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Vármegyei Közművelődési 
Egyesület létesítése.

Pestvármegye közönsége a várme- 
e törvényhatóságának júniusi köz

gyűlésében fogja ünnepelni alispánját, 
Fazekas Ágostont, megyei szolgálatá
nak 30 éves évfordulója alkalmából. 
Az ünnepség rendjét megállapító bi
zottság megyei a’apitvánnyal óhajtja 
szeretett alispánja nevét megörökíteni. 
Azon eszme is felmerült, hogy a vár
megye törvényhatósága és közönrége 
azzal örökíthetné meg legméltóbban 
Fazekas alispán nevét, ha az adako
zásokból összegyűlő adományok össze
gét, mint alapítványt egy létesítendő 
pestvármegyei közművelődési egylet 
első alapköve gyanánt tenné le a ren
deltetésnek és czélnak megjelölésével. 
Ez volna a legméltóbb, legnagyobb 
és legállandóbb örök emlék, mely Fa
zekasnak nevét és érdemeit ércnél is 
maradandóbban hirdetné a hálás utó
kornak ; példát mutatna ezzel a vezér
vármegye minden megyének, hogyan 
kell megjutalmazni azokat, akik ide
jüket, erejüket, képességüket, sokszor 
egészségüket és életüket is, Bök évti
zeden át a közigazgatás és vármegye 
érdekeinek előmozdítására áldozták fel, 
önös célokra és érdekekre való kilá
tás nélkül.

Aki a közigazgatás szolgálatába 
szegődött, lemondott arról, hogy ide
jét, erejét és képességeit saját anyagi 
boldogulására használja fel. Szorgal
mának anyagi eredményét és gyümöl
cseit nem ő élvezi, hanem az a köz, 
melynek szolgálatában áll. A jó köz
iga: gatási tisztviselő legfőbb igyeke
zete és becsvágya a közigazgatás tö
kéletesítésére irányul. Minden jó ma
gyar hazafinak hazája-, nemzete- ób 
önmaga iránt való kötelessége, saját 
ha askörében minél nagyobb mérték
be 1. kivenni a részt azon folytonos, 
80 a meg nem bzülő önvédelmi harc
hói, mely ennek az ezer ellenséggel 
körülvett és számtalan belső sebből 
vérző nemzetnek fennmaradását és 
lé ’ biztosíthatja.

Minden jó hazafi tehet jó szolgá
lat-kát e téren a hazának és nemzet- 
u> •*; de legtöbbet tehetnek a törvény- 
1d sígi közigazgatási főbb tisztviselők, 
a alispánok és főszolgabirák; akik 
önálló rendelkezési jogukból folyóan 
és a kormányzatuk alatt álló területen 
lévő társadalmi összeköttetéseik alap
ján. legnagyobb eredménnyel működ
hetnek minden nemzeti-, hazafias-, köz
művelődési- és társadalmi eszme és 
ügy szolgálatában azért is, mert lég- ' 

inkább a törvényhatósági közigazgatás 
szervezete alkaimaB arra, bogy azzal 
összeköttetésben levő társadalmi köz
igazgatás eredményes működést fejt
hessen ki. Ezért volna kívánatos, ha 
minden várm gyében és minden járás
ban volnának egymással szervi össze
köttetésben olyan társadalmi szerve
zetek (egyletek), melyek a közigazga
tással párhuzamosan és szoros össze
köttetésben végeznék el mindazt a 
közművelődési munkát a hazafias tár
sadalom bevonásával és közreműködé
sével, amit tulajdonképen minden jó 
közigazgatásnak végezni kellene s ami 
nem más, mint a közigazgatásnak esz
ményi feladata ; „a társadalom műve
lése és anyagi boldogulásának előmoz
dítása.11

Szívesen ragadjuk meg az alkal
mat, hogy reámutassunk Barsvárme- 
gyében is a társadalmi közigazgatás 
szervezetének megalapozási módjára 
és arra, hogy mily fontossággá' bír
nak a megyei közművelődési egye
sületek.

Igaz, hogy nálunk a F. M. K. E. 
igen szépen betölti a maga hivatását, 
azonban nem telesleges a társadalmi 
szervezkedés, amely létesítene megyei 
központi és járási közművelődési egye
sületeket, mert ezeknek — a pártpo
litikai és vallási kérdésuek kijárásával 
_  * közművelődés előmozdítása, az 
erkölcsi élet fejlesztése, a magyar nem
zeti érdekek véde me és a nép, vala
mint a támogatásra, segítésre és véde
lemre leginkább rászoruló, elerötlenedett, 
s minden tekintetben legrosszabb viszo
nyok közt lévő középosztály anyagi bol
dogulásának előmozdítása volna a célja 
és feladata és a vármegyei tisztviselők 
és vármegyék vezetősége belátható 
időn belül megteremtenék azt az erős 
magyar nemzeti társadalmi szervezetet, 
mely az országot a központtól az 
utolsó községig behálózva és a magyar 
nemzeti társadalmat összefoglalva, meg 
döuthetetlen várát alkotná a magyar
ságnak.

Ezért ajánljuk mi ezt az ideát 
Barsvármegye vezetőségének és a barsi 
hazafias magyar társadalom azon té
nyezőinek, akik legtöbbet tehetnek 
hatáskörükben a magyar nemzeti tár
sadalom szervezése érdekében, hogy 
ragadjanak meg minden kínálkozó al
kalmat és szervezzék a maguk hatás
körében a magyar társadalmi közigaz
gatást, aminél magyar embernek fon
tosabb nemzeti , társadalmi-, közműve
lődési-, közgazdasági- és közigazgatási 
feladat* ez idő szerint nincs.

Nagy és fontos feladat ez, mely
nek eredményét kellőképen méltá

nyolni alig is lehet, csak akkor fogjuk 
érezni nélkülözhetetlen voltát, amikor 
áldásos működésének nyomait közéle
tünk minden terén látni fogjuk.

A horvátok.

Sok a baj a horvátokkal s talán nem 
is annyira ők az okai, hogy annyi kelle
metlenséget okoznak ; hanem inkább az 
osztrák sógor, aki ütőkártyának használja 
fel őket csak azért, hogy Magyarország 
valahogyan erőhöz ne juthasson s figyel
meztetve legyen, hogy minden szabad moz
gásra meg vaD a borvát fenyegetés. Ez az 
oka annak, hogy ma a horvátoknál két 
tipusu emberek vannak : Zrínyi Miklósok, 
azaz hűek s Jellssicbok, vagyis hűtlenek.

Mindig csak önállóságról álmodoznak a 
horvátok s nem tudnak napjainkban meg
nyugodni abban, hogy országuk önállósága 
már Kálmán király alatt szűnt meg s a 
magyar szent korona tartományai lettek. 
A XIX. század elején, Ausztria izgatókat 
küld az országokba, hogy biztassák a la
kosságot, miszerint alkossák meg a függet
len délszláv királyságot. Ennek a követ
kezménye volt, hogy 1848-ban fegyverhez 
nyúlnak ellenünk. Az osztrákok azonban 
csalódtak, mert Szt. István koronája alatt, 
felbonthatatlan a elválaszthatatlan összetar
tozás alapjár, az 1868. évi XXX. t,-c. mint 
egyezményes törvény jött létre. Igaz, hogy 
ez csak külső keret volt, melybe tartalmat 
s életet önteni a jövő okos és bölcs kor
mányzás volna hivatva, mi azonban nem 
látszott a igy az osztrákkézben csak sakk
figura lett,

A horvátok azt állítják, hogy a tör
vényt csak kényszerhelyzetből fogadták el; 
ámde mindkét országgyűlés akkor miért 
fogadta oly kitörő lelkesedéssel ? Minek az 
alapjáu beszélhetnek a horvátok önálló be
rendezkedésről s mi jogositja föl őket arra, 
hogy ezt a törvényt csak közönséges lép
csőfoknak tekintsék a további követelések 
érvényesítésére ? Ök mindezekre nem vála
szolnak, mert nem válaszolhatnak ; hanem 
folytonosan megvan a törekvés az elkülö
nítésre s az ellenünk való állandó izgatásra, 
az országtól való elvadulásra.

Ea az eljárás éppenséggel nem alkal
mas a testvéries viszonynak, együttérzésnek 
a fenntartására. Tomaaich volt bán meg
tette nekünk azt a szívességet, hogy „Fun
damentum Rágni Croati*e“ cimü munkájá
ban a történelmet meghamisította, azt állít
ván, hogy Horvátország számár* az 1868-iki 
törvény, • szuverénállamiságot teljesen meg- 
öriite s hogy amikor Eszéken programúját 
kifejtette, teljesen a trialiamus álláspontját 
foglalta el. Valóban igen nagy szívesség ■ 
rászolgált a megjutalmazásra.

Sokszor volt már hangoatarva aa az 
igazság, hegy nálunk a horvátkérdés iránt 
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nincs meg a kellő érdeklődés. S az a kü'ö- 
nös, hogy a trializmus, úgy látszik, komoly 
osztrákérdek is; mert máskülönben Ausz- 
áriából folytonosan nem szitauák ellenünk a 
visszavonást.

A miniszterelnökök szerint Horvátor
szágban soha sincsen baj; mert ők igen 
szerény emberek s igy a legkevesebbel is 
megelégesznek. Pedig gyors cselekvésre, 
megértő támogatásra, gyakorlati gyámoli- 
tásra volna szükség s nem sorvasztólag 
ható gépezetre. A közigazgatás bizony ott 
is csak nehézkes, a gazdasági viszonyok 
szintén elavultak, romlottak s általában 
rossz a rendszer. A közigazgatást ott is 
közelebb kellene hozni az élethez.

Hogy mily nagy a tájékozatlanság s 
habozás nálunk a horvát-kéidésben, mutatja 

az, hogy az államvasuti szolgálati pragma
tikáról hozandó uj törvénnyel s ennek kap
csán a magyar s horvát nyelvkérdést sza
bályozó uj rendelettel akarják azt megol
dani. Mi köze a pragmatikának a borvát- 
kérdéshez ? Csereüzletet akarnak ebben is 
csinálni ?

A horvátok azért elég okosak, mert 
engedményeinket zsebre vágják s tüntetnek 
ellenünk tovább. Nekünk ugyanis, mindig 
csak engednünk kell, még ped'g azért, 
mert velünk szemben Ausztria erős s a 
horvátok meg gyengék, A horvát akció 
mindinkább el akar távolodni az anyaor
szágtól, mert a végső cél a trializmus; ta
gadhatatlan tehát, hogy kormányaink hor
vátországi politikája állandóan rossz, hely
telen. A pragmatika szankció latinul azt 
mondja, hogy „ugyanezen trónrend szerint, 
ezen és jövendő esetekben, örökösödési 
joggal a Magyarország s a hozzákapcsolt 
szintén fölosztbatatlannak értendő Készek 
csalhatatlan királyának tartassák s koro
náztassák 1“

Az 1723. évi I. ás II, t. cikk rendel
kezései szerint ugyanis, visszaszáll Magyar
országra és társországaira. S ezen orszá
goknál régi szokásaik szerint, ez sérthetet- 
lenül megmarad hajdani érvényében s álla
potában, t. i. a királyvá'asztás s a koro

názásnak az előjoga. Ez van a királyi hit
levélben is.

Vajba a kölcsönös megértés szelleme s 
az együvétartozás érzete kerekednék már 
egyszer felül a horvátoknál, akiket a bal
káni szellem annyira megrontott a belátnák 
azt, miszerint évszázadok kötik őket a ma
gyar nemzethez. Amikor a magyar nemzet 
szabadságából kifosztatott, az elnyomatás 
általános lett s amint begemonikus szerepét 
visszaszerezte, részesei lettek ök is az al
kotmányos szabadságnak. Amikor segíteni 
ke'lett, Magyarország ezt sohasem tagadta 
meg, hanem mint testvér nyújtotta segitö 
kezét; azt is tapasztalhatta, hogy mindig 
mások hecceléseinek a tárgyául szolgál, 
amelyből neki soha haszna nem volt, hanem 
a legnagyobb csalódások érték miattuk s 
az anyaországnak pedig mérhetetlen károkat 
okozott; hogy nem veszik észre, miszerint 
csak játéktárgyául szolgálnak Magyarország 
ellenségeinek a kezében I Bámulatos s alig 
hihető, hogy lehetséges olyan gyűlölet, mely 
visszautasít minden jó indulatot, minden 
közeledést, mely a saját javát mozdítja elő 
s inkább tűr el szégyent, gyalázatot, árulást 
s inkább engedi át magát a megbecste'.eni- 
tésnek, csakhogy ne boldogulhasson a ma
gyar. 1868-ban fehér lapot kaptak s néhány 
vármegyét nagylelküleg. Most az ellen lá
zadnak, amit maguk Írtak alá. Szét akarják 
szakítani, lazítani a nyolcszázados históriai 
s államjogi kapcsolatot. Mindenkinek kiván 
jót, boldogságot, csak a magyarnak nem.

Ilyen eszeveszett néppel szemben egé
szen más eszközökre van szükség s kérlel
hetetlenül kellene lerántani az álarcot azok
ról, akik a gyűlöletet élesztik és terjesztik 
náluk. Arra ne számítsanak, hogy a ma
gyar nemzetet csak úgy agyonüthetik.

Most ismét kormáuybiztost kaptak. 
Elég szomorú, de őrjöngésük az oka. Az 
utolsó ilyen eset 1883-ban volt, mikor Zág
rábban a pénzügyi hivatalokról leszedték a 
horvát felírásokat. Kamberg azonban rendbe 
szedte őket. Sajnos, kevés a Drohobetzky 
püspök-féle ember náiuk I Supiio van elég 
nagy számban.

Vizy Ferenc.

Az irg. nővérek intézetének máj. 16-a 
tartott Mária Kongr. ünnepélye.
Lám — megvallom — valami varáz. 

latos hatást tud gyakorolni a gyermeke 
tiszta öröme, kis szivük tisztaságán), 
őszinte megnyilatkozása. A tiszta szive 
áhítatának a megnyilvánulását láttuk f. h 
16-án a kedves irg. nővérek intézetéue 
tornacsarnokában tartott Mária Kongr. üi 
nepélyen. Az édes lánykák szebbnél-szebb 
ügyes produktiója, játéka tele volt benső 
séggel, áhítattal, igazi gyermeki ragas-sk 
dással a jóságos Szűz Anya iránt. A eze 
replöknek lelkűk belsejéből jövő játék, 
gyújtott és tiszteletet gerjesztett annyira, 
hogy nekünk, néző közönségnek íb a leik 
tele lett Luzgósággal, megtisztultunk, raga 
dott bennünket is a jámbor hév egy messze 
szép hazába, a Bőid. Szűz zsámolyához.

Itt újból megtanultuk, hogy a lélek 
mélységeiben milyen szilárd pont a vallásé, 
kedély, mely minden nemes és szép tett 
nek fundamentum’. Kell is az a lélekuel- 
néha-néha, hogy megfürödjék az áhita 
balzsamos fürdőjében. Akinek a lelke p< 
dig ezt óhajtja, az lépje á*, de levelet* 
saruval az emlitett intézet kapuját; majd 
ott megtisztul a földi salaktól I Tanul it 
azután a figyelmes szemlélő fegye'met, ren 
det és végtelen tisztaságot.

Hogy ez igy van, az az intézet nagy 
rabecsült igazgatójának és a nagyon tiez 
telendő nővérek önzetlen és fáradhatatlan 
tevékenységének tudható be. Hiszen ezen 
intézet élén egy minden tekintetben kipró
bált, ügyes vezető áll, Báthy László, pré
post-plébános, kinek az intézet fejlesztés 
ben BzerencBés keze van, akinél „fervet 
opus**, ég a munka. Meglátszik, hogy ez 
az intézet az ö szemefénye, melyről elmond 
hatja, hogy „deliciae meae 1*

Nagyon ügyes Begitöi munkájában a 
kedves nővérek, kik előtt mindig meg keli 
hajtani a tisztelet, az elismerés zászlaját. 
Nem tudom, hogy van az, de én csodálattal 
nézem ezen jó lelkek önzetlen buzgalmát, 
Krisztusi szeretetet, az aestetikai szép iránti 
nagy-nagy törekvésüké*. Ezen ünnepély al
kalmából pedig külön-külön hála és köszö
net azoknak az irg. nővéreknek, kik a 
leánykák betanításának, a színpad dekorá- 
tiójának óriási munkáját végezték.

Hogy az intézet igazgatója és hűséges 
segítő társai mit tudnak teremteni, annak 
ez a lefolyt, igazán szívhez szóló ünnepé:; 
hü tolmácsa. Lehetetlen az ünnepély m

T A E C A.
Egy asszony.

Irta Farkasné Síposa Erzsi.

Milyen különös játéka a véletlennek, 
hogy valahányszor előveszem a lélektant, 
hogy tanuljak belőle, az édes atyám min
dig olyan lélektani problémákat ad fel, 
ami sokkal érdekesebb, mint az, ami a 
könyvben van. Egy tapasztalatokban gaz
dag ember leszűrt bölcselkedései ezek a 
józan ész tiszta szemüvegén nézve. Igaz 
ugyan, kissé különös, hogy egy tizenhat 
éves leányt annyira érdekelni tudjon az 
emberi lelkek tanulmányozása, de a nagy 
szegénység, s örömtelen gyermekéveim igen 
korán érett nővé tettek. De különösen 
a környezet, az apám és anyám közötti 
szokatlan viszony volt reám nagyon szo
morú hatással.

1 alán soha még két ember nem állt 
távolabb egymástól, mint az én szüleim, 
pedig nem emlékszem, hogy valamikor caak 
egy hangos szóváltás is lett volna közöttük, 
csak közönyösek voltak egymás iránt a 
végtelenségig. Szinte hihetetlen volt elhinni, 
hogy volt idő, mikor az édes atyám szép 
fényes, szürke szemei szeretettel pihentek 
az édes anyám még mindig szép, most ha- | 

lavány, fásult arcán. Istenem, hát ez volt 
az a nagy szerelem, amiért az édes atyám 
olyan nagy áldozatot hozott.

Ez a rövid ideig tartó érzés bizonyára 
nem érte meg az áldozatot.

Az egyaserü tanítónő nem tudta feled
tetni az édes atyámmal, hogy érte kita
gadva szüleitől, egy nagy vagyonról mon
dott le.

Istenem, milyen ostobák is az emberek, 
hogy szerelemből nősülnek, csak szerelem
ből és nem szeretetböi.

Azt hiszem, két embernek nem is volna 
szabad addig oltár elé állani, mig nem ér
zik, hogy a szerelem gyorsan tova tünö 
mámora már szeretet is.

Az a szeretet, ami erősebb annál, amit 
szüléink, a gyermekünk vagy testvérünk 
iránt érzünk.

Ez az a lelki kapocs, ami összeköt 
két embert a sirig.

Atyám, úgy látszik, csak szerelmes 
volt aa anyámba, a lelke azonban nem 
érdekelte.

Pedig sokszor úgy szerettem volna 
megmondani az atyámnak, mikor finom, 
gúnyos megjegyzésekkel sértegette az anyá
mé*, hogy egy igazán jellemeB úri ember 
Boha sem fogja egy asszonynak a szemére 

hányni, bármily nagy erkölcsi vagy anya 
áldozatot hozott is érte.

Dj minek szóltam volna, hiszen mag- 
az anyám soha sem védekezett egy szó; 
sem eme támadások ellen.

Szinte irigyeltem tőle azt a fenség 
nyugalmat, mellyel a mi sértő magavise 
tünket tűrte. Ö csak dolgozott, varrt ko 
reggeltől késő estig, hogy nekünk mega 
rezse a mindennapi kenyeret.

És mi ezt egész természetesnek tál 
tűk. Mert én sem szerettem az édes am 
mát, mig az atyámat imádtam.

Nem szerettem, mert minden nélkü.ö- 
zésért és szenvedésért őt vádoltam ép 
úgy, mint az édes apám.

De hát miért is nem elégedett meg 
atyám szerelmével és miért vágyott a 
vére is. Hiszen neki tudnia kellett, ho 
az én szép, okos apámat nem fogj* tu 
lelkileg is magához fűzni.

Ha csak egyszer hallottam volna (■.../ 
panaszszavát, csak egyszer láttam vol * 
sirni, talán megszólalt volna egy hant * 
szivemben iránta, de ö csak végezte cs* • 
desén a kötelességét, egy szemrehányó s , 
egy köuy nélkül.

Szinte bosszantott, hogy én, aki oly’*1 
szívesen tanulmányoztam az emberi lelke- 
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„n egyes darabját külön-külön részletezni, 
iák általában azt jegyezzük meg, hogy a 
(isor minden darabja jól sikerült. Gyö- 

yörködtünk a kedves leánykáknak úgy 
,gy, finom éa kellemes énekében, mint 
reciz zongorajátékában. De mégis ki kell 
telnünk Dodek Hona, Csekey Adrienné 

Juhász Margit jó taktus érzékről, szép 
nei képzettségről tanúskodó zongora
tékát s Kozma Vilma mélyen átérzett 
elodrámai szavalatát.

Az ünnepély legszebb Bzámát azonban 
siller: „Két anya* * cimü énekes szinmüve 
pezte, melynek tökéletes előadása alatt 

m alig maradt szárazon. A színmű ter
ma ez : Flóra grófnő (Tóth Ilona) és nő
re Izabella (Franciecy Olga) beszélgetnek 
Bőid. Szűz tiszteletérő1. Izabe la megrója 
órának a Bo'd. Szűzben való túlságos 

Malmát. Van Flórának egy kis leánya, 
nni (Moravek Margit), ki rajongva sze- 

.1 tiszta szive egész melegével a Szűz 
iyát. Ez megkéri édes anyját, a grófnőt, 
gy engedje el öt Lorettóba, a Bőid. Szűz 

í egyhelyére. Félve enged a kérésnek az 
. ,ya s Fanni barátnője, Berta (Belopotoczky 

argit) kíséretével elmegy a kegyhelyre. 
D. a tengeren baj éri őket; tengeri rablók 

;zébe kerültek. Berta hazajön ugyan, de 
Fanni megkötözve börtönbe kerül, hói hét 
nap és hét éjjel éhezik, szomjazik. A hitet
len tuniszi királynő (Suszta Etelka) csak 
azon feltétel alatt akarja kiereszteni börtö
néből, ha felhagy Szűz Mária tiszteletéve1. 
De Fanni inkább kész meghalni éhen-szom- 
jan, mintsem, hogy megtagadja a S.üz 
Anyát.

Mig Fanni a sziklabörtönben szenved, 
Berta hazakerülvén, elmondja a grófnőnek, 
hogy leánya hol van. Fióra grófnő elmegy 
a Bőid. Szűz szobrához s Bzivet repeeztö 
hangon kéri a Szüzet, hogy adja vissza 
leányát, különben ő is elveszi a Szűz Anyá
tól addig ölében levő gyermekét, míg ö is 
vissza nem kapja az övét. Az anya és Fanni 
buzgó kérésére a Bo d. Szűz megjelenik 
Fanni börtönében s kúzabaditja öt onnan, 
majd egy csónakon a tengeren át vistza- 
viszi anyjához. Az anya megtalálja a Bőid. 
Szűz szobra mellett leányát, mire Flóra 
grófné is visszaadja a Szűz anyának a kis 
Jizuskát. Ekkor Izabella is elismeri a Bőid. 
Szűz nagy hatalmát s ö is hűséges tiszte
lője lett.

A hatásos szinmüben legbájosabb alak 
volt a szolid arcú Fanni, kit Moravek Mar
gitka oly ügyesen, kedvesen alakított, 
hogy ez a bájos alakítás díszére vált volna 

két, nem tudtam egy pillanatra sem az 
anyám leikébe látni.

Igaz, hogy engem inkább mint jövendő 
tanítónőt érdekelt az anyám lelki világa b 
nem mint szerető gyermekét.

En csak az atyámat szerettem s tőle 
örököltem a vágyat a gazdagság, a pompa 
után.

Atyám egy kis hivatalt viselt, de eb
ből a pénzből soha sem adott az anyám- 
n»i s mi ketten eljártunk színházba, kávé- 
hiizba, kirándulásokra és azzal a szegény 
» :onnyal, ki otthon egyedül, elhagyatva 
d' igozott értünk, nem gondolt egyikünk sem.

Néha Írtam atyám gazdag szüleinek, 
de megtagadtak minden segítséget, engem
• '.ónban készek voltak magukhoz venni, de 
c- k szüleim nélkül. Eu azonban annyira 
b fittem az atyámat, hogy nem tudtam 
tő, megválni.

Pedig nemsokára el kellett válnom az 
édes atyámtól mégis.

Egy reggel úgy találták halva az ágy- , 
bán; a szive ölte meg.

És ebben a nagyon szomorú pillanat- 
1' tudtam meg, hogy volt valaki, aki még 
•okkal jobban szerette az édes atyámat 
mint én, s ez az édes auyám volt.

Istenem, mi volt as én bánatom az ö j 
«-nvedéseihes képest. A hosszú éveken

egy hivatásos izinésznönek is. Nagyon édes 
vo.t minden mozdulata, éneke ; bámultuk a 
nehéz és hosszú szerep miuden részének 
bámua'os kidolgozását, a lelki szenvedés- 
T i./" ‘‘roon val0 bü ’>••«»* ükröztetését. 
A két anya, valamint a Szűz Mária (Frsn- 
ciecy Irma) s a többi szereplők alakítása 
IS mind nagyon sikerült.

A színpadi dekorátiók nagyszerűen il
lettek az egyes jelenetekhez s mind hallom, 
ezek is a kedves irg. nővérek kézi ügyes
ségét s ügybuzgamát dicsérik.

Szóval a lévai női Mária Kongr. mű
ködése eredményes és áldásos a gimnazis
ták körében meglevő tiu kongregátióéval 
együtt. Vajba minél előbb e.jönne már az 
az ,'db> bogy ugyanezt elmondhatnánk a 
férfi, úri congregátióról is I De hol van 
még a te országod ? 1

B. J.

Különfélék.
— Barsvármegye közigazgatási 

bizottsága május 13.-án tartotta havi 
rended ülését. A*  aijttpáni jelentés szerint 
a főlapén Dr. Kürthy Kálmán oki. ügyvédet 
t. b. tiszti aiügyébznek nevezte ki és a 
vármegye tiszti főügyésze mellé Osztotta be. 
A garamszöllösi anyakönyvi kerületben 
Blieszner Ferenc jcgyzösegtd teljes hatás
körrel az aiyaköüyv vezetésével bízatott 
meg. A jelentes megemlékezik Faith Mátyás 
körmöcbányai allami föreáliskolai igazgató
ról, kit a király a Ferencz József rend lo- 
vagkeresztjévei tüntetett ki, Benkovits 
János adóhivatali penztárnok rói, ki föpenz- 
tárnoki címet kapott és Laukota Vilmosról, 
Schiff Mórról, kik gazdasági munkásságuk 
elismeréséül az arany érdemkereszttel tün
tettek ki. A pozsonyi csendörkerüteti pa
rancsnok által a csendőrök működéséről 
szerkesztett kimutatás szerint az elmúlt 
hónapban előfordult 3 hatóság e leni erő
szak, 1 magánosok ellen való erőszak, 5 
rágalmazás és becsületsértés, 2 emberelet 
ellen va'ó bűntett, 1 párviadal, 12 testi 
sértés, 3 magánlak sertés, 23 lopás, 2 jog
talan elsajátítás, 1 orgazdaság, 1 csalás, 1 
okiratbamisitás, 4 idegen vagyon rongálás, 
9 a kir. járásbíróság és 97 közigazgatási 
hatóság hatáskörébe utalt kihágási eset. A 
vármegye terű étén 13 tüzeset fordult elő. 
A közegészségügyi viszonyok általában job
bak, mint maicius havában. Difteritiszben 
megbetegedett 4, vörbenyben 42, ami leg

ét visszafojtott érzés tört ki belőle hatal
mas erővel.

8 én az atyám halálos ágyánál ismer
tem csak meg az anyámat, az asszonyt, 
aki hosszú évek óta tűrt, szenvedett né- 
mán attól, akit ö úgy szeretett, ■ aki öt 
nem szerelte.

Lehet talán, hogy a nagy, fényes, szür
ke szemek utolsó tekintete is csak gyűlö
letről, megvetésről beszélt neki. És mintha 
a nagy fájdalom kissé közelebb hozott 
volna egymáshoz.

A temetésre eljöttek a nagyszülők is 
s engem ismét el akartak vinni. Én azonban 
büszkén visszautasítottam, ha eddig enged
tek nyomorogni, ne törődjenek velünk ez
után sem. El akartam magammal hitetni, 
hogy az anyám tart vissza, hogy nekem 
kötelességem vele maradni. Pedig csalód
tam önmagámban, csak a büszkeségem tar
tott vissza, de ez sem tartott soká. Hiszen 
az édes atyám nélkül sokkal elviselhetet
lenebbnek tetszett a szegénységünk. Pedig 

anyám mindent elkövetett, hogy egy kis 
kényelmet sz rezzen nekem, s én alig hogy 
megköszöntem azt neki. Nem tudtam vele 
érezni s mindjobban elfogott a vágy a gaz
dagság után és sokszor alig tudtam meg
ütni, hogy m.nden búcsúszó nélkül el ne 
menjek nagyszülőimhez. r.lyt. Wv. 

FAKADÓ SÁMUEL.

inkább a lévai járásban fordult elő. Kanya
róban 145, március hónapból maradt 90, 
meggyógyult 140, meghalt 10. Az aranyos- 
maróti kórházban április havában felvétetett 
22 beteg, meghalt 4. A lévai kórházban 
felvétetett 32 beteg, meghalt 4. A véd- 
himlö oltás több helyen befejezést nyert éa 
most is folyamatban van. Rendkívül nagy 
volt (12) az orvosrendöri hullaszemle ; 2 
akasztás, 1 öngyilkosság fordult elő. 254 
esetben rendőrileg megvizsgálták a bort, 
sört stb. Lefoglalás és elkobzás nem tör
tént. Iskola 254, ovoda 5 esetben lett meg
vizsgálva közegészségi tekinteteiben. Több 
iskolát zsúfoltnak találtak, A málasi ren
detlenség és tisztátalaoság miatt kifogásol- 
tatott. Vágóhidak, vendéglők 179 esetben 
lettek megvizsgálva. — A tanfelügyelő je
lentette, hogy Kovák Endre, Bese János és 
Volt István igazgatótanitókká léptek elő. 
ö maga 9, a segédtanfelügyelő pedig 28 
iskolát látogatott meg. Az árvaszék 8 ren
des, 15 rendkívüli, 3 teljes gyűlést tartott. 
Elintézést nyert ülésben 534, ülésen kívül 
945, összesen 1479 darab. A királyi ügyész 
jelen'i, hogy a fogházban a foglyok száma 
63, a kir. járátb Íróságnál 11. A pénzügy
igazgató a befolyt adókról számolt be. E 
szerint egyenes adóban befolyt 26,371 kor., 
badmentességi adóban 319 kor., bélyeg-, 
jogilletékekbeu 25,257 kor., fogyasztás- és 
italadóban 155,931 kor., tanító nyugdíjban 
3384 kor., o-szágos betegápolási pótadóban 
856 korona. 35 lakház, 91 lakrész ideigle
nes házadómentességben részesült. Az állat
egészségügy az aranyosmaróti, a lévai és 
garamszentkereszti járásban rosszabbodott ; 
a verebélyi és oszlányi járásban kielégítő 
volt. A serlésorbáuc mind sűrűbben jelent
kezett ; 5 községben fordult elő. A hatósági 
állatzár 2 község területé o datott fej, ösz- 
szesen 9 országos vásár volt.

Ec a
név

ebben a fekete aeretbeo nagyon sokak sze
méből fog keserű könnyeket kisajtolni. E 
név viselője volt az, akit mindenek szeret
tek, mert ő is mindenkit szeretett. Most 
meghalt váratlan, rövid szenvedés után, 
java férfikorában. Meghalt, aki annyi jót 
akart és tudott volna is még tenni. Meghalt 
az az ember, aki mindenkivel jót tett eddig 
is, valaki csak hozzá fordult s aki jó maga 
senkitől sem várt, senkitől sem kért soha 
semmit. Meghalt az az ember, akihez sohasem 
fordult a szűkölködő, az elhagyatott anél
kül, bogy meghallgatásra nem talált volna. 
Szive és erszénye egyaránt nyitva állott, ha 
jótékonyságot kellett gyakorolnia. A vigasz 
és a segítség egyaránt készen állott nála 
mindenki számára. Minden nemes, jó ós igaz 
ügy benne buzgó pártfogóját lelte. Az ár
vák szerető, jó édes atyjukat veszítették 
benne. A halál irgalmatlan kaszája ez alka
lommal nagyon sok szivén ütött fájdalmas, 
nehezen gyógyítható Behat. Szerető családja 
a legjobb férjet és rokont siratja az el
hunytban. Az Első magyar Általános Bizto 
aitó Társaság, melynek az elhunyt titkára 
volt, a buzgó tisztviselőt, tisztviselötársai 
szerető főnöküket, A Lévai Nőegylet soha
sem pótolható titkárát, A Stefánia Árvaháa 
kicsi árvái szerető atyjukat, Léva város 
polgárai önzetlen, buzgó, a közügyekben 
fáradhatatlanul küzdő polgártársukat gyá
szolják faragó Sámuelben, kinek a jótékony
ság terén szerzett érdemeit a király 
ő felsége is elismerte, amidőn a Ferencz 
József-rend lovagjává nevezte ki az elhuny
tat. Áldásdús életérö', munkálkodásáról 
lapunk jövő számában fogunk bővebben 
megemlékezni. A család gyászjelentését itt 
közöljük : Özv. Faragó Sámuelné szül. 
Weyszer Angéla úgy maga, valamint Dr. 
Weyszer Karoly és neje szül. Móritz Anna 
és özv. Henyey Elekné szü1. Weyszer Sa
rolta, Gogola József és neje szül. Faragó 
Berta, Ló.ertb József és neje szül. Kulcsár 
Margit és az összes rokonok nevében fáj
dalomtól megtört saivvel tudatják, hogy a 
legjobb férj, testvér, sógor és rokon Faragó 
Sámuel, aa E ső Magyar Általános Biztosító 
Társaság titkáia, a Ferencz József-rend 
lovagja stb. 1912, évi május hó 17.-én 
délután fél 4 órakor, 52 éves korában, rö
vid szenvedés után az Úrban elhunyt. A 
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megboldogult hült tetemeit 1912. évi május 
hó 19. én délután fél 4 órakor a róm. katb. 
vallás szertartása tzerint fogjuk a gyász- 
háaból a róm. katb. temetőbe örök nyuga
lomra helyezni. Az engesztelő szent mise
áldozat folyó hó 20.-án reggel fél 8 órakor 
fog lelki üdvéért a Mindenhatónak bemu
tattam,. Léva, 1912. évi május hó 17.-én. 
Áldás és béke lengjen drága porai lelett I
— Gyászjelentést adtak ki még az Első 
Magyar Általános Biztositó Társaság lévai 
föügy nökeégének tisztviselői, A Ntefánia- 
Árvaházat fenntartó Lévai Nőegylet, a 
Lévai Takarék- és Hitelintézet és a Nyitrai 
és Társa részvénytársaság. — A kegyelet 
angyala virrasszon porsi felett I

—- A Felvidéki Magyar írók és 
Újságírók stövetaégének választmánya 1912. 
május 16. napján tartotta első ülését Buda
pesten az Otthon írók és újságírók köre 
helyiségében Clair Vilmos elnöklete alatt,
melyen megjelentek Szabolcs Ferenc, lellóry
Uyuls, Tokay Fagy Lajos, Várady üéza,
Komoróczy Miklós, Dugovich Titusz, Szontagli 
Almos, Qelenczey Miháltz János, Steier
Lajos, dr. Znamenák István és dr. Ktrsék 
János, Ellök az előterjesztésében részvéttel 
jelenti, hogy Boldis Ignác kereskedelmi 
iskolai igazgató választmányi tag elhalt. A 
választmány részvétét jegyzőkönyvbe ik
tatni rendelte. Ezután bemutatták és kihir
dették a jóváhagyott alapszabályokat. Fel
vettek szigorú cenzúra után 179 tagot. 
Barsvármegyéből felvétettek : Holló Sándor, 
dr. Karafiáth Márius, Jaross Ferenc, Köves- 
kuli Jenő, Birtlia József, burkai né Bipozs 
Erzsi, Deák Adolf, dr. Kersék János, Svarba 
József, Svarba István, Tóth István, Lukács 
Gyula, Adamcsik István, Szobolovszky István, 
Vity Ferenc, dr. Znamenák Istvár, Ra/czy 

Géza, dr. Silberfeld Jakab, Fataynó Farkas 
Gizi, Véyh István, Kántor István, Frdödi 
Mihály, ifj. Kölcsey Rudolf, dr. Demény 
Gyula, dr. Lüley György és Katona Imre. 
Megállapították a szövetség munkapro- 
grammját. Elhatározták, hogy Madách Imre, 
Griinwald Béla, Reviczky Gyula írók emlé
két szoborral lógják megörökíteni s részt- 
veiznek testületileg Csenyery Gusztáv író 
ötvenéves Írói működésének megünneplésé
ben. A gyűlés végeztével a tagok barátsá
gos ebédre gyűltek össze a Metropolebsn.

— Hangverseny a Tanítók Haza 
javára. Minél inkább közeledik június 
elseje, a Tanítók Háza javára rendezendő 
hangverseny határnapja, — úgy a városban, 
miut a vidéken annál jobban fokozódik a 
közönség meleg érdeklődése a hangverseny 
iránt, amely bizonyára a legszebb erkölcsi 
és anyagi sikerrel lógja jutalmazni a ren
dezőség kitartó buzgalmát. A meghívók 
szétküldése már folyamatban van. A rende
zőség ezúton is telkén azokat, akta esetleg 
elnézésből meghívót nem kapnának és arra 
igényt tartanak, sz.veskedjenek a meghívó 
iránt Jaross Ferenc igazgatótanitóhoz, a 
rendező bizottság egyik elnökéhez fordulni. 
▲ csinos és jó ízlésre valló meghívónak 
műsorát lapunk jövő szamában köiöljüa.

— Tisztviselői kongresszus. Az 
állami tisztviselők oiszagos egyesülete által 
folyó hó 19,-ére Buaapeslre összehívott 
kongresszuson a helyi kör képviseletében 
Holló Sándor elnök, Bódoyh Lajos, Köveskuti 
Jenő és dr. Heinrich Győző választmányi, 
továbbá Madarász Ödön és Demóny Árpád 
köri tagok jelennek meg.

— Gyászlllr. Mély részvéttel közöljük 
a szomorú hirt, hogy Sármir János, caejköi 
plébános folyó évi május hó 16.-án, hosszú 
betegségének példás türelemmel való eivise 
lesével, — életének 6j.-ik, áldozópapaágának 
40,-ik evében elhunyt. Halálát őszintén gyá
szolók rokonai, barátai, ismerősei a kivált 
hívei, akik boidogultban jólelkű és buzgó 
lelkipásztorukat vesztették e . Hült tetemen 
e hó 18.-án reggel 9 órakor a csejkői te
metőben helyeztek örök nyugalomra. A 
lévai alesperesi kerü et r. kath. papsága 
külön gyászjelentésben ád kifejezést a bol
dogult elhunyta felett érzett fajdalmának.
— Béke porain I

— Kirándulás Nagysallóba. A 
főgimnázium tanulói e hó 14.-én, a déli 
vonattal - Bartos József, Dávid László és 
Stoll Füiöp tanárok vezetése mellett __

Nagysallóba kirándulást rendeztek. A köz
ségbe érve, kivonultak a honvédemlékhez, 
amelynél lelkes ünnepséget rögtönöztek. A 
százra menő tanuló ifjúság először a him
nuszt énekelte, amely után Dávid László 
tanár hazafias érzéstől áthatott, szép be
szédet intézett a tanulókhoz. Janson Jenő
V. o. t. a Talpra magyart szavalta e>. Majd 
Stoll Füiöp tanár nagy lelkesedéssel vázolta 
sz 1848—49.-iki d.csö eseményeket, kűö- 
nős figyelmet fordítva a diadalmasan meg
vívott nagysallói csatára. Végül a tanulók 
a szózatot énekelték. A kedves ünnepség 
után meglátogatván még a ref. temetőben 
nyugvó honvedek sirjat, a vonat indulásáig 
ozsonnával és vidám játékkal töltöttek a 
hátralevő időt a tanulók, a*ik este a hét 
órai vonattal egy kellemes és tanulságos 
kirándulás emlékeivel szivükben tértek 
haza.

— Szanatóriumi közgyűlés. Az 
Auguszta kir. hercegnő és József kir. her
ceg védnöksége alatt á'jó József kir, herceg 
Nzanatórium-egyeiület — mint ezt már 
lapunkban említettük — ez évi közgyűlé
sét június hó 9.-én Budapesten tartja. A 
Szanatórium-egyesület lévai fiókjának elnöke, 
dr. Frommer Igni o ez utón is felhivja a 
helyi fiók tag|ait, bogy a közgyűlésen való 
részvételi szándékukat nála sürgősen jelent
sék be, hogy az egyesület központi irodá
jában a feléru vasúti jegyes váltásához 
tzolgáió igazolványokról a kellő időben 
gondoskodbassék.

- Zászloszentelés és kongregáció
felvétel. Kői möcbár yának a múlt vasár
napon igen kedves ünnepélye volt. Llr 
Radnay Farkas megyés püspök személyes 
jelenlétével kitünietie a varost s elsősorban 
az oltani reáltakolaban es polgári leányis
kolában megalakult kongregációt. A püs
pököt kíséretével együtt a város polgár
mestere fogadta. Tíz órakor délelőtt meg
kezdődött az istentisztelet. Mise után a 
püspök kiváló szónoki előadással' szent 
beszedet mondóit. Utána zászlÓBzentelés es 
felvétel volt a fíúkougregátióba. Majd az ő 
tiszteletére rendezeti ebéd a plébánián s 
d. u. báromkor ismét felvétel a leány kong
regációba. Az ünnepély a szeretet és a 
■elit emelkedettség ünnepe volt, melyeu a 
felveendők mellett ott állottak megbatotian 
a szülök és az egesz tanári testület, élükön 
a főigazgatóval.

— Gyógyszerészek gyűlése. A 
magy ai országi gy ogyszerezz egyesület VIl.-ik 
járása folyó bó 22,-eu, délután 4 órakor, 
Léván Medveczky Nándornak, a járás igaz
gatójának elnöklete alatt gyűlést tart, amely
nek tárgysorozata a következő; 1. A he
lyettes igazgatói állásnak lemondás folytam 
betöltése. 2. A monarchia két államában 
nyert gyógyszerészi oklevelek kérdésé. 3. 
A gyógyszerészi kiképzés reformjából ki
folyó teendők megállapítása. 4. A droguista 
ügy rendezese. 5. A gyógyszerészi hitel
viszonyok kérdésé, b. Esetleges indítványok.

— Kitüntetett középiskolai igaz 
gáté. Faith Mátyás, a körmocoauyai törési 
iskolának sok ev óta lelkes odaadással 
működő igazgatója, kiváló működésének 
elismeréséül Ö-telsegetől a F<rencz Józset- 
rend lovagjává lett kinevezve. A lovagrend 
keresztjét e hó 15.-én d. u. adta át neki 
meleg szavak kíséretében a megye alispánja, 
Jurkovich Emil főigazgató, Werner ország
gyűlési képviselő, Tomcsúnyí kir. tanfelü
gyelő és a város nagyszámú közönségének 
jeleniéteben. A megható üunepé.y után este 
8 órakor nagy taraasvacsora volt a Naarvas- 
Bsálló termebeu az ünnepelt igazgató tisz
teletére. A telköszöutök sorát az alispán 
nyitotta meg ö felségere ürítve poharát. A 
többi felköszöntés javarészt az ünnepednek 
Bzólt, aki a tanügynek szentelt működésével 
<s az ifjúságnak rendületlen hazafias irányú 
nevelésével köztiszteletet és elismerést vi- 
vott ki magának,

— Jubilárls közgyűlés. A Barsme- 
gyei Általános Tanító-egyesület folyó évi 
június hó l. én, Léván a városháza nagy
termében negyedszázados fennállásának év
fordulója alkalmából jubiláns közgyűlést 
tait melynek tárgysorozata a következő • 
Kérdés közgyűlés, kezdete 9 órakor 1’ 
Elnöki megnyitó ; előterjesztések. 2. Titkári’ 

pénztárnoki jelentés, az 1913—14. évi 
költségvetés élőt- rjesztése, a számvizigá.ó 
bízót'ság jelentése, ezek felett határozat 
hozatal. 8. A testi nevelésről felolvasát t tart ; 
Dr. Karafiáth Márius tb. megyei főorvos
4 A „Tanítók Háza“ gondnokának s orvo
sának megválni z ása. 5. A jövő közgyűlés 
kijelölése. Díszközgyűlés kezdete 11 ón
kor. 1. Hymnus. Éneklik a képezdei ifjúság 
és a jelenlevők. 2. Ünnepi beszéd s ennek 
keretében inditvány Kuliszeky Ernő hont 
vármegyei kir. tanfelügyelőnek — mint az 
egyesület megalapítójának — disztaggn 
választása iránt. Tartja : Véyh István, egye 
sületi einök. 3. Üdvözlések. 4. Az egyesülei 
25 éves története. Irta s felolvassa : Mozsáry 
János, egyesületi alelnök. 5. Alkalmi óda 
Irta s szavalja: Tóth István. 6. Szózat 
Éneklik a képezdei ifjúság és a jelenlevők. 
— A közgyűlés napja egyúttal találkozóin 
lesz a lévai áll. tanítóképzőben 1879—80 
tanév végén oklevelet nyert iskolatársak 
nak. Deli 1 órakor táreaBebed a „Város* 
Vigadó* színháztermében. — Egy teríték 
ára borral együtt 1 5 korona. A társasebé
den résztvenm óhajtók tisztelettel felkéret
nek, hogy jelentkezésüket — legkésőbb 
május bó 28.-ig — az egyesület titkárához 
(ö'ds Simon tanító, Léva) beküldeni szíves
kedjenek,

— A zárdái ünnepély meglelnél 
lése. Az irgalmas nővérek intézetében f. 
bó 16.-án fényes sikerrel megtartott ünne
pélyt, — tekintettel azon körülményre, bogy 
a nagy látogatottság miatt igen sokan nem 
is juthattak be a terembe, — ma deiutáu
5 órakor — a közönségnek határozottan 
kifejezett óhajtására — teljes műsorával 
meg fogják ismételni.

— Iskolaszókl tagok választásit 
A lévai róm. katb. iskolaszék tagjainak 
bárom évre szóló mandátuma lejárván, az 
uj iskolaszék választása folyó bó 15.-én 
ejtetett meg. A választás eredménye tövet 
kezö : rendes tagok : Bódogh Lajos, Bor
os-nyi Győző, Űsernák Izidor, ifj. Klain 
Ödön, dr. Kiuoskó Béla, Köveskuti Jenő, 
Kreskó Nándor, ifj. Lakner László, Presz- 
lolánszky Béla, Racz János, Tokody Imre, 
Tóth Sándor fögimn. igazgató. — Póttagok. 
Thurócay János, Agárdy Nándor es Feli 
István.

— A rendőrség államosítása. A 
rendőrségnek újabban oly tüiün hangozta 
lőtt államoiitása hosszú időre lekerül a 
napirendről, mert az államosításnak — a 
kormány véleménye szerint, leküzdhetetlen 
pénzügyi akadályai vannak. Ügy halljuk, 
bogy az államosítás helyett az állam csak 
nehány nagyobb városnak a rendőrségét 
veszi at.

— Találkozás 32 év után. A Bars- 
megyei Általános Tanitó-egyesület folyó évi 
jumus hó 1.-én, Léván tartja 25 éves jubi 
lária közgyűlését, amelynek fényét emein 
fogja atou tanítóknak összejövetele, ak 
1879j80.-ban Léván az állami tanítóképzőbe 
nyerték el oklevelüket. A találkozóra nézv 
Mozsáry János, az aranyosmaróti áll. isk. 
igazgatója, már megtette a szükséges inté. 
kedéseket s lapunk utján is arra ken 
iskolatársait, hogy a találkozón mindnyájan 
vegyenek reszt.

— Lódljazás Budapesten- Hudn 
pesten az idei lódijazáson vármegyénk föld 
birtokosai közül is többen vettek rész 
lovaikkal és kitüntetésben is részesültek 
Még pedig : Kosztolányi István földbirtoké 
négyes fogatával az állami első dijat, ég 
kétezer koronás ezüst serleget nyerte meg 
lovag Schoeller Gusztáv négyesével a fővé 
ros első diját, Döry Béla seitvagyarma 
földbirtokos ped*g kettős fogatával dis 
oklevelet nyert.

— Veszedelmes villámcsapás. Mu 
vasárnapról hétfőre virradó éjszakán történ , 
hogy az átvonuló zivatar alkalmával Ga 
ramszentkereazt szomszédságában fekv 
Kislócsa községnek az egyik házába be 
csapott a villám a a szalmával fedett háza 
elgyujtotta. A tűs tovább terjedését azoo- 
»n sikerült a tűzoltóságnak megakada- 
yozni s igy * legnagyobbrészt szalmafede 

házakból álló falu mégis kikerülhette a 
nagyobb tüzveszedelmet. A riadalom azon
ban igy is igen nagy volt.
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— Országos céllövő verseny Esz- 
ergombtui. Mozgalmas napok színhelye 
esz Esztergom folyó év május 22—25.-ig, 
Helyeken a Magyar Olympj.i Bizottság 
JAtuf főhrrceg fővédősége aiatt ott az első 

rszágos céllövö versenyt renderi. A ver- 
ny legjobb lövői a f. évben Stcci hóimban 
rtandó nemzetközi olympiai versenyeken 
részt fognak venni. A versenylapokon 

-ztergombau különféle ünnepségeket is 
ndeznek. 23.-án este 9 órakor toronyze- 

ivei felváltott nagy tűzijáték látható a 
-fokon. 24.-én este a Petőfi-társaság tag
nak közreműködésével nagyszabású hang- 
reeny lesz a „Fürdö-Bzálloda" nagytermé- 
d. Utána ugyanott a lövészek táticvi- 
ma az esztergomi hölgyek tiszteletére. 

;i.).-én a verseny befejezése után záróünne- 
y és dijak kiosztása a vármegyeház 
/.termében, amelyen előre láthatólag az 
.ágos verseny fövédöje oőzse/ főhtrcey 

ielen lesz. Az országos verseny napjain 
oda érkező lövészek és vendégek Esz- 

. gom összes nevezetességeit akadálytalanul 
megtekinthetik.

— A fagyos szentek. Rettegve vár 
tus a fagyos szenteket, mert Sinus azok 
i apjaira igen zord időt, havat, sőt fagyott 
is jósolt. Jóslata azonban a gazdák legna
gyobb örömére nem vált be. Vasárnap, 
hétfőn és kedden, a fagyos szentek napjain, 
e.iövel vegyes enyhe, tavaszi idő volt, amely 
a növényzetre igen jótékony hatást gyako
rolt. Még hátra van Orbán. Hisszük, bogy 
ez sem hoz veszedelmet a szépen fejlődő 
véleményekre.

— Táncmulatság. A zsarnócai poi 
gáti iljuság 1912. évi május hó 26.-án, a 
Ka diovits-téls vendéglő kertheiyiségeben, 
áugnzó megnyitással és aijkuglizással egy
bekötött táncmuiatságot rendez. Belépti-díj: 
Személyjegy 1 kor. 20 fül. -- Családjegy
3 korona. Kezdete d. u. 3 órakor a hug
imé helyiségében, este a táncteremben.

— Jóváhagyott alapszabályok. A 
m. kir. belügyminiszter az arányosmaróli 
izraelita ifjúsági egyesület alapszabályait 
jóváhagyta.

— TanfelQgyelÖBéghez rendelt 
tanító. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Katona Ferenc aranyosmaróti állami 
elemi iskolai tanítót a baisvarmegyei kir. 
tanfelügyelöséghes szolgálattelelre rendelte.

— Katonai lóvásár Nagysallóban. 
A Budapesten állomásozó 1. számú lóavató 
bizottság folyó évi június bó 4.-er, délelőtt 
7,11 órakor Nagysallóban katonai lóvásárt 
fog tartani és ezen alkalommal soroz : 3 
eves csikókat a cs. kir. csikótelep részére.
4 os 7 év között levő remondákat es ágyús 
lovakat.

Orgon a-hangverseny. Kt aradi 
minoriták templomában május 6.-án délután 
a maga nemében páratlan hangversenyoen 
volt része az aradi intelligens, zeneértő 
közönségnek, ixhmidhtuer Lajos világhírű 
magyar orgonamüvész avatta te- bámulatos 
játékával az uj orgonát, mely va-ódi mes- 
termü, Bach, Trescolaldi, Reger, Üuilmout, 
Bő-inét, Widor, Charles művei lelket, testet 
ölto-tek a mester ujjal aiatt. Az uj orgona 
liiejer Ottó cir. és kir. udvari szállító, 
buóapesti gyáros müve. A remek és modern 
pne- aiatikus orgonamü három manuel, 40 
Bnóló és 24 mellékváitozalu, a modern or- 
go . .építészet tökéletes alkotása

Csak Mauthner-féle magvakat 
Vb- lóinak helyesen gondolkodó, számító 
8* *11 'iák és kertészek még akkor is, ha 
mscijk olcsóbbak volnának, mert tapaszta
la-1-ói tudják, hogy ez csakis a magvak 
rovására és a vevők tárára lehetséges.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
ápoltat Nyitrai és Társa r. t. könyvkeres 
kedésében Léván megrendelni, megkíméli
* postai beküldési költséget.

Közönség köréből.
Értesítés.

A Barsmegyei Általános Tanitó-egyeeü*
• »et elnöksége értesíti az érdekelteket, hogy 

a Léván felállított Tanítók Háza az 1912__
13 tanévre f. évi szept. hó Lén megnyílik. 

Az internátusba első sorban olyan kö
zépiskolái tanulók vétetnek fel, akiknek 
atyja Barsvármegye területén levő tanító 
és az egyesületnek rendes tagja : másodsor
ban a nem tagok fiai. Amennyiben a kitű
zött határidő alatta létszám be nem telnék, 
felvéte re számíthatnak a nem tanítók gyer
mekei is, A felvétel irái t való jelentkezé
sek f. évi július hó lö4g Végh István egye
sületi elnöfthöí, Vámosiadányba küldendők.

Az egyesület tagja fiának teljes ellátá
sáért havonkint 32, azonkívül tgy évre 10 
korona felvetüli és orvosi gy ügykezelési 
dijat fizet, ALi nem tagja az egyesületnek, 
vagy nem tani'ó, annak fia után az e'látá- 
sért egy hónapra 45 korona és egy évre 
15 korona felvé e;i, illetőleg orvosi gyógy
kezelési dij fizetendő.

Az internátus, melyben a tanulók pe
dagógus gondozása alatt szeretetteljes neve
lésben és felügyeletben fognak részt sülni,— 
a modern követelményeknek megfele öen 
villanyvilágítással, fürdőszobával stb. vanbe- 
rendezve.

Nyilvános köszönet.
A Barsmegyei Népbank R. T. Lévai 

Telepe által a Lévai Izr. Nfegyletnek ke
gyesen adományozót 50 koronáért fogadja 
nevezett intézet tekintetes Igazgatósága az 
egyesület leghálásabb köszönetét.

Deák Adolf Dr. Frommer Ignáczné 
titkár. elnök.

Köszönetnyilvánítás
A helybeli főgimnázium Segítő Egyesü

lete részére a Lévai Takarékpénztár 100 
K-t, a Lévai Takarék- és Hitelintézet 50 
K-t s a Bárt megyei Népbank 50 K-t ado
mányozott, amely kegyes adományokért 
hálás tösfönetet mond az

igazgatóság.

Köszönetnyilvánítás-
A Barsmegyei Népbank igazgatósága 

50 koronát adományozott a lévai szanató
riumi fiók tüdöbeteggondozó intézetének. 
Fogadják a nemes adakazók, szegénysorsú 
tüdőbetegeink nevében is, hálás kösaönetüuk 
nyilvánítását.

Léva, 1912. évi május hó 13.-án.

Árvay József Dr. Frommer Ignác 
péuztárnok. ügyvezetö^elnök, a tüdőbeteg

gond, intézet vezető orvosa.

Nyilvános köszönet.
A Barsmegyei Népbank r. t. Igazga

tósága ez évben is 25 koronát adományo
zott a lévai áll. tanitóképző-intézet Ifjúsági 
Segélyegyesüietének. Fogadja e nemes ado
mányáért ez utón is az int. igazgatóságénak 
hálás köszönetét.

Tanügy.
Az 1911—12. tanévi vizsgálatok sor

rendje a lévai áll. tanítóképző 
intézetben.

Május hó 18-án a IV. éves növeudékek 
hittauvizsgála'a 9—10-ig.

Május hó 21—22-én . IV. éves növen
dékek Írásbeli osztáiyképesitö vizsgálat*.

Május hó 24—25-éu a IV. éves növen
dékek szóbeli-, osztály- és oaztólyképesitö 
viszgálata. A ÍV. éves magántanulók gya
korlati vizsgálata, I—III. éveseknek szü-iet.

Junius hó 1-én Írásbeli képesítő vizs
gálat, I—III. éveseknek rendes tanítás.

Junius hó 5-én gyakorló-isk. magán
vizsgálat d. u. 2 órakor.

Junius hó 7-én d. u. 6—6-ig tanács- 
kozmány a képesítő Írásbeli dolgozatok 
felett. Rendes tanítási nap.

Junius hó 11 én Te Deum; hittan
vizsgálat, mindegyik felekezet részéről, 
8— 10-ig a gyakorló-iskolában, 10—12 és 
d. u. 2—4-ig a tanítóképzőben. A gyakorló- 
ieko'ai növeudékek rendszeresen tovább jár
nak, amíg bizonyítványaikat ki uem kapják. 
D. u. tanárszéki gyűlés a képzö-intézeti 
növendékek előzetes osztályozása felett.

Junias hó 15-én 8 órakor osztályvizs- 
gálat a tanítóképző I. évfolyamában. (Síü- 
net.) Vizsgálat után osztályozó gyűlés. D.
u. 2 órakor a gazdasági ismétlő iskola vizs
gálata ; 5 órakor I—IV. évfolyamnak torua- 
vizrg lata.

Junius hó 17-én osztály és osztályké- 
pesitö vizsgálat a tkpaő II. évfolyamában. 
(Szünet.) Vizsga után osztályozó gyűlés.

Junius hó 18-án a III. évfolyam osztály 
és osztályképesitö vizsgálata; a III—IV. 
éves magántanulók próbatanitása.

Junius bó 19-én 8—12-ig gyak. iskola 
vizsgálata.

Junius hó 20-án d. u. 5 órakor tanké- 
peitö előértekezlet.

Junius bó 21-én kezdődnek a tanké- 
pesitö vizsgálatok a hittanvizegálattal. A 
többi tárgyakra nézve a jelentkezőket cso
portokba osztja a vizsgáló bizottság; na
ponkint egy csoport teszi le a képesítő 
vizsgálatot.

Junius hó 25-én d. u. 2 órakor kántori 
vizsgálatok.

Junius hó 26-án d. e. az oklevelek ki*  
osztása és tanári záróértekezlet.

Léva, 1912. május 11-én.
Köveskutl Jenő,
áll. tkp. int, igazgató*

Az anyakönyvi hivatal bejegyzést
1912. évi máj. hó 12-től 1913. évi máj. hó 19-ig

Születés.

A szülői neie
M

-is A gyermek 
neve

Hindi János Harmadi Mária fiú István
Slyevjár Bálint Komolya J. fiú Bálint
Plsnder Jozefiu leány Mária, Éva

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neie Vallása

Varga András Gál Julianna •ef.

Halálozás.

Az elhunyt neie Kora A halál oka

Ifj. Jauro János 
Mészáros Anna 
ifj. Kerepesi Sándor 
özv. Valasik Mibályné 
Faragó Sámuel

27 éves
6 éves

1 hó
82 éves
60 éves

girinc agyoureucs 
Vörheny 

Hörghurut
Agg. végkiuierül. 
Tüdőér eldugulás

Szerkesztői üzenet.
P. Au. Garanrudnó. Az értesítést köszönettel 

vettük ; de helyszűke miatt csak a jövő számban hoz*  
zuk. — K. Gy. Körmöozbánya. As érdekes hírek 
egyikének közlését kénytelenek voltunk egy hétre 
elodázui. — V. F. KorBöoz bánya. A szép és tarul*  
más cikkeket köszönjük. Egyenkint nozni fogjuk. Szívé*  
lyes üdvözlet.
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Lévai piaciárak
HoTatveaetö -. Dr. Horváth Gyula r.udőrkap’tán'.

Búza zn.-mízeánként 21 kor. — fill.— 
21 kor 80 Kétszeres 18 kor. — fill. 19 ' 
kor. — fül. — Róza 19 kor. 60 fill. 19 kor. | 
80 m Árpa 18 kor. 20 fill. 18 kor. 40 fill. 
Zab 20 Kor. — fill. 21 kor. — fii'. 
Kukorica 19 kor. 20 fill. 19 kor. 80 fill. i 
— Leocee 44 kor. — fill. kor. 45 — fill. — 
Bab 31 kor. 20 fill. 32 kor. — fill. — 
Kö'es 13 kor. - fill. 14 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here természettől arankamentes 175 — 185 
Vörös lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy arankán 150-160 Luczerna 
természettől ar-ukaraenies 130—138 Lu- 
caerna, világos szemű aráukás 110—120

Nyilttér.

'jf Védjegy: „Horgony". -W

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

pótleka 
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb hedörzsölésnok bizonyu’t 
köszvénynél, osuznál és meghűléseknél.

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

gyógyszerésznél, Budapest.
01 Rlcbter iftinartin u ..Árny imzliilíz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

KNAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

Telefon szám : 33. . LÉVÁN. _ Telefon siám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű, gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek:

Világhírű „BAPID“ lánoxos kutak. „Alfa Separator“ tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmány kamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Sohranta-téle gőzcséplő készletek. Qanz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

0 
$

JWsUlni óhajt •"lS.í'.”úZ 
földmives gazda, akinek 25000 K. értékű 
vagyona van, oly házastársat keres, kinek 
hasonló hozománya lenne. — Ajánlatok 
„Nemesség* jeligére Léva poBte reatante 

küldendők.

*231411912. tlkvi szám.

Hirdetmény.
Garamkeazi kézség telekkönyve a közös legelő 

egy részének felosztása következtében átalakíttatott 
és ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, 
amelyekr az 1886. évi 29. t. cz. és az 1889. évi 38. 
t. cz. és az 1891. évi XVI. t. cz. cikkek a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik és az 
1892. évi XXIX. t. cikkben szabályozott eljárás a 
telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganatosíttatott.

Ez avval a felhívással tétetik közsé:
1. Hogy mindazok, kik az 1886. évi XXIX. t. c. 

16. és 17. §§-ai alapján ide értve e §§-oknak az 1889 
évi XXXVJII. t. c. 6. és 6. §-ábau és az 1891. évi 
XVI. t. ez. lő §-a, pontjában foglalt kiegészítéseit is, 
valamint az 1889. évi XXXVIII. t. cz. 7. Jj. és az
1891. évi XVI. t. cz. lő- $. b. pontja alapján eszkö
zölt bejegyzések, vagy az 1886. évi XXIX. t. cz. 32. 

alapján t >rtéut törlések érvénytelenségét kimutathat
ják evegböl törlési keresetüket hat hónap alatt vagyis 
1912. évi november hó 20. napjáig bezárólag a telek
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ez a meguem- 
hosszabbitható zaroshatáridő eltelte után indított tör
lési kereset annak a harmadik személynek, aki idő
közben nyilváukönyvi jogot szerzett hátrányára nem 
szolgálhat. .

2. Hogy mindazok, akik az 1886, évi XXIX. t. 
cz 16 és 18. §§-airak eset iben ideértve az utóbbi 
Ö-nak az 1889. évi XXXVIII. t. cz. 5. 6. faiban 
foglalt kiegészítését is a tényleges birtokos tulajdon
jogának bejegyzése ellenében ellentmondással éini 
kivannak írásbeli elleutmoudásukat bat hónap alatt 
vagyis 1912. évi november hó 20. napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő eltelte utáu ellent
mondásuk többé figyelembe véteni nem iog.

3. Hogy mindazok akik a telekkönyv átalakítása 
tárgyabau tett intézkedések által nemkülönben azok 
akik az 1 és két pontban körülírt eseteken kívül az
1892. évi XXIX. t. cz. szerinti eljárás és ennek folya
mán történt bejegyzések által e őbb nyert jogaikat 
bármely irányban sértve vélik ideértve azokat is, kik 
a tulajdonjog aranyának az 1889 évi XXXVIII. t. cs. 
16 §-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják 
e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényeiket 
a telekkttuyvi hatósághoz hal hónap alatt vagyis 
1912 évi november hó 20. napjáig bezárólag nyújtsák 
be. mert ezen meg u» in hosszabbítható záros határidő 
eltelte utáu az átalakításkor közbejött tévts beveze
tésből származó bárminemű igényeket jóhiszemű har
mad k személyek irányában többé nem érvényesít
hetik, az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes utjáu és csak az idökösben uyilvánköuyvi 
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme 
uélkül támadhatják oi;g.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, kik a 
hitelesítő bizottságnak eredeti oktrMtokat adak át, 
hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egysztrü má
solatokat is csatoltak vagy ilyeueket pótlólag benyujta 
nak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

Kelt Léván, a k’r járásbíróság miut telekönyvi 
hatóságnál 1912. évi május hó 10 napjau Pogáuy s, k. 
járásbiró.

a kiadmány hiteléül.

Dodek
ki.*, tlkvezető.

0

0
0

A borfogyasztó közönség 
—■ figyelmébe. =

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
- házhoz szállítva. =

Börzsönyi zöld, fehér literenként 80 fii. 
Balatonmelléki , . BIO „
Neszmelyi Ö vörös „ 110 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Tsleforon is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikő József
városi fogadó.

A TTn-ngária Általános 
Biztosító részv.társaság 
esztergomi vezérügynőksége 

az esztergomi Takarékpénztár 
Részvénytársaságnál keres ügyes 
s a szakmában lehetőleg már jártat 

tekintélyes úriembert 

a líiai Mniölstí 
vezetésére, ki a városban, esetleg a 
környéken is nagy ismeretséggel bír 
s népszerűségnek örvend. Ajánlató: 
fenti vezérügynökséghez Esztergomba 

küldendők.

T h omassalakot
őszi és tavaszi szállításra kilóperce: 
tenként 38 fillérért bérmentvi 
bármely állomásra, úgyszintén super 
fosfát. kálisó, kairit és egyéb 
műtrágya féléket a legjutány 

sabban ajánl

Beroeller Márton Ipolysa 
(Ingyen vegyelemezés.)

Tánctanitási = 
--------- értesítés :

Léva város és vidéke nagyrabe 
csült közönségét tisztelettel értesí
tem, bogy 1912. évi julius bó 
1-én a Városi Szálló dísztermében 

tánckurzust nyitói
Beiratkozások Junius 24-től a disz
terem melletti irodában. Az összes 
divatos szalon és látványos tán
cok tanítása !

Boston ! Two step ! Úri tár
saságok részére külön zártkörű 
Boston és Two step kurzus 1 

Kéretik a beiratkozásokat a tan. 
lyam megkezdése előtt eszközölni. Gy 
mek kurzus! Deák kurzus! Felnőtt < 
esti kurzusa !

Szives pártfogást kér

KREUTZ GYULA 
több fővárosi leányiskola tánctanára 

FövSrul tanintézet : Vili. Kemény Ziljmond «• 12.
5
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Magyarázat
arról, hogy miért éppen a 
SCHICHT-„SZARVAS* MOSÓ
SZAPPANNAL lehet a követ
kező mosási eljárásnál a leg

jobb eredményt elérni:
1. A SCHICHT-,SZARVAS* 

MOSÓSZAPPAN az összes 
szappanok között a legjobb.

2. Kiadóssága folytán a leg
olcsóbb is egyúttal.

3. Tiszta voltáért 25.000 
koronával szavatolnak

4. Rendkívül enyhe és kon 
zerválja a szöveteket.

5. Mert ezen szappan maga 
is könnyen oldódik, tehát a 
szennyet is könnyen feloldja.

6. Hideg vízben is nagy
szerűen lehet vele mosni és 
meggátolja a szövetek szétesé
sét és összemenését.

7. A SCHICHT-,,SZARVAS" 
MOSÓSZAPPANNAL való egy
szeri átsimitás megfelel más 
szappannal való 3—4-szeri át 
simításnak.

8. A SCHICHT-,SZARVAS" 
MOSÓSZAPPAN használata ál
lal időt, fáradtságot és pénzt 
takaríthatunk meg

9. Fehéríti a ruhát és felesle
gessé teszi a naponi fehérítést.

10. Készítési módja egészen 
különleges és erre a célra 
csakis a legjobb nyersanyagok 
használtatnak fel.

11. Gyártásánál évtizedek 
tapasztalatait használják fel.

12. Ezen szappan tökéletesí
tésén folytonosan dolgoznak és 
e célból minden találmányt fel
használnak.

Mindez az ,,ASSZONYDICSÉRET"‘ 
mosókivonatra is érvényes.

Hirdetmény!
A ki pénzt, időt és fáradsá

got akar megtakarítani, kövesse 
ezen mosási eljárást:

A ruha beáztatása. Csak 
annyi vizet veszünk, hogy az 
egész ruhát éppen ellepje és a 
vízbe annyi „Asszonydicséret“ 
mosókivonatot teszünk, hogy a 
felkavarásnál habozzék s az
után a ruhái éjjen át áztatjuk.

A tulajdonképeni mosás az
után csak nagyon kevés fárad
sággal fog járni, ha SCHICHT 
SZAPPANT, SZARVAS védje
gyűt használunk. Mert minden 
tisztátalanságot már feloldott 
az „Asszonydicséret" mosókivo
nat és most már csak az szük
séges. hogy ezen feloldott szeny 
a SCHICHT-,SZARVAS" mosó
szappan habja által leköttessék. 
Minden fáradtságos dörzsölés és 
zörömpölés elkerülendő; a ru
hába erősen beleevödött foltokat 
úgy távolitjuk el, hogy a ruhát 
a foltok helyén mindkét oldalán 
SBHICHT-„SZARVAS“ MOSÓ
SZAPPANNAL bekenjük és az
után összegöngyölve, egy óra 
hosszáig állni hagyjuk. Ilyen 
módon minden szennyet köny- 
nyen lehet kimosni.

Ha a vízbe, amelybe a ruhát 
főzzük, kevés Schlcht „Szarvas" 
mosószappant vagy .,Asszonydicséret“ 
mosókivonatot teszünk, az na
gyon célszerű. Igen fontos, hogy 
a ruhát bőséges vízben több 
szőr gondosan kiöblítsük, amig 
az összes, a Schlcht-„Szarvas" 
mosószappan által feloldott szenny
részecskék el vannak távolitva 
és az öblitőviz teljesen tiszta 
marad.

= Ajánljuk : ~
legolcsóbb napi árak számí
tásával elsőrendű, direkt 

forrásokból beszerzett 
füszer- és gyarmatáriiinkat, 
valamint állandóan friss csemegesajt, 
naponta érkező felvágott és egyéb 
----- csemegeáruinkat. = 
Közvetlen kávéimportunk folytai!

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek I — 
Legjobb Mauthner féle kerti és •*•0 vetemény magvak! 
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir 
carbolineum, aszfalt-fedéllernez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, keit 
és zöld gálicz. raffia-háncs, mm

— dennemtl festékáru, -------
portland és románczewent 
állandó nagy gyári raktára.

M. iir. marliasó es löpor-arnia- 
DISZKOSZORUK 

fa- és érczkoporsók gyári árou!
VA

6 évi jótálláeral

I Kern TestvérekA fűszer-, csemege és vasnagykereskedése
Telefon 14 LÉVA. Alapittatott 1881

Ajánljuk továbbá tyonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő 
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru, iűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés összes kerti, mezőgas dasági. méhészeti, tej
gazdasági bádogos- és kcmives szerszámok, épü 
let és butorvasalások olajozók, kenőszelenczék, gép- 
szijak. szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvény k stb. vascikkekből.

Legczélszerübb többször csavart horg. drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpá
rok, pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk spe

cziális árajánlattal. Nagybani vételnél kÜlÖD ajanlat-
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f 19** Csépléshez, gőzekeszántáshoz, téli fűtéshez I
« ____ kiválóan alkalmas |

| Tatai briketteket és tatai darabos szenet |
j ; jutányos, ár- Magyar Általános Kőszénbánya R. T. Budapest, V., Zoltán u. 2—4 |

2K a p h a t ó ;

„A2 0LLA- 
szakorvosoké 
által meg 
vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve I 

tm, |
Két évijót-1 

állás. | 
Ára I 

ucatonkénl.
6 - |

8.— és |
10. korona'

KíLLffl
GUMMI 

u különlegesség. 
■ A tudomány mai 

állása szerint jj 
bebizonyított i® 
legjobb létező Jn 
Gummi ' 
óvszer. E

Az 
,0LLA- 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min

den gyógy- 
szertárácan 
es jobb dro

gériákba.

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

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLA“ ínmmifiyár Wien. HI437 Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

it P1CK EDE illatseerész-üz1 etében.

A mesterdalnok.
Léván:

Engel József és fia 
Kero testvérek 
Knapp Ignác 
Pollák Kálmán
Heksch ülés 
Kertész Lajos

Ipolyságon :
Dombo K. u. Braok 1.
Berczeller M.
Ivots Andor
Csóka József
Weinberger Mór

Újbányán:
Czervinka M.
Heinrich Ede

Verebélyen;
Rosenzweig István 
Csirok István

Erdei József
Pollák Zsigmond

Zsarnóozán
Fiiszek Győző 
Veichherz Izidor

Üzletáthelyezés!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség

nek szives tudomására adni, hogy 
évek óta a Petőfi-utczában levő 

üzletemet f. évi május 7. napjától

Kossuth-tér 1. szám
("V érő sh.á z sp -11 st) a.1*. 

helyezte m A t.
| | Dusán berendezett uj üzletem- l |
• • ben tartani fogom az összes ■ ■ 
fűszer és csemege árukat, vajat, nagy 
mértékben uradalmi tejet, tejterméke
ket és a szántói savanyu víz főraktárát, 
úgy hogy a nagyérdemű közönség igé
nyeit minden tekintetben kielégíthessem.

Miként a múltban, úgy 
a jövőben is minden törek

vésem oda fog irányulni, hogy 
az összes áruk kifogástalan minő

sége, az áruk jutányossága. úgy pontos 
és előzékeny kiszolgálás tekintetében is a 
nagyérdemű közönség megtisztelő bizal
mát és pártolását mindenkor a legtelje
sebb mértékben kiérdemeljem. — — —

— — — Teljes tisztelettel

jSINGER IZIDOR.!

elvállalja

Njilrtísa
r. t.

LÉVÁN.

Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert lia cipőt sisegzek, varrók, 
Rajt’ van

kaucsuk sarok.

legjobb mosószer
Washall Company Wien 

II.Kurzfaauerqasse 3.

Tisztítsd csak

Glóbus
: * l<íg ’egjobb fémtisztitoszere

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorBsajtóján Léván.


