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Gazdasági visszahatások.

A folyton fokozódó drágaságból 
megjósoltuk annak idején, bogy nem 
marad visszahatás Délkül. Nem pedig 
azért, mert a különböző gazdasági 
ágak — beleértve a kereskedelmet is 
— annyira egymá ra vannak utalva, 
hogy az egyiket ért támadást mind
egyik megérzi Mint a vízbe dobott 
kő által felvert gyűrű csak a parton 
ér véget, úgy a közgazdasági élet 
egyik ágazatában beállott emelkedés 
vagy csökkenés is csak akkor szű
nik meg, mikor hullámaival átcsapott 
a legutolsó gazdasági osztályon is

És igy van ez nemcsak a kü
lönböző társadalmi osztályok között, 
hanem maguk között a népek kö- ; 
zött is.

Mi sem jelzi jobban a népek 
egymásra utaltságát, mint egyes jelen
tősebb gazdasági folyamatoknak az 
összes kulturnemzetekre való kihatása.

Miként a seismográf készülék tű
jének elhajlása a legtávolabb földren
gést is mutatja, ép oly megváltozha
tatlan biztonsággal reagálnak a külön
féle gazdasági piacok is azon rázkód- 
tatázokra, melyek az európai vagy 
amerikai kontinensen a gazdasági élet 
egyensúlyát rövidebb-hosszabb időre 
megbillentik.

Még élénk emlékezetünkben van 
az amerikai tröstök túlpiodikcic iát 
Amerikában és nálunk is követő gazda 
sági hanyatlás, a vállalkozások és a 
munkás kereseti viszonyok rosszabbo
dása és jelenleg újból végigvibrál 
Európa gazdasági életének fonalán a 
tőke és munka harcának grandiózus 
és félelmetes képe, a Walesi és Ir- 
landi bányákból kiinduló szénbányá
szok sztrájkjában.

S ami tegnap még egy érdekes 
napihir erejével hatott reánk, az na
pokkal, vagy hetekkel utóbb már lo
kális érdekűvé válik az által, hogy a 
szabó a ruha árát, a divatkereskedő 
a kalapét stb. felemeli, mert a finom 
angol gyapjút és kelmtt hajók és vo
natok szállítják, ezeknek pedig', sok 
szénre van szükségük, mig eljutnak 
a fogyasztási piacokra és mert örök 
gaz lasági törvény, hogy a termelés drá
gulásának maga után kell vonnia a 
termelt anyag vagy iparcikk árának 
emelkedését is. Vagy ha ma azt ol
vassuk, hogy az angol vagy német
birodalmi bank a kamatlábat felemelte, 
egész biztosak lehetünk benne, hogy 
a mi pénzintézeteink sem fogják az 
olcsóbb kamatlábat fentarthatni, mert 
* különféle és legtávolabb eső pénz

piacok kölcsönös egymásra hatásában 
be kell következnie az okok és oko- , 
zatok differenciálódásának, hasonlóan j 
egy ragy gépezet működéséhez, mely
nél ha a hajtó erő működése meg
szűnik vagy ellauyhul, rövidesen fen- 
akad a legkisebb kerekecske forgása is.

Kétségtelen, hogy ennek a kői 
csönhatásnak magyarázata abban ke
reshető, hogy a nagy piacok a kis 
piacokból táplálkoznak és viszont, de 
miként nagy szárazság idején is első
sorban nem a nagy folyók, hanem a 
kisebb patakok száradnak ki, a na
gyobb gazdasági depressiók i« első
sorban a gazdaságilag alárendelt né- j 
pékét érik hátrányosan, mig a fejlet. I 
tebb országokban csak múló zivatar- i 
ként hatnak.

Mennél jobban tudja valamely 
nemzet a maga gazdaságát a mási 
kétől függetleníteni, minél erősebb 
alapokra tudja termelését, hiteléletét 
és fogyasztását fektetni, annál erősebb 
gátak emeltetnek a kivülről jövő ked
vezőtlen gazdasági behatásoknak is. — 
Mi tőkeszegény ország vagyunk s — 
legalrbb a közel jövőre nézve — nem 
áltathatjuk magunkat azzal a kilátással, 
hogy ez a függő gazdasági helyzet ' 
egyhamar megváltoznék. Jól tudjuk, i 
hogy ahhoz, miszerint jelenlegi adós : 
helyzetünkből más országok hitelezőivé j 
küzdhessük ki magunkat, nem évek, I 
hanem évtizedek hosszú munkája szűk- i 
séges. De igenis megkivánhstjuk, ami | 
ésszerüleg könnyebben megvalósítható, 
hogy viszont az agrár állam által 
nyújtott előnyöket, is elsősorban mi 
élvezzük s ne álljon be az az ano
mália, hogy Magyarországon — me
lyet tejjel mézzel folyó Kanaannak 
és Európa éléskamrájának szokás ne- I 
vezni, a drágaság oly mérveket öltsön, 
mely hovatovább kétségessé fogja tenni I 
a kisemberek exisztenciáját.

Vessünk csak egy pillantást ma
gunk körül és rögtön tanulságos képet [ 
nyerünk ezen drágulási processusból. 
A tojásnak, a vajnak, a tejnek, húsnak, 
tehát a legfontosabb élelmi cikkeknek I 
ára, miként a lakásbérek is rövid pár i 
év alatt megkétszerődtek; és ami 
mindezeknél még szomorúbb, anélkül, ! 
hogy e bajok orvoslása országos és . 
helyi hatóságaink érdeklődését fel 
keltené.

Ha egyébre nem, arra minden
esetre gondolni kellene, hogy az élelmi 
cikkek ára mesterségesen fel ne csi- 
gáztassék.

w

A testi neveles, mint nemzet
edző eszköz.*)

Schmidt F. A. dr. bonni tanár az 1908. 
évi kiéli teslnevelési kongresszuson egyebek 
között ezt mondta : .Valóban, az az ifjúság, 
mely ma városi népiskoláinkból felcsepere
dik, nem egészséges, nem üde.“

És igy van nálunk is, amint — köz
vetve bár — igazolja a statisztika. 1900 bán 
az összes gümőáóros halálesetek közül Ö5Ö6 
a bét éven aluli gyermekekre esett, 1909-ben 
pedig 5776 ; százalékban kifejezve : 1900 bán 
az összes gümökóros haláleset 13'97%-a 
hét éven aluli gyermekekre vonatkozott, 
1909 ben pedig 14'21% ». Az összes lakos
sághoz viszonyitva pedig 0'033 és 0'031%-ról 
lehet szó. Ezek a számok is feljogosítanak 
annak a hangoztatására, bogy nálunk a 
gümökór a bét évnél idősebb gyermekeknél 
sem igen szorul háttérbe, iegalább nem 

nnak a nagy haranggal járó mozgalomnak 
megfelelő arányban, amelyen 1900. óta nem 
egy egyéni ambíció lendí'ett valamit a gyer
mekvédelem lobogója alatt.

Németországban arra a meggyőződésre 
jutottak, hogy a szünidei gyermektelepek, 
az erdei iskolák s a többi egészségtani 
intézmény annak ellenére, hogy jelentősé
güket nem lehet kicsinyelni, még mind nem 
elégségesek a Lit űzött cél elérésére, mert 
mindezek csak a betegségtől való megóvás 
tekintetében bírnak beccsel.

A gyermeket testileg és lelkileg edeeni 
kell az élet harcához, hogy a hazának 
egészséges, erős és az életnek örvendő 
ifjúsága legyen. A testi nevelés tehát az 
ifjúság nevelésének igeu fontos része, mely
nek az iskolaélet keretében meg kell a neki 
megfelelő torst adni. Németországban ezt 
mind erősebben hangoztatják.

A német államok közül a déliekben 
már régóta kötelező a közép- és népiskolák 
játékd-Hutánja. Poroszországban azonban 
csak nehány iskolafenntartó város követte 
a jó példát ; sz állam még nem. A szabad
téri játék, mint a testi nevelés jelentékeny 
eszköze, ennek ellenére szerte hódított teret 
a porosz tartományokban is, hivei azonban 
mégis szükségesnek vélik a játékdélutánok 
kötelezővé tételét és, hogy a kötelezettség 
még az ismétlöiskolákra is kiterjesztessék.

Nálunk a játékdélután a középiskolák 
négy alsóbb osztályában 1900-ban, a felsőb
bekben 1901-ben lett kötelezővé. Népisko
láinkban az 1905. évi új tanterv szerint 
szintén rendszeresen kellene a szabadtéri 
játékot űzni, de általában véve nem űzik. 
Közoktatásügyi kormányaik szépen hangzó 
utasításai tehat eddig csak silány sikerrel 
dicsekedhetnek.

♦j Karafiáib M. dr. „A Cél* cimü budapesti 
folyóirat márciusi számában megjelent ily cimii cikké
nek ezt a részletét, különösen a maggarositásra való 
tekintetből közöljük a szerző beleegyezésével és Ajánl
juk tanfelügyelőnk és néptanítóink ügyeimébe. (Se.)
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Ennek a hármas okát már ismerjük : a 
közönség közönyét. aa iskola hitetlenséggel 
párosult marsd'ságát s a kormány fálrend- 
saabá yokkal beérő lanyhaságát. Minderről 
már töt b helyt esett ..ó, kár reá többet 
vesztegetni.

Ingát on your self, önerőből való érvé- 
nyasü és az életben ez az amerikai nevelés 
vezéreszméje, ezt pedig csak szívób mun
kálkodással lehet elérni. A kitartó komoly 
munka erős akaratot, férfias jellemet és 
épp oly erős, egészséges szervezetet ia kö
vetel. Ezt a mi nevelési rendszerünk minden 
vallás-erkölcsi törekvéseivel sem biztosít
hatja az ifjúságnak, ha a testi nevelést 
mellőzi. A testi nevelésnek több teret kell 
biztosítani, mert szükséges és mert lehet. 
Az amerikai ifjú jóval kevesebb tudással, 
de szilárdabb erkölccsel és vallásossággal 
kerül az egyetemre, ott azonban jóval több 
igyekezett és nagyobb szorgalmat fejt ki, 
mint a mi egyetemi hallgatóink.

Hogy ebben a rendszeresen és célirá
nyosan űzött ésszerű testgyakorlásnak jókora 
része van, ezt megérti és elhiszi bárki, aki 
a testi nevelés erkö'csi jelentősége tanul
mányozásába belemélyed, ezt bizonyítja az 
a hatalmas propaganda, melyet neki Német
országban csinálnak.

Poroszországban most már egyre han
gosabban követelik a köteiezö játékdélutánt 
a nép- és ismétlöiskola számára. Jellemző, 
mi mindenre terjed ki a körültekintő német 
pedagógusok figyelme. Egy porosz-sziléziai 
iskolaigazgató egyebek között aszal indo
kolja a köteiezö játékdélután rendszeresí
tését, hogy azt felső Sziléziában a némete
sítés egyik tényezőjének kell tekinteni. 
Abból indul ki, hogy képzeteink és érzel
meink igen nagy százaléka mozgásos alapon 
nyugszik. A mozgásos játék, úgymond, ezen 
elmélet szerint igen alkalmas rá, bogy a 
réraben szláv ajkú felső Szilézia iskoláiban 
a német nyelv tanitását pótolja és támo
gassa. Epén azért, mert itt német szavak 
és mondatok megfele ő mozgásokkal kapcso

lódnak, nem miut * alsmi idegen hatnak 
azok a gyermekre és ifjúra, hanem olyan 
nyelvvagyonná lesznek, mely az egyén bel
sejéből ered és tartósabb hatású, mint a 
csak közönséges iskolai munka révén elsa- 
játi ott nye vformák.

Nekünk is vannak nemzetirégeklakta 
vidékeink, ahol az iskolákban fáradozunk 
a magyarosításban és gyakran — sajnos — 
csak nyomorult eredménnyé1. Ha a hatal
mas Németországban, mely a németesítés 
érdekében az erőszaktól sem riad vissza, az 
ifjúsági és népjátéknak meg nem vetendő 
néme esitö hatást tulajdonítanak, bátran 
vehetnök mi is igénybe a szabadtéri játékot 
magyarositó jelentősége miatt.

Az a német iskolaigazgató azt mondja, 
hogy a játszótéri foglalkozásnak, akár a 
német nyelvtani óra rovására is kellene 
időt szakítani, mert a grammatikáik szabá
lyoknak a gyermek koponyába való ékelése 
teljesen érték nélküli dolog.

Üdvös volna, ha magyar közművelődési 
egyesületeink ezzel a kérdéssel kissé fog
lalkoznának és az ifjúság és népjáték ügyét, 
mint céljukhoz vezető egyik eszközt fel
karolnák.

Szanatóriumi bál.
— Ápril. 8. —

A tavasz már itt van, de azért fecskét 
még nem láttunk a ha jönne is elvétve 
egy-egy, annak nemcsak as éltető tavaszi 
napsugárral, de a kedvezőtlen izédéi is meg 
kellene barátkoznia. Ily korai fecske volt a 
szanatóriumi bál ie, mely hangversennyel 
volt összekötve.

A közönség még az ünnepi hangulat 
hatása alatt lévén, nem jelent meg ott oly 
nagy számmal, amint azt a rendező-bizottság 
óhajtotta volna, de azért készséggel elis
merjük, hogy akik ott voltak, azok feled- 
hetlen és kedves emlékkel távoztak onnan, 
mert valóban e mondhatják, hogy gyönyör
ködlek a rendeaöbizottság által nyújtott 
program számaiban.

Mint a jó kertész, ki nagy gonddal és 
fáradsággal művelt meg a talajt, hová cse

metéit ülteti, várva a Mindenható áldását 
munkájára : akként a rendeaö-bizottság is 
nagyban buzgó.kodott a legmagasabb igé
nyeket is kielégítő műsor összeállításán, 
remélve a közönség hathatós támogatását. 
A nagy erkölcsi siker azonban nem áll 
arányban aa anyagival, mert, — leszámítva 
a tetemes összegre rúgó kiadásokat, a jó
tékony célra alig maradt több egy-két száz 
koronánál.

A műsor első pontját Pakots Józsefnek 
„A jótékonysáyu cimü alkalmi prológja ké
pezte, me yet Dávid Lász'ó főgimnáziumi 
tanár oly megkapó érzéssel és hatással adott 
elő, hogy nemcsak őt, hanem a jelenvolt 
illusztris szerzőt is zajosan megtapsolták. 
Az irodalomban tekintélyes nevet kivívott 
iró szivességéböl e nagyhatású költeményt 
lapunk mai számának tárcarovatában találja 
az olvasó.

Ezután a közönség rendkívüli érdek
lődéssel várta a műsor második számának 
szereplőjét : Dömötör Ilonkát, a m. kir. 
Operaház egyik fényes csillagát, ki nem
csak bűbájos hangjával, hanem megjelené
sével és szépségével egy csapásra meghó
dította a közönséget. Az apród dala, 
Meyerbeernek a Hugenották cimü operájá
ból, melyet e kiváló művésznőtől hallva, 
bátran a dalok-dalának nevezhetünk és a 
többi énekszámai is, melyeket közönségünk 
kellemesen megszokott zongoraművésze ; 
Duschek Ernő tanár kisért, a legnagyobb 
tetszésben részesültek. Szűnni nem akaró 
tapsvihar s egy gyönyörű virágcsokor vol
tak a közönség elragadtatásának ieghübb 
tolmácsoló:.

A kiváló művésznő terjedelmes és re
mek hangjával ugyancsak rácáfolt ama kri
tikára, hogy a mi Vigadónk nagytermének 
akusztikája nem jó. Azonban az sem lehe
tetlen, hogy e hangok varázsereje okozta 
azt, hogy még a leghalkabb suttogó éneke 
is kellőképen érvényesült. S mivel e toll 
nagyon gyönge arra, hogy e művésznő hang
jának bajéról kritikát Írjon, egyszerűen 
konstatáljuk, hogy Dömötör Ilonka e néhány 
percig tartó vendégszereplésével nemcsak 
üteg Lódította, de el is bűvölte a 
közönséget.

M.jd Pakots József fővárosi iró „üj 
élet* cinen irt fe.olvasáea következett, 
melynek tartalmát es szépséget csak azért 
nem részletezzük, mivel a szerzőnek azon 
becses Ígéretét birjuk, hogy az egész no

T A R C A.

A jótékonyság.*)
A kórteremben szürke ágyakon 
Bús emberroncsok némán fekszenek; 
Arcukon lázak vad emésztő lángja, 
Szemükben riadt, tótét árny remeg. 
Az egvik ágyban ifjú férfi szenved, 
Tegnap azt bittó: övé a világi 
8 ma már élete zsenge gyökerén, 
Az elmúlásnak gyilkos férge rág.

Még oly fiatal 8 olyan szép az élet, 
Még szomjas ajka loánycsókra ábit, 
Még ifjú szive álmodozva zengi, 
A sz-relemuek lágy melódiáit.
És vége már. . . A komor kórteremben 
Bús lendüléssel az alkony leszáll, _
Nyugtalanul mozdul a sok beteg. 
Megérzi mind : a halál lesben áll. . .

A sarokban egy gyermek nyöszörög : 
„Mikor látom meg újra jó anyám ?
Óh, jó leszek, már miudig jó leszek 1“ 
8 vér buggyan ki vonagló aj a kán. 
Szegény gyermak. . . Parányi falova, 
A kenderkóccal töltött büszke táltos, 
Hiába vá’ja — a balál lováu 
Valaki már az enyészetbe szál Idős.

Halkan köhög egy üreg, vén beteg ; 
ö már tudja, hogy semmisem örök, 
Neki már mindegy, várja a halált 
Es megadással csak köhög, köhög . .

* A folyó hó 8.*án tartott szanatóriumi hang
versenyen szavalta DÁVID László, főgimn. tanár.

De szomszédjának vadul, lázadozva 
Szorul össze megaszott sárga ökle, 
Haza gondol, hol asszony, gyermekek 
Hiába várják . . . Várják mindörökre.

És tdlnan ott, a másik kórteremben, 
Fekszenek gyönge, tört asszonyi testek, 
Nyíló rózsákat szép arcuk havára 
Az elmúlásnak gondos keze festett.
Egy ifjú lánvnak bu>, komoly szemében 
A lemondásnak felhője borong — 
Alig csapta meg mámorok szellője, 
Keblébe már a pusztulás osont,

Amott egy anya . . . Vergődik szive, 
Mint börtönbe zárt, nyugtalan madár _
Apró fiára gondol szüntelen, 
Ki reája most o’y hiába vár.
Csupa fél-élet, megszegett remény, 
Ezernyi kérdés, ezernyi talány — 
így viaskodik ziháló kebellel
A lét és nem lét mesgye, oldalán,

Szomorú kép ... A komor kórteremre 
Egyre mélyebben omlik a homály __
Mig egyszerre halk szellem-lebbenéssel 
Agyuk fejénél valaki megáll. 
Egy csodauö I Holdfényes ruhája 
Es szent mosoly szikrázik homlokán, 
Kezében az élet virágos ága 
É. szertebioti . . , Mi ez ? Látomány ? 

Ób, ki • nő ? Az arcok felderülnek, 
Kifényesülnek a bns homlokok 
8 az ifjn férfi valami bobé. 
Hangtalan, játszi, vig dallamba fog. 
A gyermek sovány kia ka jál kitárja, 
Álmában anyja ölébe búvik, 
A vén bölcs bámul: mióta huhog 
Caalogányhaugon a aötét liuvikt

Csoda történt , . , Ujjongd szent imára 
Knicaolja öklét ott a lázadó, 
Látja családját boldogan rivallva : 
„Megjött az apánk I Hazajött Hahó 1“ 
Az ifjú lánynak kis szivébe már 
A boldog hit uj álmokat sugall, 
Szabadon szárnyal a világba ki 
Rajongó lelke szent vágyaival.

Az aoya játszi, édes képzeletben 
Szivéhez szorítja njra kis üát, 
Valami nagy, szent, boldog álmodás 
Suhan a komor kórtermeken át.
Mi tö tént itt ? Ki hozta e csodát ? 
Ki e rejtelme., fénye, arcn asszony ?
Kioek elég egy kis virágos ág, 
Hogy vele újabb életet fakasszon.

Óh, ki e nö ? Arcéra rá van Írva, 
Nevét ott hordja tiszta homlokán — 
.Jótékonyság" — igy hívja a világ, 
„Jótékonyság" — ime ennyi csupán. 
Jótékonyság, mely felkeresi titkon 
A betegeket, nyomorultakat, 
S amerre megy .zentelt lába nyomán 
Uj élet zendttl, uj remény fakad.

Jótékonyság, irgalom, szeretet . . 
Kezében az élet virágos ága — 
így megy előre ; komor, letarolt 
Halálmezökrül uj mezőkre szállva. 
Jótékonyság tündöklő szelleme 
Lebegj mindig a sötét föld felett, 
Derítsd fel a sok lázas éjszakát; 
Jótékonyság, áldott a szent neved I

pakots József■
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vellát leközlés végett lapunk száméra szí
veskedik átengedni.

A felolvasás után Oacher Gyula hege
dűművész Verdi Troubadourjának Fantasia 
cimü részletet páratlan virtuozitással ját
szotta el, úgy ezt, valamint a többi szá
mait is Bokszoios ráadással kelteit megtol 
dania, melyeknek végeztevei alig győzte a 
lelkes gratuláló* táborát végigparoiázni.

Aoroíny Ilonka es Farkas Tivadar a 
páros-jeienetet a gyakorlott színész föllépé
sével éa tátermetlsegéve, adták e.ö ; szere
püknek minden egyes részletét a legnagyobb 
hatással sikerűit ervenyre juttatmok. A két 
szereplőnek a közönség elismerésén kívül 
zúgó taps s a bájos műkedvelöuöuek meg 
szép virágcsokor is jutott.

Végül Dömötör lionka Rubinsteinnek 
Die Wanderschwalbe ; Szendyn. k ; Hej I 
Juca Fanna 1 stb. című dala volt méltó 
fináléja a feiedhetlen est sikerének.

ügy a hegedű-, mmt az énekszámok 
láradhatlan zongorakiseröje Dutchek Ernő 
tanitókepzöinteaeti zenetanár volt.

Az estelyen ott láttuk báió Kürthy 
Lajos barsmegyei főispánt is és kívüle meg 
közéletünk számos kitűnőségeit.

Sáraiék zenekara is méltán rászolgált 
nemcsak a táncoló párok, hanem a nagy 
közönség dicséretére, amennyiben szebbnel- 
szebb nótáival mindvégig derűs hangulatban 
tartotta a mula.ozókat.

G. J.

Különiólek.
— Az arauyosmarót-kovácsii vas

út engedtlyofeiratttt a n«poKoau aaia ki a 
kereaktdeieiuügyi mims&ier Feto Albert és 
Girstcr Bem hevere. A vasútvonalat Fodor 
József budapesti mernék építteti es a munaa 
oly sereLyou halad, hogy *z uj vasutat mar 
ez ev; o&iober hónapjában ataohatjak a 
forgalomnak. Az ei.gcdeiyok.many bán az 
építési és berendezési toae 1,642.060 koro
nában van megk.iapiiva. A< uj vasút tehát 
mar Őszre közvetlen összeköttetési létesít 
a zbitvavöigyi es a garamberzence tevai 
vasút között.

— Városfejlesztési törvény. Ez 
lesz a címe annak a törvénynes, ame>y a 
varotok Aiiamsegeiye es a városi tisztviselők 
illetményeinek rendeletén kívül, a r. t. 
várótokat nyugdíjintézmény, valamint a 

közegészségügy körébe tartozó intézmények 
(csatornázás, vízvezeték) létesítésére köte
lezi. A 'örvényjavaslat, amelynek elkésti* 
tése most nagyban foglalkoztatja a belügy
minisztérium legkiválóbb erőit, nemsokára 
teljesen elkészül és sok üdvös rendelkezé
seivel hatékonyan elősegíti a városoknak 
korszerű fejlesztését.

— A dunántúli ref. egyházkerület 
közgyűlése. Az egyházkerület! e rö&ség 
a duntntuli ref. egyházkerület közgyűlését 
— amint ezt már megírtuk — május hó 
elsejére hivta össze Lévára. Közbejött aka
dályok miatt azonban az egyházkerületi 
elnökség a közgyűlést május hó Sára 
tette át.

— Az első alapító-tag. A FMKE. 
szepesvármegyei választmánya volt sz első, 
meiy kimondotta, boiy minden évben 50 
koronát ad a Felvidéki Magyar írók és 
Újságírók Szövetségének, bogy ezzel az 
valamelyik erdtmes tagjai jutalomban ré
szesíthesse. Utána Friedl György, a put- 
noki épitöagyag ipar részvénytársaság gyár
igazgatója volt az első, aki 100 koronával 
a Szövetség alapító tagjai sorába lépett. 
Ennek a Friedl Györgynek a Szövetség 
nagy bálára Iobz köte.ezve, mert az ő 
kezdemenj ezéte indítja meg az adakozások 
folyamatát, mely a 12 vármegyében oly 
eredménnyel kecsegtet, hogy minden toll
forgató keblét a büszke reménység érzése 
töltheti el. Bizalom hatja át egész valónkat, 
hogy segítségünkre lesznek ezután ideálja
ink megvalósításában mindazok, akik a fel
vidéki magyar sajtó és irodalom fontosságát 
ismerik, akiknek ez a Bajtó mindenkor 
készséggel szolgálatára állt a múltban és 
szívesen lesz segítségére a jövőben is. 
Friedl György nemes példája találjon minél 
több követőre es megértőre 1 Ezt kívánja 
ma a fetvideki magyar toiiforgaió gárda 
minden Ugja és óhajtja fő eg az a generá
ció, meiy majdan a kész munka gyümö- 
cselt fogja éivezn , ha arra érdemeket szer
zett. Tizenkét vármegye magyar ssjtójának 
50 hírlapjában fog most visszabangzim 
az ő neve.

— A személy tarifák emelése. A 
Mav. igkzgaiosaga — mint értesd üni — 
már elkészítette a személy tarifák emelésé 
nek tervezetét, amelyet a kereskedelemügyi 
minisztérium közlekedési tanácsa már a leg
közelebb tárgyalni fog. A személy tarifák 
emelésének mérvére vonatkozó ag egyelőre 

annyit említhetünk fel, hogy a szomszédos 
forgalomban emelés egyáltalán nem, vagy 
c*ak nagyon kis mértékben fog történni. A 
közepes távo'sAgol» nál 10—15%, a legtávo
labbi viszonylatokban 30— 50% emelés van 
tervbe véve. Az emelés nagyobbfokú less 
a gyorsvonatoknak és túlnyomó részben az 
I. és II. osztályra fog szorítkozni. A tarifa
emelés a III. osztályt csak k:s mértékben 
érinti. Tervbe van véve a gyorsvonatu III. 
osztály é'etbeléptetése is, de egyelőre csak 
egyes vonalakon.

— Eljegyzések, Üágy Elemér, vasúti 
mérnök e napokban váltott jegyet Léván 
dr. Medveczky Károlynak, városunk tiszti 
orvosának kedves leányával, Miczával. — 
Stoll Fü öp, a lévai főg mn. tanára, a hús
véti ünnepek alatt e jegyezte Girgásch Irénke 
urleányt Kisszebenben. — Állandó s boldog 
megelégedés koszoruzza frigyüket.

— A besztercebányai egyházme 
gye névtára. Az 1776.-ban VI. Pma 
papa és Maria Terézia királynő által alapi
főtt és az esztergomi főegyházmegyéböl 
kiszakított besztercebányai egyházmegye 
névtára most jelent meg. A Zólyom, Hont, 
Turóc, Bars és Nyílra vármegyéit területén 
fekvő egyházmegye élén liadnai Farkas 
püspök áll, aki a tizenegyedik a beszterce
bányai püspökök sorában és 1904. ben fog
lalta el püspözi álláeát. A hat tényleges éa 
hat tiszt elet beli kanonokból álló káptalan 
élén Visnyoszky László nagyprépost áll. A 
négy főesperességben és tizenkét esperea- 
öégben 112 plébánia, 357 leány egyház vaD, 
amelyeknek 257 templomában és nyilvános 
kápolnájában 174 lelkész működik. Az egy
házmegye nesztora Szepessy József arany- 
inisés áldozópap, aki 1814.-ben született. Az 
egyházmegye hiveines lelekszáma 307,103, 
köztük 221,254 a katholikus. Az egyház
megye 134 r. k. elemi iskoláját 21,207 
tanuló látogatja.

— A tanítok száma A legnagyobb részben a 
tanítok által végzett 1910. évi népszámlálás adatai 
szerint Magyarországon 32.306 tanító vau. Ezek közül 
21.4Ő6 férfi es lOböl nö. Egy-egy tanítóra átlagosan 
61 gyermek jut; de van olyan is, aki 180 gyermeket 
tanít. A tanítók közül (‘467 nem magyar.

— A csatai vasúti állomás kibő
vítése. A Magyar Királyi Államvasutak 
igazgatósága az évente megújuló őszi for
galmi zavarokat igen helye, utón, a vasúti 
gócpontok vágánytatának bővitésével igyek
szik megszüntetni. A forgalmat a legtöbb 
esetben ugyanié nem a kocsik elégtelensége,

Minden Rosenbaum báró.
A gyermekkoromon minden nagyobb 

baj ueikui szerencsesén ate.véu, — mar az 
úgynevezett serdülő leányok köze tartoztam 
a közeledtem azon időhöz, amikor a rövid 
bzoknyát hossauval fogom felváltani, — de 
meg mindig azt hittem, bogy akinez Hősen- 
baum a neve, az egyúttal báró is.

Hogy miért volt elöltem a Rosenbaum 
névnek ilyen nagy tekintélye ? azt a kö
vetkező Borokban igyekszem megmagyarázni.

Síü.eim egy alföldi kisebb válóéban 
laktak. Boldogult éden anyám korán özvegy
ségre jutván, nagy gond nehezedett rá, 
mert osekéiy vagyonából velem — egyetlen 
gyermekével — nem bírt volna megélni.

Anyámnak igen ügyes keze volt a női 
kalapok készítésében s ez segített rajtunk. 
Mindig olyan csinos kalapot viselt, bogy 
barátnői és ismerősei tanácsára egy szerény 
női kalapkereskedést nyitott. És babár ak
kor a mi varosunkban ia csak az előkelő 
hölgyek és a nagyobbrangu hivatalnokok 
feleségei és leányai hordtak kalapot s egy 
polgárnak a neje vagy leánya valóságos 
szégyennek tartotta volna kalapban az 
utcára billenni, — a mi üzletünk szépen 
bevált,

As intelligens asszonyok és leányok 
sűrűn látogatták boltunkat és jó anyámat 
annyi megrendeléssel ha'moaták el, hogy 
alig gyöate a sok munkát.

Üzletünknek állandó látogatói és meg
rendelői közé tartozott Rosenbaum báróné 
is, egy nyugalmazott huszárkapitánynak igen 
kedves és finom modorú neje, akinek azon
ban az a gyöngéje volt, hogy mindig két- 
báiom kalap árával hátralékban maradt a 
folytonosan azzal biztatta anyámat, hogy a 
hónap elsején küldje hozzá a kis mókust 
(ez én voltam), akkor majd fizetni fog.

Anyámnak nem igen tetszett a sok 
halasztgatás ; de bele kellett nyugodnia, 
mert a báróné révén, akinek nagy ismeret
sége volt, — számos megrendelőből jutott.

Én örömmel mentem a bárónéhor, mert 
minden alkalommal szívesen fogadott ; 
össze-vissza ölelgetett és megvendégelt édes
ségekkel. Azonban a fizettség vége az lett, 
hogy 25—30 forint helyett csak 5—10 fo
rintot vittem haza.

Az egyik év nyarán képviselőválasztás 
volt nálunk s mert a válasatás igen rajos
nak ígérkezett, — katonaságot is vezényel
tek a városba. A báróné, aki mellesleg 
legyen mondva, már nem volt fiatal asz- 
szony, — meg akarván mutatni férje baj
társainak és azok feleségeinek, hogy ö még 
most is elegánsan és díszesen öltözködik, 
_ egyszerre két kalapot is rendelt nálunk. 
Az egyik 28, a másik 12 forintba került a 
megígérte, hogy a kővetkező hónap elején 
okvetlenül ki fogia fizetni a két ka
lap árát.

A báróné távozásakor édes anyám fülem 
hallatára ezt a megjegyzést tette :

— No, ha ez a vén skatulya nem fog 
fizetni, akkor a legközelebb, ha ide jön, aat 
mondom neki, hogy nem Rosenbaum, hanem 
adósságcsináló báróné I

Ezek a szavak olyan mélyen bevéaöd- 
tek az emlékezetembe, hogy mikor a kő
vetkező hónap 1.-én a bárónőhöz mentem 
a az sem mókusnak nem nevezett, sem meg 
nem ölelt és süteménnyel sem kinált meg, 
— sőt szárazon kijelentette, hogy nincs 
pénze, — anyám helyett én kottyantottam 
ki előtte, bogy ha nem fizet, akkor nem 
Rosenbaum kapitányné, hanem adósság
csináló báróné.

Esen kijelentésem olyan hatást tett a 
bárónéra, bogy nem éppen a legudvariasabb 
módon kitessékelt a szobájából. A kelle" 
metlen eset következtében soha többé nem 
léptem át a báróné lakásának küszöbét. A 
báróné pedig annyira megneheatelt reánk, 
hogy beszüntette megrendeléseit.

A történtek után egy év múlva aug, 
hó 20. án felránd ültünk Budapestre, bogy 
megnézzük a Szent István napján tartani 
szokott ünnepi körmenetet. A nagy tolon
gásban egy megettünk álló úrnőnek valaki 
ellopta az arany óráját. Az úrnő azonnal 
észrevette, hogy az órája hiányzik. Hangos 
panaaakodására a környezetből egy ur a 
közvetlen közelében álló egyik emberre 



4 2B -A- JR S 191>'*aprilÍB"14.

hanem a kocsik torlódása a hasítja meg. 
Még február hónapjában bejárták as üz'et- 
vezetöeégek műszaki és forgalmi bizottsá
gai a főbb állomásokat és as el nem odás- 
ható bővítésekre nésve javaslatot tettek, 
amelynek alapján a cgatai állomás két uj 
véganyának kiépítésére 30 eser koronát vet
tek fel. A bővítési munkának az őszi for
galom beállta előtt feltétlenül el kell l> é- 
ssülnie.

— Esküvök. Kacheltnann Viktor dr, 
ügyved, a Seim.ci Takarékpénztár üfyesze, 
f. hó 9-éu, d. e. fel 12 ó akor esküdött 
örök hűséget a budapesti vártsligelt fasori 
ev. tetnp ómban Hitrich Adinak, Hitrich 
Ödön dr. budapesti ev. főgimn. tanár ked
ves leáryának. — Knapp Géza, a Knapp 
David-fele, előnyösen ismert gépkereske- 
docég be tagja, e bó 18 án tartja esküvőjét 
Schwitzer Magdával, Esztergomban.

— Katonatisztek öröme. A májusi 
elöleptetesea meglehetősen kedvezőek lesz
nek a katonatisztekre néz' e; különösen sok 
lesz az e őléptetes az őrnagyi rangfokozat- 
ban. 100—120 elsöosziáyu százados fogja 
a gyalogságban elemi az őrnagyi rangfoko 
zatot s megfelelő tesz az arsnytzám más 
fegyvernemeknél is. Nagyon valósan ü, hogy 
már a májusi előléptetések alkalmával be
töltésre kerül as alörnagyi állás is, amelynek 
elnevezese még most sem biztos, csak az 
van eldöntve, hogy ez a rangfokozat csu 
pán kombattans tisztek számára fog nyitva 
állani.

— Ügyvédek gyűlése. Az országos 
ügyvédi szövetség baismegyei isztalya e bó 
28.-áD, déielő't 10 órakor, Léván a város- 
hoza nagytermében gyű ént tart, melyi ek 
tárgyai: a tisztikar) vaianztmany éa a köz
ponti igazgatósági de egált tag megvá
lasztása.

— Tanítók köri gyűlése. A „Bars- 
me^yei á«l. tanító egyesUiui* aranyosmaróti 
járaaköre április Ló 18-an d. e. 9 órakor 
sz á> . elemi iskolában Aranyosmaróton 
ülést tart, melynek targysoi ozata : 1. Eilö&í 
megnyitó. 2. „Mer.au tanná* az elemi is> 
kólában1* Eőadja Vermes Aladár közepisk. 
oki. tanár. 3. „ Van-e szükség a gondnok
ságra es az iskolaszékre** ? Előadja Papp 
Sándorig, tannó. 4. ,.Tsrmeszeitan a vegy
tan elemeivel*1 Nagy László és Ui hegyi 
Alajos tankönyve. Ismerteti Katona Ferenc 

mutatván, — határozottan állította, hogy az 
órát az lopta el. A csopoit zajongására 
nyomban két rendőr jelent meg a helyszí
nén. A rendőrök a gyanúsított ember zse
bében csakugyan megtalálták i z órát és 
átadván azt az úrnőnek, a zsebmetszőt 
nyakon fogták és magukkal vitték.

As óra tulajdonosnéja ekkor az isme
retien úrhoz foidulván, megköszönte köz 
benjárását és arra kérte Őt, hogy mondja 
meg a címét. Amire az illető névjegyét 
nyújtotta át az úrnőnek.

A névjegy szövege, amelyet én is ol
vastam, — szóró.'-szóra a következő volt: 
„Rosenbaum Izrael Jakab hitközségi sakter 
Nagylakon11. — Csodá kozva néztem a név
jegyre, mert — mint fentebb említem — 
mindig azt hittem, hogy az, akit Rosen- 
baumnak hívnak, csak Látó -ehet s íme itt 
van egy ember, akinek Rosenbaum a neve 
és nem bíró, hanem — sakter.

Ez a névjegy ábrándított ki engem 
téves bitemből s arról győzött meg, bogy 
a névvel nem jár együtt a magas titulus is.

1910. év nyarán meglátogattam azt az 
alfö di várost, amelyhez annyi kedves em ek 
iúe. Kerdezöcködtem a báróék utaD. S ami
kor arról értesültem, bogy meghaltak, ki
mentem a temetőbe és a simái, melyben 
közösen alusazák Örök álmukat, 25 év 
muiva kértem bocsána’ot a kedves báró
nétól, bogy öt annak idején gyerekésszel 
megbántottam.

Zlmonyi A. 

tanító. 5. Tisztújítóé. 6. Indítványok. 7. 
Néhai Dr. Hámos Péter kir. tanfelügyelő 
sírjának megkoszorúzása. Beszédet tartja: 
Másik István ig. tanító.

— Áthelyezés. A m. kir. igazságügy
miniszter Leyrtr Lász ó arany osmaróti és 
dr. Lopussny Ottó nyitrai kir. ügyészeket 
kölcsönösen áthelyezte.

— A belügyminiszter a gyermeknap érdekéhen. 
A belügyminiszter valamennyi varmegye ahbpaujahoz 
körrendeletét intézett, amelyben felhívja őket aira, 
hogy tekintettel a Ligának a gytrmekvedelem terén 
immár általánosan elismert közhasznú tevékenységére 
éa arra a kcrülményre, hogy a gytrmekvedelem min
den ágára kiterjedő és felette nagy anyagi áldozatot 
igénylő működésének eszközeit ugyszolvan kizárólag 
a gyermeknap jövedelméből meríti ; a községeket a 
járási főszolgabírók uijan a „Gyeimeknap14 megtartá
sára serkentsek és abban az irányban u üködjenek 
közre, hogy annak rendezésére lehetőleg minden köz
ségben az ott vagy annak környékén lakó és jóté
konyságáról ismertebb egyén elnöklete alatt bizottság 
alakutassek, mely közvetlenül a Ligával fogja úgy a 
rendezést, mint a leszámítolást illető kérdésekét le
bonyolítani.

— Uj távirdahivatal. A kereske
delemügyi miniszter Naiysaró községében 
lávirdabivatai felállítását rendelte e*. Az 
ennek fo>ytán építendő na^ysahó-i sgysarói 
uj távird-vonal irány-nyomának niegal.api- 
tasara a közigazgatási bejárás e hó 18.-ara 
van kitűzve.

— A p rimáéi birtokok és a kis 
gazdák. A heicegprimasi ur*.du mák inie- 
zosege elhatározta, hogy az uradalmakhoz 
tartozó birtokok egy részét kisebb parcel
lákra osztva kis gazdáknak bélbeadja. Igen 
ceiszeiü megoldásnak vehető az az eljárás, 
hogy m»gu* a községéi- vegyek kezükbe az 
ügyet. A község legyen a szerződő féí, a 
benő es szeivezze a térő es mezőgazda
sági gyáripari szövetkezetét az 50 evre meg- 
bzersendö bérlétén.

— Kinevezés. Az igazságügyminísz 
tér dr. horvatovich János, Lutz József, 
Aló est Géza arany ogm&r óti kir. törvényszéki 
es dr. Török Emii k r. jarásbirósági jegyző
ket, az 1912. évi VII. t. c. 6. §-a alapján 
ónauó müaödési körrel ruházta tel.

— A tanitók és a patronázs. 
Apponyi Albert gróf kultuszminiszter korá
ban az ifjúság erkö csiieg veszede mezietett 
tagjainak megmentesere fölkelte a tanítókat 
8 e célból patronáze-egyesüietekei. létesített. 
Zichy János gróf kultuszminiszter most egy 
rendeletben az ország valamennyi tanfelü
gyelőjéhez és tanfeiügyeiöségi kirendeltség
hez fordult, amelyek utián e n< mes tenni
valókra újból fölhívja a tanítóság ügyemét 
és egyszersmind a tanítóságot e munsás- 
> ágban való részvételnek módozatairól rész
letesen tájékoztatja. A rendelethez munka
tervet is csatolt a miniszter.

— Borkivitelünk emelkedese. Az áruforgalmi sta
tisztika igen örvendetes auaiofcat közöl külföldi bor- 
foigalmuuk mérlegének javulásáról, A múlt évbeu 
Magyarországból bordobau kivitt must és bor meuy- 
nyisege 1,396.697 inéteimazsa, el len ben a behozatal 
csak 215,97ő metermázsa volt. Az előző 1910. évi 
eredménnyel összt hasonlítva, a múlt évben 294 314 
métermazsaval többet v tűink ki és 136,279 meterma- 
zsával kevesebbet hoztunk be, külföldi forgalmunk 
mérlege tehát 431,043 niéteíiuázsával javult. Általában 
borkivitflünk az 1904.-ik év óta, mikor az olasz bo
roknak szeiződesiieg engedelyezeit kedvezményes bor
vám ineg8&üut, fokozatos emelkedést mutat s az ada
tok azt bizonyítjuk, hogy a külföld bizalma egyre 
fokozódik a magyar borok iráut.

— A puskapor drágulása. H. mír 
minden mrgdragu ', miért ne emelkedjek * 
puskapor ára m ? El * vadaa.pusk.por árát 
tényleg fel is emeltek 3 K 92 timriői 4 
K 65 fillérré, a finomabb fajtáját pedig 4 
K 30 fillérről 5 koronára. Legkevésbé emel
ték a füst nélküli puskapor arat, me;y ezen
túl 7 K 30 fr. be kerül, eddigi ara ki oo- 
kint 7 K volt. Es a tudósítás bisouyára 
nem a legkel emerebben érinti a vadárzosat.

— Jutalom magyarosításért, ltj. 
Klepátt Litván káinaboifőt tanítói, aki ki
váló szorgalommal és saép eredménnyel 
tanítja a magyar nyelvet, -- a Felvidéki 
Magyar Közmivelödési Egyesület ezen haza
fias tevekeuységeerl 50 korona ju alomban 
résienitette,

— Kisgazdaképző tanfolyamok. A 
kisgszdakepzö taufo y»m cé.ja a vidék ki
sebb biriokosainak tulajdonosait vagy bér
lőit az ilyen birtokok osszeiü kezelésére 
tanítani. A tanfolyamra tehát csakis kisbir
tokosoknak, kisbirtokosok bérlőinek, vagy I 

bérlőszövetkezetek tagjainak fiai vétetned 
fel. Kiegaidaképző tanfolyamokat most a 
kecskeméti, jászberényi és a nagykállói 
földmivee jsko'áknál tartanak és f. évi ok 
tóber 1-tfl már az adai, békéscsabai, hód 
meaővásárbelyi, nagyezentmiklósi és kar- 
czagi földmiveeiskoláknál is tartanak ilyet, 
tanfolyamokat. A tanfo'yam minden év 
ok'óber 1 lől a követkeső év március hó 
31-ig tart. Felvételért az illető iskola igaz
gatóágához címzett kérvényben kell folya
modni. A kérvényhez csatolni kell: a) isko 
lat bizonyítványt, mely az Írni-, olvasni- s 
a négy alapművelettel va'ó számolni tudást 
igszoja; b) ssüetési bizonyítványt, mely a 
17. évet betöltött életkort igazolja ; c) köz
ségi és erkölcsi bízótyitványt, moiy folya
modó szüleinek foglalkozását és vagyoni 
állapotát tünteti ki ; d) orvosi bizonyítványt 
arról, bogy a folyamodó erős, egészséges, 
munkabíró testalkatú, ragályos betegségben 
és szervi hibák an nem szenved s hogy 
himlő ellen ujraoltatott. A kérvényeket lég 
később augusztus hó 31-ig az igazgatónak 
Bzemelyesen kell átadni. A felvett tanulók 
az iskoiabaa laknak, hol teljesen ingyenes 
oktatásban és ellátásban részesülnek ; csak 
azon könyvek beszerzésére kell a tényleges 
jelentkezéskor 10 koronát az iskola pénz
tárába heti etni, melyek a tanulást n-eg- 
aöuiiyiük; e kö yveket a tanulók a tanfo
lyam befejezése után bazavibetik s azokat 
otthon is barmikor basznáib.tják. Bejárók 
csak kivételes rgetekben vétetneá fel.

— Hol van a legtöbb méhkas. Bízói yéra kevesau 
tudják, bogy a világ legtöbb mebkaae Ausztria-Ma- 
gyarorszagou vau, mist azt egy francia statisztikus 
kiszámította. Adaiiisszeállilása szerint: Németországban 
1,460,000, Fiauciaorazagban 060,000, Hollandiában 
240 000, Belgiumban 200,000, Oro.zorszagbau 10J ezer, 
Deniabau 90 ezer, Oorögorazágbau 30 ezer mig 
Ausztria Magyarországban 1,900,000 méhkas vau, mely 
nck javarészé, természetesen bazaukra esik.

— Nemzetközi nagy lóvásár Ír 
sekujvárott. A Nyitramegyti Gazdasági 
Egyesület áltál a fo.yó évben rendezendő 
XXX. nemzetközi lóvásár £> sekujvárott 
(Budapest és Becstől gyorsvonaton 2—3 
órányi távolság) eddigi szokás szerint 
május bó első vasárnap délutánján és az 
utana következő hétfőn vagyis május hó 
5-en es mejus hó 6-an fog megtartatni. 
Esen lóvásár Magyarországon a legjelenté
kenyebb és a legkeresettebb, melyet a te
nyésztők és kereskedők egyaránt felkeres
nek. Főként a külföldi lókereskedők szokták 
az érsekujvárt lóvásárt felkeresni. A múlt 
évben is 1000 drb. különféle használatra 
való ló adatott el. Lakások és istállók az 
érsekujvárt polgármesteri hivatalnál ren
delhetők.

— Pályázat niunkásjutalmakra. 
A pozsonyi kereskede.mt- ea iparkamara 
javaslatára a kereskedelemügyi ua. kir. nai- 
nidzter aion munkások rtskere, akik hosszú 
idejű és sikeres munkásságuk által kiváltak, 
a loiyó 1912, övre ia kitüntető állami ok
mányokat ós 100—100 koronát tevő juta- 
lomdijakat engedtlyesett, E jutalmakra a 
kamara pályázatot hirdet. A pályázati fe.'- 
tete ek ugyanazok, mint a korábbi években. 
I elhivatlak a kamarai kerület erdeke t 
munkaadói, hogy legkésőbb 1912. évi junius 
ho 1-ig közöljek a kamarával azon munká
saik nexsorát, akiket e sióban levő jutal
makra érdemeseknek tartanak. Oy munka
adók részéről, akik már a korábbi években 
ntv z ék meg a jutalmazásra érdemes mun- 
karaikat, újabb eióterj -ísztés nem szüskeges, 
miután a kamara a régebbi elöteijeszteseket 
nyilvántartja, A iemebbjelzett pályázati 
föiteteiek betekintbetök a kamara titkar- 
aagái.ái.

Üres dlo fölismerése. Hogy az üres (férgén) 
diót a jóiul eikiiiöuitbewük, a zöld külböüéjtól raeg- 
iosziott diókat dobjuk egy vízzel teli edénybe. A jók 
azonnal el foguak inerü.ui s az edényfeuekere szálluak 
le, a felig telt én niar féregtől meg.amAdottak lassan 
fognak unzui a vizbeu ea a fenékhez közeledni, mig 
HZ egészen üresek a viz felszínén maradnak. Ha gyor- 
sau kihalánszük az úszó példányosát a vűszamMradt 
mind jó egészséges dió lesz.

— A P. M. K. E. legnagyobb ala
pítványa. Megemlítettük mt-r, hogy néhai 
liepcsik Jái os nyug. kir. tanfeiügye ö, volt 
1848—49-iki honved tüzérhadnagy, S«*per- 
vármegye szü.öttje, egésa vagyonát, 176.000 
koronát, a h. M. K. E.-re hagyta, ássál 
a rendeltetéssel, bogy as alapítvány kama
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tait az egyesület * nyitra-bari-hont-nógrédi 
magyar-tót nyelvbatár községeiben Bterve- 
zendö magyar nyelvi tanfolyamok költsé
geire fordítsa. A nagy örökséget, amely 
értékpapirokból és takarékbetétekből é lőit. 
Tilless Béla dr. besztercebányai ügyvéd 
utánjárása után, aki aat a hazafias szolgá
latot egéueo önzetlenül tette meg a F. M. 
K. E.-nek, a napokban kspta meg az egye
sület. Az elnökség most szervezi az alapitó 
levélben megjelölt vármegyékben a magyar 
nyelvi tanfolyamokat, természetesen olyan 
határkösségekben, amelyek földrajzi fekvé
süknél fogva alkalmasak arra, bogy magya
rosítsál központosul szolgáljanak s ahol a 
pap es tanító föltétlenül megbízható magyar 
emberek. A magyar nyelvi tanfolyamok az 
alapító kívánságához képest voltaképen 
magyar táraalgáti órak lesznek, amelyeken 
a tanító — isko a> órákon kívül — magyar 
nyelven való beszelgetesben fogja gyako
rolni az elemi isko.ák IV-VI. osztályú ifjú 
.ágat. A tanítók ezért a kd ön foglalkozá
sukért az alapítvány kamataiból az első 
barom évben 200— 200 korona jutalomdijat 
fognak kapni a F. M. K. E.-töl, amely 
jumomdíj a negyedik, ötödik és hatodik 
evbeo, az élért eredményhez kepest, évi 
220—260 koronára, a hetedik, nyolcadikos 
kiienc.dik években pedig évi 280—320 
koronára emelkedik, a kilencéves iái foiyam 
végeztével pedig a tanítók meg külön 
200—200 korona jutalomdijat kapnak s az 
egyesület as érdemesebb tanítókat, akik a 
aözség fiatalságát teljesen megmagyaiosi- 
tottak, valamelyes kitüntetésre fogja aján
lani a kultuszminiszternek.

— Mezőgazdasági kalauz cimü munkán dolgozik 
liuday Barna a „Köztelek* felelős szerkesztője es 
Konkoly Thege Sáudor dr. segédszerkesztő. A könyv 
bő ismertetését és címjegyzékét fogja tartalmazni 
azoknak a gazdaságoknak, melyek általánosan keresett 
állatfajták tenyésztésével, növenyfelesegek termesztésé
vel kiterjedtebben foglalkoznak. A kérdőívek utján 
bejélentendő adatokat tejesen díjtalanul kösiik. A 
munka a folyó év őszén fog megjelenni magyar és 
lehetőleg lémet szöveggel. Az előfizetők 15—20 koro
náért rendelhetik meg. A bolti ára magasabb lesz.

— Nátha elleni szer. Na. ha ellen 
kiiünö hasiszernek mondják a jó, meleg 
lábvizet, melybe egy marék sót, ugyanannyi 
mus.árlisztet és kévés korpát kevertünk. A 
vizet egy szűk dézsába kell önteni, hogy 
térdig fo.érjen. Megjegyzendő, hogy a bor
szesz és borax feltzivasa is nagyon előnyős 
ilyenkor.

Csak Mauthner-fále magvakat 
vásárolnak helyesen gondolkodó, számító 
gazdák és kertészek még akkor is, ba 
mások olcsóbbak volnának, mert tap.szta- 
latból tudják, hogy ez csakis a magvak 
rovására és a vevők tárára lehetséges.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat- 
apókat Nyitrai és Társz r. t. könyvkeres- 

sedesében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküldési költséget.

Zálogházi árverés f. évi april. 19-én 
reggel 9 őrskor lesz megtartva a T.ub 

utóda iá ogházában Leváo.

Trlestl általános biztosító társu
lni (Assicurasioui GeneraL) Budapest, V., 
Ourottya-utca 10. és 12. A „Köz, a»datág 
rovatában közöljüa a Triesti általános bizto- 

•ó társulat (Assicurszioui Generál’,) e leg- 
cgyobb, leggazdagabb és legrégibb bizto- 

a 'ó intézetünk mérlegének főbb adatait. 
1 éljes mérleggel a társulat mindenkinek, 

i e óéiból hoszáfordu, a legnagyobb kesr- 
ggel szolgál. Aa intézet e4ogad '. élet-, 

tűz-, szállítmány-, üveg- és betörés 
óneni biztosításokat. Kö.veut továbbá; 

gbiziositásoaat a M-gy*r jég- és viszont- 
biztosító r. t., baleset- es szavatossági biz- 
•ni tusokat az Első o. általános baleset ellen 
biztosító társaság, valamint kezességi és 
Ovadekbiatositasokat, eltulajdonítás, lopás, 
bü len kezelés és sikkasztás elleni biztosi- 
s-okat és versenylovak, teüvérek és egyéb 
rtékesebb tény eezá'latok bizio>itáeát a 
,Minerva" általános biztosító részvénytár
aság számára. A lévai föügynökseg From

mer Mór úrnál.

_ _______ BVA S______

Közönség köréből.
Nyilt levél

Karafiáth Alárius dr, főorvos úrhoz.

A tHarsu f, évi márc us hó 31.-iki szá
mában „bőrvásár a város kötepén' cim alatt 
megjelent közleményére tisztelettel a követ
kezőket jegyzem m*g.

Tökéletesen igaza van főorvos urnák, 
bogy a város közép in, a lévai hetivásárok 
térén, nyers börvásárok tartásának nincs 
he'ye.

A törvény azonban az ily bőrvásárok fe
letti ellenőrzést nem az állatorvosra bízta, 
ki osak az állatvásárterekre köteles fel
ügyelni, hanem a tiszti orvosra, nyilván 
azon okból, mert az, hogy ily börvéserokra 
valamely ragadós betegségben elhullott állat 
bőre kerüjör, csak feltevés.

Eo, mÍLdazonsl'al teljesen osztva fő
orvos ur közlemeuyébeo kifejtett aggályait, 
e vásár kihelyezése tárgyában azonnal el
jártam a a varos érdemes rendőrkapitányá- 
’ó1, dr. Horváth Gyula úrtól azon megnyug
tató választ nyertem, hogy ö e tárgyban 
töltetlenül intézkedik s e vásárnak ideig
lenes Le yéül már is kijelölte a lévai u. n. 
hideg pincék előtti üres területet.

Csak azután el ne akadjon valahol 
másutt ez aa ügy.

A mu lakban ugyanis, a város állat
egészségügyi intézményéi bolygatásánál saj
nos, mindig azt tapasztaltam, hogy azo le 
lettek tárgyalva, de atutan m* lységesen 
elaludtak. így aludt el a lévai állatvásártér 
rendezesenez-, a közvágóhíd újra epite.ének-, 
rendes gyepmesteri telep felállításának az 
ügye elb. stb.

Hogy ez a városnál tényleg így van, 
annak nlusstralasára felem itern a köveketö 
esetet. — Körülbelül bárom év előtt, Thu- 
róciy kollegámmal együtt résztvettem a 
a lévai állatvásártér leodezése tárgya ásá 
uál s a helyazinére menve, Belcsák városi 
mérnök ur méréseket is eszközölt, rajzokat 
készített stb. — Fél napuuk odaveszett 
akkor, de a vásártér még ma is rendezet
len, nekem pedig azóta is fülemben cseng 
Thuróczy kartársam megjegyzése : „Kar az 
elpocsékolt időért, nem érjük mi meg azt 
a rendezést ; öu talán igen, de én, bizo
nyos, hogy nem.*

Nos barom év már eltelt s én félek, 
hogy Thurócayuak igaza lesz.

Azóta evenként többször újból boly 
gatom ez ügyeket, de meg arra sem tudok 
választ kapui, hogy tulajdonképen hol is 
akadlak el.

Főorvos ur tehát könnyen csalódhat, 
midőn Léván az állategészségügy segítsé
gévei vei egyik-másik közegészségügyi in
tézménynek javítására hatni, mert itt az 
állategészségüyyyel — legalább eddig — ép 
oly keveset törődtek, mint a kői-, illetve 
emberegészség üggyel s e téren a lévai járás 
46 köasegéuea bármelyikében is nagyobb 
rend uralkodik, mint Léván.

Bogner Gyula,
kir. állatorvos.

Cserey tíyuláné úrasszony és Szabó Ilonka 
urleány gyüjtöivén az őszigyü)tés alkalmával 

a következő kegyes adományok folytak be;

Schubert Pálné alma, lványi Audráané 
zsir Toimáné ruhácskák, Jarosch József 
Kohary-u. krumpli, Laufer Henrikne 3 kgr. 
rizs, Trebitsh kendös, Kovács Sándor 2 pai 
cipő, Sai árd zsebkendői, Jóuás Isire 5 K., 
Czirok Janosne 2 K., Deutsch Mihály 1 K., 
B um Riza 40 F., Weinbergír Zsi mondne 
1 K., Kug er Aranka 1 K., Pinteroé 1 K., 
S ezinger Lajosne 20 F., S.ügyine 60 F., 
Svarba üameine l K., dr. Kuoskó Be áoe 
1 K. dr. Baiog Sándor 1 K., Weiss Adoifné 
1 K.’ Missák Pa né 60 F., Buchinger Mik- 
sáne *20 F., Tomay Istvánná 1 K., Horváth 
Antal 2 K., Köveskuiy Jenő 2 K., özv. 
Jozefcaek Karoiyne krump i, Proiyivodáné 
40 F Horváth Antalne 5 K, Balogh hűdre 
b K, 'Balogh Endréue 2 K., Ruzicska Ká- 
roiyué 1 K., Franciszoi János 2 K., Oudrejka 
Pál 40 F., Lodek Jánosné 2 K., Lovas

Júlia 1 K., Molnár Józsefné 30 F., özv. 
Skrivina 2 K., N. N. 1 K., özv. Babusik 
Istvánná 1 K., özv. Udvardi Agostoé 2 K., 
Moravekné 1 K., Reitman 2 K., Knapp Llá- 
vidné 2 K., Steiner Oszkárné 1 K., Missák 
Zsigmoudné 2 K., Sveiger 20 F., özv. Kos
tyek Jánosné 1 K., Németh Istvánná 40 F., 
Neumann 1 K.

Folyt, köv. •

Irodalom és művészet.
Magyar Lányok. Lányos szülök számára 

talán a legnagyobb gond, bogy milyen 
olvasmányokat adjanak serdülő eánygyer
mekeik kezebe. Minden szüö, aki szivén 
viseli fejlődő leányának le .i nevelését, a 
lognagyobb megnyugvással adhatja leánya 
kezébe a Magyar Látyok-at, Tutsek Anna 
kitűnő ifjúsági lapját. A magyar leái y vi
lágosa kedves sz.vu, okos, e.'eveu barát
nője ez az újság, amely bájos történetekkel 
kedvelteti meg magát, szórakoztatva, szinte 
észrevétlenül vezeti be a jövendő kia há
ziasszonyokat a háztartás ezer és ezer 
rejtelmeibe és felvidi ja őket. Java magyar 
Írók, jeles pedagógusuk szólalnak meg a 
Magyar Láuyok-bau, hogy egyfelől szóra
koztassák a magyar leány világot, másfelöl 
pedig az otthon falai közölt is folytassák 
az iskola nevelő szerepét. így azutan a 
Bzepirodilmi részen kivüi felette becses és 
tanulságos részei a lapnak az ismeretter
jesztő cikkek, a háztartás, kézimunka, női 
foglalkozások stb. körébe vágó rovatok, 
amelyek azután elszórakoztatják és emel
lett okos tanácsokkal látják el a jövendő 
kis háziasszonyait. — Előfizetési ára ne
gyedévre 3 korona, Kiadóhivatal VI, And- 
rássy-ut 10. szám.

Közgazdaság.
A Triesti Általános Biztosító Társulat
(Assicurazioni Generáli) f. évi április hó 
4-én tartott 80-ik közgyűlésén terjesztettek 
be az 1911. évi mérlegek. Az eöttünk 
fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1911. de
cember 31-én érvényben vqlt életbiztosítási 
tőkeösszegek 1.189.790,207 korona és 81 fil
lérré rúgtak. Aa életbiztosítási osztály díj
tartaléké 24.558,447 korona 87 fillérrel 
351.843,680 koroua 02 fillérre emelkedett. 
Az eietuiztositottak osztalékalapja 6.98b,470 
korona 49 fillért tesz ki. A tűzbiztosukéi 
ágban, beleértve a tükörüvegbiztositást, a 
díjbevétel 18.155.625,823 korona biztosítási 
összeg utáu 31.117,251 korona 84 tillér 
volt, miből 10.777,655 korona 29 fillér vi
szontbiztosításra fordittatott, úgy, hogy a 
tiszta díjbevétel 20.339,596 koroaa 55 fil
lérré rúgott és ez összegböil4.714,913 ko
rona 09 fillér mint díjtartalék minden te
hertől mentve jövő évre vitetett át. A jövö 
években esedékessé vá'ó diikötelezvenyek 
összege 148.108,144 korona 98 fillér. A be- 
töresbiztositaei ágban a díjbevétel 1.494,546 
korona 70 fillérré rúgott, miből levonván 
a viszoutoiztositast, a tiszta díjbevétel 
816,101 korona 49 fillért tett ki. A szállit- 
manybiztosítási ágban a díjbevétel kitett 
5.133,335 korona 29 fillért, mely a viszont- 
b ztos látoz levonása után 2.339,844 korona 
58 fillérré rúgott. Karokért a társaság 
1911 ben 45.723,647 korona 90 fillért és 
alapítása óla 1.063.798,459 koroua 33 fillért 
fizetett ki. E kártérítési Összegből hazánkra 
211.795,053 korona 79 fillér esik. A nyere- 
seg-tartaiekok közül, melyek összeseu 
23.957,883 korona 59 fillérre rúgnak, külö
nösen áiemelendok : as alapszabalyszvrinti 
nyeresegcarialsk, mely 6 804 335 korona 18 
fiiért less ki, az ettétpapirok árfolyam
ingadozására alakitott tartalék, mely as 
idei átutalással együtt 14.962 260 korona 
76 fillérre rúg, továbbá felemlítendő a 
160,000 koronára rugó kétes követelése!' 
tartaléka és as ingatlan tartalék, mely as 
idei átutalással 2.031,287 korona 65 fillért 
tesz ki. Részvényenként 700 arany frank 
osztalék kerül kifizetésre. A társaság ősz- 
ssea tartalékjai és alapjai, melyek eitörangu
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értékekben vannak .lh-lyezve, aa idei át
utalások fo'v«án 392.740,965 korona 47 fil
lérről 416.840 6 22 korona 40 fillérre emel
kedtek, m-lyek aövetkeaí képen vannak 
elhelyezve ; 1. I- patlsnok és jebálos-köve- 
telések 101.703,390 korona 60 fillér. 2. I 
Életbia'o-i'isi kötvényekre adott kölcsönök 
36.489,996 korona 03 f llér. 3. Léteményeaett 
érte-p-p rrkra adott kölcsönök 4.961,098 
korona 36 fillér. 4 Értékpapírok 249.564,355 j 
korona 85 fillér. 5. Követelések államoknál . 
és tartományoknál 19.182,014 korona 70 
fillér. 6. Tárca-vábók 634,457 koiona 05 ! 
fillér. 7. Készpénz és az intézet követelései 
a hitelezők követeléseinek levonásával I 
4.305 309 korona 81 fillér, összesen : j 
416 840,622 korona 40 fil'ér. Ezen értékek
ből 82 millió korona magyar értékre elit. 
Esen alkalommal arra utaluuk, bogy az 
Assicurazioni Generáli legújabb leányinté
zete, a rMinervaa általános biztosító rész
vénytársaság Budapesten a kezességi és 
óvadék-, valamint az eltulajdonítás, lopás, 
hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biz'osi- 
tast, nemkülönben a versenylovak, telivérek 
és más értékesebb tenyészállatok biztosítá
sát vezette be, mint uj ágazatokat ha 
zánkban.

M

Nyilttér.

LL - FÉLE
LSE I D Ll TZ-POKl
Enyhe oldó báslsser mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban és az illa életmód egyébb köveik.z 
menyeiben srenveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gydgyaz-rtárakban kérjük Moll
készítményeit.

F m oll-féleL]
*SOS- BORSZES^

bedörzsölés,
elismert, régi jóbiruevü báziszer 
szaggatás és bülésböí származó 

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

Kapható minden gyógyszertárban 
0^99 óh drogériában. 0^99
Föszótküldési hely MOLL A. gyógyszerész

Ce. kir. udv. száilitó, Bécs, I. Tuachbuen 9.

A borfogyasztó közönség
- figyelmébe, =

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
1— házhoz szállítva. =

Börzsönyi zöld, fehér literenként 80 f I. 
Balatonmelléki , „ 100 „
Neszmelyi Ó vörös „ 110 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefonon is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

Hivatalos közlemény.
2495. és 2498., 1912. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Léva r.-t. város 

házipénztárának és összes alapjainak 1912. 
évi költségelőirányzata s a reá vonatkozó 
iratok a folyó 1912. évi Április hó 11-ik 
napjától számított 15 napon át a városi 
számvevői hivatalban (városház 1. emelet 
10. szám) közszemlére vannak téve, azok 
mindennap d. e. 9—11 óra közben megte
kinthetők s arra vonatkozólag az 1886. évi 
XXII. t.-cz. 125. §a értelmeden az adófi
zető polgárok u. a. idő alatt ésszravéteie- 
ket jogosítottak benyújtani.

Léva, 1912. évi április 10-én.
Eód-Og-Jx Xuajca 

polgármester.

258811912. szám.

Felhívás.

Nősülni óhajt '“Sí'bX 
földmives gazda, akinek 25000 K. értékű 
vagyona van, oly házastáraat keres, kinek 
hasonló hozománya lenne. — Ajánlatok 
„Nemesség* jeligére Léva poste restante 

küldendők.

Eladó ház.
Léván Simor-utcza sarkán levő 

Máriássy-féle ház 24.000 koronáért 
eladó. — Bővebbet Szikla Gézáne 
Zágráb, Preiadovits-utca 28. szám.

Kiadó lakás.
A kath. legényegyesület helyi

ségében (Kigyó-uica 1.) május l-töl 
laltó s kiadó.

Bővebbet a helyiségben.

209—1912. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulíró t kiküldött bír. végrehajtó ezennel köz

hírré teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság 1912. évi V. 
56—1. ss. végzése folytán dr. Szilárd Samu ügyvéd 
felperes részére 203 kor. -5 fill. követelés s jár. ere
jéig ellen dalt kielégítési végrehajtás folyta- alperestől 
lefoglalt és 780 korra becsült ingóságokra a lévai kir. 
jbiróság 1912. V. 56—2. számú végzésével az árveres 
elrendeltetvén, annak a korábbi vagy feliilfogla’tatók 
követelése erejéig is, ameuuyib' u azok törvényes zálog
jogot nyíriek vo’na, Nagyodon leeudö megtartására 
határidőül 1912. évi április ho 19. és kővetkező napjá
nak délután 3 órája kitttsetik, a mikor a biróilag le
foglalt két ló és három szekér s egyéb ingóságok a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becsaron alul is el fognak adatni.

^'elhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetésbex jogot ariauak, amennyiben részükre a 
foglaias korábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki uem tűnik, elsőbbségi beje
lentéseiket az áiverés n egkezdéséig aiulirt kiküldöt'nél 
irasban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszak.

A tö.veuyes batáridő a hirdetménynek a b rógág 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik.

Kelt Léván, 1912 ézi ppr. hó 7. mpján.

Karácsonyi Fái
kir. bir. végrehajtó.

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

VoQatkoaáasal a m. kir. fö dmiveléo- 
ügyi minisztérium 108171 Vili. 1910. ozamu 
r«nde ötére, valamint ezze< kapcsolatos 
4377|L911. számú kepviae Ötes ületi határo
zatra, fölhívom az érdeke t szőlő birtoao* 
eok-t, miszerint a folyó 1912. évi őszi 
idényhez szükséges szenkeneg mennyisé
get legkésőbb t. évi május hó 1 ig Léva 
váron bizományi szénkenegraatár keze öre
gének annál is inkább jelentsék be, meri 
ezen szabáyezerü időn túl bejelenteti szol* 
kéneg szűk ságiét csak abban az esetben 
számíthat kielégítésre, ha az előirt időben 
eszközölt megrende esek már mnd kielégí
tést nyertek es a raktár mjg szenkéneggal 
rendelkezik.

Kelt Léván, 1912. évi április hó 13-án. I
Bódogh T^ajoa 

polgármester.

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

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

csepp-megíakaritási-bereridezéssel

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Dr. Horváth Uyula reudőrkapHánr.

Bui» m.-mézaáuként 21 kor. — fill.— 
21 kor. 80 Kétszeres 18 kor. — fii). 19 
kor. — fill. — Rozs 19 kor. 60 fill. 19 kor. 
80 fii. Árpa 18 kor. 20 fill. 18 kor. 40 fill. 
Zab 20 kor. — fill. 21 kor. — fill. 
Kukorioa 19 kor. 20 fill. 19 kor. 80 fül. 
— Lencse 44 kor. — fill. kor. 45 — fill. — 
Bab 81 kor. 20 fill. 32 kor. — fill. — 
Köles 13 kor. — fill. 14 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here természettől arsnkamentes 175—185 
Vörös lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Lucserna 
természettől arKnkamentes 130—138 Lu- 
caerna, világos szemű aránkás 110—120

fémtisztitó

Parádés kocsis —-----
jó bizonyítványokkal nagyobb úri ház
hoz ajánlkozik. Szives megkereséseket 
kér Chrenkó István, báró Révay 

címén Tajna u. p. Verebély.

Eladó széna.
4—500 mmázsa kitűnő minő
ségű hegyi széna eladó. — Cim 
Dr. Tóth Imre bányafŐ0TV03 

Selmeczbányán.

Eladó háztelkek.
Kohári utcza 52-ik házszám alatt, a 
vöt Szakmán kert helyiségnek két 
része házak építésére akár egészben 
akár parczellázva szabadkézből eladó,

Bővebb felvilágosítással szolgál a 
tulajdonos a helysziten.

Tisztelettel
Eller János vendéglős.

legjobb mosószer
Washall Company Wien

II.Kurxbauergasse 3.
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661—1912. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság miut tlkvi hatóság köz

hírré teszi, bogy Qobodi Andrásai szül. Csontó Eszter 
végrsbajtatóuak özv. Benyicza Jánosné szül. Lukacs 
Katalin végrehajtást szeuvBdÖ elleni végrehajtási ügyé- 
l)tíU benyújtott árverési kérvényi folytán a nevezett 
végrehajtató javara bírói letétbe helyezendő 400 korona 
őke 145 koroua 30 fillér eddigi per és végrehajtási az 
/úttal 12 koronában megállapított árverés kéreti, 
lamiut a még felmerülendő további költségeknek ki 

iégitése végett az 1881. évi LX. t. ez. 144. §. es a | 
lm alapján a végrehajtási árverést a vó^rt hajtást 

zenvedö özv. Psenyicza Jánosné szül. Lukács Kataliu- 
,k a lévai kir. járásbíróság területén Kissailó község 
tárában fekvő és a kissallói 300 sz jkvbeu A l. 2. 
r 230 hrszám alatt fogia't szántó 3/36 rész illetmé- 

, éra 118 korona, az ottaui 348 számú tjkvben A 
sur 82 hrszámu kert és beltelek ingatlannak 1/8 

sz illetményére 128 koiona, az ottani 78 sz. tjkvben 
-j- 1 sor 80 hrsz. 51. ő. i. számú ház 1/2 részére 

í06 korona kikiáltási árban az árverést elrendelte még 
■ óig a Vhn 26 §. alapján akként, hogy ezen határ
ion az ingatlanok a megállapított kikiáltási ár két- 
rmadánál alacsonyabb áron eladatni nem fognak és 
,gy ezen ingatlanokra még pedig a ki sáliéi 348. 
jkvben foglalt ingatlan fele részére C 2. t. aiatt 
vegy Tóth Józsefné szül. Masztics Karolina javára 

ti C 3. t. aiatt özv. Balog Jáuosné szül. Hőnyi Zsu- 
sanua javára bekebelezel özvegyi jog ezen árvetés 
. tál érintve nem lesz.

Ez u nyilvános bírói árverés 1912. évi május hó 
6. napján délelőtt 10 órakor Klssallo község házánál 
esz megtartva.

Az árverelni szándékozók tartozóak az ingatlanok 
. kiáltási árának 10°|0«át készpénzben, vagy az 1881. 
vi 3333 számú 1. M. K. 8. §-abau kijelölt óvadék- 
. pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy 

az 1881. évi LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt elö<eges elhelyezésétől 
:. álli ott szabályszerű elismervény; atszolgaltatui, m- ly 
ku’elezettseg alól csak a Vhn. 21 §-ábau megueve- I 
zettek vannak felmentve.

A kikiáltási árnál magasabb ígéret esetében bánat
pénz a Vhn 25, §-anak megfelelően és az ott jelzett 
kő eikezmények terhe mellett kiegészítendő.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1912. évi február h í 6. napján. Pogány s. k. 
air. jarásbiró.

A kiadmány hiteléül :
Bányai

kir. tlkvvtzeiö.

áthelyezés!
n é. közönséget, hogy eddig M
1. szám alatt lévő Wí

gépjavító és lakatos műhelyemet Hl
=— = JBáti utcza 2. szám Q
alá helyeztem át. a volt Knapp Záigmond-féle műhelybe, amelyet 
megvásároltam s ott mindenféle gazdasági gépek, varrógépek, kerékpár, 
mérlegek javítását, villanycsengő szerelését, valamint minden e szakba A 
vágó lakatos munkát a legpontosabban és legjutányosabban fogom [ó] 

készíteni. rgt
Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, maradtam kész szolgálattal M

MORDINYI LAJOS rj
oki. gépész, M

vizsgázott merlegjavitó és lakatos. [yj

Tisztelettel értesítem a
Szepesi utcza

Tanonc felvétetik.

WEINBERGER ZSIGMOND Léva
■— magn agy kereskedő. :

Ajánlatok azonnali szállításra:

Védjegy: „Horgonyt*

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 „

A Liniment Capsici comp., 
a Horpony-Pain-Expeller 

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

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony44 védj egy gyei es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 óa 
K 2.- és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
ol mater lyijyszulin u .Árny trcziíiiuz", 

Prágában, Eisabathátrasae 5 nen.

I
___  agj

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°lo árpa vagy zabbal , . .

210 kor.
210 „
210 „

200 kor.
28 *

Valamint mindennemű gazdasági vető
magot a legolcsóbb napi áron.

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnökségé alatt álló"bútorcsarnok

c)

és hitelszövetkezet
az Őriz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, 12 éve fennáll 

felhívja an. é. butorvásárló közönség figyelmét, a 
VIII., József körút 28 (Bérkocsls-u. sarok), valamint 
IV. kér, Ferenolek-tere 1. sz. (.Királyi bérpalota? 

újonnan átalakított helyiségeiben rendezett 

lakásberendezés! kiállítás 
megtekintésére, raktárunk mely a legnagyobb az 
legegyszerűbbtől, a legnagyszerűbb kivitelű, m . ..

vezett és szakbizottság által felülvizsgált bútorokból áll.
Teljes lakásberendezéseket művészi 

tervek szerint készítünk, 
minden darab jótállás mellett adatik el.

elvállalja

NjiMsa
r. t.

LÉVÁN.

nyersolajmotoroh és lohomobiloh 3-?0 P. 
Magasnyomású nversolaimoloroh ’6 ;XI6= 

legolcsóbb és 
legmegbízhatóbb 
Üzemet biztosit 
jék. Üzemköl 
seg lóerőnkén 
1-2 flll. Al'an- 
dőan zavartalan 
üzem I — Pénz 
Ugyörl felügye 
let nélkül I Egy 
szerű kezelés ISek 
azaz gép özemben! I

Költségvetése* és árlepok díjmentesen.

Bachrich és Társa
motorgyári fióktelepe

BUDAPEST
V. Szabadság-tér 17/tt 

(Tézsdepalota.)



1 &12. április 14.

A mesterdalnok
8

A tavaszi és nyári idényre már 
megérkeztek az eredeti 
angol, t'ranczia és zsolnai 
C o s t u m e és

A legújabb 
changeant és chiné 

selymek, grenadine, marqui 
sette, poupeline, a legmodernebb 

Eponge“ és ..Chantung ruhavásznak 
..Changeant - és ,.Mainteuout“ mosó grenadine-ok 

továbbá angol zephirek, valódi franczia „Voile de 
Lainek", valamint franczia és hazai gyártmányú Cretouneok.

Mindezekhez legújabb kellékek és díszek.

Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt stegzek, varrók, 
Rajt’ van
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KNÁPP DÁVID
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.
Hazai gyártmányú gépek: —

Világbirti ,.BAPID" lánczos kutak. ..Alfa Separator“ tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz-féle gőzcséplő készletek. Ganz-I'éle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.
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kaucsuk sarok,
„AZ OLLA- 
szakorvosok 
által meg 

vizsgáira és 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évi jót

állás 
Ára 

tucatonként 
4.—, 6.—, 

8.— és
10. korona

otúR
GUMMI;

különlegesség.
A tudomány mát 
állása szerint 

bebizonyított 
legjobb létező 
Gummi 
óvszer.

Az 
„OLLA- 

több mint 
200 orvon 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánl va 

Kapható az 
ország min 

den gyógy 
stertárácan 
a jobb dro

gériákba.

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

propaganda reklámot ingyen küld az

„0LLAu ojnniinár Wien. B437Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KKAPP 1. drogériájában 

és PICE EDE illatsteríse-űz étében.

Legjobb bevásárlási forrás !

1 KERN TESTVÉREK
fűszer, gyarmatáru és vasnagykereskedése
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Mindennemű fűszer és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és prapai sódar. 
Elismert legjobb minőségű kávék. 
Valódi Orosz teák é8 angol rumok.

Teasütemény, csemegebor, likőr, cog- 
nac, pezsgő, déligyümőlcs, dessert, 
cukorka legjutányosabb árakon.-----

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

VAR- OGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

Gyári raktárt tartunk legalkalmasabb _ _

ti szta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern háztartási és konyhafelszerelési czikkekből.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


