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A léva-nyitrai vasút.
(X.) Erről a vasútvonalról már 

több Ízben elmondottuk nézetűn let. 
Örömünkre szolgál, hogy Nyitrán ép 
oly melegséggel, igazi ambícióval töre
kednek ennek a vasútnak kiépítésére, 
mint azt annak idején Harsban ka
rolták fel. Ez a terv egyike a legré
gibbeknek s ha most is szívósan ra
gaszkodik hozzá a vasút által érdekelt 
vidék közönsége, ez csak annak bizo
nyítéka, hogy erre a vasútvonalra 
mindkét vármegyének égető szüksége 
van. Valamikor a magyar vasutak 
történetírója bizonyára nem fogja elfe
ledni annak feljegyzését, hogy a hu- 
dapest-bécai összeköttetés első tervei 
között vác-léva-nyitrai vonal is szere
pelt, s hogy a kivitelben ezt a tervet 
elejtették, annak egészen más indoka 
volt, nem a vonal kiépítésének nehéz
sége. Bizonyára, mint azóta is micdig, 
olyan tekintetek jöttek közbe, amely 
egy cseppet sem lelkesült ezért a máig 
is elhagyott vidékért 8 kiépítettek egy 
oly vonalat, amely Váctól-Ersekuj'árig 
alig ér valamire való várost vagy más 
kereskedelmi gócpontot. De hogy a 
galánta-zrolnai vonal helyett sokkal 
cé szerübb és előnyösebb lett volna a 
vác-ipolyság-léva-nyitra-ruttkai vonal, 
esetleg Annaberg felé csatlakozással, 
az is bizonyos.

Végre sok és hosszú küzdelem 
után eljutottunk odáig, hogy a léva- 
nyitrai vonal kiépítésének terve a meg
valósulás küszöbén áll. Sok más ter
vet vetettek fel azóta is, hogy a kö
zönség figyelmét eltereljek ettől a 
vonaltól, de bála a sajtó agitalásának 
és a hivatalos férfiak meleg érdeklő
désének, az összeköttetésnek ezt a ter
vét fogják minden körülmények kö
zött megvalósítani. Nyitravármegye 
fő- és alispánja egyik leglelkesebb 
vezetői ennek a vasútépítés tervének. 
És Nyitravármegye főispánja Craus 
István által most összehívott értekez
let népes volta bizonyságul szolgál 
arra nézve, hogy ez a terv megérett 
a n egvalósításra, amelynek előkészí
tőién az engedélyesek oly nagy buz
galommal működnek.

Nem kevesebb az érdeklődés Bars- 
ban sem. Meg vagyunk arról győződve, 
hogy vármegyénk főispánja, de külö
nösen alispánja, ki ezen vasút támo
gatására a vármegye közönségének 
figyelmét is felhívta, a legnagyobb 
készséggel fognak közremui kálni ab
ban, hogy ez a vonal általános köz
óhajra, minél előbb kiépüljön. Látjuk 
azt, hogy az érdekelt községek sem
miféle áldozattól nem riadnak vissza, 

csakhogy ez a vasút megépíttessék, 
mert hiszen rájuk nézve életkérdés, 
bogy elszigeteltségükből végre-valahára 
kiemelkedjenek. Most vessünk csak 
egy pillantást a Verebélytől-Nyitrafelé 
és Léva felé eső községek térkép4re, 
azt kell tapasztalnunk, hogy ezek a 
kereskedelmi forgalomba másként egy- 
álta ában be sem vonhatók, csak ak
kor, ha Lévát 'p ennek az útvonal
nak mentén kötik össze Nyitrával.

Ép ezért, ha valaki ellenezné ezt 
a vonalat, azt pusztán egyéni érdek 
vezetheti, mivel a nagy közönség jól 
tudja, hogy úgy Nyitrának, mint Bars- 
nak vitális érdeke, hogy a termő Ga- 
ram és Zsitvavölgye a uyitrai és lévai 
gócponttal direkt összeköttetésbe lépjen.

Már most, amikor a megvalósítás 
gondolatával foglalkoznak az enged
ni nyesek, talán célszerű volna, ha 
ennek a vasútnak kiépítéséhez az ál
lam támogatását is megnyernék. En
nek a vidéknek közönsége, az érde
keltség, sőt a két törvényhatóság két
ségkívül meghozza a maga áldozatát 
a siker biztosítása érdekében, azonban 
az állami támogatás dokumentálhatná 
legfényesebben azt, hogy itt egy ko
moly és nagyszabású s a jövőbe mesz- 
sze kiható intézményről van szó, amely 
nélkül a közforgalom É zaknyugati 
Magyarországon csonka marad.

Örömmel konstatáljuk, hogy az 
érdekeltség biztosítva látja a vasút 
ügyét és dacára annak, hogy megvá
ló itása kezdettől fogva a legnagyobb 
akadályokkal küzdött, ma már eljutott 
a kivitel gondolatáig. Mert fogja látni 
mindkét, vármegye közönsége az uj 
vasút nyomán keletkező nagy és ki
terjedt kereskedelmi forgalom hirtelen 
megnövekedéséből, hogy nem most, 
de már ötven évvel ezelőtt kell tt 
volna ezt a vasutat megépíteni s ak 
kor nem szegényedett, s nem adóso
dott volna el annyira ennek az elzárt 
vidéknek kisbirtokos népe.

Ha a garammenti vonal fellendí
tette az ennek érdekszférájába eső 
községek ipari és kereskedelmi forgal
mát s ennek nyomán felvirágoztatta 
kisgazdáink vagyoni jóllétét, ugyanezt 
a hatást fogjuk látni a most tervezett 
vonal kiépitéee után az ott található 
községekben. Akkor majd nem lesz 
oly óriási differencia a földek értéke 
között, mint ma van, mert, hogy a vas
út csak emeli a gazdák birtokainak 
értékét, azt bizouyitani nem is szük
séges.

Meg kell ragadnunk minden alkal
mat, minden eszközt, hogy az uj 
vasút mielőbb kiépüljön. Ezzel nem 
más vasút kiépítése ellen szólunk, 

mert hiszen minden vasút haszonnal 
jár és Magyarországon még nem oly 
sürü a vasúthálózat, hogy uj vona
lakra szükség nem lenne, de csupán 
reá ak ártunk mutatni arra a körül
ményre, hogy a nyitra-lévai vonal 
terve immár annyira megérett, hogy 
annak kiviteléről komolyan kell most 
már gondolkoznunk.

A nyitrai lapokban olvassuk, hogy 
Ott nem szünetel a munka s a köz
vélemény hangosan követeli az uj 
vasút kiépítését. Meg kell mutatnunk, 
bogy mi, barsiak is ép oly fontosnak, 
ép oly életbevágónak tartjuk ezt a 
tervet, hogy annak keresztülviteléért 
a legnagyobb áldozatokra is hajlandók 
vagyunk.

A munka öröme.

Ha a szociális élet törvényébe pillan
tunk bele, észrevesszük, bogy az egyéni 
munka még nem kapta meg azt a helyet 
társadalmunkban, melyet a modern élet 
követel.

Különösen pedig az u. n. produktív 
tényezők azok, melyek e tekintetben háttérbe 
szorulnak. Ennek megvan a maga oka, 
mely oly tüneteket idéz elő a munkában, 
melyek bizonyos kórságot vonnak maguk 
után. Látjuk, észleljük, hogy az egyének, 
úgy általánosságban véve, irtóznak, fáznak 
s szabadulni akarnak a munkától. Könnyű 
szerrel, munka nélkül szeretnének élni. A 
munkát, mely mindennapi megélhetésük 
biztosítására szolgá1, jóformán csak közöny
nyel végzik.

így tehát kevésbé törekszenek arra, 
hogy a hivatásukba vágó munkát tehetsé
gük szerint tökéletesítsék. Korántsem az 
öröm, a munka Bzeretete, megbecsülése, 
hanem a munkától való szabadulás a vezető, 
irányitó tényező. Ebből világossá válik, 
hogy az az egyéni munka, mely aa imént 
jelzett tényezőket mellőzi, nem hajlik a 
tökéletesedés felé.

Az ily munka velejében nem más, mint 
kényszer, helyesebben rabszolga-munka. A 
társadalomnak nem lehet célja, hogy kény
szermunkásai, rabszolgái legyenek, akiket 
nem az öröm, a szeretet, hanem a kényszer 
vezére). Hogy hazánkban a munka még 
mindig a konzervatív nyomokon mozog, en
nek tö'eg két nyomós oka van. Első ok 
abból a viszonyból sarjadzik, mely az 
állam és alkalmazottjai, tisztviselői között 
áll fenn. Az állam ezidöszerint még nem 
méltányolja, nem beciüli meg kellőleg a tö
rekvő egyén munkáját. Éppen olyan elbánás
ban, méltánylásban részesíti, mint azt, aki 
pusztán csak azért tevékenykedik, hogy a 
hivatásával párosuló munkát úgy — ahogy 
elvégezhesse.
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Ebbt: KI egyelne * tZULkS tökeidet- 
biteséről mi eeu lehet.

A törökvésziek indult egyen később 
arrs a lapaMtaiatra iut, bogy csak annyit 
i o.y minőségi munkai erdemei Tegezi., 
amennyit • uninöt a hivatni megnőt esel.

érmémétől ángy mii kény n.at- 
sebb a ma* a tapoBOtt nyomokon haládn , 
unni a töretlen teriueken. A wuiu tehal 
miniig csak i rég. ai atöröki'tt utakon 
halad.

I>e ezenk.vú egyebe: u lakhat. Nere- 
aainsez azt. bogy ai u. i. ttríbtnéf, a iagy- 
gerinc >nu célszerűen tényező, mint at 
egy erei haladás.

így termeszoteBon zen csoda hogy na 
inkát b aa utóbbit ’K.aBtra. Mint xunuex 
kornak, as'inkoppen ennek » megráz a 
maga sert ősi . ragáyozó jeiiege. Bohamosan 
tőrjei i gátakat eme a sulii naiadaua. 
ti ikéietesodeBe e t Azok hu a társadalmak
ban, unó. aeulueg wegbeoBüi.k. értékelik 
ai egyel munkáját. mit pl az Egy etilt- 
i. ilamokoax sokká gyorsabb, tökeietesebb 
a biuaüat a. tt minaiunk.

Hiaoa hivatkozunk arra, bogy itt te- 
vesebb a pénz, kiBeobek t tőnek, mitBom 
von e a visszamaradás tényezőiből hí un
tait tökéletlenebb, épp ezer: nett » ebet 
oly értéké »:n« altat

A uui,-t ok mey ei előbbi okkai tó
suny o> t onatkozai-hai áll, a ruancóro való 
Knit-Ki -i-unfiMt gviteret.t. Eöztudott 
oi'iog. isogy banaiitat aa u. u. sseltómi- 
tudományok saéleseobkörü érvény estnetnet 
i-renceuet mint a protontív tudományok. 
Újabban a gazdasag: egyenes tervezői 
neiyesen i világosat rámutattak arra, bogy 
■.Bitielten, ke. a másít munkájával kitar
tott erteuaüseget, mert különben sok .est 
u senkim: i teret a fóka.

Est ai aaomkukt egiutkbo a jog; pályái 
mthaijut Hiúba hang untatjuk, bogy ki 
lakóikból t.teril ifjúság a use .em. értést 
paya te.'yett inkább a produktív érteni 

pa’yat vn.amza; a mi a puMtabaz v eu 
el. Addig, amíg neu adunk nagyobb érteket, 
wituutatMie a prouuktív jellegi tz unkánál, 
menüi minoez nangostataa. irány naa.

A munta megbecsúieee, erieke <e.he a 
munta sae-ddez. örömei aiapul. Ennél 
azon ont ai aiapjat ma: at istoiabaz leli 
megrendül Csakhogy ennek ' pp ellenn
el, et látjuk. Aa iskoia je.eneg icteiyuser- 
eMibsbtaei. mer szerezte! dolgozik A ta
nuló inkább a kalkulus, nen.tt.iiit a Bsta.Be- 
get .nmeretet, gyakorlatok tecveert coi- 
goaik. Így csak teret öröme: talál a muv- 
naoan hepeBsegei hajlamai, melyet revei 
bizonyos tökélyre tenne azért e csenevé- 
Bsec.net, eitoapuinat, m karói natasBa. 
vai a pályavaiaasiásrs it. Nett tud hatá
rozz. mén zepessegei. típusa, mely itt 
irányító sserepet játszik, fejletlenen, tőké
ié tienek. Csak úgy lo.a-oni-t vaiaszt pályát, 
me T rei usserin' utal levet örömet uze-et 
neki. Továbbá énnél tulajdonítható, bogy 
a i ifjabb nemnecek tehetsegében mindin
kább hanyatlik.

Emse fogy a valóban k eme.keoö, ki
magasló egyéniségek uuti et érteke. Be 
van bizony itvi. hogy barmeiy egyen csak 
áttör töte.eiesi.hetí mu ltjai, na örömet 
Jel benne.

Azonosa a munka ölömé oskt ai oy 
mindenoldalt öntevekeiybegböl sarjadzik, 
amelynél n-sonyoi esabaosagi Tan.. A bet- 
lyó ei a toriat a munkától vadó idegen te- 
de ere retet Erre vall e magyar iskola.

A helyei irányú öntevekenyseg által 
kifej tödnek ások a ritmusok, me yetoöi a 
munka öröme táplaíaosit. Eset ni u. n. 
munta-ritmUBot. Tudjuk, bogy m.nüen mun
ka-mozgás, mely mozgás lehet ritmikus, 
vagy ssatá'ytalan. A munka öröme i értéké 
m:nc.,g a ritmusok mennyiségétől s m-iöse- 
getöl függ. Ennet réven műiden munkának 
van sayaioe dala, meiy nemcsak könnyíti, 
hanem egyutts töBe.eteBiti a muntat.

Lsj, bogy iskoláink ez oőmerix-i iöeg 

csak a sse em. a gondolat. beye»eboet a 
töspunti luegrencsae’ ritmusa kifejlesrieeere 
tö”elBsenek míg enenben ai is' mmunia 
ritmusát, mey a produktív tudománynál 
Bterepe, figyelmen kivbl be yes.t.

Fed g aa volna a he yei b e sserd, 
bogy na a pimuo-ut-ntww /ej-eiaiew iáiéul 
lunana cu rutnasótiui Mert ha
e kettő között nmei meg a megfelelt öbss- 
üstig, áttör a lenget, mely e munkát ve- 
serli, a légtereibe sem lehet helyes. A 
suti, bemcssk íaraBitó, kebemetien. hanem 
egyúttal tökéletlen ib. Bök a euriodást 
előidéző felUiet. Ai egyéni erő jarsrésae a 
Burióuásoi e.ieuBUly osaeara szolgai. Leg
újabban mar aa isloiak is beisttat a tám
láé be.yteiet voltat, mse alapon, mai ess- 
közöld el mövelik a tanuló egyemsegeu A 
passzív irányt követő istoak .aBBun-.aBsst 
aa aktív terhietekké, a mumust o-akis 
válnak.

Kemeibetö, bogy es a miire.et idővel 
sorra orvoBoja szokat a kórokat, meyel 
jelenleg >s egyen: must adu észlelhetők.

SsobcüoVBkky létrái.

GieMwein u á tsiánoi vaiautói jog 
mellett b-vessiM’ts Saooor pre.a.us. őrsi, 
képviselő vasárnap hl OBObBsen Ciánoson el 
hí osonesentfieierei : eszámoiobessedet tar
tott nagy számi vaiaBstopo.gkrsag e<bti. a>r. 
iLesiTBiz beBseoenes politikai ressenen 
különösen a va-sezói jogra terjeszt ecet: ki.

— hús mar — uiymonc — mindenki 
e ött világot do og. bogy a par.ument. harc 
a váiasstói jog sört io yik. Bar as utoieó 
va.aBziasok m.ndenk.. ne különösen ai el
lennek eiött ke.segte.enne tértéi, bogy 
ebe.st pár .nmen.: Sietünk eisorvsc, a kor
mány most sem tuoja e baiarokn. megát 
arra, hogy határoaott uyiiatkuaatta., úszta 
prog-amma álljon elő. Úgy látásik, a tiikos 
BitTfcXikFi Xftn> . áfcgik*4kl-t>
nem m.icenkinek. Eeuc ei a enoztoBabh. 
Haté.- vicuM. protebUuut ki exjexi, i
VjQfiM ak£- 1>M»Xi.& ti* JL kC <íu£ Hkfjg b HlíbVBo 
1.M t Jtt üBBKfkl. ViijJOL tfcfcl naMsüOreXitíI

TARC1
TúlL.k:z£ű.

A.1 öfy.í iitt*ttz: íiiuuteL íuüufei 
k Bt. I ulíl fcb»inij4 liuxi'tt,
A u.tu> l :Ű£tt: íinrüu*ur. n.mj-k i.mi
LÁnfut me-7 ptfLBti iM>vjt 
b «üttt LHiKlUik
biuouai*. Tacr buidogit.

K.tf KBtin ud&ifcuauu.
k .mfiniitif tt't ttu.re nme: zavart
t tiBfcé •aorak.oaotL.
A .ktufini ttitin tiintiMU fölötte, 
btiguri L'.itt* non tir..
ü«at ep uu mart
Lotobaut t> » aarrtia tere.

Kv: BMin uuáituautt.
ki ap-xí bw abaúui7t>. t-icmpu,
• i caac «p K»«nib» uon.
£ ink iasyLk .iiiifur. Bbféjra
L* síim barit,
>*bBo iiit vjaiM de vajj®» uate.ma
KoiuiicLit tap buiQüp*, ’

A^rc.si.

A muka fgjult makároRi.
Irti .s-bm Isreetz

iő'72-ben ismerkedtem meg ku ei nagy, 
pernek: rmtaby Istvánná:, akit as egess 
könyakes m.ncen úri ember, aki arra 
jogotótottnak hitte magit, csak íteo ha
lj bmzak nevezett, amely eimre rá u bso.- 

ga t. mert már túljárt a 70 ez. de átért 
olyan pompái test kondícióban volt, hogy 
korát ang beni :e volna valaki kőbőre 
ötvennei.

Ismeretségünk úgy esett meg, bogy 
ér azon időben as iskolai nagy vakációt 
többnyire a szomszéd varmegye egyik köz
ségének un családjánál ásottam tölteni,
m.xt nevelő ; töt a főbb ünnepeken u ven
dege vo.tam a családnak.

Pista nana, ugyanazon falunak a feiső 
vegez lakott i mint ogy regi, nemes sü
nül uto.so sarja, a famíliának roskatag, 
kiviu-be.ü: erősen megvediett et kastélynak 
csúfon eme.etei nászban eidegem

Eiső imkiozasunknai mindjárt m-nek 
saonioit ei lolkemre kötötte, hogy ne uras
aim öt. ÖtMetiötiük poharainkat ei meg- i 
ittuk a brudersartou

-reg barátomban, akit aesöbb bő al
kalmam syi:t köse.ebbrö. megiamem.. harca 
kiváló tuiacozsago: fedettem fel.

Nem tudott gazua-koán. mert nem 
szerette a munkát.

Szeretett tarokozni, ds nem értett 
hozza.

A M;ve o.yix voit, mtt a vaj, vagyis 
as Ugyzevesett nagyot jó emberei közé 
tartozott, akik meg azt is eibiasik, bogy a 
mák ii makaróni ; pedig hat lyukai tészta.

Est at utolsó tulajdobMgst ismerősei 
azután ki ii baMnaiták ei Pau bátyám 
ai.andó treía-targya vall a fei varmegye.

nek ei sok rcpte.ez ooigot hitettek e. vele, 
amit ott úgy stoatak kiíejezn... bogy : 
Ást ifním; u

Iliit gazda arról volt nevezetes, hogy 
mindenben híven követte Páti Pói ismert 
eivnit. hí..zcig egaesőbben Mantaioti et 
vett-tett i egy aratSBB u ai u o.sok a öze 
jutott; ha ugyan telesen e. nem maradt. 
Lovai et egyéb marná, a sovány a.atok 
kia.uLaasx biz.ossz at eLö d jst nyertek 
volna el. ->íi—60 hóidat tevő birtokából a 
fele remet ugarnak hagyta hogy azt at 
eg mauara trágyázzál meg.

£;t. hall a begyei tarok partiért. Petiig 
a taros-korty anak Ül roma: Mamax trL 
Míg iiwe.rot a jAielL&k *tgfc^.vdi.e: íibXi m,a- 

et ío^ma.i. De aten mvefeu jM> 
Mottak veik, mert bagyokat miattuk bak- 
lövéséin.

ó-t'.y játék alkalmával eiőre i>aMebeMe>- 
tüuk, hogy foyioiosaz ve.e lógunk oMtatn.. 
Át ő büeegei Eiartass*.. meg u cselekedte. 
Nagysokára as ónban meg.i megunta a 
keverést i amikor újra íeueje toltam a 
kártyát. moBO.yogva így szólt boszaa ;

— De, kedvei öcsém, úgy látszik, bogy 
6:tbb u én omlottam 2

H* meg akkor ii elosztja a kártyát, 
as lati volna a barmitckettodik osttaM.

Ebből kerekedett a körayeien at a 
mondáé, bogy akivel többször akartak ois- 
tatn., azt mondotta :

— Nem vagyok ez PeuMty Pista 

Bsec.net
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polgárok ? Tunjua, bogy eddig a ÍÖldmüvea- 
osatály adta a legfüggetlenehb vássttókat. 
Ha a válasitójoe ki lest terjesztve, igen 
aok függő emoer jön be, aki a nyílt valisi- 
Ul mellett nem iMvizhat meggy önöd ész 
zzermt, mert ba ezt teMi, tenyeret veizti. 
Etet aztán megsemor-inz a kiihirtokoa 
oiatáiy avara alatt. Ez a mostan. fő d- 
müvesoMtályt egészen tönkre tenne. Azért 
kell a titko aktot m it der ült keresetű vinni.

Dr. Gieatwein Sanoor iránt arca tét 
nagyközség pogars-ga tusaimat fejezte s .

Különfélék.
— Március tizenötödikének meg

ünneplése Köze.eaia március itsenötödise. 
a as-b-aiág b*jna hasadazát aa didi- ün
nepe. Hogy e napot Léva varos áözönseoe 
as ia-n is a eeckaeos. hazafit eisesedeassl 
ünnep te meg, a polg: rmesier ma de előtt 
f, 12 ó-ara a váródéi nagyiéra te a 
♦t-se rendező b totiságot aa ünnepség pro- 
grammjir.iz megái ap.'kaa ce.jaoól eriesez- 
le’re bírta ossz-.

— Az ixr nőegylet estélye rit
kán átott as Ore«f/j« díszterme ot.L nagy 
közönségéi, m.nt ai is-, nősty e: avara 
febr. bo 24-én rendeieit etteyee. Nsjy 
várakosásaai tekintettek as erdekesen u-,ie- 
ál.itort programú ele es a várakozásban 
nem ia CMlatzostak, mert as minden tezin 
teiben igen meg.epő volt a a .egszeboen 
sikerült. De a .joo itt mars a műsor: 1. 
Eleven As újság vezerc.sset a ned
ves megjelenésű Ao'.i-ayi Ceza igen se e- 
mei modorban aata eiö. L.aca Jsz.'.er Xeln 
élénk numorra. irta .e a terese szét. A naiv 
megaiokott steilem-s sí porsa-ra. ricam 
hangúktól te. ett a zöiöuseg körében, sm - 
sor a omzep a azjatian festette e a rara- 
saora a jelenbe a lövő Léváját. Emise 
következtek a nap. birek, melyeket n i- 
óbban es erdezesetben a.igüa tudott volna 

más közöl.i. mm Ffergéu Erzsébet. A po 
ntisaroi ar. Crrín/e.a I. ar ott igen > ke- 
rü t e.óaaait. Betege, au az-, p szavakkal 
köazonte meg hor» E.ua a aserkeastö. üze
netekben a joazivu kőionaeg vegyes párt- 
foti-a:. — A műsor ma,oa.k es betevői 
pontjai az L-rten rtidanüépei nyuj.oit.s, 
me.yevet a joteaony esi iráni v*.o büzga- 

ómból dr. Geryriy Fulöpne es Borát Gyu- 
áoe rendeslek. Mincet egyes je eneiet a 
nagy kösönseg perces.g tartó tspsban re- 
szentelt. Kü önöeen kedvesek vo.tak az 
apró kis gye.-meves, akiket biiony igen 
nebes vo.t betanítani, az i y a,halomra 
stükaéges özmeraek.esre es moiduiat.au- 
sagra. Aü önben a, on tt as egesz sorrend: 
1) Ka odont Seprisete TretiU.ci, Margit, 2) 
Haggenmi cner sörgyár r. i. ot feitmon B rí 
es 'íuft Pa . 3 L ssvemezy.tő res.aisot 
Both Jo an, 4) Magg: ie.e uesitőt Jíaypepzr: 
-'•ne, ói Katnremer ma áta varéi Bfame-si- 
l*dl Janka, 6. Bórnno.i Grinti A ur, 7) 
Liliké kampót dr. <Jer.e,y i . -pne, j) 
Enau es Ge-ő szőrmegyárat Feli Erna es 
Aemj/>wr Árazva. Spnng.i csoko acet 
Hess: rger Birike, 10; Pesti Hírlapot WiL 
csa* Íren, 11) Antimaotin cigarettái uveyt 
Kémény T.bor. Hcizmjn Mik ól, 2-raann 
Endre es Eferse'.e.a E-.dr», 1; Mautnzer 
magvas reá amjat ar. Balogé Bindorne 
siep metyecake ruhában mulatta se, 13; 
Seb ebi szappant Su: inger Anna es cin.er 
Rózsi, 14 Sruchard csokoládét 5 baba : 
iJayat Janka. Botos Mic , ürtg Margit, 
-Tót'.:er? r E-ii»bet es Rónai A-snsa, 15 
Kölni v.sel Ángei Gyű azé, lő) Tör ey 
pessgöl .ív i_m. ne, 17) P kivont ürorre
J.zsa es regre a Gotiscz..eg rumot h.-fi 
Mihá.y ajánlotta. A diss.eieket, meveknek 
testese ígér, zagy fáradtságot igényéit ar. 
Gergely Füiöpne ea Borút Gyuláne vegzi- 
t eltek Belesekéiül c-ariaat A sevr, a Víg
színház som.vasa Dus.-i.ex Ernő tanár kon
góra* serete me..e:i tata e gén eraevesen 
ss ö mókáit. >em au-avaihaijuk e. hogy 
ki ne eme.jüv as esi sikere a táracnaist.an 
hj.gyo zoiiaagon s az e.önb em .tett be gyren 
aesöaön aivüi dr. Boaonyí Gy ű.a rencezó bi- 
zott.-ag. e.töknek is köszönbelő. Az e.vaaast 
réggé. B óráig tartón tánc követle, me.yet 
Csak a esosasos szunora tzakitott meg, 
me.y a.alt ar. Fromwr Ignác iíorros me- 
,eg izvvaava. köszöntötte te. as egesz ren
dező Ziiotisagoi s kivált annak vetetójet : 
cr. berguy i u.öpzet. Igen ezres ovac.cban 
revkeaiictte a kösönseg dr. /ro’v’r.er L.zae- 
zei. a zóegy.ei e.növel es ar. if e.a rr.tr 
Aao.net, tz egy e: a einoket.

— Vasúti értekezlet. Anyitra-erai 
rasut ugyeren Nyiirat, a rarmegyenazáz, 
Uruu.i töispáz e. tök. ele a.att megtartott 
ertekea.elen nagyssamu etcez.ódő veit re zt 

s meg e.ezt a vasútnak e.őezgede yese. -Vr-u. 
».a<i« Rafael is. Az erievez.et egyzazgu.ag 
e határozta, bogy * nyílra .éra. vasút ugye- 
bm 1 ü döitség megy a kereskedelemügyi 
m n islerben március bő első íe eben. Ázik 
a kü dc-itsegoen resat akarnak venni, je- 
entkessenek Tevrzr Gyuia 10. főbírónk. 

Nyittat.
— GyÁszbir Var Ólunknak egy.z kök- 

tisste elten • c a.aa ai veMtetiuz e. oc'u jrs: 
ijyórgy nyug, ursca m. zaizzar e huny tárai, 
az. t. évi febr, bo -r-en bossua oeiegseg 
után, e.eletek ri-.a evezet öveinek me.y 
fa camara mégha t. A megfő cogu.t kedves 
es jó medoru öreg ur, sziben Sobwarcs 
Ferenc uraaa mi intető et BcLwarcr Aurél 
törökbecaei jarasbitó eces atyjukat gya- 
s.so jak, — lödl.-bez . ott Leveri, amikor a 
Leidentroi -ova.áó Sebőéi er Pallói be.-he- 
vetie a .evai ursca.aat. ame.yzel m.nt 
vaszzsr 34 évig kitartó ssorgavisma. mű
ködött. lr?4-nen vonu.t nyugalomba. Kórsu
kra .íz zte kegye.ete eieü. dtvses koszorút 
n-.yese.i a kaszinó is, ame yzek 186c óta 
s g; ez időszeiint legrégibb es buzgó tagja 
vo.t. Hült tetemeit tegnap délután 4 órakor 
t»gyszámú gyaezo.ó közönség őszinte részvét
té, kiverte a rím. vaih. temetőbe. Nyugoajek 
neveten — Csa.aaja a következő gyász e- 
.entesoen tudatja e.butyiat : .Setwarca 
Ferenc*. A^re. es ze.e. ra •m.nt gyermekeik 
Margit. A :ce, Gyuraa es a rokonság névé
ben ia o szívvé: tudatják, iorren szeretett 
eces atyjuk, após es nagyapa g.c'.a-or.-* 
^Jörgj nyug, ttrad. kasanár február bo 
2V-en este te. á orakor hosszas betegseg ea 
a halotti szentségek te.vele.e utaz e.elvnek 
82. sveoen bekövetkezett gyászos e.nunytat. 
A araga e.huzymaz földi maradványai maré. 
2-an de.utaz 4 oraaor a r. kath. egynaz 
szertariásai szerint lógnak oeazenteiietu es 
örök nyuga.omra be.yeztetni. Le.k. uaveerl 
az enge-sz-.e.ő steztmisea.aozat marc. 4-en 
réggé. 7 órakor .esz a .eva p.eoan.a tem
plomban az Urnák bemuutva. — Léva. 
1912. morc, hó 1. — A aas es beke .ezgjen 
Oraga bamra. le.élt .-

— Ibolya helyett gyöngyvirág. 
Léva varos összes tazi.o tuúva.evc.eg e.ha- 
isroatak, hogy a Barimegye. Eatu
javara apn.is no to.yamap nangv.rsezyt 
rozceznek. Tekintette, azonban ama k.rüi- 
menyre, hogy husvét hétfőjén .esz a .apunk 
e.czo szamában je.zett. műsorra, egyoekö-

bácsi, hogy barmitcketszer osszak egymás 
után !

Augusztus e.sö felében, egy me.eg dél
után a verandau büse tünk. A csalaanak 
egyik pajkos természetű tagja, aki a leg
több köamönt akssstotta a nyakába, a 
benti Saplót forgatta keze ben. A Váratlanul 
megérkezett Piéta bácsinak, aki e.vbó. 
semm fe.e újságot nem aratott, — a szo
kásos üdvöiies-ek e.tegzese után e.ső kér
désé az voit, hogy : m: újság a zagy világ
ban ? Amire a hír.sp o.vasúja a következő 
rémségéi hírre, lepett meg bennünket .

— Borzasztó szerencset.enseg. Kel hajó 
ósszeűtközese. E bo 12-en párját r.tai o, 
oorzaiiass etet történt. Aóvesd a alt a Go- 
rumWf jövő Árpád hajó a Daisue tejes 
erővel nekiment egy M<me.ysza.i.tc bajé
nak, sminek követsezieten a aet najó 
eísüiyedr. A sok u ss közül csak 24 embert 
sikerült megmenteni.

Általazos borzadáy es eopánkodás tört 
ki rajiunk. De .egsiraimaMbOan jajoogott 
Pista bácsi, akit stm az ozsotnav.i, sem a 
tar ok-partival nem bírtunk ott maraMiani. 
Vette kaapjat és botjai es hazakietelt, bogy 
a hírt feiesegeve. is közölje.

Az asszony, aki igen müve t, de evek 
óta beteges volt s ezert csak nagyon rit
kán hagyta ei a hazat, — egy ideig türe
lemmel hallgatta férjet, de vegre esen Ha
vakra fakadt:

— Te, Pista ! Ki tett mar megint 

boiozcaa a aepte.ee hírre, r Ho. hsuOilad 
ez: a szamárságot r

— Ho. ? Az ujsagooi o.vas'.sk az a.só 
házban 1

— Es te perize e.L.tted Hat monda 
me£ nekem, m ia es hogyan közekédéit 
a Garamori A'--' - nevű hajó .-

P.sta bácsi erre morgóit magában va- 
.amit, aiaozuiordait a sionabó. a azPesne 
es «eső estig nem mutáns m-gat.

Es a ködmön o.ysn erzezenyen érin
tette ót, bogy egy hétig nem jött fe.enk.

A legerősebb tréfát azonban akkor 
lettek ve e, im.aor mukorini-mayor vetett- 

A karácsonyi ünnepe* a.ati egy este 
rnssarcni >a zerú.t az ssziara. Pista oacai- 
nak kedvenc eie.e vo.t ez a tanán tészta. | 
Eves kőiben azon kérdéssé. íordu.t szom- ; 
ssecjahos, hegy tuiajaonzepen mi is az a 
makstóni ? Amire szomszeoja ast fe-eite, I 
bogy az egy zövezy es úgy terem: szar 
csak a bab, borso vagy más esekhes ha- 
sou.ó büve.yes eledel.

— Es megterem az is uzk is r kerde 
tovább Pisik bácsi.

— Alt hiszem okta.-mc ddai, igen. 
De jó földet es kitűnő trágyát kivan. Fe- 
ele a szomszea.

— Hat magot hol ehetne be.ó.e kapni ?
Pista bácsi ezen újabb kerdesere a 

tárrassg egy mseik tagja aata meg t ie.e- 
letet, mondván :

— Gcnco om, a legaöze.ebb fekvő vá

rosban, az e.sö magae.-eskedő is tart nyen 
magot.

Ezuttai több szó nem esett a mszaró-
n.roi. De Pista naiyam arcáról .eo.vasiam, 
bogy ez a do.og szeget ütött a :e ebe es 
ezre: mertem vo.na tenni egy e.,en, hogy 
latatesor te.csap ászáron.-terme.onez.

Úgy is történt. A..gnogy a hó e.taka- 
rodott, bement a varosba a kereskedőhöz, 
szí mar e.óre be volt avatva a titokba s 
azt kérdezte tö.e :

— oankó, pajtás 1 Aru.sz te makároni- 
magot ia ?

— Hogyne! Keaves listám! Áru.ok 
en azt is. De előre k.je.entem, hogy az 
nem va ami o.cso jószag, mert nagyon 
messkirói — U.aszorszagbói — hozatom,

— Hm hat mar akármennyibe kerül, 
csak adj belőle, mert meg akarom proba-n 
a termesateset.

A kereskedő e.óhokott va ami piros- 
akmü apró magot s abból 2 termiért .emert 
neki néhány látra valót,

Pisti bátyám boldogan vitte haza es 
bogy a ielesege ne is gyanítsa szánaekat, 
a atom zed kertjéből kibérelt egy jókora 
darabot, aat erősen megtragyázta, megmű- 
ve.te es elvetette a drága magot.

Májusban ta a koztam vele. Boidog 
megeiegedeasel, zagy titokban, de ctak negy- 
szem között ujaagoitk, bogy a mag mind 
ssepen kikelt s mar egy araauyi magaa. 

E.ua
Gotiscz..eg
Aao.net
tu%25c3%25bava.evc.eg
aepte.ee
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tölt szanatóriumi bál, — a tanítók ma egy 
hete tartott értekesletükön a hangvarseny 
idejét piros pünkösd második napjára, jnd- 
jus hó 27,-ikére tűzték ki. Aa ióoiya-mulat- 
■ágból tehát yyő'Hyyrirify-hangverseny lese, 
melynek sikere érdekében a tanítók a leg
nagyobb buzgalommal fáradoznak a válto
zatos éa művészi magaslaton álló műsor 
üasaaállitasán.

— Gazdasági előadások Léván 
A Gazdasági Egyesületek orsaágos siövet- 
sége a Baramegyei Gazdasági Egyesülettel 
karöltve múlt bó 24, és 25-én a városháza 
nagytermében, a vármegye tanultabb gaz
daközönsége részére gazdasági előadásokat 
rendeaett. Az előadásokon megjelentek a 
lévai uradalom gazdatisztjei majdnem teljea 
számban és igen iok földbirtokos. Az O. 
M. G. E.-et Buday Barna titkár képviselte. 
Előadást tartottak Újhelyi Imre gazdasági 
akadémiai igazgató a lapálymarhák és angol 
tejelőmarhák importjának jelentőségéről, — 
Ráeső Imre tanár a cukorrépatermesztés éa 
műtrágyázás terén felmerült újabb tapasz
talatokról. Bánvárth Sándor tanár a fejős
tehenek okszerű takarmány Olásáról és ifjú 
Üporzon Pál tanár a •uotoros talajmivelésrőh 
Az érdekes és igen tanulságos előadások 
után társas lakoma volt, melyen többen 
felköszöntőt mondottak.

— Ismeretterjesztő előadások. A 
Katb. Kör vezetősége valamint az előző 
években, úgy az idei böjti idényben is gon
doskodott arról, hogy a tagoknak és a 
nagyközönségnek kellemes és hasznos szó
rakozást nyújtson. Múlt vasárnap, — febr. 
25-én — Báthy László prépost-plébános, a 
Kör elnöke, nagyszámú hallgatóság jelen
létében élvezetes és tanulságos előadást 
tartott Ja ész és ösztönről. A kitünően si
került vetített képek csak fokozták aa elő
adás érdekességét, melynek végeztével 
Herschmanek Irma nagy hatással és mély 
éraéaael szavalta el Várady Antalnak Az 
utolsó ser című szép költeményét. A ma 
este 6 órakor megtartandó előadás pro- 
grammja: 1. A Vezúv kitörései, vetített ké
pekkel. 2. Szaval: ’lóth Anna. 3. Dalok 
harmónium kísérettel.

— ötvenéves jubileum. Némethy 
Rudolf, nyugalmazott esperes-tanfeiügyelö, 
aki 44 évig a legbuzgóbban müködö't 
Hontnádason és három évvel ezelőtt kérte 
nyugdijaatatását, — f. évi febr. hó 24-én

Amikor a vakációban a falura mentem, 
aaon hirrel lepett meg, hogy a növény 
magas szárából még mindig nem jön ki a 
makaróni és a tetején csupa nagy mákfejek 
vannak.

A vett hirt közöltem as egész társa
saggal és most aaon kezdettünk okoskodni, 
hogy mi módon leheti e est a vastag tréfát 
elütni. Rövid eszmecsere után valamennyien 
a helysainére mentünk és ott csakugyan azt 
láttuk, bogy a makaróni makká fajult.

Ekkor egyikünk azon kérdést intézte 
Pista bátyámhoz, hogy mivel trágyázta meg 
a földet?

— Mivel ? A legjobb ganéjjal, amit as 
udvaromban összesaedhettem,

— Hjal Urambátyám, a makaróninak 
nem kösönséges ganéj kell ám, hanem 
madártrágya 1

— Mi a f . . e kell neki ? Kérdd 
Pista bácsi.

— Nem f . . e, hanem madártrágya, 
— különben, mint meleg orsságba való 
növény, nálunk rendesen mákká fajul, mert 
es a legköaelebbi rokont.

— No, a hét istennyila üssön a maka
rónijába 1 Majd adok én neki madártrágyát? 
Fakadt ki Pista bácsi. Azzal fogott egy 
karót éa sorra leverte a máknak buksi 
fejeit.

Asóta uem láttam öt makarónit enni. 

tartotta meg aranymiséiót szülőhelyén, Kis- 
tapolcsányban. Az általánosan tisztelt, agg 
lelkipásztort ez alkalommal igen sokan üd
vösölték. As üdvözlők között volt a herceg
prímás is, aki kegyes leiratot intézett a 
jubilánshoz.

— Teaestéi/. Az Erzsébet Fillér-Kg y- 
let tegnap este fél 9 órakor a központi ká
véház helyiségeiben, a kebelében alakult 
„Leány-önképzőkör® könyvtáralapja javára 
tombolával és előadással egybekötött purimi 
teaestélyt rerdezett, amely minden tekin
tetben igen szépen siket ült.

— Alkoholellenes nap. A vallás
áé közoktatásügyi miniszter múlt év tov. 
hónapjában elrendelte, hogy az or-aág mn- 
den népiskolájában évenkint egy alkohol
ellenes nap tartassák. A miniszternek ezen 
rendelete folytán városunk összes elemi is
koláiban f. hó 1 én, pénteken tartották meg 
ezt az alkoholellenes napot, amikor délelőtt 
9 óra után az iskolák vezetö-tanitói tanul
ságos és kimeritő előadásban ismertették 
meg a tanulókkal az alkoholnak káros 
hatásait.

— Nyugalomba vonult törvény
széki elnök. Rónay Kamii, a pestvideki 
törvényszék érdemes elnöke 45 évi szol
gálat után nyugalomba vonult. Rónay Kamii 
egyike volt azoknak a kiváló magyar bí
ráknak, akiket bosszú hivatali pályájukon 
mindig a tisztelet és szeretet kísért. Ná a 
jobban alig tudott valaki a nép nyelvén 
beszelni éa alig ismerte valaki jobb<n a 
földmivelönép le ki világát. ítéleteiben min
dig a búmat izmus nyilvánult meg. Távozá
sával nagy írt hagyott maga után a tör
vényszéknél, amelytől megvált. Rónay Ka
miit öt évi közigazgatási szolgalat után, 
melyet mint vármegyénk aljegyzője töltött 
el, a bíróságok szervezésekor, 1871. dec. 
20-án nevezték ki az aranyosmaróli tör
vényszékhez jegyzőnek. Ugyanitt Iáit tör
vényszéki biró s vármegyénk társadalmi 
köreinek általános ti-zteletben részesült 
tagja. 1889-ben a pestvidéki törvényszékhez 
helyezték át és 1896-ban ugyanazon tör
vényszéknek elnöke lett. — Őszintén óhajt
juk. bogy hosszú és buzgó munkálkodása 
után igen sokáig éhezze a jól megérdemlett 
nyugalmat.

— A kenyérárak hatóságilag nem állapíthatók 
meg. Uugvármegye alispánja a jaraa obbzos községeire 
úszva elrendelte, hogy a keuyéruemüek ré-aletes el- 
adásáéul csak súly szerint szabad kimérni és egyide
jűleg a kenyérárakat ia megállapította a az árjegyzék
nek az eladás helyén leendő kifüggesztését elrendelte. 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter a másodfoka 
ipái hatóság végbatározatát abban a részben, mellyel 
a kenyérárakat megállapította, t rvéuyes alap hiányá
ban megsemmisítette, mert az iparhatóság csak azt 
rendelheti el, bogy a kenyérnemüekre a részletes el
adásnál az árak súly szerint as eladásihelreken kifűg- 
gesstassenek, a cikkek árainak szabályozására ellenben 
a tör-éuy alapot nem szolgáltát, amennyiben annak 
53. g a csak a marhahús árak megállapitasara nyújt 
mudot.

— A magyar Ipar sikere külföl
dön. Kschelmann Károly és Fia viünyui 
gépgyára, amely szolid es kiváló gyártmá
nyairól országszerte igeu előnyösen ismert, 
a magyar iparnak a külföldön is nagy si
kert és dicsőségét szerzett. Újabban __
mint értesülünk — Törökország kormánya 
bízta meg aa ottani állami szénbáuyák be
rendezésével. Kachelmann Károly, a gyár 
tulajdonosa, a múlt napokban Budapestre 
Utazott, hogy ott a török fökőnzulná1 a 
gépek szállítása ügyében a lépéseket meg
tegye és a berendezések szállításának határ
idejét megállapítsa. A legnagyobb elisme
réssel közöljük e hirt és örülünk, hogy vár
megyénk ezen kiváló gyárát erte ez a szép 
kitüntetés,

— A kath. legónyegyesülotben 
febr. bö 25-én d. u. fel 4 órakor ismeret
terjesztő előadás volt. Az el.ő előadó Bazár 
Zo.tán, tk. tanár a magyar iparról tartott 
érdekes és tanulságos előadást. A közönség 
tetszésnyilvánulásai eléggé mutattak, meny 
nyíre egyetértett as eiöadoitskksl. — A 
második előadó Frank Antal., tk. tanár a 
bölcselet magas régióiból vett s a leki 
tulajdonságok átörökléséről szóló értekezését 
oly ügyes példákkal illusztrálta, hogy a 
közönség éber figyelemmel és nagy érdek
lődéssel hallgatta azt végig. U.anuk üzent- 
yyőrgyi Pál: A magyarok bejövetele 0. köl
temény elszavsláaával nagy tetssést aratott

__ Márc. 3-án d. u. 4 órakor nevezett ta
nárok folytatják előadásaikat.

— Nőipari tanfolyam Léván. A 
földmiveléiügyi mimsz érium — mint érte
sülünk — megbízta Ács Bódog tanítóképző
intézeti szaktanárt, hogy Léván a helybeli 
és vidéki nők részére háziipari tanfolyamot 
szervezzen. A tanfolyam hallgatói két oao- 
portra lesznek osztva Ér pedig : napközben 
a 15 évesnél idősebb leányok képeztetnek 
ki a házvezetésre, főzésre és rubavarrásra. 
Ezzel egyidejűleg hetenkint kétszer, a korai 
esti órákban, szükebb keretekben a ház
tartási ieendökte nézve nyernek oktatást 
a háztartásban a kalmazottak. Neveaett 
szaktanár az eredmény biztosítása céljából 
érintkezésbe lép a helybeli nöegyletek el 
nökségeivel is.

— A körmöcbányai állomás kibő
vítést. Az 1912. évi előirányzatban a m. 
kir. államvasutak beruházásánál 100 ezer 
koronát vettek fel a körmöczbányai vasúti 
állomás kibővítésére első részletül. Ezen 
összegből az ál outi két végén szükséges 
bővítési munkákat hajtják végre. Minthogy 
ezek vízfolyásokat, közforgalmú utakat es 
idegen területeket is érintenek ; a kereske
delmi miniszter rendelkezése értelmében a 
bővítési terveket a f. év március 8-án tar
tandó közigazgatási bejáráson tárgyalják.

— Célszerű újítás a levelezőlapokon. A pozsonyi 
kér JBktdelmi <• iparkamara előterjesztésére a keroskö
de lem ügyi miniszter a levelezőlapok címoldalának oly 
módon való nyomtatása iránt intézkedett, bogy a cím* 
oldal kisebbik (bal) íele is írásbeli közleményekre 
felbaszuálbató legyen. Az uj fajtájú levelezőlapok 
azonban a dolog természeténél fogva csak a jelenlegi 
alakunkból meglevő készlet elfogyta után kerülnek 
forgalomba.

— Vakmerő betörés. Műit hó 25 én, 
vai árnap este 6—8 óra között dr. 2<hh 
Ssndor ügyved hozóban, amaiy a varos 
egyik legélénkebb pontján, a Szeohenyi- 
utcsbsn, a po.ta- és távirdabivatailai szem
közti soron vau, — betörő járt, aki a háló
szobában levő két szekrényt egy hegyes 
Vassal fa.feszítvén, az o.t tala.t keszpéuzi, 
arany es ezüst tárgyasat, meye.ue- erteae 
meghaladja a hatszaz aoroná , mind ei-uie. 
A rendőrség azonual s ei éiyeseu ho.zalo.oii 
a büuteny kiderítéséhez, de a oetoről eddig 
nem sikerült kiuyomo.na.

— FlUokszera a homoki szőlők
ben. Amikor a ti .oka.era hug i ssöiouikot 
gyors egymása anban e puszutotia, — al
földi homokuuauan, me y kévés cr.őssel 
bírt AibasSua.asi szompoutuui, —— a ÍOídmi 
veleaügyi m uisstcnuia vezetésevei igen 
Szépén sikerült szö.oú.tetveuyeket létesítet
ték es eddig aitaiábau art hittek, bogy aa 
ilyen a* ő.öaét a bnokszera nem tamadja 
meg. A humoki szo.öbirtokosok azonban 
as-. a szomoiu lapaszla.aiut lettek, togy a 

ecskemeti, n-gysörosi, to.au á szOáeui es 
srabad-avideni hutuo i .soloauáu is megje
lent a fiio-saor-, A ve-ouy t.psz vo gyö 
kereset ut. u>.m bsul)s ugyan, de a to yo- 
aereaeu taiiOanOU.- es a io.es táp a kuká
sában anuyira akadályozza, hogy a termes 
mennyist g .uen már megértzüeiö a rovar 
kárietele. Szóval a homo,, i s-o.osgaada .nak 
is eppeu annyi ellenséggel kei aüzoeniök, 
mint a hegyi szölöoirioao.óznak.

— Begédjegyzők valaszt&sa. A 
verebelyi járásban, a múlt napokban bárom 
helyen vo,t aegcdjegyzo-vaiasataa. A asnva- 
ujfalusi körjegyzőségben egyhangúlag üzente 
Zoltán lovasberenyi segeajegyzo lett meg
választva. Aa ohaji körjegy..öseguen Futala 
Ödön es a csiifari a örjegyzösegneu Kengyel 
József az eddig ott muköuött helyettes 
segedjegyzöt vaasstonák meg. Legközelebb 
pedig Zsitvagyarma on és B.rslttasön fogjak 
betölteni a eegédjegyzöi állásokat.

— Háay siót ássd az ember életében ? Egy 
statisztikus, akinek bizonuyara uem roll joob aolga, 
rávetette magát auuak kissamitasars, bogy báuy szél 
beszél az ember éleiében, hzamolt, számolt, majd bel. 
is őszült, mig végre kisütötte, bogy aa ember, akár
milyen hallgatag is, ba bei ven évig él, legalább 
Z6 millió szót ereszt ki a logai között. JNormans be
szédű emberek egy milliirdig, lecs.gök pedig euuek 
a kétszereséig ia felvisaik. E.szuruyedve latjuk ezen 
adatokból, bogy milyen böbeszedüek vagyuuk, de 
kérdés persze, bogy mennyire megbízható ez a számítás 
éa, bogy as emberek azután, bogy a statisztikus ilyen 
tükröt tárt a esetnünk elé a ssossátyársaguukról, ke
vesebbet fognak-e paroláim.

— Daeteor Jövendölése márciusra.
Meteor, a magyar időjós, március hónapra
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nagyon változstos időjárást jövendöl. E 
hónap változási napjai; l—2 — 3—10—13 
16__18—20—21—25 és 28-ik* Legerősebb
batáau: 1 csapadékos, enyhe. 10. hideg, 
esetleg viharos, inkább száraz. 16 eDyhe, 
22. hideg, szeles, csapadékos bóalakban. 28. 
csapadékos.

— Kinevezés. Bányik Jósáéi, lévai 
posta-, és lavirdahivatali szolga posta- és 
távirdahivatali altisztié neveztetett ki.

— A kormány a vasutasokért. A 
kereskedeimi uuuna ériumuan nagyszabású 
terven doigosnaá. Arió van szó ugyané, 
Logy a m. kir. áll«mvasutak a ka m zónái
nak réssere állami támogatassa' országszerte 
olosó lakaeoaai építenének. A sitik séges 
■öze több mii io korona vo na, amelynek 
kamatait a vasutasok lakbéré fedezne. A 
vonatkozó terve már nemsokára teljesen 
készen varhatják az e intézés'.

Csak Mauthner-féle magvakat i 
váearo.naa beije.eu gonuoisodo, szauiiio 
gazdák és kertészek meg akkor is, ba 
masok olcsóbbak volnának, mert tapaszta
laiból tudják, hogy ez csakis a magvak 
rovására cb a vevők bálára lehetséges.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönti

A lévai takarékpénztár részvénytársa
ság f. hó 18-án tar ott közgyűlési határo
zata folytán ez évben is 100 koronát ado
mányozott a helybeli all. tanítóképző intézet 
Segeiyegyesületének. A Segelyegyesület 
minden évben élvezi a lévai takarékpénztár 
jótékonyságát; fogadja nemes adományáért 
es utón is sz intézeti igazgatóság hálás 
köszönetét

Köszönet nyilvánítás.
A Lévai Takatékpénztár * fog m'fc/. um 

Segi öegievü-ite 100, — a Lévai Taka
rék i» Hitelintézet peuig 50 koronát «ü dö t, 
amely kegyes adomán o ért őszinte es 
hálás ö zöneter i.yi v uj.

Léva, 1912. féri 29
az Igazgatóság 

Nyilvános köszönet
A Lévai Takarékpénztár 50 K-t, a 

Lévai Hitelintézet 20 K-t küldött a katb. 
Legényegyesületnek, amely kegyes adomá
nyokért hálás köszönetét mond

Léva, 1912. márc. 1.
az elnökség

Nyilvános köszönet.
A Lévai Takarékpénttár r.-t. 50 koro

nát volt saives idomai yoaui a Lévai Kér. 
Muuká.egyesüietnek. Midón ezt az összeget 
nyilvánosan nyugtázzuk, hálás köszönetiin- 
két is kifejezzük a vett adományáért.

Léva, 1912. március 1.
Az elnökség.

Nyilvános köszönet.
A Lévai Takaiékpénziár R. T. 200 

kororát küldött e yesüietünsnek. Fogadja 
•s utón bá ás kösiöueiün. e'.

A Lévai Sport-Egylet elnöksége. 

Nyilvános köszönet.
A Lévai Takarék pér z ár R. T. igaz

gatósága 100 fororát adomái yozott a Jó- 
teej kir. herceg Szanatórium egyesület lévai 
fiókjának. Fogadja a nemes adaloió eze- 
genysorsu tüdőbetegeink nevében há ás kö 
szöneittuk kifejezését.

Léva, 1912. február hó 24-én.
Arvay József Dr. Frommer Ignác

pénztáros. ilgyvszstő elnök.

Nyilvános köszönet.
A Lévai Taksrékpénz'ár részvénytár

saság f. évi február hó 18 án tartott köz
gyűléséből kifolyólag az újonnan alakult 
.lévai önk. tűzoltó-egyesület' javára 100, 
assz egyszáz korona összeget volt szives 
adományozni.

A Lévei Takarék és Hitelintézet ez 
évi közgyűlése alkalmából az újonnan meg
alakult .lévai önk. tűzoltó egyletnek 30, 
azaz 30 körönét volt szives adományozni.

Ezen nemesszivü adományokért ez utón 
mond azivélyes köszönetét az egyesület 
nevében

Léva, 1912. évi febr. bó 25-én.
Tatár István,

megválasztott parancsnok.

Köszönetnyilvánítás.
A Lévai Takarék pénztár R. T. 100 

kor., a Takarék és Hitelintézet R. T. 30 
hor. és a Kereskedelmi Bank R. T. 25 ko
rona — as ág. b. ev. egyház részére -- 
küdött adományért fogadja a tekintetes 
Igazgatóság az egyház hálás köszönetét.

KovAtalk Samu
pénatáro*.

Hííitalos közlemény.
1400,1912. szám.

Meghívó.
A magyar szabadság éa függetlenség 

újra ébredésének — 1848. márczius 15.-ik 
napjának — évfordulója közeledik, — hogy 
ez^n nagy nemzeti ünnepet Léva város is 
megülhesse, ezért annak megbeszélésére 
a városház kö'gyűlési nagytermében 1912, 
évi márcziás 3 ik napjának — vasárnapnak 
d-?. llllt órájára értekezletet hívok össze, 
me'yre a 48-as bizottságot, valamiut az 
érdeklődő háicktiis polgárságot tisztelettel 
meghívom.

Keit Léván, 1912. évi febr. 27-én.
J3ód.0fffe. Z-a«bjo«

. polgármester.

A? ányakönyvi hivatal bejegyzései
1912 évi febr. M áö-töl 1912. évi maré, ho 3-ig.

Születés. 

k szülök neve
ASV o
« u
£

A gyermek 
neve

Ifj Jtácz Jónás Balog Róza fiú Bála
ifj. Rtkóvezky I. Ournyica M. leány Margit
Frajka Mihály Tárcsán J. hú Jáuos
Valábek Mihály Zouuek B. leány Ilona
Kisa Zsuzswna fiú András
Stadier Izsák Stadler Mária fiú ttámu j1
Kovács József Pulliuger A- fiú István
Hoiváih Káro'y Major Anna fiú Karoly

Halálozás

Házasság.

Vőlegény es meuyasszonji neve Vallási

Stadler Lipót Scbw.iger Regín* 
Saeher Gyűl* L«ufe.- Erua.zbu

izr. 
izr-

Íz elhunyt ueve Kora A halál oka

=__ -*> i-----~

Sclivaic* György 81 éves Aggkori végkim.

Lévái piaciársk.
Huvstvesetó : Dr. Horváth Gyűl* rendbrkap'tl.l- 

Bűz* m.-m»zaánként 22 kor. — fiil-
23 kor. — Kétszeres 18 sor. — fiil. 19 
kor.   fiil. — Rozs 19 kor. 60 fii). 19 kor. 
8n fii Arpz 18 kor. 40 fiil. 19 kor .20 fiil. 
zib 20 kor. — fii). 21 kor. — fiil. 
Kukoricz 19 kor. — fiil- 20 kor. fiil. 
— Lencse 24 kor. — fiil. kor. 25 — fiil. — 
Bzb 32 kor. — fiH. 33 kor. — fiil. — 
Kö'es 12 kor. — fiil. 13 kor. — fiil.

Nyilttér.

M O LL- FÉLE
ULE I D LITZ-PORn
Enyhe, oldó hásisser u.indazoknak, kik emésztés 
zavarokbau és az illő életmód egyebb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gydgvsz-rtárakban kérjük ZbuXoll
készítményéit.

M OLL- F É LÉ"3
Sós - BORSZ-ES3?

Fa^e.me?öÍu<J’1 bedörzsölés,
elismert, régi jóhiruevü háziszer 
szaggatás és hülésböi származó 

mindenuemíi betegség'-k ellen.
Eredeti üveg ara kői. 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában.

Fősz81külüesi hely MOLL A. gyogyszi-resz 
Cs. kir* udv. szállító, Becs, I. Tuachbuen 9.

/V1 í ‘ -i_O 01 fi "M
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Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

V-c. 102. 9-a értelmében ezennel közhírré teszi, '“>gy 
» wlmecsbáoysi kir. járúbiráMg 1911. évi Lj». 403/6 
számú végzése következtében Dr. Martos Sándor ügy
véd által képviselt Ernát Zsigmond selmeczbányai cég 
javara 949 K s jár. erejéig 1911. évi decomber hó 
lbán toganatositott kielégítési végrehajtás utján logg
iáit és 1759 koronára 80 fillérre becsült következő in
góságok, u.m. : va rógép, szobabútorok és egyebek 
nyilvános árveréseu eladatnak.

Mely árverésnek az újbányái kir. járásbíróság 
1911-ik évi V. 225/2 számú végzése folytan 949 kor. 
tőkekövetelés, e .uek 1911. évi augusztus ló 14 nap
jától járó 5*0 kamatai, es eddig összeseu 194. kor. 
fillérben biroilag már megállapított, valamint a meg 
felmerülendő költségek erejéig a’pereseknek Vihoye- 
peszerenyben levő lakásán és Vihnyefürdön levő 
villájában leendő eseközlésére 1912. Ovi március ho 
13 ik napjának délután 3 orajalntaridöii kitÜM 
ahhoz a venni szál dékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságuk a 
z 1»81. évi LX. t.-c. 107 és 108. i|-ai értelmében 
késapéuzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetéu beciáron alul is el fognak adatni.

Ameunyiben az elárverezendő ingóságokat masok 
is le- és felüiioglaltattak és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, t»en árverés az 1»81. évi LX. t.-c. 
120. §. értelmében ezek javára ;s elrendeltetik.

Újbánya, 1912. évi febr. ho 27 napján.
Lukács Miksa

kir. bír. végrehajtó.

Eladó telek Kákában.
2140 □ öl kert telek eladó — 

Bővebbet Ehrenstein Ignácz Léva, 
Ladányi utcza 27. — Ugyanott egy 
azép 1 szobás lakás mellékhelyiségei kel 
f. évi máju2 1 töl kiadó.
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Eladó ház.
László utcza 2 számú ház. 

szabad kézből eladó. — Bővebbet a 
tulajdonosnál a házban.

ig
'Jj Védjegy: „Horgony". -»U

A Liniment Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeiler 

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

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a ..Horgony1, védjegygyei es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K .81). K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Tőrök József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DlRlcMer gyógyszertára íz „Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstrasse > neu.

Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesíteni a n.

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

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

é. közön Üzletvezető.
Garamszentbenedeki fogyasz

tási szövetkezethez üzletvezetőt 
keresünk. — Jövede me a szövet
kezetnél havi 130 korona és */» °!o for
galmi ju'alek, az olvasókör italméré- 
sénél lakás é» 10 "o italok után. — 
A? állás rögtön elfoglalható.

Igazgatóság.

erá 
<z>

<Z>

I

cu 
JC
0)
O -wN 
m

CTá

Tűzifa 
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és 
_ házhoz szállít = 

Braun József és fia.
iroda Honvéd utcza Wertheimer ház.

LAUFER BÉLA szobafestő
LÉVA, Honvéd utcza 28. szám.

|g||Köhögési
ats n u ar^_____i. - -__ o.

Elvállal 

a „Megváltás11 cimu. m. Rir. szabadalm, 
poloskairtó szerrel 

jótállás mellett 
magánlakások, szállodák és intézetek tisztítását, vala
mint falakból, fa- és kárpitozott bútorokból a 

W* poloska irtását. ***■
E szer ma már az ország szállodásai és vendéglőeei körében 
általánosan közkedvelt szer, nemcsak a poloskát, hanem annak 

petéit örökre kipusztulja.

B ______
rekodtség, kafarut és elnyalkodás-, 
görcs- és h rghurut ellen né vá»á-f||g 

toljon mást, mint a finomi.ü
Kaiser- 
filt 

a „Három ienyő“-vel
_ <lrb orvotok és m.gáoo-
RnQQ toktól -z'rtna ó bizonyít

vány igazolja a biztos 
rredményt. Csomagokban 20 es 40 
fill. Dobozban 60 fillér. lGpbató: 
Oazsen Bolemann cyósyszertaraban 

és Knapp Ignacz drogériájában 
----- Léván ~

.rJ
’W

Mell Caramellet i
I
i
nrr ti
SS

INGYKN

lisztet 
jók millió.

ÍAGYÖSZ.
(ÖZÉPEUROPA
LEGNAGYOBB

Szőlőiskolája

'cS

CLIMAX
nyersoíajmoM és loMB 3-10 k 
Magasnyomású nvertola<moioroli ’6 Xle;

legolcsóbb és 
legmegbízhatóbb 
Üzemet biztosit 
jék. Üzemköl 
seg lóerőnkén 
1—2 fill, Álsn 
dóan zavartalan 
üzem! Péni 
ügyörl falügye 
let nélkUI I Egy 
szer 0 kezelee! ok 
száz gép (keni bér I

Költségvetése* és irl po díjmentesen.

Bachrich és Társa
motorgyári fióktelepe

Főraktár: Engel József és Fia, Léva-

Csak a

minőség
révén lett

világhírű
a valódi

BUDAPEST
V. Stibaqaag-ttr 17, ttj 

(TöTsdepal.ta

A hygienikus

PALMA | I Palma kaucsukl
kaucsuk-ciüísarűk I ágybetét I
_ ___________ _ | rn i n ö s é g e I

—elsőrangú MV
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Műhely áthelyezés! <•»»»;.»- 
a Tisztelettel értesítem a n é. közönséget, hogy eddig 8 
[♦] Szepesi utcza 1. szám alatt lévő l"
M gépjavító és lakatos műhelyemet —=> ---- í 
A Ráfi utcza 2. szám
ÍL't alá helyeztem át. a volt Knapp ZBigmond-féle műhelybe, amelyet 
▼J megvásároltam s ott. mindenféle gazdasági gépek, varrógépek, kerékpár, k 

[0J mérlegek javítását, villanycsengö szerelését, valamint minden e szakba k’ 
lakatos munkát a legpontosabban és legjutányosabbau fogom

*■ * készíteni. y.
Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, maradtam kész szolgálattal r.

MORDINYI LAJOS r
oki. gépész, 1

vizsgázott mérlegjavito és lakatos. J

Eladó háztelkek.
Kohári utcza 52-ik házszám alatt, a 
vo t Sz kmári kert helyiségnek két 
része házak építésére akár egészben 
akár parczeházva szabadkézből e adó.

Bővebb felvilágosítással szolgál a 
tulajdonos a helysziren.

Tisztelettel

Eller János vendéglős.

I
Tanonc felvétetik.

WEINBERGER ZSIGMOND Léva
-■= magnagykeres^edö. -

Ajánlatok azonnali szállításra:
Lóhere legfinomabb arankamentes államilag ölomzárolt zsákokban 220 kor 
Lóhere legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül . 200 „
Luczerna legfinomabb arankamentes államilag ólom zárolt zsákokban 160 „
Luczerna legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül . 150 „

Takarmány répa eredeti quedlinburgi 
a termelő eredeti ólomzárával ellátva

SáJga buzzok............................................................
Vörös mamuth............................................................
Sárga olajbogyó............................................................

Takarmány répa külföldi vegyes..............................
Vető bükköny teljesen tiszta árpa és zabmentes 
Vető bükköny 10— 15°l0 árpa vagy zabbal , . •

210 kor.
210 „
210 „

200 kor.
28 *

Valamint mindennemű gazdasági vető
magot a legolcsóbb napi áron.

0
0
0
0

KNAPP DÁVID S
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám : 33. LÉVÁN. Telefon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve. (J) 
Hazai gyártmányú gépek: == (j 

Világhírű rBAFID láncios kutak. rAlfa Separator" tej és A. 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árukban. — Hofherr és A 
Sohrantz féle gőzcséplő készletek. Ganz-féle motorok minden V 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek. (J

„KI OLLA“i 
sza kor vogo/c 
által meg 

vizsgáira 
legjobbnak 
minősítve I 

van. '
Két évi JÓM 

állás I 
Ára |

4.-, 61.-,
8.— és

10. korona]

gr---- 'W:TOLLÁÉ 
gummi'

u különlegesség.
■ A tudomány mai- 

állása szerint J? 
bebizonyított 
legjobb létező

1 Gummi 
óvsztr.

■II

Az 
,OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánl va. 

Kapható az 
ország min 
den yyógy- 

szertárácan 
éí jobb dro- 

f gériákba.
13

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

propaganda reklámot ingyen küld az 
„OLLA- anmmigyar Wien H 437 Fraterstrasse 57 
Kapható Déván: KKAl’P 1. drogériájában 

és P1CK EDE iUatseerése-üz! etében.

Császáríürdő ■ es téli gyógyhely a 
magyar irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú 
Kénes hévvizü gyógyfürdő ; modern beren
dezésit- gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek és 
urak részére. Török-, kő- es márványfür- 
dök : höleg-, szénsavas- es villamosvizfür- 
dök. A fürdők kitüuö eredménnyel használ
tatnak lő eg csuzos bántalmaknal és ideg
bajuk ellen ÍVÓ-kúra és légzőszervek hurutos 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes 
lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy és zenedíj nincs.Prospektust ingyen 
és bérmentve küld.

Az igazgatóság.
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Bérleti hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Léva r. t. város tulajdonát 

képező városi székházban levő, most kávéház és 
vendéglő czéljaira használt helyiségek akár együttesen, 
akár részletekben 5 üzlet részére elosztva külön-külön, 
vagy egyes részek egyetitve is az 1912. évi november 
hó 1-SÖ napjától számítandó 10 évre- esetleg kevesebb 
időre is bolti üzletek ozéljaira- bérbe adandók.

Az ajánlatok zárt borítékban 1912. évi március 
hó 5-ik napjának déli 12 órájáig a v» rosi iktató hi
vatalban nyújtandók be, ahol a kibérlendő h lyisé- 
gek mérnöki rajza s az átalakítási terv és költségvetés, 
valamint a kötendő szerződés miDtija is megtekinthetők.

Utóajánlat nem fogadtatilr el.
Az ajánlathoz legalább félévi bérnek megfelelő 

készpénz, óvadékképes értékpapír, vagy lévai takarék
pénztári betéti könyv csatolandó, esetleg a városi pénz 
tárban leteendő.

A városházban már kibérelt bolti üzletekhez ha
sonló üzletre vonatkozó ajánlat el nem fogadható.

Az örszes helyiségek együttes kibérlése esetén, 
megtérítésre való igény nélkül- az átalakitá’i költségeket 
a bérlő köteles viselni, illetve azt saját költségén a 
mérnöki terv szer űt foganatosítani 8 a bérlefi idő lejár
tával azon helyiségeket átalakított állapotban a város 
tulajdonába bocsátani ; egyes külön üzletek, vagy östze- 
összekapesolandó részek kibérlése esetén az átalakításokat 
a város teljesitteti a saját köl ségén.

Azon ajánlattevő, aki a Tanács lehívására 24 óra 
alatt a szerződést meg nem köti, letett Óvadékát el
veszíti s az a város tulajdonába megy át.

Kelt Léván, 1912. évi február hó 20-án.

Bődogh Lajos,
polgármester.

331601- B 1. 1912. szám.

Bükkmüfa eladás
a vasúti kocsikba rakva illetve a fűrészhez szállítva.

A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal 1912—1916. évi 
bükkmüfa termése a következő csoportok szerint meg
osztva, zárt Írásbeli ajánlatok utján eladásra kerül:

I. csoport. A gsramberzencei vasúti állomáson 
vasúti kocsikba rak va szolgáltatandó évi mintegy 600—1000 
köbm. bükkmüfa.

Kikiáltási ár köbméterenként 15 kor. 30 fillér.
Bánatpénz 1500 korona.
II. csoport. A geletneki. szklenó-fürdői, szénásfalui 

és vihnye-peBzerényi vasúti állomásokon vasúti koc-ikba 
rakva évente szolgáltatandó mintegy 250—500 köbm. 
bükkmüfa.

Kikiáltási ár köbméterenként 14 kor. 50 fillér.
Bánatpénz 800 korona.
III. osoport. A gyertyánfsi fűrészhez szállítva szol

gáltatandó évi mintegy 1200—2000 köbm. bükkmüfa. 
Ezen csoporttal 200 kor. évi bér mellett a gyertyánfai 
fürészbérlete kapcsolatos.

Kikiáltási ár köbméterenként 11 kor.
Bánatpénz 2200 korona.
Az ajánlatok le .-később 1912. évi március 11-én 

délután 5 Óráig nyújtandók be Zsarnócán >z erdőhi
vatalnál, ahol is azok 1912. évi március hó 12-éu dél
előtt 10 órakor az erdőhivatalnál nyilvánosan fognak 
felbontatni.

Árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és 
boríték a zsarnóczai erdőhivatalnál szerezhetők be.

Budapest, 1912, évi február hóban.

M. kir. földmivelésügyi miniszter.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorasajtóján Léván.


