssre, hogy 
a kardjának ereklyeként őraött diaae eltűnt 
és a spanyolnádja révén oaakhamar meg
tudta, hogy hová tűnt el es a kinoe. Csak
hogy no tessék ám gondolni, hogy a nás- 
pánglit a Tüköryné nagysága varázsvesszője 
módjára alkalmazta.

No, már most minden oda veszett, 
zsáké, madársaom, kardbojt és — becsület. 
As öreg Kuláaa veszedelmes ember volt, 
csakugyan inficiálta aa édes apámat, aki ép 
olyan kérlolhetlonttl táncoltatta meg a cs<- 
buksaárát a révért felületemen, mint Kuláaa 
bácsi a pálcáját a Tónién.

Ezenfelül koplalásra Ítéltek; as ebéd 
ideje alatt elmerenghettem a sserenoae for- 
gandóságén, künn a kert-udvaron.

Napjainkban ritka madár a régi őse- 
léd ; de a mi akkori aaakáoanénk már 8 
éve volt a bánnál. Engem nagyon szeretett, 
mert valaha ő volt a dajkám. Hogyce esett 
volna mag hát a szive, a ssemefénye — ez 
én voltam — nagy nyomorúságán ? Nem is 
állhatta meg, hogy egy teli tányérral túrós 
metéltet ne lopjon ki nekem a kertbe, as 
orgonabokrok mögé.

Hálás éraolmek között eltűnt a metélt 
korgó gyomromban és lelkem egyensúlya 
helyre állott. Volt a kertünkben egy diósét 
rhioinua-bokor ; annak fényes, tarka msgvaii 
bisény néba-néha rágicsáltuk; a húsúk 

monológja után iíihálgi László Gusztávnak 
művészies zongorajátéka következett. A 
szünetek elatt Keming Tibor mulattatta 
tréfás mókáival a szép számban összegyűlt 
kölönséget, melynek fiatsleága szinte tü
relmetlenül várta már az érdekes, de kissé 
hosszúra nyújtott műsor végét, bogy meg
kezdhesse a táncot, amely vidám hangu
latban hajnalbasadásig tartott. Táncosnők
ben és táncosokban nem volt hiány. — Ez 
alkaoumal kifogásoljuk ezen köiüményt, 
hogy a társulat idegenből hozott magának 
zenét a jól sikerült estélyre. Van nekünk 
eléggé jó zenekarunk. Szükségtelennek tart
juk az idegen bandát. Ha már művésziesen 
játszó zenekart nem hozhatunk Lévára, 
akkor maradjunk meg a mi egyezető, de 
gényeinket kellőképpen kielégítő cigánya

inknál.
— Nincs bélyeg. Léván állandóan 

ragy a béiy eghiány, úgy, bogy a héten egy 
koronás bélyeget már tiz darabból sem le- 
hetett öeszeizedni. Es ez az állapot csak
nem havonkint megismétlődik, mert a lévai 
adóhivatalban állandóan oly caeké'y a bé
lyeg, hogy az még a vidéki szükségletet 
sem tudja kielégíteni. Hátba már muszáj 
bélyeget ragasztani, kötelessége as államnak, 
bogy a béiyrg minden fajtában mindenkor 
rendelkezésére álljon a közönségnek. És 
amit Léván csinálnak, sz már türhe étién 
állapot.

— Esküvő. Halálig Lajos febr. bó 
4én tartja esküvőjét Léván, Sienicteg Béla 
kedves leányával, Ilonkával.

— Jótékonycélu tánovlgeüom. A 
Zelizi Gaidakör f. évi januar hó 28 án, 
Zselizen, a városi nagy vendéglő összes 
helyiségeiben a gazdakör uj berendezése 
és a könyvtár alapja javára tánovigalmat 
rendez. Kezdete esti 7 órakor. — Belépő 
dij : Személyjegy 1 kor. — Családjegy 2 
korona.

— Érdeke* névváltoatatAa. A Bu
dapesti Közlönynek f. évi január bó 24-én 
megjelent számában olvassuk, hogy Klinciek 
István lévai illetőségű rocbesseri (Amerika) 
lakos osaládi nevét a m, kir. belügyminizz- 
ter engedélyével Koceor-ra változtatta.

-- Áthelyezőé. Rimongi E la garam- 
kováosii állami elemi iskolai tanítónő a 
lábatlani áll. elemi iskolához helyeztetett át.

édeskés volt, mint a osicaóka. Most is, más 
hiányában ehhea a csemegéhez nyúltam éa 
megettem belőle annyit, amennyi a 8 éves 
gyermek markában elfér.

Atyám már a határban járt, midőn 
egyszerre cask nagyon rosszul lettem. Foly
tonos émelygés fogott el, a vér kizaorult 
arcomból, homlokomon hideg verejték ve
rő dö‘t ki sürtt csöppekben ; a világ elsöté
tült körülöttem, kerülgetett aa ájuldosáa, 
szóval nagyon, nagyon roasaul lettem. Sze
gény, jó anyám megijedt és rögtön száláén- 
tott valakit as öreg doktorbáosi után, as 
ölébe vett, tányért melegittetett a gyom
romra, eeettel dörzsölgetett, teát főzetett, 
— mindent megtett, amiről csak vaiaba 
hallotta, hogy képes az elalvó leiket ismét 
életre zzitani.

Nem tudom, meddig kínlódtam, de 
épen mikor Horcwitz bácsi, az öreg kirur
gus a szobába lépett, valami bo'ső erő 
felvetette as anyám ölén nyugvó félholt 
testemet és — valóságos veauvi eruptió- 
ként — napfényre került a metélt.

A doktorbáosi tarka héjukról ráismert 
a magvakra éa meg volt a betoga<gem ma
gyarázata. Azok a metélttel egy gyomor
ban nem birtak volt megférni. Édes anyám
nak csak a metélt volt még rejtély, én pe
dig azóta többet nem hazudtam, de a rhi- 
oinust is. ember legyen, aki azóta akár csak 
egy gyüssüoyit ia képes lett volna belőle 
énbelém diktálni.

Tágé.

— Megfagyott ember. A határozot
tan téliesre változott időjárásnak lett az ál
dozata Koiitolángi József, 68 éves, bars- 
bessei lakos, akit f. bó 18-án a becsei ha
tárban holtan, megfagyva találtak.

A migrén lebtöbbazör csak a lassú 
emésztésből ered. A természetadta 
Ferenoz József-keserüviz a gyomor 
működését kitünően felfrissíti. Kíméle
tes hatása miatt érzékeny idegzetű 
emberek, különösen nők, előszeretettel 
használják. Igyunk időközönkint éh
gyomorra fél pohár valódi „Ferenci 
Józsefu-keserűvizet I

A Ur. Hlchter-féle Liniment Caps- 
comp. (Horgony-FaluExpeller) igazi, 
népszerű háti.serre lett, mely számoz csa
ládban már évek óta mindig készletben 
vau. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, kösa- 
vény, csuznál stb.-nél a Horgony-Liniment- 
tel való bedörziölések mindig fájdalomcsil
lapító hatást idézték eiö ; sőt járványkórnál, 
minő : a kolera és hányóhasfolyás, as altest
nek Horgony-Linimenttel való bedörseölésa 
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
házieter jó eredménnyel a kalmaztatott be- 
dörstölésképpen as influenza ellen is ét 
üvegekben : á 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 
korona, a legtöbb gyógyszertárban kapható, 
de bevásárlás alkalmával tessék határozot
tan: R chter-féle Horgony-Linimentet (Hor
gon, Pain Expellert) kérni, valamint a „Hor
gony" védjegyre figyelni és osak eredeti 
üveget elfogadni.

Közönség köréből.
Kérelem.

Mindenki előtt tudva van, hogy a lévai 
róni, kath plebánia-templom szent Mihály 
oltárképe múlt évi szeptember hó végén 
összeégett. Az oltárkép egy Rómában, a 
kapucinusok templomában levő eredeti, mű
vészi képnek volt másolata, melynek kevés 
volt a művészi értéke s inkább régisége és 
megások ottsága miatt tartottua kegye
letben.

Nemcsak én, de többen híveim közül is azt 
a vágyat táplálják, hogy as uj oltárkép is 
a Romában levő eredeti szent Mihály-képnek 
müvéssi értékű másolata legyen. Aat aa 
érte.itéet nyertem Rómából, hogy egy meg
felelő nagyságú, értékesebb kivitelű másolat 
kerettel együtt, mintegy 2500 koronába 
kerül.

Szeretettel kérem híveimet és as ide
genbe került, de mindig lelkes lévaiakat* 
kegyeskedjenek aa uj oltárkép beaseraéai 
költaégeire, tehetségükhöz képest áldozni 
és kegyes adományaikat hozzám juttatni. 
Akinek aa Isten soka adott, áidozson töb
bet; akinek kevés jutott, as filléreket ia 
áldoshat a kegyea célra.

Teljes bizalommal intésem est a kérel
met hiveimhes, és a jóakaratu emberekhez, 
akik már annyi szép éa nemes ü.yit se
gítettek a mrgva'ósitázhoe, hogyne segíte
nének tehát aa Ur házának felékesitéréhes ?

Léva, 1912. január 25.
BAthy László

prépost-plébános.

Nyilvános köszönet.
Cialáduok kedves barátainak éa mind

azon jó ismerőseinknek, kik Istenben bo1- 
dozult feiejthetetleu jó edaaatyánk Weysser 
Kiroly elhunyta alkalmából a végtiaztesaé- 
gen részt venni és megjelenésükkel fájdal
munkat enyhiteni asivesek voltak, ezúttal 
is meleg köszönetét mondunk.

Léva, 1912. január 26.
Dr. Weyozer Károly és neje Móricz Anna 

Hannover.
Faragó Sámuel és neje Weiszor Angyalka, 

özv. Hsnyey Eléírná Weiszer Sarolta 
Léva.
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Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai éa Tarsa r. t. könyvkeres
kedésében Lévén megrendelni, megkíméli 
a postai beküldői költséget.

Szerkesztői üzenet-
Réz Jánot. Mindjárt gondoltuk, bo<y ön hova 

való, mert kitiiuően tud — zabot hegyezni.

Lévai piaciárak
Kovsrveaitk ; Dr. Horv itb Gyula r.adSrkapUAv-.

Bora ni.-mi alánként 22 kor. 40 fill.— 
22 kor. 80 Kétsaerea 18 kor. — frl 19 
kor. — fill- — Rora 19 kir. 20 fii1. 19 kor. 
(jn fi, Árpa 18 kor. 40 fill. 19 kor 40 fi,l. 
Zah 19 kor. — fi'l. 20 kor. — fi1*. 
Kukorica 18 kor. 40 till. 19 kor. —fill. 
__ Lercae 24 kor. — fill. kor.2ö — fill. — 
Bab 30 kor. — fdl. 31 kor. — fi I. — 
Köre 12 kor. — fill. 13 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.' Vörös li
beró termesze töl aransatnente. 175 — 185 
Vöiös lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkká 150—160 Luczerna 
tel mész ettől ar-okamentea 130—138 Lu
cerna, világos szemű arán kés 110—120

A7 »ry*kir)vi hivatal bejegyzőt*
1912. évi ián. bó 21-töl 1912. évi j»n. ho 28-ig.

Születés.

A szülői ueie
. ; _ _

US
0) »

< b a

bfi

A gyermek 
ueve

Gubó Gáspár Sabik Mária fiú Iatváu
Jaszenovtcs Ö Toohaizer A. fiú Ödöu
Hugyecz Imié Hányái Kaolin leány Margit
ifj. Dohány Jáuos Vrávsel M fiú Sándor
Prisatács István Béres A^ues fiú László
Györgyi Lajos Gy utcain ka A fiú Pál

Hazassag.

Völeseny es mtuyasszoiiy neve Vallása

Bot ka Rezső Pompos Ete’ rkath. ref.
özv. Palika Jáuo’ Tokod Iloua rkath.
Vaszarab J zsef Murgss Aum rkath

Halálozás

Az clkunyt neve Kora A halál oka

Petrks Jáuoané 55 eves Tüdőgyulladás
Ciiren Ferenci 2 éves Vesegyulladás
öav. Weysaer Károly 90 éves Gctaütés
id. Gregovics József 58 eves Tüdőgyulladás
ö<v. Horváth Mihály 79 éves Aggkori gyeug.

Nyilttér.

BHUEECH3SB3M 
USEI DU TZ-POR* 
Enyhe, oldó háziezer n iudazukuak, kik emésztés* 
zavarokban éa az illő életmód egyébb követk* »* 
niényeiben bnnvei'iiek,

Lpy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakba;. kérjük Xv£cll
k>-HZ tm» nye l.

M OLL-FELE J

F^o‘e.raeXlt°<í'' bedörzsöld, 
elismert, regi jóhiruevü hásitser 
szaggatás és hülésböl származó 

mindéi nemii bttgseg-k ellen- 
Eredeti üveg ara Ikqx. 2 

Kapható minden gyógyszertárban 
őr drogériában- uti3>

Föszétküldeai hely MOLL A. gyógyszerész
Cr, kir. udv. szállító, Becs, I, Tvacbbuen 9.

Ujpetenden---------
egy ház, mely 5 szobából éa mellék
helyiségből áll, korcsmának, szatócs- 
üzletnek és mészárszéknek is megfelel, 
nyilvános árverésen f. év február hó 
1&-Ík napján eladatik. Venni szándé
kozók felkeretnek a helyszínen meg
jelenni. A tulajdonos

Szövetkezeti üzletvezető.
A felsőszecsei fogyasztási szövetke

zet üzletvezetőt keres. — Jelentkezni 
azonnal szükséges, alkalmazás megkez
dése április 1-én. — DijazáB egyezség 
szeiint. Biztosíték 1000, egyezer kor. 
Nő is alkalmazható. — Az igazgatóság.
461(1911. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. 

c. 102. ért hímében ezennel kö/.h'rré teszi, bogy az
újbányái kir járásbíróság 1911. évi V. 231 /t számú 
végzésé következtében G Kratky mezőgazdasági gép* 
gyár preroni cég javára 44. K s jár, t-rejeig 1911. évi 
december hó 23-án foganatosító t kielégítési véprehaj- 
táz utján lefoglalt és 7 ü koronára becsült kővetkező 
ingóságok, u. in : ökrök, ttb, nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek az ujbáuyai kir. járásbiníság
1911. évi V. 281|2 szátuu végzése tolytáu 44 kor. 
tőkekővetel-s, ennek 1911. évi január hó 1. napjától 
járó 6°/e kamatai, és eddig összesen 81 kor. 03 fillérben 
biróihg má megállapított költségek erejéig, Apát- 
hegydjáti, alperesnek lakásán leendő megtartására
1912. évi február hó 3-lk napjának délutáni 3 órája 
hat-r időül kitűzik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly meg jegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett iugoságok az 1881. évi LX. t. c. 197. és 108 
§-ai érrelinébeu készpéuzfizetés mellet , a legtöbbet igé- 
rőuek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és felüifogialtatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t. c. 
120. g. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Újbánya, 1912. évi jau. hó 19. napján.

Lukács Miksa
kir. b»r. végrehajtó

jr

rskodtság, katarut és slnyálkodas-, 
görct- és terghurut allén né vásá

roljon máat, mint a finomirü

Mell Caramellet 
a „Három fenyőivel 

<lrb. orvosok és magário- 6050 n'rmaTÓ biannyit-
vány ivat ólja • biOoa 

.rrdményt. Csomagokban 20 és 40 
fill. Dobozban 60 fillér. K.pbató: 
Darreri Bolemann pyógyscor'árábao 

é- Knapp Ignácz drogériájában
- Lévén .. .....

|Sg 
■I ■v.<-
BS t
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Biikkműfa eladása vasúti kocsikba 
rakva, illetve fűrészhez szállítva.

A zsarnóczai m. kir. erdőbivatal 
1911—1916 évi bükkmüfa termése a 
következő csoportok szerint, megosztva, 
zárt írásbeli ajánlatok utján eladásra 
kerül ;

I csoport. A garamberzencei va
súti állomáson vasúti kocsikba rakva 
szolgáltatandó évi mintegy 600—1000 
bükkmüfa. ni’

Kikiáltási ár köbméterenként 15 
kor. 30 fill.

Bánatpénz 1500 korona,
II. csoport. A Geletnek-Szkleno- 

fürdő és Szénásfalu-Vihnyepeszerény 
vasúti állomásokon vasúti kocsikba 
rakva évente szolgáltatandó mintegy 
250—500 m3 bükkmüfa.

Kikiáltási ár köbméterenként 14 
kor. 50 fill.

Bánatpénz 800 korona.
III. csoport. A gyertyáidéi fű

részhez szállítva szolgáltatandó évi 
mintegy 1200—2000 m3 bükkmüfa. 
Ezen csoporttal 200 k évi bér mellett 
a gyertyánjai fürészbérlete kapcsolatos.

Kikiáltási ár köbméterenként 11 K.
Bánatpénz 2200 korona
Az ajánlatok legkésőbb 1912. évi 

február 12 én délután 5 óráig 
nyújtandók be Zsarnóczán az erdőbi- 
vatalnál, ahol is azok 1912. évi tebr. 
hó 13-án d- e. 10 órakor az erdőhiva
talnál nyilvánosan fognak lölbontatni.

Árverési és szerződési teltételek, 
ajánlati űrlap és boríték a zsarnócai 
erdőhivatalnál szer.zhetők be.

Budapest, 1912. évi január hó,
NI. kir. főldmivelesügyi miniszter.

I

= T e j =
Pustaszszentkereszti bérgazdaságomban 
termelt tejet Léván szándékozom elhe
lyezni, felkérem mindazokat, kik nálam 
tejet venni óhajtanak, szíveskedjenek 
nálam azt bejelenteni.
A tej jóságáért és tisztaságáért jótállást 
vállalok s az zárt palackokban lesz 
házhoz szállítva.

BERGER ERNŐ
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Tűzifa
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és 
házhoz szállít 

Braun József és fia.
Iroda: Honvedutcza Wertheimer ház

„AZ OLLA- 
szakorvosol I 
által meg 

vizsgálva é> 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. !
Két évi jót 

állás 
Ára 

tucatonkén 
4.—, 6.—. 

8.— és
10. korom

GUMMI
különlegesség, i 

| A tudomány maii 
állása szerint B 

bebizonyított 
legjobb létező 
Gummi aMK 
óvst(r. B K?

f

Az 
,OLLA“ 

több mint
I 200 orvos 

által lég-
| megbizha- 

tóbbnak van 
ajánl va.

Kapható az 
ország min- 
(len gyógy

szertárácan 
e< jobb dro 

gériákba.

X3

Védjegy: „Horgony". "W

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

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

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony'4 védjegy gyei es h 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.
Dl Rfchter syójywtrtira u , Ara iiy oroszláiltoz", 

Prágában, Elisabethstrasse ű neu.

Házvezetőnő
kerestetik vidéki uriházhoz, szerény 

igényű özvegy, ki háztartási teendők 
mellett gyermekekkel is foglalkozna. 

Ajánlatok ..BARS" kiadóhivatalába
Léva. Barsmegye címre küldendők.

Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

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

tisztelettel
Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

BíT

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 

rOLLAu uumniigyar Wien. H 437 Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

ét P1CK EDE illatseerése-üz etében.

KJUPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon órám: 33- . LÉVÁN. _ Telefon szám : 33-

INGYEN

S tesztet j 
/ jók millió. I

AGYÖSZ. |
KÖZÉPEUROPA 
LEGNAGYOBB

Szőlőiskolája
- FA-/ v

Piactéren, nagy kiterjedésű, gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
. Hazai gyártmányú gépek :

Világhírű ,. RAPID" lánczos kutak. rAlfa Se pár a tor" tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofhetr és 
Schrantz féle gőzcséplő készletek, Ganz-féle modorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

$
0
$
$
c
0
$
0
0
$

Legjobb bevásárlási forrás I

KERN TESTVEREK 
fűszer, gyarmatáru és vasnagykereBkedéae 

ALAKÍTTATOTT 1881 LÉVA. TELEFON SZÁM 14

Mindennemű fűszer és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és práoai sódar 
Elismert legjobb minőségű kavék. 
Valődi orosz teák és angol rumok.

Teasütemény, csemegebor, likőr, cog- 
nac, déligyümőlcs, dessert, cukorka s 
mindennemű karacsonyfadiBz a 
legjutányosabb árakon. — —- — — 

Magyar gyártmányú folyton égő kályhák, fa- és széntartók, 
kályhaellenzők, szesz-, szén és villamos vasalók, gyorsforralók, 
kávé és teafőzők, húsyágógépek, konyhamérlegek, valamint 

VARRÓGÉPEK stb. állaadó nagy raktára.

Gyári raktárt tartunk legalkalmasabb ■

ti szta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern háztartási és konyhafelszerelési czikkekből.
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Meghívó.
„A BÁTV1DÉK1 TAKARÉKPÉNZTÁR RESZY. TÁRS.

V. évi rendes közgyűlését
1912. évi február hó 18-án délután 2 órakor

az intézet tanácstermében fogja megtartani, melyre a 
tisztelt részvényesek ezennel meghivatnak.*)

Tárgysorozat:
1. Közgyűlési jegyző választása és a jegyzőkönyv hitelesí

tésére két tag kiküldése.
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai 

a felügyelő bizottság jelentésével ; a mérleg megállapítása ; a nye
remény felosztása és felmentvény iránti határozat hozatal.

3. Egy igazgatósági tag választása az alapszabályok VI. fej. 
€1. §-a értelmében.

4. A felügyelő-bizottság választása az alapszabályok VII. fej. 
69. §-a értelmében.

5. A felügyelő-bizottság tiszteletdijának megállapítása.
6. A választmány választása az alapszabályok Vili. fej. 74. 

§-a értelmében.
7. Az ügyviteli szabályok elfogadása és hitelesítése.
8. Egyéb előterjesztések.
Bát, 1912. január hó 23.

Az igazgatóság
*) Megjegyzés. Az alapszabályok 5I. §-a értelmében mindazon részvé

nyesek, kik a közgyűlésen részlvenni óhajtanak felkéretnek, hogy nevükre 
szóló részvényeiket a niég le nem járt szelvényeikkel együtt legkésőbb a 
gyűlés megkezdéséig akár az intézet, akár a Lévai Takarékpénztár r. t. 
pénztáránál letéteniényezzék, melyről letéti jegyeket nyernek.

Esedékes szelvényeink beváltása Budapesten a Magy. Pénzintézetek 
Központi I litelbankjánál is díj- és költségmentesen eszközölhető.

Tartozik. Mérleg-számla. Követel..

Vagyon kor. f. kor.

60
61

68-74

I. Készpénz.
Pénztári maradvány 1011. dec 31-én 
Postatakarékpénztári csekkszámlán 
Bankoknál folyószámlán ....

II. Kölcsönök.

9611 58
12260
284

53
57
69
71
77

35

5
59
80

13
28

Folyószámlái adósok . .
Kamatozó jelzálogkölcsönök
V áltótárcza............................
Annuitásos kölcsönök . .
Kölcsön előlegek ....

III. Értékpapír.
Idegen részvények . . .

IV. Egyéb vagyon.
Felszerelés ......................
Folyó beruházás és könyvek
Letéti értékpapírok . . .

V. Átmenő vagyon.
Hátralékos kamatok . .
Átmeneti kamatok . . .

15395;
187967|34 
362432

70421 67
229685

6589;

2600
2000 

20560,

1034 75
1525 71 25110 46

10018 18

638512S6

6589

IÍ.S2S40 . >0

f.

Fk
vs

z.

Teher kor. f. kor. f.

1. Aiapok.
G6 Részv.-tőke (1000 db á 100 K n. é. részv 100000
31 Tartalékalap....................................... 6000 *) 106000,

II. Betétek
56 Takarékbetétek.................................. 45373636
53 Folyószámlái hitelezők....................... 634 454370 36

III. Egyéb teher
28 Átmeneti kamatok............................ 10372 58
43 Visszleszámitolás ............................ 74243
62 Letétek.................................................. 2006 69
81 Óvadékok............................................ 20560

36 5267 Fel nem vett osztalékok .... 170; 10735227

IV Nyereség
30 Áthozat.................................................. 2601 42
34 Folyó évi tiszta nyereség .... 1251645 15117 87

682840150

Dr. Sztankay Aba s. k.
ügyvezető igazgató.

Bát, 1911. év december 31-én.

Dr. Rosenfeld Zsigmond s. k.
igazgatósági elnök.

A könyvvezetésért:
Papp Endre -. k. 

könyvvezető.

Ezen mérlegszámla a kereskedelmi törvény 192. §-a értelmében és az alapszabályoknak megfelelően készült.

A felügyelő-bizottság:

Tóth Kornél s. k. Schultz Miksa s. k. Geyer Károly s. k. Adamovits Sámuel s. k. Bresztyenszky Alajos s. k.
f. b. tag. f. b. tag. f. b. elnök. f. b. tag f. b. tag.

*) 1911-iki dotatióval K 12.000.

„CLIMAX" ? Pénzt ♦
nyersolajmotor. , . jf u

Legolcsóbb, legbiztosabb üzemerö. Versenyképes árak H llllJws
Elsőrangú minőség. Több ezer referencia. O
■■■■■JMM—IT —1 M

Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelep 

Budapest, Y 9. Szabadságtér 17 sz 
(Tőzsde palota;.

Telefonszám 71—01. Sürgönyczim ,CLIMAX“.

Csak a

minőség
révén lett

világhírű
a valódi

PALMA
kaucsuk-cipösarok

■■■ A hygienikus

Palmakaucsukl 
ágybetét I 

minősége I 
elsőrangú



8 b n a 1912. január 28.

íMZEGFSI'ST'A.S.

A Lévai Takarékpénztár részvénytársulat
_ _________________________ - negyvenhatodlk ári --------------------------------------------

rendes közgyűlését
1912. évi február hó 18-án délelőtt 10 órakor saját épülete tanácstermében fogja megtartani, melyre a t. részvé
nyesek ezennel meghivatnak.

- ■ Tó.rgr-y-a.1: ...............
1. Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése.
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai a felügyelő-bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása; a nye

remény felosztása és felmentvény iránti határozat hozatal.
3. Az igazgatóság előterjesztése, a tisztviselők fizetésének rendezése és ezzel kapcsolatban az alapszabályok 17. 32. 33. a 

Szolgálati és ügyviteli szabályok ide vonatkozó 15. és 16. pontjainak változtatása, illetve a módosított szakaszoknak jóváhagyása.
4. Az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjainak az alapszabályok 17. és 28. §-a értelmében 3 évre leendő megválasztása.
5. Az alapszabályok 15. §-a alapján netán beérkező indítványok tárgyalása.

Kelt Léván, 1912 évi január hó 18-án.
Az igazgatóság.

Kivonst az alapszabályok 13. §-ából. A közgyűlésen csak oly részvényes gyakorolhatja jogait, ki a közgyűlési meghívó kelte e’őtt legalább 60 nappal 
már a részvényesek könyveben részvényesként be volt vezetve, s ki ily tulajdonjogu részvényét a közgyűlés megnyitása előtt legalább is egy órával az intézet 
pénztáránál letéteményezte.

A zárszámadások a pénzintézet h vatalos helyiségében naponként d. e. 9—12 között megtekinthetők.

Tartozik. Mérlegszámla ISII. évi december 31-én Követel.

TeherVagyon Kor.Kor. Kor.fii. Kor.fii. fii fiiFkl.

121 Pénztári számla 88413 75 98 Részvény alaptőke............................. 500000
117 Váltó tárcza........................................ 2134846 65 94 Tartalék „ ............................. 287539 64
118 Kamatozó jelzálog kölcsönök . . . 2465512 141 Nyugdíj , ............................. 60000

51 Törlesztéses n „ ... . 995073 35 3460585 35 99 Veszteségi tartalék alaptőke . . 20000
119 Kézi zálog ......... 39498 142 Rendelkezési „ ... 15000

19 Értékpapírok........................................ 4906b9 38 281 Értékbiztositási „ ... . 15000 J10000
29 Előlegek óvási dijakra....................... 96 95 93 Betétek.............................................. 4590018 61

111. 136 Adósok különféle számlán .... 4300 08 52 Engedm. utján átruházott kölcsönök 446649 73
120 Más intézeteknél elhelyezett tökék 161916 48 122 Váltó viszleszámitolás....................... 404900

8 100 Kölcsöneink átmenő kamatai . ■ 8344 77 84.134 Fel nem vett részvenyoszlalékok . 480
a^3. 3S<- Hátralékos kamatok............................. 31705 57 320. 231. Kölcsönöknél 1912. évre befolyt kam. 72250 19

135 Intézeti ház ........................................ 100000
79 Háztelek ingatlanok............................. 9172 50 109172 50 Nyeremény mint egyenleg :
67 Bútor és felszerelés............................. 4000

Áthozat az 1910 évről .... 17407 40
Nyeremény az 1911. évben . . . 104303 91 121711 31

— 6533549 48 - - - - - 6533549 48

Léván, 1911. évi december hó 31-én.

Holló Sándor s. k., 
igazgatósági elnök.

Szilassy Dezső s. k.,
főkönyv vezető.

Ezen mérlegszámla alólirott felügyelő bizottság által átvizsgáltatott s az teljesen rendben találtatott.

Dr. Lakún Zoltán s. k., 
felügy. biz. tag.

Árvay József s. k.,
felügy. biz. elnök.

Fizély Latos s. k.,
felügy. biz. tag.

L

Főraktár: Engel József és Fia, Léva.

Birtokeladás.
Zseliz vasútállomástól 7. órányira Kis- 

és Nagypeszek községek határában fekvő, 
jelenleg haszonbéres Kmoskó féle 500 
holdas birtok — egytagban vagy kisebb 
parcellákban örök áron, kedvező rész
letfizetési feltételek mellett is eladó.

Az adásvétel megkötése alkalmával a 
Vét tárnak csupán egy nyoload része 
lesz fizetendő, melynek ellenében vevő 
a bir okot telekkönyvileg is nevére i'a’hatja.

Érdek'ódők fordu'janak a birtok tulajdo
nosához.

Jantyik József földbirtokos
hoz Békés, (Békésmegye.)

Nyomatott Nyitni és Társa r. L gyomajtoján Léván.


