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A LAP KIADÓJA ; NYITRAI és TÁRSA r. t.

Az utcák fásítása.

(C.) Kis város van a magas Tátra tö
vében, melynek ezelőtt harminc évvel 
csak 4000 körül volt a lakossága 
száma, most talán 6000.

Ennek a parányi városnak számra 
nézve aránylag nagy az értelmisége. 
Van ott akárhány kereskedő <b ipa
ros, aki hat vagy nyolc gimnáziális 
osztályt végzett és azután nem örökös 
jogásznak csapott fel, hogy legjobb 
esetben napidijon tengődő elégedet
lenségben vergődjön végig eltussolt 
életén, hanem beállt az atyja műhe
lyébe vagy a bolti asztal mögé és 
tudással, értelmiséggel párosult szor
galma révén bevitorlázott a családi 
boldogság s az anyagi boldogulás biz
tos révébe.

Éghajlatánál fogva a mezőgazdaság 
ott nem igen lehet élethivatás s a vá 
roa lakossága ez oknál fogva egyön
tetűbb és gyakoribb, mondhatni foly
tonos érintkezésben van egymással. A 
köz- valamint a társadalmi életben 
való gyakori érintkezés kedvező hatást 
gyakorol az értelmiség és műveltség 
általánosítására ebben a kis városban. 
Az a bizonyos filiszter-gondolkodás, 
melyet magyarán mujkosnak mond, 
hatnánk és mely sok város polgár
ságát jellemzi, itt is fel-felüti ugyan 
néha a fejét, de nem bir érvényre 
vergődni.

Természetes tehát, hogy ebben a 
kis városban, neve szerint Kézsmárk- 
ban a jó Ízlés, a szép iránti érzék is 
általánosabb, mint sok más vidéki vá
rosban.

Ezen felül általánosabb ott az a tu
dat, hogy minden egyesnek bizonyos 
l-ötel ességei vannak a közzel szem- 

-n ; általánosabb és kifejezettebb az 
törekvés, hogy polgár a polgárral 

versenyezzen a közérdek előntozdi- 
t sában.

Ebben a kis városban a közjó 
•nti érdeklődés létesítette a szépité- 

■<‘ti egyesületet. Nagyot mondó cim, 
amint az egyesület több évi serény 

'ködésének eredménye mutatja, nem 
házig.

Ez az egyesület Kézsmárkon séta 
eket teremtett, utcákat fásitott be, 
kisebb közterületeken — amennyi
éi a forgalom megengedte — virág- 
.yakat létesített. Az ültetvények pe

dig gyarapodásnak indultak ; a fák 
■ icgterebélyesedtek, a cserjék virággal 

■ vék. az éneklő madárkák ott fész- 
elnek ; árnyékkal, illattal, madárdallal 
ditik, gyönyörködtetik az alattuk pi

henő vagy arra sétáló közönséget.

Kézsmárk városa nem olyan gaz
dag, hogy ezt, a pengő érccel nem 
kamatozó szépítést a maga költségéből 
eszközölné, de tanácsát és képviselő
testületét az a tudat hatja át, hogy 
ízlés és értelmiség dolgában nem sza- 

' bad a szépitészeti egyesület mögött 
elmaradnia. Ha az az egyesület vala
mely köztél- elidegenitését rosszalja, 
vagy befásitását, virággal beültetését 
ajánlja, nagyon nyomósnak kell an
nak az ellenérvnek lennie, amely a 
hatóságot arra bírja, hogy az egye
sület indítványához vagy kéréséhez, 
melyet az a maga költségén hajlandó 
megvalósítani, támogatásával hozzá ne 
járuljon.

A hetvenes években nálunk is 
megindult az utcák és közterek befá- 
sitása, de nem a hatóság, hanem egy, 
a szép s a természet iránt lelkesülő 
magán embernek kezdeményezésére. 
Brach Ferenc dr., az a különben is 
ritka egyéniségű, kiváló férfiú, bokros 
teendői közepette, saját anyagi érde
keit kicsibe véve, mindig rá rt, amikor 
a város és polgártársai érdekét kellett 
előmozdítani. Léva városát nagyon 
szerette; ki akarta emelni a porból- 
sárból ; javítani akarta levegőjét ; az 
árnyas környék hiányának a pótlására 
az utcákon akart közönségének oly 
sétahelyet biztosítani, melyen némi 
üdülést találhasson. Elhatároz a, hogy 
Léva utcáit befásitja, kertté alakiija át.

Brach Ferencnek szellemi felsőbb- 
sége, tiszta jellemének önzetlensége 
nagy befolvást biztosított neki a vá
rosházán. Néhány rokonjellemü és 
gondolkozásu, sulyos-szavu polgár
társától támogatva, némi anyagi hozzá
járulást is vob képe: a városnál ki
eszközölni. Tervét azonban sohasem 
bírta volna megvalósítani, ha a saját 
erszényét is igénybe uem veszi.

A gödrök ásásától kezdve a be
ültetett fák karóhoz rögzítéséig jelen
volt maga mindenütt és mindvégig. 
Ö gondoskodott róla és személyesen 
ellenőrizte, hogy az ültetvényeket 
rendszeresen öntözzék, ápolják, nyessék. 
Önzetlen fáradságát meghálálták — 
nem a város polgárai, hanem a lelket
len fák, amelyek gyarapodtak és egyik
másik utcát, mint pl. a Széchetiyi- 
utcát, lugas á varázsolták át, az ő 
örömére.

Brach Ferenc fásításának valami, 
szokatlan különlegessége volt. Ö eltért 
a szokástól : nem a merev prózai egy
formaságot, hanem a helyes Ízlésének 
megfelelő festői változatosságot tartotta 
szemmel utcáink befásitásánáh A hárs 
mellett egy felül vadgesztenye, más
félül juhar lombozata borult az átelle

nes amerikai dió, szil- vagy vasfa su- 
darára s a sürü lombsátor, mely a 
napsugárt csak mint a rostán keresz
tül bocsátotta a kövezetre, alkonyaikor 
ózonnal telitette a késő estig fel 8 alá 
andalgó uri-utcai sétáló közönség tü
dejét.

Ez a fásítási rendszer, mely ellen 
a prózai Ízlés kifogást emelhet, váro
sunk egyik különlegessége volt. Az 
idegen ezen akadt fönn, ez tetszett 
neki, mert ez adta meg az utcának a 
kert jellegét.

És ez a jelleg most már veszen
dőben van Itt a villanyosok estek 
neki a fasudárnak és össze-vissza 
csonkították ; ott seprű-formára nye
sette fel a házi ur a háza előtti pla
tánt ; amott egy egész sort döntöttek 
ki ; emiit a ló rágja le következetesen 
a fák héját ; félszázados diófákat irta
nak ki a sétautak mentén,- másfelé 
az illatos virágú akácfákat botolják le 
egy pár korona haszonért, melyek ár
nyékában azelőtt a szőlőhegyre lehe
tett el-elsétálgatni.

Az a város, melynek Brach Fe
renc egy emberöltőn át szentelte mun
kásságát, nagy hálátlanságnak adja 
most tanujelét.

Annak a férfiúnak az emlékét, aki
nek önzetlen tevékenys-ge egyeng tte 
az epigonokuak a babérszerzés szín
terét, Léva városa még egy utca elne
vezésével sem örökítette meg. Azt íz 
emléket azonban, amelyet ő, öntudat
lanul bár, az utcák fasoraiban emelt 
mavának, lassú enyészetnek szánta.

Valahányszor látom a Brach szép, 
festői ültetvényei helyébe beállított 
gömbakácot, önkénytelenül azok a 
stilizált oroszlánok jutnak eszembe, 
melyek, ha három farkuk van is, csak 
karrikaturák.

No de hát ez is jobb a semminél 
és talán vannak, akik a gömbakácban 
jobban gyönyörködnek, mint más fa
nem mesterkélt alakjaban. Ez Ízlés 
dolga. Azt sem mondhatja sarki, hogy 
a város nem igyekszik a kiveszett 
vagy kiirtott fákat újakkal pótolni. 
Csakhogy itt — sajnos — többnyire 
be kell érnünk az igyekezettel. A 
Kossuth-utca és a Kossutn-tér északi 
házsora előtt és a Schoeller-utcában 
majdnem évente ültettek és ültetnek 
fákat és minden rákövetki ző évben 
újra kidobják azokat, mert tönkre 
mentek.

Ennek oka pedig az, hogy először 
is annak, aki itt ültet, Dincs fogalma 
a fa élettaui követelményeiről; másod
szor pedig, bogy a közönségben nin
csen érzék a szép iránt, nincsen sze
retet a természet, a fák iránt. Ahány 
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gyermek van az utcán, az valamennyi 
a frissen ültetett csemetén próbálja ki 
a bicskáját s a karja erejét; az inas
gyerek belesujtja a fejszéjét, a fuva
ros nekimegy a szekerével, a tejes 
hozzáköti a lovát, mely unalomból 
lehántja ; a közönség pedig ezt csak 
nézi és tűri, bogy rongálják a fát.

Brach Ferenc halála óta, aminek a 
nyáron már tizennyolc esztendeje, so
hasem láttam, hogy ilyen sebzett fát 
bekötöztek, hogy a fonnyadozót ön
tözték, körUlkapálták, megtrágyázták 
volna, Pedig a fát nem elég ám cssk 
elültetni, azt ápolni is kell. Azért kor- 
csosodott el annyi szépen indult fa, 
ezalatt a közel két évtized alatt, s 
azért vész ki annyi újonnan ültetett 
csemete egy éven belül is.

Köztereink éa utcáink befásitása 
tehát, abban az időszakban, mely 
Brach Ferenc halála óta lefolyt, nem 
haladt, hanem megfeneklett, noha 
évente szerepel a város költségvetésé
ben és számadásában. Ezt méltán saj
nálhatjuk, de üdvös volna segíteni is 
a bajon.

Hogy táisadalmi utón is lehet a 
város szépítése kőiül eredményt elérni, 
azt mutatja Kézmárk városa. Példáját 
is azért bocsátottam előre, hogy agi- 
lisabb polgártársaink elmélkedjenek 
fölötte, vájjon nem lehetne-e ezt a 
példát Léván is sikerrel követni ? Az 
e téren elérhető babérok ugyan nem 
igen bokrosak, az utókor hálája sem 
nagyon oábitó, de a nemes ambíciót 
kielégítheti az a tudat, hogy az utó
doknak kellemesebbé tette az itt élést.

Az egyéni élet időelőtti sorvadása.
Az, aki az emberiség fejlődését vizs

gálja, elemzi, többek között észlelheti, hogy 
as emberiség maximális életkora a külön
böző korszakok szerint igen változó. Ha a 
kultúr, civilizált egyén életkor-határát a 
múltak, a primitiv ember életkorával haaon- 

1 itjuk össze, tapasztalhatjuk, hogy az előbb 
említett egyén életkorhatára szükebb, mint 
az utóbbié.

A felszínes vizsgálódás bizonyos kéte
lyeket találhat az állításban, mert bizonyos
nak látszik, hogy a kultúra, a civilizáció, 
mely folyvást tökéletesbül, jobban kedvez
het az életerőnek, mint a múltak tudatlan
sága, sötétsége. A fejlődő orvostudomány 
s az ebből sarjadzó egészségügyi isméi etek 
általánosítása háttérbe szorítja, vagy kikü
szöböli azokat a tömegbetegségeket, epidémi
ákat, melyek valaha rengeteg életerőt pusz
títottak el. Mind igaz. Csakhogy ezek he
lyét egyéb, apró-cseprő, de veszedelmes 
kórok igyekszenek pótolni.

Az egyén a különböző kulturális és 
fejlődési tényezőktől űzetve, differenciálódik ; 
egyéniségének több oldala, fe.ülete van s 
igy több oldalról érheti a veszély, a kór. 
A betegségek is differenciálódnak, melyek 
mindegyike kü.ön speciális orvoslást igényel. 
Ezekkel a betegségekkel szemben nehezebb 
a védekezés, mint a tömegbetegségekkel 
szemben. Az utóbbiak magukon hordják az 
általános jelleget, mely általános orvoslással 
áll kapcsolatban.

Igaz, hogy a kultúr-egyén maximális 
életkora tágabb lehet, mint a primitiv em
beré, mert minél jobban nemeBbül az egyén, 
annál hosszabb lehet az élete.

Ha ez a tökéletesedés pusztán a ter
mészet törvényei szerint meune végbe, ak
kor valónak kellene tartanunk a felvetett 
állítást. A fejlődés lényegében véve nem 
egyéb, mint bizonyos anyagbeli, jelenségbeli, 
időbeli változások sorozata, A természetben 
ezek a váltóié sok lassabban peregnek le, 
mint a szociális életben. Itt as egyén nem 
elégetik meg a terméssel lassú fejlődésével ; 
különböző mesterséges tényezőkkel gyor
sítja azokat a változásokat, melyek külö
nösen egymüködése fejlődésével kapcsola
tosak. Ésabelileg hamar tökéletesedik, fej
lődik, de a mesterséges tényeaök gyors 
tempója miatt hamar érik, rövidebb a szel
lemi a ezzel együtt a fizikai korhatára.

Addig, amig az ember közelebb állt a 

természethez, kizárólagosadban alkalmazko
dott hozzá, mint most, a mesterséges s 
gyors ütemben rohanó miliőben. Aat, amit 
a természettől kapott, lassan-lassan elveszti.

A hiányokat mesterséges tényezőkkel 
pótolja. Ámde tény, hogy a mi sterséges 
pótlások inkább rövidítik, hogysem növel 
nék az egyén életkorát.

A mesterséges miliő érzékenyebbé, kénye
sebbé tette az embert a természettel szem
ben. Ezt megtaláljuk elsőbben a modern 
lakásbtn, ruházatban, étkezésben, nevelés
ben stb.

Mindenütt a lehető 'egnagyobb kénye
lemre bukkanunk, mely végeredményben 
bizonyos testi és szellemi elpuhultsághoz ve
zet. Az elpuhultság satnyulást, visszafejlő
dést eredményez. Ma már oly táplálékot 
kapunk, mely többé-kevésbbé nem szorul 
ra a fogak, gyomor, belek stb. eredeti mun
kájára. De ezzel (záporodnak a fogfájós, 
gyomorbajos emberek. A petyhüdt szerve
zet maga után vonja az idegrendszer gyenge
ségét, mely utat nyit a mindjobban terjedő 
idegességnek. E tüneteket nem annyira a 
falusi, mint inkább a városi egyéneknél 
találjuk.

Tudjuk, hogy a városi egyén mind
inkább távolodik a természet suggestioitól. 
Élete javát falak között, zárt helyiségek
ben tölti. Ilyen az egész miliője. Mestersé
ges. A levegőn kivüi, mely szintén a mes
terséges tényezők által keletkezett elemek
kel van tele, alig akad más természetes, 
suggestiv elemre.

A divat is sokat nyiszál le az életből. 
Ma már nem azért sétálunk kint a szabad
ban, hogy a természet jótéteményeiben ré
szesüljünk, hanem főleg azért, ez különö
sen a hölgyekre vonatkozik, hogy a ruha 
divatjának hódoljunk, mely fittyet hány 
minden néven nevezendő egészségi szabály
nak. Ez a hiba már a gyermeknél is ész
lelhető, Az utcán sétáló gyermek valóságos 
cifra-baba; a cicoma béklyóba veri a gyer
mek ösztöneivel párosuló mozgásokat. Nyá
ron alig akadunk mezitlábos úri gyermekre, 
mert mit szólna a világ, bogy ez, vagy 

TÁRCA

Az én. tanárom.
Egyszerű, komor pap volt az én tanárom. 
Komoly volt az arca, hideg a szigorú ;
De mikor ásóit hozzánk, a sötét taláron 
Átesillaut a azive, oszlott a ború.
Mikor közénk Állott, mint egy ősz apostol, 
Láttuk igazán, mit azive rejteget: 
Rózsából vau fonva kezében az ostor, 
Hogy kettőt szeretett : Istent s gyermeket.

Magam előtt látom ott fenn a katedrán, 
Mint az aranybullám ajkáu a beszéd, 
8»id, dorgál, de szeme mosolyogva tekint rám, 
8 játszva idomítja a diák eszet, 
Amikor beszédét követte kis lelküuk, 
Akkor vettük észre, miuket merre vitt: 
Csodák országában gyemét tkutra leltüok, 
• kézzel méregettük kriatálycseppjeit.

Puha, gyöuge viasz volt lelkünk kezében, 
Letörülte róla a szennyet, a sarat.
A saját leikéhez idomitá szépen, 
Hogy az, mint az övé, hófehér maradt, 
ő volt mi előttünk a titkok tudója, 
Mint dóm keresztje, mely messze integet. 
Nap lelke sugarait mind közibénk szórja, 
Hogy ennek fényénél lássuk az eget.

Es ha télre lépett valamelyik gyermek, 
Akadt biz’ közöttüuk, nem egy rossz diák, — 
Kemény, érces szava, — rajt’ most is merengek, — 
Mint villám a szírire, úgy a szívbe vág ;

De az elesettet már karjába fogja, 
Mélabufl bzavahan uitics tgy indulat ;
8 majd tréfás mezőkre vezet andalogva, 
Áldott szive ve üuk gyermekként mulat.

Lelkemben halomra gyűlt az édes emlék, 
Visuzacseug szivemben mindeu kis szava ;
8 a kép, mely a gyermekiekben szülemlék 
Őrök, tiszta, fehér mint a bérc hava.
Lelke dús kiucséböl én is megrakvdtt.m 
Ebből táplálkozik most is igazán.
Ő tőle tanultam dolgozni uyugodtan, 
Az Istent imádni s szeretni hazám.

Mennyi sok tanítvány emlegeti áldva 1 
öt, a jót, a nemest siratja dalom . , .
A templom bajójéu sötét komor gyászba’ 
Láttam kiterítve a ravatalon.
Az Ur hü szolgáját, aki elvégezte 
A ra bízottakat, most mar megpihen.
Oly fehéren ment el, mint a miként kezdte, 
Üdvözlő dal neki a bús rekviem.

Elköltözött tőlünk az én jó tanárom, — 
Itt hagyta árván a diákok hadát.
Habár túl vau ö már m földi határon, 
Ismeiös viszhangkéut hallom a szavát.
Sok kedvez emléken tündérerdejéből,
Szelíd arca miud>g reám mosolyog,
Es a kép, mely róla a szivemben épül, 

Örökké fog élni, amig csak dobog.

Kersék János-

%

Í
Gusztafi Endre |

1886. dec. 8. — 1912. apr. 16. H

Tavasz van, rügyet fakasztó, életet s 
vele együtt örömet hozó kikelet. S mi még 
Bem örülünk akkor, amikor mindenki vig. 
Nem. Mert még el sem felejtettük az egyik 
gyászt, még sajog a lelkünk a mély fájda
lomtól, mely bennünket igen szeretett rend
társunk Nt. Guth Miklós halála miatt érin
tett, máris újabb bánat nehezedett szivünkre : 
Gusatafi Endre, nyűgeim, piarista tanár el
hunyta miatt.

Sajnáljuk a fiatal gyümölcsfát, ha az 
küzdve a dombtetőn a szélviharral, végre 
is kidől. De nem kevésbbé fájlaljuk a meg
erősödött, viharedzett, sok gyümölcsöt ter
mett fa pusztulását. A fiatal gyümölcsfához 
hasonlítom én Guth Miklóst, ki nagyon hir
telen és korán dőlt ki sorainkból, sok szép 
ambitiót vive magával. A viharedzett, sok 
gyümö.osöt termetthez meg Gusztafi End
rét, ki 1853-tól 1888-ig, nyugalmaatatása
évéig volt hasznos tanára a kegyesrendnek 
* vele együtt a magyar ifjúságnak. Ez 
utóbbi 30 éves tanári munkálkodása alatt 
sok derék, munkaszeretö, becsületes, sovi- 
nista hazafit nevelt édes basánknak kivált 
abban az időben, amikor az absolutismus
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amaz ,uri“ gyermek mesitláb, egyszerű 
ruhában játszik a szabadban ? Hibás az 
iskolai nevelés is. A gyors, lázas munka, 
melyben a tanuló nap-nap után részesül 
csökkenti, nyírMlja a gyermek s az ifjú 
élettani káprázatait, érzelmeit, mi a kora
érettség mezejére vezet. Találkozunk, még 
pedig lépten-nyomon, 17—20 éves ifjakkal, 
akik magukon hordják a koraéretteég bé
lyegét.

A gyermek- és az ifjúkor jellemzői, 
mint pld. a játék, mese, tréfa, ötlet, vígéig, 
tánc, derű, stb. nemsokára essz hírmondója 
lesz a boldog ifjúkornak.

Az ifjú lelke pesszimizmussal van tele. 
Hideg s fásult.

Az alaphangulat, mely az élet derűjét 
képezi, homályosul. A lélek egét fellegek 
borítják. Számos élettani eset bizonyítja, 
hogy azok az egyének értek el magas ko
rokat, akik ápolták, őrizték ifjusáyuk alap
hangulatát.

A gyermek, az ifjú mindinkább idegen
kedik a természettől. Látjuk, hogy az in
telligens osztályba tartozó ifjúság zöme 
ahelyett, hogy a természet idegerösitö, ideg- 
felfnssitö suggestióit, amikor szerét teheti, 
felkeresné, inkább füstös kávéházakban, 
vagy efélékben keres szórakozást s elcsi
gázott idegei számára üdülést.

A tudományok tartalma a fejlődés foly
tán évről-évre fokozódik. Természetes, hogy 
ezzel nő a tanúidéi időtartama is. Az ifjú 
később házasodhatik ; terjed a nemi kicsa- 
pongdtok száma, me yek sorvasztják az 
életerőt.

A kényelemszeretet apasztja a gyér- 
mekezaporoddet. Es az oka annak, hogy a 
nő fizikailay degenerálódik, mert nem tölti 
be azt a szerepet, melyet a természet jelölt 
ki számára. Korántsem a gazdasági okok, 
hanem inkább a kényelem és a fényűzés a 
gyermekszaporodás apasztásának a vezetője.

As egyén fizikai munkáját hovatovább 
a gép pótolja. Az egyén szervezete elpuhu1, 
elcsenevészedik.

A sport, torna, kirándulások a múltak 
századaiban nem lehettek oly szükségesek, 

mint most, amikor a mesterséges tényezők 
tétlenségre kárhoztatják az egyén szer- 
veretét.

Azonban nemcsak a fe'sö rétegek élet
határa szűkül) de sziikül az alsó rétegeké 
is. Az alkohol, a babona, a tudatlanság, 
stb. mindmegannyi életsorvasztó tényező, 
mely az ahó fokon igen bö alapon ér
vényesül.

Szobolovszky István.

Különfélék.
— Baravármegye közigazgatási 

bizottsága ápr. 15. en tartotta ülését báró 
Kürthy Lajos föspán elnöklete alatt. Az 
eli-pán jelentésében előterjesztette, hogy 
Újbáuyán a pénztárosi állásra Becsek An
dor helyi pénztári ellenőrt választották meg. 
A zselizi körorvosi állásra Dr. Melcher 
Károly nsgyva-ad Korházi segedorvos, Vá- 
mosladányra körjegyzőnek pedig Molitoriez 
Béla választatott meg. A esendői őr műkö
déséről szerkesztett kimutatás szerint már
cius havában előfordult a vármegye terüle
tén 5 rágalmazás és beosületséi tés, 11 testi 
sértés, 18 lopás, 1 jogtalan elsajátítás, 3 
orgazdaság és bűnpártolás, 1 csalás, 1 okirat, 
hamisítás, 2 idegen vagyon rongálás, 7 a 
kir. járásbíróság, ób 98 közigazgatási hatóság 
hatáskörébe utalt kihágás esete. A közegész
ségügyi jelentés szerint kedvezőtlenebb volt 
a helyzet, mint a múlt hónapban. Nagy 
mértékben jelentkezett az influenza. Ditte- 
ritiszben 6 gyermek közül meghalt 4. Vör- 
henybe esett 31, februártól maradt még 17. 
Közülük meghalt 9. Kanyaróban volt 124 
gyermek. Az aranyotmarüii kórházba már
cius havában felvétetett 36, februártól ma
radt 39. Gyógyulva elboosájtottak 34-et, 
javulva lü-e* *,  meghalt 4. A Lévai kórházba 
felvettek 41-et, februártól maradt 23. Gyó
gyulva eibocsajtottak 24, javulva 1-et ; 
gyógyíthatatlan 4. Közegészségügyi hatósá
gon 237 esetben vizsgálták meg az élelmi 
szereket (hús, kenyér, bor, sör.) stb Sem 
elkoboaás, sem lefoglalás nem történt. 80 
iskola és 4 kisded-ovó vizsgá taiott meg 
közegészségügyi tekintetben. Közhelyiségek, 
vendéglők, busmerős 214 esetben lettek 
megvizsgálva. A vármegyei arvaszék 10 
rendes, 3 rendkívüli, 1 teljes ülést tartott. 
Elintézést nyert 610 darab rendes ülésén, 
34 rendkívüli ülésen, 2 teljes ülésen. U é- 

seken kivttl 1242, elnökileg 17 darab. A 
pénzügyigazgató jelentése saerint március 
havában a következő adók folytak be a 
törvényhatóság területén. Egyenes adóban 
26974 korona, hadmentesaégi díjban 200 
korona, bélyeg és jog illetékben 47858 
korona, fogyasztási és ital-adóban 155351 
korona, tanító.nyugdíjban 2051, országos 
betegápolási-pótadóban : 2129 korona. — 
16 ház, 43 lakrétz részesült ideiglenes bán- 
adó-mentességben. Aa állami építészeti 
hivatal jelenti, hogy a Garam által okozott 
rongálások a komáromi, kálóéi, garamber- 
zenczei állami közút egyes részein rendbe
hozattak és, bogy az aranyosmaróti-kovácsi 
vasút építése gyorsan halad. A tanfelügyelő 
jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a lévai ipariskola számára 1500, 
aa aranyosmsróti ipariskolának 980, a kör- 
möczbányainak 900 és a lévai kereskedő 
tanonciskola számára pedig 420 kor. évi 
segélyt utalt ki. Aa aranyoamaróti fogházban 
a foglyok száma 76 vol'. A bizottság ülése 
aa állategészségügy jelentésével végződött. 
E szerint ragályos betegségek csak egyes 
szórványos helyeken fordultak elő. 3 község 
területén lépfene, 1—1 községben sertés- 
orbánc és sertésvésa ; Léva város külterületén 
egy majorban száj- és körömfájás került 
megállapítás alá. 12 községben oldatott föl 
a hatósági állatsár. A vármegye területén 
pedig 9 országes vásár tartatott.

— Nagysalló ünnepe. Az 1849. év 
április hó 19-en vívott, diadalmas nagysailói 
csatának évfordulóját ez évben is hazafias 
lelkesedéssel éa kegyelettel ünnepelte meg 
Nagysalló és vidékének közönsége. Reggel 
8 órakor isteni tiszteletek voltak a róm. 
katb. és reform, templomokban. 11 órakor 
a lakosság a temetőbe vonult, ahol a csa
tában elesett hős honvédek sírjánál Czeglédy 
Sándor ref. leikész mondott gyönyörű be
szédet, a közönség pedig Tóth Lajos kán- 
tortanitó vezetése mellett a szózatot éa 
himnuszt énekelte. Aa ünnepélyt este 6 
órakor folytatták. Ekkor a közönség zász
lók alatt a község házából a pieztéren levő 
emlékoszlophoz vonult k>, amelynél Seibó 
Ziigmond baj kai ref. lelkész hazafias lelke
sedéstől áthatva méltatta az ünnep jelentő
ségét. A nagysailói iparos-kör pedig haza
fias enekeket adott elő. Este 8 órakor igen 
látogatott és jól sikerült táraaavacsora fe
jezte be a szép ünnepséget.

— Gyaszblr. A legmélyebb részvéttel 
közöljük a Bzomorú hirt, hogy a halál de- 
zseri Hudnyánszky Tituszt f. hó 15.-én, éle-

fékevesztetten dühöngvén, magyar nyelven 
tanítani sem volt szabad I

Érdekes, bogy ö, ki anyanyelvére néave 
nem volt magyar, lángolt a magyarságért, 
izzott a haaasaeretettől. S mi, kik vele 
voltunk, annyiszor csüngtünk ajkán, mikor 
korholta a hatalom felé hajlókat s egekig 
magasztalta a vir integer-t s scelerisque 
purus-t. Es, amint ö dicsérte a fedhetetien, 
ar-inyes férfiakat, a megalkuvást gyűlölő 

ész embert, úgy ezt elmondhatjuk 
' ni róla is, hogy fedhetetlen és meghajolni 

i* tudó volt. Rigorosus, kötelességtudó, 
o-tinkakedveiő ember volt egész életében ; 
tóm tudta nézni a nyegleséget, az eipu- 
cuiHágot. Egész lénye csupa erő, csupa 
energia volt, olyan, mint az erdőben levő

* tölgy, megtörik, de meg nem hajol. 
Tele hallottam, hogy soha sem volt nagy 
beteg ; de nem is ismertem nála mértékle- 
r ebb embert. A mostani betegségét bámu- 

Lü» türelemmel viselte. Élte utolsó percéig 
öntudatnál volt és nem feküdt betegsége 
••»tt sem ágyba, mert ezt gyengeségnek 
s s test elkényeztetésének tartotta volna.

Vaaakaratu, puritán, mindig a maga 
'ábán járó, senki után nem igazodó ember 
volt; amit egyezer jónak látott, abból nem 
engedett, hiába érveltek mások ellene. Na
gyon saigoru volt önmagához, de látszólag

másokhoz is ; nagyon nehezen nyitotta meg 
lelkét mások előtt. Csak azokhoz volt jó 
szívvel, akiket jól kiismert s akiknek be
csületes, tiszta jelleméről alaposan meggyő
ződött. Az ilyen kipróbáltakat azután na
gyon tudta szeretni ; ilyenek előtt megnyi
totta szivét, lelket. Rokonait is szerette, 
pénzbelileg is segítette őket.

De, aki egyszer hibázott, aki az ő 
erkölcsi felfogásával ellenkezésbe került, 
azt meg viszont a végletekig menve kor
holta, leszólta, sőt nem egyet csodálatos 
módon gyű ölt. Aki öt egyezer talán akarat
lanul megsértette, annak többé alig-alig 
tudott megbocsátani. Kedvelt Horatiusával, 
kit könyv nélkül tudott, tartotta : Odi pro- 
tanum vulgus et arceo.

Általában véve zárkózott természetű, 
sok tekintetben különc és elfogult ember 
volt, nem volt megelégedve a tusi világ
renddel ; a klasizikus kort dicsérje minden 
jó és rossz tulajdonságaival egyetemben. 
Keveset szokott beszelni, az üreB feoseg'st 
nem tűrhette. De, ha megszólalt, mindig 
logikusan és nagyon érdekesen tudott be
szélni. S volt mit előadnia. Széleskörű is
meretei voltak, párosulva sok-sok tapaszta
lattal. Nagyon sósat utazott, forgolódott 
más népek, műveltebb, gazdagabb kultúrájú 
nemzetek között, kiktől szeretett igy az 

életben forgolódva tanulni. De sokat tanult, 
olvasott elvonulva szobája falai közé is. 
Ejfél előtt ritkán feküdt le még öreg korá
ban is s korán kelt, hogy sokat dolgozhas
son. A klasszikus mondást tartva szemei 
előtt: Carpe diem 1

Mondhatnám, hogy élete utolsó napjáig 
tanult, olvasgatott, érdeklődött minden iránt. 
A politika, a vallási élet mozgalmai s egyéb 
napi események mindig érdekelték. Ezek 
mellett legjobban szerette forgatni a latin 
és görög auktorokat, melyek közül néme
lyeket egészen, másokból a szebb helyeket 
kívülről tudta s beszélgetés közben érvé
nyesítette. Mindig hangsúlyozta, hogy a 
mai Írók elbújhatnak a gyönyörűséges, ta
nulságos klasszikus auktorok mellett.

Rendkívül jó memóriája volt, szép 
nyelvismeretei, kitűnő appercipiáló képes
sége. Megtanult önszorgalomból több nyel
vel ; beszélt németül, latinul, tótul perfekt, 
— ez utóbbi anyanyelve volt — ; emellett 
franciául, románul, olaszul is tudott úgy, 
hogy ezen népek országait egyedül maga 
beutazhatta. Utazás előtt nagy előkészüle
teket tett, hogy ne hiába menjen idegen 
világba. Tudta és kifürkészte előbb, hogy 
mit, mikor és hogyan lehet megnézni. Sok
szor előkelő állású egyházi és világi egyé- 
niaégekhea, idegen múzeumokba, gyűjtőmé- 



tétek 76.-ik, boldog héeeaságánek 45.->k 
évében bzeret.tteiueá nagy fájdalmára ki
ragadta aa élők sorából. Ruduyánnky Ti
tusz születésénél és családi öaFzel ülteté
seinél fogva elsőrendű saerepkört töltött be 
Barsvármtgye társadalmi életi ben. Mint 
járásbiró a később mint vármegyénk buagó 
alispánja széleskörű ismereteire! sok érde
met szerzett a közigargitás terén. Jó modo
rával, humánus és nemes i'rzü etével a vár
megye körönrégének ábaáros tiszteletét és 
nagyrabecsülését vívta ki. Halála az egész 
vármegyében őszinte részvétet keltett, ance y 
impozáns módon ny latkozott meg fo.yó hó 
16.-án, délután 4 ó akor vegle ment teme
tésén, i melyen a vármegye tisztikara is 
nagy számmal képviselve volt. —— Béke po
rain I — A mélyen sújtott családnak gyász
jelentése igy szól : „Özv. Rudnyanszky 
Titussne azü . Konkoly Thepe Jolán, úgy 
a maga, mint gyermekei : Dr. Rudnyázszky 
Titusz és teje síül: feisöalmási Fábry 
Margit éa fűk Antal, Rudnyanszky Oiga és 
Aladár, valamint a ki'erjedt rokonság ne 
veben is fájdaltmmal tudaija, hogy a 'eg- 
jobb férj, szerető apa és nagyapa, rokon 
dezserr Kudnyánstky Titusz folyó bó 15.-én 
reggel 4 órazor, elitének 76-ik, boldog 
házassága 45.-ik éveben szr szélhüdés kö
vetkeztében jobblétre szende ült. A meg
boldogult hüli te'emei foyó hó 6.-án dél
után 4 érakor a r. ka’b. egy ház szertartása 
szerint lógni k Lévén örök nyugalomra 
helyeztetni. Az engesztelő szent misea dósat 
f. hó 17. én fog reggel 9 órakor az írnak 
a lévai r. kalb. nagy tempómban bemutat- 
tata’. Léva, 1912. április 15. Nyugodjék 
békében 1“

— Fogadalmi emlékünnep, A vár
megye törvetyba.ósagi bizottsága az 1711. 
évben pusztított pestis szereLCaes megszűn
tének örömére az 1712. évtől kezdve min
den évben rendezeti fogad. mi etn ekűn- 
népét — a 200-ik evfordu ó alkalmiból — 
a szokottnál nagyobb ünrepely keretében 
es a közöl ség tömegesebb reszveteie mellett 
fogja megtartani, minélfogva Garomstenl- 
benedek községben 1912. évi má/us lió 9-án 
vailssoa is hszitiss jellegű kegyeleti a fo
gadalmi em lék ünnepélyt rendez, melynek sor
rendje a kovetaezö: 1. 9 órakor indul a 
körmenet az apátsági templomból a vár
megye fogadalmi aspolzajabe. 2. tél 16 
órakor szent mise a togadami kapónkban, 
tartja: Sovotni János barstsszari aler-
peres-plébsnos. 3. 10 órakor a körmenet
a kapó.iából visszaindul az apátsági temp

lomba. 4. fél 11 órakor az apátsági temp
lomban magvar ünnepi rzent beszéd, tartja 
Dr. Haiczl Kálmán helybeli p'ébános. 5. 11 
órakor ünnepies zsenim se az apátrági 
tempómbi r, tartja Bcftsich Mihály ez. 
pürpök, barsi föesperes. 6. Te Deutv. Az 
ünnepély végeztével d. u. 1 órakor társas
ebéd lesz a vér nagytermében Egy teríték 
ára — borral együtt — 6 korora.

— Kltevesés. A király a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 
Köveskuti Jenöt, a lévai állami Isii ókipző- 
intézetnek álta ánoesn tisatelt igazgatóját és 
Pethes Járóit, a tanítóképzőnek volt igaz
gatóját, aki jelenleg a pápai tani'ókepiö 
e'én ál', — a VI. fizetési osatályba nevezte 
ki. Petbes Járos ésKöverkuti Jenő igazga
tók zevehez fűződik városunk egyik kullur 
intézményének, a tanitóképiönek, modern 
fejlődése éa a pa'otaszerü, uj tani óképző 
felépítése, amiben a msgyar tanügy ezen 
jeleB és kiváló pedagógusai elévülhetetlen 
érdemeket ssereaitk maguknak. Ezért, ami
dőn őszinte örömmel versünk tudomást jól 
megé demlett kitüntetésükről, — ez alka
lommal mi is a legmelegebben üdvözö jük.

— Halálozás. Me.v gyássa van a lévai 
kegyestamtérendi térsbáiuak, amelynek 
egyik tagja; Guítta/i Endre, áldozópap, 
korának 77.'k, a dozépapiágának £0. ik 
évebeu, rövid szenvedés után elköltözött az 
élők zoráLól. A megfo’dogult — több évig 
a mi főgimnáziumunkban is tanítva, — 30 
évet töltött a tanári pályán. 1889.-leu ment 
nyugi ómba ez ezen idő óla a.iaLdóau Lé
ván tartóz, odott. Erős magyar é zelmevel 
es függe'len po itikai gondolkodásává1, 
ame yet minden köiü menyek között, meg 
a féltőbb hatóságokkal izemben ii tantorit- 
hetacunul vallott és megőrzött, — á ta áros 
tiszteletet és nagyrabecsülést vívott ki ma
gának. — Hűlt téliméit f. hó 17.-én d. u. 
4 órakor nagy részvét mellett helyezték 
örök nyugtlomra a kegyes-timtórendi kö
zös sírba. Temetésere, amelyet Való S.mon, 
pozsonyi nagyprépost végzett nagy segéd
lettel, valósunk összes r. katb. iskolái s a 
tanítóképző-intezet növendékei is kivonultak. 
Béke porain I — A lévai kegyes-tanitórendi 
ttraház a kövelkezö gyászjelontesben tudatja 
elhunytét : „A lévai kegyes-tanitórendi tért
hez tagjai mely szomoiúsaggal jelentik, hogy 
szeretett tártuk nt. Guftlafi Endre kegyes- 
taniiórendi áluozópsp es nyug, fögimr. ren
des tanár korának 77.-ik, aierzetesi életé
nek 57.-ik, a dozópapságáoak 50. ik és 30 évi 
tanárkodás után nyugalomba iépteneá 23.-ik 

évéber, röv d szenvedés u'án f. hó 15.-én 
éjjel a ha dokiók szentségének ájtatos föl 
vétele után az Úrban ctaLdesen e'hunyt. A 
boldogult hűlt tetemeit f. hó 17.-én d. u, 
4 órakor temetjük a kegyes-tanitórendi kö 
zös ilrba, lelki üdvrért pedig sz engesztelő 
íz. mise áldozatot ugyanaznap d. e. 9 óra 
kor mutatjuk be a Mindenhatónak. Léva, 
1912. április 16. Aa örök világotaág fényes- 
kedjek neki".

— Hangverseny a Tanítók Ház; 
javára. Városunk tanítói ma egy hete 
értekezletet tartottak, amelyen elhatároztak, 
hogy a Léván f. évi szeptember hó l.-éu 
megnyitandó Tanítók Háza javára előzőleg 
pünkösd héttőjére kitűzött hangversenyt, — 
mert a dunántúli ref. egyházkerület május 
hó 8.-én tartja meg Lévan ez évi közgytl 
lését, amelyet műsorral egybekötött táncmu- 
litság fog követni, — Június hó elsejére ha 
'ásítják, A rendező bizottság serényei dol
gozik a síép és művészi szinvona.u programúi 
ösiaeáliitásan s ezen munkálatában már any- 
nyira haladt, hogy május hó első he eben a 
rirghivókat is ki fogja bocsátani.

— Egészséges burganyavetögunó közvetítése 
Az országbau tok beiyeu tellepett es elhataimatodut 
a birgouyabetegségök, külöucasn a levélsodródás, el 
ke.-üihetetlsuue tetts a külföldi vetögumó-importo. 
Tekintettel arra, hogy külföldi beszerzés úgyszólván 
•lbariibatatlsu nehézségekbe ütközik, mz ügyet a 
föidinivelésü;yi kormány vette kezébe és a gazdak ál
tál e őjegyzeit mennyiséget szakközegei közreműködő 
sével Németországban szereztette be. Megbízottai mos’ 
teljesítik a rendelt mennyiség átvételét, a szállítás 
lebonyolítása azonban aa ottani késői fagyok és esc 
zesek miatt még nem nyerhetett befejezést. A minis/ 
téri kiküldöttek mindent elkövetnek az idején történő 
szállítás érdekében s igy remélhető, hogy az erdekc 
gazdák a veíőgumót pár napi késedelemmel bár, <j. 
meg a vetési idényben megkapják.

— A dunántúli ref. egyházkerti 
let közgyülece a ka mából, majta 8-au rer. 
deitndő hangversenyen ■ budapesti Beih ei- 
Oabor-Kör ia kőire fog működni, mintegy 
40 taggal. A bál vediöaei: dr. Autal Gá
bor püspök és gróf Tisza István fögouono. 
iesz. A meghívókat a héten fogják kibo 
csátani.

— Vizsgálatok a főgimnáziumban 
A főgimnázium VIII.-ik osztályában ee 
osztály vizsgálatok május hó 9—15.-ig, — 
Írásbeli érettségi vizsgalatok pedig 17, 18 
és 20,-án lesznek megtartva.

— Áthelyezés. A MÁV. Uzletvezeti 
sége Hadó Ármin feladási pénztárost Cégiét 
ál omásra helyezte át. Pótlásául JdiyyieC' 
Adolf alsóvársdi áll. elöijáiót osztotta no a 
lévai áhomsara és egyidejűleg megbízta 
feladási pénztár kötelesével.

nyékbe erőszakos utón is bejutott, ha szép 
szerével máskép nem tehette. Hazajőve 
tapasztalatait rendezgette, leirogatta; kár, 
hogy közzé nem tette, csak többnyire maga 
gyönyörködött teuLÜk. Ha jobb kedve 
volt, nekünk fiatalabbaknak okulásul el 
elmondogatta széleskötü, szép tapasztaltait, 
utazásait; de sohasem azért, hogy d cse- 
kedjék velük, hanem atért, hogy használ
jon vele s a jóra, szépre és igazra tanítson 
bennüuket és arra, hogy hová fordítsuk 
megtakarított pénzünket és hogyan lehet 
olcsón utazni.

Mert praktikus és igen jó gazda volt 
Gusztafi. Tudta a garast megbecsülni, mit 
keservesen Bierzett össze. A józan takaré
kosság embere volt, erre tanított másokat 
is. De ezért a megérdemelt munkát gaval- 
lérosan megfizette s tudott ur lenni. A leg
kisebb fáradtságot bőven jutalmazta. A má
sét soha sem kívánta, a magáét nem pa
zarolta.

Szigorú elvei voltak, de azért egyszerű 
ruhája alatt jó szív dobogott. A szegénye
ket segítette, jótékon, eágra mindig meg
nyitotta erszényét. Csak a munkáltán, bi
tang elemet ostorozta és korholta ; az ilyen 
hiába kopogtatott nála. Megtakarított fiilé- 
reibö1, melyeket okos gazdálkodással s szá
mitó ésszel szertelt, (de persze a pletyka

ezt máiból kerosil) szép, 42.000 koronás 
alapítványt tett le Pozsonyban a káptalan
nal első sorban rokonai, ha ilyenek nem 
volnának, azon földiéi számára valláskü- 
iöubség nélkül, akik majdan halála uiáu 
Bazinból közép- és felsőbb iskolákat fognak 
végezni. Ezen jótékony alapítványáért mi
niszteri köszönetét is kapott. A szaléziáuu- 
sofcnak és más jótékony társulatoknak is 
gyakran juttatott anélkül, hogy azt dobra 
ütötte volna. Ezekről csak maga tudott és 
aa Isten.

Vallásos kedélyű ember, minden évben 
elment öregebb korában szent gyakorlato
kat tartani. Kevés beszédüségr*, magába 
zárkózott természete miatt nem a legjobb 
hírek keringtek róla s nem sok jó barátja 
volt. Pedig ismétlem, melegen dobogó szive 
volt I Szerette a tisztaságot, amit szobájá
nak és ruháinak önmaga általi akrupuiuesá- 
gig menő gondozása bizonyít. Ebben is, 
miut sok más dologban a túlzásig ment. 
Közép ut nála nem volt, ciak véglet : va
laki vagy angyal ▼olt a szemében, vagy 
ördög. Tertium ron datur. Nem tanulta meg 
bálványozott Írójától, Horátiustól az ar ny 
középutat: diligere auream mediociitatem.

Az iskolában, mint hallásból tudom, 
szigorúság, pedansság, de jó’ág és igazság 
jellemezte, ami különben piarista elv : 8e- 

veritatem cum bonitate micere. Tanítva 
nyáltól hallottam, hogy a szorgalmas é 
tehetséges tanulókat nagyon szerette, sÖ 
anyagiag is segítette. Ha csínyt követtek 
el, szigorúan megdorgálta őket, de azutá 
nem hozta eiÖ többet. Osztályát megvede 
mszte minden meltatiausagtól. A tehetsége 
f«uk sokat tanulhattak tőle, mert ö m»g 
is tanúit, müveit tanár vo!t a szó szőre 
értelemben. De valamint az életben seu 
tűrhette a dologtalant, úgy ezt nem szívelte 
meg legkevésbbé az iskola padjai között sgid.

S mikor nyugalomba vonult a fáradt 
ságos s szépen, becsülettel végzett műnk 
után, elmondhatta a klasszikus Horatiuísa : 
Exegi monumentum aere perannius, rega 
l'gne siiu pyramidum altius 1 S valóban 
tanítványai s szerettei lelkében emléket, a 
hála és tisztelet erényéből állított emléke 
emelt, mely mindaddig nem fog megszűnni, 
mig az erény es becsület ki nem hal ezek 
nek szivéből 1

En is, ki gyakran éreztem szerei téne 
melegét, mikor e szép, nemes és hosszú 
óiét megszűnte alkalmából emlékül, köny 
nyezve irom Gusztafi Endréről e néhány 
szerény, kegye’etes sort, airA kérem a j1 
Istent, hogy adjon neki csendes nyugalma 
a amit életében lelke oly hőén óhajtott 
Nyerje ei az örök boldogságot 1

Pózna József.
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— Miniszteri segély. A vórmegy.i 
gazdasági egyesületek ezentúl adminisztratív 
kiadásaik fedezé.ére tiz évre e'öre megái a- 
pitott évenkinti állami segélyt kapnak. Az 
e célra felvett Összegből a földmiveléeügyi 
kormány a Barsmegyei Gazdasági Egye
sület segélyösszegét évi 5000 koronában 
állapította meg.

— Eljegyzés. Feleő.pAtii Finka Sán
dor garamszentkcieszti járási fötzolgabiró 
és földbirtokosnak kedves leányát, Ltrff 
eljegyezte Kőkút Ince m. kir. honvédfö- 
badnagy Kassáról.

— A rétek javítása ügyében a földmivelé.ligyi 
iűhiiszter felhívta a gazda közönséget, hogy amennyi
ben rétjei javításával foglalkozni kíván éa szaktaná
csért hozzá fordul, hajlandó a szükséges szakközege
ket kiküldeni, akik megfelelő tanáccsal és munkaterv
vel szoigáluak. A munkatervek elkészítését és a 
iielyszini kiszállás költségeit a miniszter tárcája ter
hére elvállalja.

— A F. M. K. E. jubiláris köz 
y Ülése. A Felvidéki Magyar Közműve

lődési Egyesület folyó évi aug. hó 2ü.-án 
tartja 8O.-ik jubiláris közgyűlését Igiór. 
Amint az előjelek mutatják, a jubiláris 
közgyűlés orezágos ünnep lesz, amelynek 
fényét emelni fogja az a körülmény, hogy 
azon minden vaiÓ82ir.üeég tzerint Józeef 
főherceg védnök is meg fog jelenni. N»gy 
rrdeklödésre szám'that a 12 vármegye fi<- 
taltága által rendezendő kuitúibá', t»mo y- 
neli tiszta jövede me fele részben a F. M. 
K. E, fele részben pedig a felvidéki Ma
gyar Iiók és Újságírók Szövetsége javári, 
— mey utóbbi ugyanakkor tartja első ren
des évi közgyűlését, — fog fordi'íatDi.

— Halálesetek. Igen mólét körb n | 
keltett me.y gyászt pilist és sziláéi Útilassy ' 
Beírnak, nyug, prtmasi uradalmi inttzöneii 
ha.ála, aki életének 66.-ik évében, hossza* 
ssenvedes után csa ádjanak, rokonainak es 
ismerösaintk nagy fájdalmára Lévan folyó 
hó 16.*án e hunyt. — Pozsonyból érkezett 
hozzánk a szomorú és ŐBiinie részvétet 
keltő hír, hogy ott Petényi Sándor, nyug, 
caádz. es kir. vezérőrnagy, a 111. oszt, vas- 
koronarend tulajdonos1, aki több ideig a 
lévai honvédzász.óaijnaK általánosan tisztelt 
és szeretett parancsnoka volt, — folyó hó 
11.-én, 72 éves korában meghalt. — Folyó 
hó 18.-án meghalt Steiner Ignác iacseti 
rabb, akiben Deák Adolf igasgatanitó apó
sát gyászolja. — Nagy részvét mellett te
mettek el f, bó 19-en a kiskereskéuyi sir- 
kertbe Htóska Pali, sz úgynevezett nyúl- 
völgyi vendéglőnek népszerű k orcsmtroöát, 
akiben Precska Ibtván ág. tv. tanító sógo
rát gyászolja. A boldogult lábtörés követ
keztében súlyos beteg lett és hos zu, kínos 
szenvedés után e hó 17-én, 51 eves korá
ban hunyt el. Halá ál melyen iájlaijak ro 
kunai, jo barátai és ismeröeei.

— A vasúti balesetek. Amerikában az 1910. év 
juuíub 3ü-ika és 1191. juuius 30-:ka közötti évben 
tízezer embert öltek meg és hetvenezer ember szenve
dett sérülést. Ezekuek körülbelül feléről aat állapítot
ták meg a hatóságok, hogy saját gondatlanságuk miatt 
■He őket a baleset.

— Eljegyzés. Berger Ernő lévai nagy 
ber.Ö ma tartja oijegyzcset Schleiinger Ste
fivel Belíunon.

— A vidéki rendőrség államosi- 
ása. A napi lapon, híre szerint mar május 

hónapban megkezdik a vidéki városok rend
iségének államosítására vonatkozó élőmun
kátokat. Egy uj rendőri ügyouztá.yi is 
erveznek most a belügyminisztériumban, 

me ynek ékre dr. lekáry Ferenc fővárosi 
>*mrendörségi főkapitány-helyettest neve

ik ki miniszteri tanácsosi ranggal.
— ÖBztöndlJ-adonianyozas. A vál

ás- és közoktatásügyi miniszter a Mária- 
leróaia-féle össiöndijat Jutom Ferenc lévai 

gimnáaiumi V. osztálybeli tanulónak, Jaross 
eiénu róna. kath. igazgalóUnito, lapunk 

ue.sŐ munkatársa, szorgalmas és jeles e>ö- 
menetelü fiznak adományozta.

— Kitüntetés. A király Benkovits 
János aranyosmaróti adóhivatali penztárnok- 
uak nyugdíjazása alkalmából, sok évi 1 ü 

buzgó szolgálata elismeréséül, az adóhi
vatali főpénstarnoki címet adományozta.

— A katonaság és a választójog. 
Érdekes rendeietet bocsátott ki a közös 
hadügyminiszter. A rendelet íegyvergyakor- 
latra behívott tartalékosok képviselövá asz- 
tkBi jogának gyakorlására vonatkozik. Eddig 
ugyaöis úgy volt, hogy ha valakit a tarta

lékból behívtak légyvergyakorlatra, a gya
korlat idején mintegy felfüggesztődött a 
po gári jogának gyakorlása. Ez a jövőben 
megyáltoz k, amennyiben a hadügyminiszter 
^gujabb rendelete kimondja, hogy a tarta
lékotok a fegyvergyakorlat, tehát a tény
leges katonáskodás ideje alatt is gyakorol
hatják szavazati jogukat. A hadügyminiszteri 
rendelet még az iránt is intézkedik, bogy 
a képviselőválasztások napján a szavazati 
joggal biió tartalékosok po'gári ruhában 
scabadságo'andók. Ezt a rendeletet nemcsak 
a hadsereg keretébe tartozó tartalékosok, 
de >z egész polgári társadalom is bizonyára 
jóleső örömmel veszi tudomásu1, mivel ez 
nem más, mint katonai részről is teljes 
elismerése a polgári jogoknak.

— Utcáink öntözése. A hosszas 
esőzéseken, úgy latszik, szárazság fogja kö
vetül, mert az utcákon óriási a por, küiö 
nősen, mikor a szél fuj, az ember szeme- 
szája tele lesz porral. A város már meg
kezdhetné az utcák öntözését, hiszen azért 
szerezte be az öntöző kocsit, bogy ne áll
jon üresen a fé szerben.

— A világ bankjai. Egy német sztatisztikus szá
mit ás a szeriül a világon 12.000 bauk vau, ebből 
Európára 7550 esik. Az európai államok között Né- 
metorazágbau vau a legtöbb, 2118, Németország utáu 
következik Angolország és Írország 1752 bankkal, 
Franciaország bankjainak száma 352, Uiaszor-zagbau 
478, Oroszországban 459, Ausztriában 367, Magyar 
országon 360, Svájciban 218, bauk vau, Mouakóban 
kettő, a faröi szigeten egy. Észak,- Közép- és Dél* 
Amerika bankjainak száma 3375, ebből az Egyesült- 
allamokra 214b esik. Britt-északauienkaban 492. A 
délamerikai köztársasaguk közül Argeutiuaban 160, 
Braziliabau 55 és Urugaybau 31 bank van, Afrikábau 
405, ebből legtöbb a Kapföldöu és Egyiptomban 
vau. Ázsiának összesen 396 bankja vau, a legtöbb 
Kelet-ludiábau, 162, Kiuabau 74 és az azsiai Török
országban 65, Ausztráliában és Uj-Zeeiandbau 304, 
ebből 11 Mtibouruebeu és ugyanrunyi Sydneiben 
működik A fedsi havari szigeteken, Uj Kaledouiábau 
es Tahitiben összesen 11 bank működik.

— Eljegyzés lióth J. Jenő doméndi 
föidberl • e<jegye*ie Pick Adóit kedves le
ányát Margitkát Léváról. (M nden külön 
eriesitca helyet’.)

— Az orvosok továbbképzése. Az 
oivosok továbbképzésére a folyó évben is 
lesznek tanfolyamod. A tanfolyamokon részt 
venni óhajtó l-özseg', kör- és városi ormo
sokat a; illető községeknek és városoknak 
anyagi támogatásban kell részesíteni. A 
tanfolyamra nézve rész eled feivi ágositássai 
dr. tícholtz Kornél, egyetemi magántanár 
sao gái. Lakása: Budapest, Vili., Máriá
mén 39. szám.

Csak A* authner-féle magvakat 
vásárollak helyesen gondolkodó, saámitó 
gazdák éa kertészek még akkor is, ha 
rnSsok olcsóbbak volnának, mert tapaszta
latból tudják, hogy ea c-mkis a msgvak 
rovására és a vevők kárára lehetséges.

A m. kir. ssab. osztály sorsjáték 
közismerten nagy nyerési esélyei, meg a 
sorcjátékűt jellemző mintaszerű és immár 
tizenöt es/teudeje elöomert. szoiidságu ügy
vitel eredményeként a közönség e sorsje
gyeket fönnállásuk óta olyannyira megked
velte, hopy azok rendszerint már az első 
huzádi napot megelőzőleg teljesen eifogy 
nak A most sorra kerülő XXX. soisjátek 
1. osztályának húzásai folyó évi május hó 
22. és 24. napjain kezdődnek.

Lévai pmeiárak.
KovatveastŐ 5 Dr. Horváth Gyula raadörkap táa .

Búza m.-mázsánként 21 kor.— fill.
21 kor 80 Kótsaeres 18 kor. — fill* 19 
kor — fill* - Kő*" 19 kor- 60 f,iL 19 kor‘ 
80 fii. Arp. 18 kor. 20 fill. 18 kor. 40 fill. 
7an 20 kor. — fiU. 21 kor. — fill. 
Kukorica 19 kor. 20 fill. 19 kor. 80 fill.
— Lsrosft 44 kor. — fill. kor. 45 — fül. 
B.b 31 kor. 20 fill. 32 kor. — fiü. - 
Kif'e. 13 kor. — f‘ll. 14 kor. — fill.

Votoiuagvak 100 kilónként. Vörös ló 
here tcru>^e>töl .r.Dk.mentee 175-180 
Vöröa lóhero. ki. aránkká 165— 17Ö Vorö. 
lóhere, ragy .ránká. 150-160 Lucerna 
Ulmé..ettöi •r.nkamentc J30-138 Lu
cerna, világo. wemü aránká. 110—120

H i i itt Is i k ériemé dj.
2416./1912. szám.

Hirdetmény.
Léva város tanácsé, mint I. fokú ipar

hatóság részéről ez 1881 XIV. t. c. 16. 
§-e értelmében ezennel közhírré teszem, 
hogy „T.ub Lipót utóda** zálogintézetében 
e lejáratig ki nem váltott zálogtárgyak f. 
évi epnlis hó 25.-én d. a. 9 őrekor 
megtertendó nyilvános árverésen eledetni 
fognék.

Ennek megtertásáról a kötönséget ezsel 
értesítem, hogy a sálogtárgyak jegyzéke a 
városháza hirdetési tábláján ■ a zálogház 
kapuján kifüggesztve ven s hogy a lejárt 
zálogtárgyak ez árverés kezdetéig kivált
hatók vagy lejáratuk meghosszabbítható.

Léva, 1912. évi aprilia hó 4-én.
Sódtogrb. XjaJoa 

polgémaater.

Az anyakönyvi hivatal bajegyzésa
1913. évi ápril. hó 7-töl 1913. évi apr. hó '11-ig

Szülatés.

A szülök ncTe
4S

A gyermek 
neve

Jakab János Csákányi E. fiú Lajos
Frajka Jakab Sári Rozália leány Rozália
Kuki Gyula Baláis Emma fiú Gyula
Kerepesi Sándor Zorrau Anna fiú Sándor

Házasság.

VöleaeiiY es menyasszony neve Vallása

Schiveta Ferenc Korú Elouöra rkatb.
Rósenfeld Dávid Kohn Mari iar.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Kovács István 68 éve® Szivbénulás
Balogh István TÜdővész
Szeniczei Lajos 59 , Tüdő gyűli.
Czimerinann József “5 . Tudővhsz
Szilassy Béla Gyomorrák
Rudnyáuszky Titusz Gutaiités
Gusztafi Endre Saivbénuláo
Szőllősi József 62 n Tüdölégdaganat
Dubővszky János 60 . Mellhártya gyűli.
Cziglan Anna "0 , Agg.«zély
özv. Rácz Sándorné Gutaütéa

Nyilttér.

Es Eip£f TZ^PO Ra!
Enyhe, oldd báEÍsaer mindasoknak, kik emésatéa 
■ avarokban és aa iilS életmód egyébb követkea 
□lényeiben aaenvednek.

Egy •rsdstl Sebez Ara a keroaa.
Vidéki győgyeaertárakban kérjük ■SF*' 3k£oU 
kéesit menyeit.

FTi\Sl!itiT bedörzsölte, 
étiemért, régi jóhiruevü hAsiaaer 
•zaiflatie és hüléeböl eaármaeó 

nnudeuuemü betegségek ellen.
Eredeti Uvo| ára 2rox. a. 

Kapható minden gyb|VOXOrtárbaa 
•MO óe dregériában. WM
Föszétküldási hsly MOLL A. gyógyszerész 

Ce. kir. udv. eaállitó, Béce, I. Tuachbuen t.

Kiadó úri lakás.
Léván 4 szobás úri lakás parkiroiott 

kerttel aaonnal kiadó. Bővebbet 
Borcsányi és Csernák üz

letében Léván.
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Thomassalakot
őszi és tavaszi szállításra kilópercen- 
tanként 38 fillérért bérmentve 
bármely állomásra, úgyszintén super- 
fosfát. kálisó. kairit és egyéb 
műtrágya féléket a legjutányo- 

sabban ajánl
Berceller Márton Ipolyság.

(Ingyen vegyeleniezés.)

Kiadó pince.
Léván, a Kálvaria-uton egy nagy 

pince bérbeadó. Bővebbet 
e lap kiadóhivatalában.

Nagyobb pénzszekrény 
(Wertbeim-féle/ eladó, esetleg 

kisebbel becserélendő, 
László-u. 6 sz.

101./1912. vb. szám.

Árverési hirdetmény.
Ezeuuel közhírré ttgzem, hogy az újbányái kir. 

járasbirósag 1912. évi V. 38|1 szxinu végzi se kövei
kéit ében Dr. Kari. Stiaisny ügyvéd által képviselt 
Al-xxiider Gross wieni cég végrehajtatóua'c ügyében 
1912. március 20 áu foganatosított végrehajtás alkal
mával lefoglalt éa 2246 koionára becsült ló éti kocsik' 
ból illő iugóságok az 1912 évi április hó 22 Ik uap- 
jau délután 3 urakor alpert suek Ujbauyau levő lakásán 
megtartandó árveresen 61 koroi.a tőkeköveteles, ennek 
1910. jauuár 1-töl járó 5°/# kamatai, 30 koroua 90 
fillér per éa végrehajtási ■ ddigi, valamint a még fel* 
merülendő köa<segek erejeig és az esetleges többi 
foglalatok követelése érijéig is—el fognak adatni, es 
ezeu árveréshez a venni szándék ózó kát azon értesítés
sel hívom meg, hogy az ériutett ingóságok készpénz- 
f zetes melleit a legtöbbet ígérőnek szükség eseiéu 
bet sáron alul is eladatuak.

Újbánya 1812. április 11.

Lukács M.kBa
kir. bír. végrehajtó.

1I5.|1912 vb. szám.

Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, bogy Krafc Károly újbányái 

ügyved által képviselt Széuásfalu község vegr< hajtaté
nak végrehajtási ügyében az újbányái kir. járásbíróság 
1911. Sp. I. 284,2 számú végzése következtében 1911. 
október 30-Zn foganatosított biztosítási végrehajtás 
alkalmával lefoglalt ingóságokra a kielégítési végre
hajtás, illetve árverés elrendeltetvén, annak Szénásfaluu 
a községi ma.ombau 238 koroua 22 fillér hátralékos 
tőkekövetelés és az esetleges többi foglalatok követe
lése erejéig leendő íogauatositására határnapul 1912- 
évi május hó I sö napjának délutáni 2 és fél óráját 
tűzöm ki és ahhoz a venni sz&cdékozókat ezennel oly 
értesítéssel hívom meg, hogy az ériutett ingóságok a 
legtöbbéi ígérőnek készpéuzfze'és mellett szükség ese
tén becsarou alul is el fognak adatni.

Újbánya, 1912. április hS 17-éu.

Lukács Miksa
kir. jbir. végrehajtó.

l>0.|ltl2, végr. szám.

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

t-c. 102. $-a értelmében rzenuel közhírré teszi, hogy 
az újbányái kir. járásbíróság 1912. évi V. 291 számú 
'égzése következtében dr. Biedermanu Henrik ügyvéd 
által képviselt Bjelik András élesmarti lakos javára 
39 kor. s jár. erej ig 1912 évi mire, hó 18-án 
foganatosított kielégítés végrehajtás utjáu lefoglalt és 
• 71 korouára becsült következő ingóságok; u. m. : 
2 üsző, gyalupadok, széna stb. nyilvános árveresen 
eladatuak.

Mely árverésnek az újbányái kir. járásbíróság 
1912-ik évi V. 29/2 szánni végzése folytáu 39 kor. 
tőkekövetelés, és eddig összesen 78 kor. 14 fillérben 
bíróilag már megállapított, költségek erejéig, ElesinartQu 
alperesek lakásán leendő megtartására 1912. 9Vi április 
hó 23 napjanak d. u. 8 órája határidőül kiültetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az ériutett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107 és 108. §-ai értelmében készpéuz- 
fizetes mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség eseiéu 
becaárou alul is el fognak adatni.

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

Kelt Újbánya, 1912. ap illa bó 15.

Lukács Miksa,
kir. bir, végrehaj'ó-

k

Eladó ház.
Léván Simorutcza sarkán levő

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

HSsUlni óhajt
földmivea gazda, akinek 25000 K. értékű 
vagyona van, o y házsatársat keres, kinek 
hasonló hozománya lenne. — Ajánlatok 

i nNemesség* jel.gére Láva pottte reatante 
küldendők.

Kiadó lakás.
A kath. legényegyesület helyi

ségében (Kígyó-utca 1.) május 1-tŐl 
lakás kziacLó-

Bővebbet a helyiségben.

Eladó haztelkek.
Kohári utcza 52-ik házszám alatt, a 
vöt Sz kmári kert helyiségnek két 
része házak építésére akár egeszben 
akár parczel<ázva szabadkézből eladó.

Bővebb felvilágosítással szolgál a 
tulajdonos a helysziren.

Tisztelettel
Eller János vendéglős.

Hirdetmény.
Ezen tel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy 

minisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. OsztályBorsjáték (XXX 
sorsjáték) 1. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitók- 
nak árusítás végett kiadattak.

Az 1. osztály búzása 1912. május 22. és 24 én tartatik meg. — A 
búzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság, és királyi köz
jegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a huzási teremben. Sorsjegyek a 
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1912. évi április hó 21-én.
Magy. Kir. Szab. Osztály sorsjáték Igazgatósága.

Tolnay. Hazay.

WEINBERGER ZSIGMOND Léva
- magnagykereskedö. —-

Ajánlatok azonnali szállításra:
Lóhere legfinomabb arankamentes államilag ólomzárolt zsákokban . 220 kor.
Lóhere legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül . 200
Luczerna legfinomabb arankamentes államilag ólomzárolt zsákokban 160 ”
Luczerna legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül . 150

Takarmány répa eredeti quedlinburgi 
a termelő eredeti ólomzárával ellátva:

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

Takarmány répa külföldi vegyes
Vető bükköny teljesen tiszta árpa és zabmentes 
Vető bükköny 10-15% árpa vagy zabbal , .

Valamint mindennemű gazdasági vető
magot a legolcsóbb napi áron.

A borfogyasztó közönség 
=z figyelmébe, =
Ajánlom kitűnő minőségű boraimat

házhoz szállítva. ==
Börzsönyi zöld, fehér literenként 80 f i. 
Balatomuellékl , . 100 „
Neszmelyi Ó vörös „ 110 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefonon i» megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó,

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

Selmeczbányán.

Kiadó lakás.
Kákában, * Forgács-féle szőlőben szép két 
szoba, zárt-folyosó, konyha, éléskamra, fás
kamra és külön gyümölcsös udvarból ál'ó 
lakás május 1-töl nyári-, v»gy évi lakásnak 
kiadó. — Úgyszintén a Vátoshlz köz 4 sz. 
házban Kálvintérre néző bolti helyiség, 2 
szoba, konyha, éléskamra és fáskamrából 
álló lakás május 1-töl kiadó. Bővebbet a

' tu'ajdonosnál. ----

210 kor.
210 „
210 „

200 kor.
28 *

27 „



1912. április'21. B A. ±< S 1

WF* Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön- I 

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

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

legjobb mosószer
Washall Company Wien 

II.Kurxbauerqasse 3.

-K. a. p_b. a t ó ;

Újbányán:
Czervinka M.
Heinrich Ede

Ver eb élyen:
Czirok István

„AZ OLLA- 
tzukorvosok 
által meg 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évi jót

állás. 
Ára 

tucatonként 
4-_, 6.-t 

8.— és
10. korona

Az 
,0LLA“ 

több mint 
200 ^rvos

különlegesség. 
A tudomány mai 
állása szerint 

bebizonyított 
legjobb létező 
Gummi 
óvszer.

GUMMI megbízha-. 
tóbbnak van 

ajánlva. 
J Kapható az 

£ ország min
den gyógy- 

szertárácan 
es jobb dro

gériákba.

Léván:
Engol József és 6a
K rn testvérek
Knapp Ignác
Pollák Kálmán
Heksch ülés
Kertész Lajos

Ipolyságon :
Dombo K. u. Brack I.
Berczeller M.
Ivots Andor
(Lóka József 
Weinberger Mór

Erdei József
Pollik Zsigmond

Zsarnóosán:
Füssek Győző 
Veichhers Izidor

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint „ép oly jót* feldicsérni' 
Az elárusitó helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„0LLA“ inmniíijár Wien. H 437 Fratcrstrassc 57

I áthelyezés!
Tisztelettel értesítem a n. é. tközönséget," hogy^eddig M 

Szepesi utcza 1. szám alatt lévő »

Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 
és P1CK EDE illatsterést-üz etében.

gépjavító és lakatos műhelyemet ■
—,--------= Báti utcza 2.-szám
alá helyeztem át. a volt Knapp Zsigmond-féle műhelybe, amelyet 
megvásároltam s ott mindenféle gazdasági gépek, varrógépek, kerékpár, 
mérlegek javítását, villanycsengó szerelését,^ valamint minden e szakba 
vágó lakatos munkát a legpontosabban és legjutányosabban fogom 

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

MORDINYI LAJOS 
oki. gépész,

vizsgázott mérlegjavitó és lakatos.
Tanonc felvétetik.

A mesterdalnok.
Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrók, 
Rajt’ van

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon szám : 33. . LÉVÁN. _ Telefon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült X 
házamban nagy választékú w

állandó gépkiállítás van berendezve. (j 
- - Hazai gyártmányú gépek : :=:— ■■ (j)

Világhírű ..RAPID" lánczos kutak. „Alfa Separator4 tej és A 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák U 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és A 
Sohrantz-féle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden ▼

kaucsuk sarok.
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A tavaszi és nyári idényre már 
megérkeztek az eredeti 
angol, franczia és zsolnai 
Co s t u m e és

A legújabb 
changeant éa chiné 

selymek, grenadine, marqui 
sette, poupeline, a legmodernebb 

Eponge ' és ,, Chantung“ ruhavásznak, 
Changeant11 és ..Mainteuout11 mosó grenadine ok 

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

Mindezekhez legújabb kellékek és díszek.

Vadjegy: „Horgony".

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

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

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony4* védjegygyei és a Rlohter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
Dl Richter gyógyszertári u „Árny inizliüiz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

_____ mP* Legjobb bevásárlási forrás ! "WK

KERN TESTVÉREK 
fííszer, gyarmatáru és vasnagykereskedéBe 

ALAPITTATOTT 1881 LÉVA. TELEFON SZÁM 14.

Mindennemű fűszer és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és prágai sódar. 
Elismert legjobb minőségű Jgárvélc- 
ValÓdi OrO8Z teák éS angol mmolE-

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

Magyar gyártmányú jolyton égő kályhák, fa- is színtartók, 
kályhaellenzök, szesz-, szón ós villamos vasalók, gyorsforralók, 
kává ós teafőzők, húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint 

VARRÓGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

Gyári raktárt tartunk legalkalmasabb =- - - - - - -

tiszta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern háztartási és konyhafelszerelési czikkekből.

MA legjobb padlámíz
FRITZELAK
Tartós! Kiadós !

Használatban legolcsóbb I 
BevásArlésnAl ügyeljünk, hogy csakis eredeti 

FR.ITZE LAKK csomagok legyenek 
Kapható: Stern József

Mindennemű

Könyvkötői
Munkák a

legdíszesebb kivitelben készíttetnek 

Uyitrai és Társa r. t.
könyvkötészetében, — L é vá n.

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnöksége alatt álló BÚTORCSARNOK 

nitelBssö-vetlEezet
az Orsz. Kozp. Hitelszövetkezet tagja, 12 éve fennáll 

felhívja a n. é. butorvásárló közönség figyelmét, a 
VIII., József körút 28 (Bérkocsls-u. sarok), valamint 
IV. kér, Ferenciek-tere 1. bz. (Királyi bérpalota) 

újonnan átalakított helyiségeiben rendezett 

lakásberendezési kiállítás 
megtekintésére, raktárunk mely a legnagyobb az országban, a 
legegyszerűbbtől, a legnagyszerűbb kivitelű, művészek által ter

vezett és szakbizottság által felülvizsgált bútorokból áll.
Teljes lakásberendezéseket művészi
— tervek szerint készítünk, ------

minden darab jótállás mellett adatik el.

G.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. L gyoraaajtójta Léván.


