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A lap KIADÓJA : NYITRAI és TÁRSA r. t.

Ifjúsági játszótér.
(K. Tegnap* barsmegyei tanítóegyesü

let jubiláns közgyűlésén Karafiáth Má- 
riu- dr. a játszótérről, mint népneve
lési eszközről tartott érdekes és nagy 
figyelemmel hallgatott előadást, amely 
alkalmat ad nekünk arra, hogy ezt a 
nagy fontosságú kérdést mi is napi
rendre tüzzük és a városi elöljáróság 
figyelmébe ajánljuk.

Tizenkét éve immár, hogy a köz
oktatásügyi miniszter elrendelte a kö
zépiskolák részére a játszóterek felállí
tását és annyi ideje ép, hogy ez a 
kérdés vajúdik a lévai városházán 
anélkül, hogy az ifjúságnak a közel 
jövőben kilátása volna ennek megva
lósítására, noha a miniszter kötelezőleg 
előírta ennek létesítését. De hát nálunk, 
látjuk a tornacsarnok ügyéből, bogy 
miként szokták kezelni az ilyen kér
déseket, melyek a városi közgyűlési 
tárgysorozatokon is az utolsó pontok
ként szoktak szerepelni.

Ma már felesleges hangsúlyoznunk 
a testi nevelés fontosságát. Akinek 
gyermekei vannak, az bizonyára sokat 
foglalkozik azzal az évezredek folya
mán kialakult alapvető igazsággal, 
hogy „mens sana in corpore sano“. 
A test fejlesztése elsőrangú feladat a 
tanulókra nézve, mert a miként Plató 
mondja, hogy a lélek művelésére nem
csak a tudományt, de a testgyakorla
tot is igénybe kell venni, az újkori 
paedagogusok nem győzik eléggé hang
súlyozni a testgyakorlás fontosságát a 
tudomány mellett, mert csak erős, 
ügyes ember tud biztosan megállani 
a létért való küzdelemben. A gyer
mek, aki a kedély, elme és a test sok 
irányú tehetségeivel felszerelt szerves 
és reszekre nem bontható egység, tes
tének megfelelő gondozása által ha
talmas és élénk önérzetet ébreszt fel 
lelkében, amely arra ösztökéli őt, hogy 
minél tökéletesebb emberré fejlessze 
magái h így minél hasznosabb tagja 
legyen a hazának és a társadalomnak.

‘v^rafiáth dr. meleg szivre és ko- 
mo: főre valló tanulmányában is ez
a kettős irányzat ragadja meg figyel- 
műi et, mert mi is elismerjük annak 
*g» -ágát, hogy — mint mondja — 
a gyermek és ifjú nevelése csak akkor 
lehet igazán a célnak meg telelő, ha 
az et harcához kellően előkészített, 
festi -:g és jellemében edzett polgárt 
&<1 ' hazának. A müveit nyugati álla
mok' általában el van terjedve az 
a meggyőződés, hogy az, aki nem 
erőtLjeg( munkabíró ember, ép oly 
hevessé lehet a haza igaz barátja, 
miként nem lehet jó atya, jó fiú, jd 

>
testvér, jó szomszéd sem, mert sok
szor tapasztalhatjuk, hogy az életben 
sokszor a bírással jobban boldogulunk, 
mint a merő tudással s hogy az a tu
dás, mely bírással párosul, föltétlenül 
érvényesül a létért való küzdelemben. 
A bírást, pedig, értvén alatta a munka- 
és fáradtságbirást, csak is testi tulaj
donságaink ésszerű fejlesztése révén 
biztosíthatjuk magunknak, illetőleg 
gyermekeinknek. Hiszen lépten-nyomon 
láthatjuk, hogy minden pályán jobban 
érvényesülnek azok, akik a kellő tu 
demányos készültség mellett ép és 
egészséges szervezettel s illetőleg testi 
ügyességgel rendelkeznek.

Ép ezért, ha megfigyeljük a kül
földi müveit államokban az ifjúság 
nevelését, értvén alatta nem csupán a 
tanuló ifjúságnak, hanem a fiatal ge
neráció mindenféle nemének nevelését, 
azt fogjuk tapasztalni, hogy minden 
állam, minden város, még a legkisebb 
község is elsőrangú feladatnak tartja, 
hogy fiait gyakorlatilag nevelje. Nézzük 
Angliát. Mi tette öt a világkereskede
lem és ipar utává ? Nevelési rend
szere, mellyel gyermekeit edzi és tet
tekre képesíti. A testi energia fejlesz
tése nyomán önkénytelenül is feltá
mad a nagy lelkierő, mely nagy tet
tekre képesít. Angliának ezt a mód
szerét követik és utánozzák már rég
óta azok az államok is, melyek az ipar
és kereskedelem terén Anglia verseny
társai akarnak lenni. Németország is 
már a népjólét legfontosabb eszközének 
tartja az ifjúság kettős irányú neve
lését. És ma már a szabadtéri játék
versenyeken nyomában vannak a ha
talmas Angliának. Nincs az ifjúságnak 
egyetlen kasztja, amelyben a játék 
divatossá ne vált voina. Nem csupán 
a tanuló ifjúság, de a földmives és 
iparos ifjak, a katonaság, sőt a leá
nyok is szívesen töltik szabad idejüket 
a játszótereken, hol a test összes izom- 
2iita egészséges irányban fejlődik.

A testi nevelés leghachatósabb és 
legértékesebb eszköze a szabadtéri 
játék, mert ennek változatossága, vá
ratlan, meglepetésszerü fordulatai ki
tartásra, higgadtságra, önuralomra 
szoktatják a játékost, lélekjelenlétét, 
bátorságát, fejlesztik és megszilárdítják; 
a játék rendje a közösségért való ön
feláldozásra, önzetlenségre szoktatják ; 
az apró balesetek, a nap heve, a szél 
hidege fájdalom és fáradlságtürésre 
Unitiák. Az akadályokkal való küzdés, 
a versenytársakkal való vtaskodás, az 
erők összemérése felkelti az önérzetet 
s megszilárdítja az akaratot s helyes 
vezetés mellett nemes becsvágyat éb
reszt az ifjúban.

Az erkölcsi hatását is lépten-nyo- 
nton látjuk, mert a szabad testgyakor
lás minden neme szorosabb kapcso
latba hozhatja a fejlődő egyén eszme
körét a természettel, amelynek hatal
mas befolyását önmagunkon tapasz
talhatjuk, amikor a természet ezer 
meg ezer jelenségeiben a Mindenható 
láthatatlan kezének munkáit szemléljük.

Karafiáth dr. még egy, a szabad
téri játék szintén lényeges tulajdon- 

I ságára bivja fel figyelmünket. A sza- 
j badtéri játék különösen nemzetiséglakta 
I vidékeken, mint magyarosító eszköz 

népnevelési törekvéseink egyik szá- 
I mottevő tényezője. És ez igy is van.

Mindezekből meg lehet állapítani, 
hogy nem sz*bad egyetlen községnek 

I sem maradnia játszótér nélkül, ahol a 
| jálékot helyes vezetés mellett űzheti az 
: ifjúság. Helyes vezetésről szólunk, 
| mert a játéknak meg kell felelni a 
I gyermek korának, nemének, testi álla- 
i pofának. Ezért a vezetőnek ismernie 
| kell a játék elméletét és gyakorlati 
| szabályait. Németországban évenként 
l átlag T15 tanitó éa 311 tanítónő nyer 
í a szabadtéri játékban kiképzést.

Ha helyesen következtetünk, arra 
az eredményre kell jutnunk, hogy az 
ifjúsági játékot át kell vinnünk a nép 
körébe, népjátékká fejlesztenünk és 
ezzel a jövő nemzedéket nemcsak 
egészségessé tesszük, de egyszersmind 
erkölcsében nemesitjük azáltal, hogy a 

i korcsmától elidegenitjük.
Nem lehet tehát sürgősebb dolga 

a városi tanácsnak, hogy ezt a játszó
teret az ifjúság részére mielőbb meg
alkossa. Sokkal nagyobb dolgokat vé
geztünk már el rövidebb idő alatt, 
nagyobb áldozatkészséggel. Hogy miért 
késik a tornacsarnok felépítése, nem 
tudjuk, de látjuk, hogy húsz év óta 
töprengünk rajta anélkül, hogy a meg
valósítás felé csak egy lépéssel is kö
zeledtünk volna. Hát a játszótér ügyét 
nem hagyjuk ennyire elposványosodni, 
mert, ha erre a miniszteri rendelet 
nem is kötelezné a várost, létesítenie 
kellene azt annál az erkölcsi köteles
ségénél fogva, amely a városra, mint 
iskolafenntartóra és kulturgócpontra 
háramlik. És mi hírlapiról kötelessé
günkhöz hiven meg fogunk ragadni 
minden alkalmat, hogy ezt a kérdést 
mindaddig állandóan napirenden tart
suk, amig csuk megvalósítva nem 
lesz. A jövendő nemzedék vállain 
nyugszik a haza és a társadalom jó
léte, boldogsága, csak erős és edzett 
ifjúság fogja valóra váltani a népjólét 
felvirágzásába vetett reményeinket.
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A szociális alkalmazkodás.
Aa egyén élete bizonyos szempontok 

szerint mérlegelve, semmi egyéb, mint a 
környezethez való alkalmazkodás. A primi- 
tiv embernek inkább a természethez kellett 
hozzá alkalmazkodnia ; mig ellenben a mo
dern ember alkalmaszkodása szooiális jel
legű. A természethez való alkalmazkodás 
sokkal egyszerűbb, könnyebb, mint a mes
terségeshez, a kulturális miliőhöz. Az előbbi 
nem változik. A szél ereje, iránya, az idő
járás, a hőmérséklet stb. ugyanolyan, mint 
évezredekkel ezelőtt. A mesterséges miliő 
folyvást változik, uj részleteket, oldalokat 
vet felszínre. A legcsekélyebb idő is elég 
ahhoz, hogy az egész környezet más képet 
öltsön magára.

Aa egyén alkalmazkodása aktiv, ellen
ben az állatoké passsiv. Innen van az, hogy 
az ember szervezetileg alig változik. A 
modern embernek úgy kell alkalmazkodnia, 
mint azt a szociális miliő kívánja. Az egyéni 
munkamegosztás révén mindenki függőbb 
része iesz a társadalomnak. Nagyobb az 
egymásrautaltság. Valaha a megélhetési esz
közök bizonyos e szigetelésre kényszeritették 
as egyént, ügyetlenebb volt, mint a mai 
ember, aki képtelen arra, hogy a megélhe
téshez szükséges valamennyi dolgot maga 
termelje. A szociálizáló munkamegosztás 
hovatovább több- és több részre bontja a 
környezetet. Az, aki ismeri a felszínre vetett 
részeket, azok tulajdonságát: könnyen bol
dogul az életben. A Környezethez való 
helytelen alkalmazkodásból számos szociális 
súrlódás keletkezik. Mert ne feleltjük el, 
hogy minden erő bánthat eszerint, hogy 
milyen irányban van kifejlődve. De egyúttal 
tény, hogy minden erő értékesíthető. Lám, 
azok a természeti erők, melyek valaha szá
mos egyéni rettegésnek, pusztításnak voltak 
okai, ma már jobbára as ész parancsainak 
engedelmeskednek, hogy ilyentén hasznosít
hatók legyenek. A technika vívmányai ha

talmába kerítik a természet különböző 
anyagait, erőit, egyben csökkentik azok 
káros voltát. Azonban való, hogy az egyéni 
nevelés vivmányai még nem tartanak lépést 
az elölől) említett vívmányokkal. Ennek tud
ható be, hogy a szociális erők között több 
a káros, veszedelmes, értéktelen erő, mint 
a természetben. A villámot már megfékezték, 
de apacsok, rablók, anarchisták, stb. még 
elég bő téren érvényesülnek. A szociális 
életben sok a hibás lelkű, akaratú egyén. 
Hasonlók a világűrben bolyongó csillagokhoz, 
melyek határozation, ing: tag egyéniséggel 
és pályával birnak. Azonbaa valamint a 
gravitatió, a világűr törvényszerűsége egyre 
apasztja a rendetlenkezö csillagok számát; 
ösBzbaiigositja s helyes útra tereli azokat, 
azonképpen úgy kellene emelkednie az is
kolai es a szociális nevelésnek is. Mert 
hiába láncoljuk magunkhoz a természet 
különböző erőit, hogyha a szociális életben 
megnyilatkozó erők között az ellentéses irány
ban ténykedő erők is vannak.

Minél gyorsabb a társas haladás, annál 
többen hullanak el az útfélen. A hibás lélek 
érdes, szögletes, abnormis oldalainál fogva 
nem tud s nem is akar hozzáalkalmazkodni 
a baladás által felsznre vetett friss terüle
tekhez; inkább más utat területet válaezt, 
ahol természetes-számos szociális súrlódást, 
bajt okoz. A városok, különösen a nagy
városok gyorsabb ütemben haladnak előre, 
mint a kisváros, vagy a falu. Az alkalmaz
kodás nehezebb; több az elesett, bűnös, 
züllött öngyilkos Btb. egyén, ezek az egyéni 
élet értékeléséről, megbecsüléséről édes
keveset tudnak.

Egyrészt maga a sajtó is terjeszti a 
nemtelenség, a hibásság mikrobáit. Számos 
tapasztalat s megfigyelés ugyanis arról tesz 
bizonyságot, hogy egy-egy nagyobb bűntény, 
rablás, gyilkosság, stb. után számtalan, azo
nos vagy hasonló vétségnek eredőjét ké
pezi. A büntetés is, melyben a gonoszság 
részesül, sok tekintetben fokozza a bajt.

Kiszakítjuk, megsemmisítjük a gyomot, de 
helyét valóságos dudvaerdö pótolja. Szét
szórják a magot, mely sok helyütt megfer 
tözi a szociális élet talaját. Azért bizonyos 
az, bogy igazságszolgáltatásnál többet ér az 
iskola, ahol a szociális talajba kerülő meg 
előzőleg, bizonyos előkészítésben részesül. 
Ámde a mostani iskola még sokat vét az 
imént jelzett művelet ellen. Tanítja az 
erkölcstant, minden lépése kizárólag osak 
a jó, ép területre szorítkozik, miközbei 
megfeledkezik, hogy a szociális életbei. 
nemcsak a jó, helyes, hanem a rossz, mo
csaras, posványos, stb. területek is vannak.

A tanuló tehát csak a jó utat ismer:, 
ahhoz tud alkalmazkodni, de a hibás terü
lethez nem. Ennek azután az a következ
ménye, hogy a gyermek nincs tisztában 
a hibás területekkel, nem tudja kikerülni, 
különböző bűnnel szennyezi be magát. Mig 
ellenben sz, aki ismeri a hibás, mocsaras 
területet, keresztül-kasul járhat rajta anél
kül, hogy beszennyezné magát. Az a gazda, 
aki csak a jó mag vetését ismeri, nem 
tud védekezni a gyom ellen. Szakasztott 
igy vagyunk a mostani gyermekkel, vagy 
az ifjúval. Tegyük tehát acélossá a tanuló 
akaratát, mert az erős, edzett akarat, min’ 
a jóeröben levő gabona, elnyomja a körü
lötte növő gyomot, ellenkezőleg maga a 
gyom, a bűn győzedelmeskedik rajta.

Szobolovszky István.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva r. t 

város képviselötesiü ete 1912. évi május 
hó 31.-ik napján rendes evnegyedes köz 
gyüicst tartott, melyeu a polgármester ke- 
gyeletes szavakkal parentálta el Katy János 
volt főispánt, í'arayó Sámuel kepviseiötea 
tületi tagot, akinek helyebe Jf'ertikó Józee' 
vendéglőst, mint virilist hívja be a közgy - 
lés. Bayer í'erdinándnak Léva város köte 
lekébe leendő felvételét kilátásba helyezte, 
ha a magyar állampolgárságot elnyeri. Tu- 

TÁRCA.
A Barsmegyei Ált. Tanítóegyesület 
működésének 25 ik évfordulóján.

— 1912. jún. 1. -

Állj szembe Múlt a pirkadó Jelennel,
8 vívmányaidról hangozzék a szó I 
Mondd el nekünk borútlau értelemmel, 
Mi volt benned a szép, dicső s a jó I ? 
Tán az, hogy úr és szolga volt e nemzett ? 
Jóság helyett fiat, hogy Ármány nemzet?
S véres csatákban izzó gyűlölettel 
Seb és halállal számtalan maradt el?

Ezekről jobb, ba köztünk szót sem ejtesz ; 
Zavarnád lelkünk boldog érzetét. 
Fájó kebledben annyi bút ki rejtesz, 
Vidámitóul hallj meg egy mesét I 
Népoktatók s polgárok lesznek benne. 
Ha kérlek hát pár percnyi türelemre. 
Fáradt szolgádnak gyengeségét hagyva, 
Emlékimet hadd, önthessem szavakba.

Barsvármegyének egyik szép helyében 
Nem oly régen vitézek gyűltek ossza. 
Nem volt harag egyiknek sem szivében, 
• még a kisujjuk sem volt bekötözve; 
De bátorság s erő volt bennük bőven; 
Sivár való közt biatak a jövőben, 
S áldott vezérük, jó Kuliszeky, 
Lelkes szavakkal igy szólott nekik:

.Évezred óta fegyverek zajátul 
Hangzott e táj a folyt rajta honfi vére. 
Es mondjátok, hogy tengernyi bajéiul 
Megfogyva a nemzet valóban él-e ? 
Nem él, nem él I — súg rája valamennyi — 
De kész a terv és annak meg kell lenni :

Honfoglalók, hogy egy zászló aiatt 
Csatákat nyerni meginduljanak.*

8 mi iudulánk küzdelmes, hosszú útra, 
Népet nevelni ■ magunkat emelni. 
Nemes munkáját egyiküuk sem unta, 
.8 győztünk, hogy uem kellett senkit se verni. 
A szeretet s a csendes béketürés
Htí társunk volt; kedvünk' uem szegte züllés 
8 ha adni kellett szép, — nemesre jóra, 
Percig se tettük pénzünk' fontolóra.

8 mit álmodott egykor Kóródi és Hámon, 
Tomcsányi és Végh azt mostan látja itten. 
Egy épülettel íme szebb a város ; 
Célhoz vezérelt a hatalmas Isten.
A nagy nádornak uemes unokája 
Nevével a nap fényét adja rája.
Es ami ég majd izzó lánggal ott benn 
Boldogság less az tiszta szereltben.

A vért gyüléuk tehát hivek ma egybe, 
Hogy ünnepeljük munkáuk sikerét. 
Szökjék hát a nemes mag szárba, négybe, 
8 forduljon sűrűn a forgó kerék 1 
De vállunkrdl le a koldustarisznyát I 
Alázkodás ne kérje jobblet nyitját I 
Nép templomába lépünk be, papok, 
8 szabad hazában legyünk szabadok.

3 te, pirkadó Jelen, békülj a Múlttal,
8 vivmányidat te mondjad el neki: 
Hogy lát a szem, hogy igaz szót a fül hall ; 
a művelődés, hogy már nemzeti.
Hogy majd elmúl sok század sok uegyedje, 
8 hálás utókor azt foglalja egybe,
Hogy legtöbb jót a nemzettel mi tettünk, 
És áld minket, hogy néptauitók lettünk.

Tótli Jstván,

I
t Dr. Altér Béla I

(1873. júL 8. — 1912. máj. 28.) |

Una oalamicaa aiteram excipit, tartja a 
latin közmondás. Ismét egy röpke, lesújtó 
hír a messze távolból, Órásból; Meghal* 
Dr. Altér Béla.

Es e szóban: meghalt I mennyi fájda
lom I Sokaknak fájdalmára hunyt ö el, de 
senkiére sem annyira, mint az ö szerető 
édes anyjáéra, kinek utolsó szava is áldát, 
esdett haldokló gyermekére. Szinte látom a 
megtört, fájdalmában zokogó édes anyát, 
kinek a halál letépte szerető kebléről a 
legjobb gyermekét. Oh, mert szent szeretet 
az anyai szeretet I Ott virrasztót! most is 
a kis ágy mellett, amelyben boldogsága, 
öröme lebegett élet és halai között.............. 1

De nagy fájdalmunkra hunytál el te 
nekünk is, pályatársaidéra, kik mindnyájan 
nagyon szerettünk téged, mert te is szeret- 
tél bennünket. Korodnak 39 évéből 19-ei 
töltöttél a szerzetes tanári pályán, melyből 
14 év esik a tanári kathedrára. De mini 
14 év ez ? Teli munkakedvvel, lázas tévé 
kenységgel. Még ssivbaja kínos szenvedése 
alatt is folyton az iskolát éa tanítványait 
emlegette, terveket szőtt a jövőre. Pedig 
hiába. Kis testét a tanítással járó izgalmak 
megőrölték s végre is megszakadt az ő 
szerető szivében az a kia fonál, melytől 
annyi tanítványának boldogsága függött. 
Pedig de Méretett volna még élnil Miért
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<i< másul vette, hogy a lévai Takarék- és 
telintézet képviselőtestületi tagsági jogi
le gyakorlásával dr. Kolpaszky Dánielt 
talmazta meg. Ezután elrendelte az alis- 
n leiratára, hoty a Lang-iéle bérleti 
yben elrendelt fegyelmi ügy beszüntessék, 

piactéren tervezett artézi közkút és 
vezeték létesítése tárgyában a közgyűlés 
,-ndelte ezek terveinek előkészítését 
slyre a városi mérnökön kívül Becsey 
roly lévai születésű mérnököt kéri tel. 

geológus, ki terep szemlét ttrtoit, 
„kvéleményében azt mondja, hogy már 

140 m. mélységben a Kossuth Lajos téren 
et vizet találni. Elhatározta, hogy a 

v. oson átvonuló vámos ut fentartási költ
őihez a vármegyétől, a közutalapból 

■ jtandó segélye újból kérelmeztessék. 
Steiner Ignác kér. tanonciskolái tanító he
ly. ítesitésével megbízott Krieck Jsnö és 
/> nyal Ferenc részére 240 K. dijat szavazott 
meg a közgyűlés. Nevizsdnszky Mária és 
Fi bianek János illetőségét a közgyűlés 

tagadta. Végül a város házipénztárának 
és összes alapjainak 1911. évi zárszámsdá 
aat elfogadta.

— Hangverseny. A Barsmegyei Ta
nítók Háza javára teynap este rendezett 
nagyszabású hangverseny, amelynek lefo
lyását az idő rövidsége miatt lapunk jövő 
szamában behatóan fogjuk méltatni, — oly 
fényesen sikerült, hogy a városi új szálloda 
színháztermében ez volt az egyik legláto
gatottabb és úgy erkö’csileg, mint anyagi
lag legsikerültebb mulatság. Lapunk zárta
kor fejezték be a hangverseny műsorát és 
megkezdődött a tánc, amely — a vidám 
hangulatból következtetve — bizonyára 
reggelig fog tartani.

— Gyászllir. A lévai kegyes-tanitó- 
rendi társhaz tagjait újabb ésmegrenditögyász- 
eset érte. Altér Béla dr., fögimn. rendes tanár, 
aki a lévai társháznak volt tagja, de a 
folyó tanévben betegeskedése miatt már 
nem is tanított, — korának 39-ik, szerze
tesi életének 19-ik, áldozópapságának 1-4—ik 
és tanári működésének 15-ik évében, május 
hó 28-án, hosszas szenvedés után elhunyt 
Óráéban. A megboldogult tanár, akinek 
halala igen Bzéles körben keltett őszinte 
részvétet, — csak egy évig működött Lé
ván, de ezen rövid idő alatt kedves modo
rával, nagy és alapos képzettségével tanít

ványainak mély szeretetét és nagyrabecsü- 
’.vt. ki magának. Hült teteieit műk 

hó oO-án, délután 4 órakor helyezték örök 
nyugalomra a graci temetőben. A lévai 
tárBház kü ön gyászjelentésben adott kife
jezést elhunyta teleti érzett nagy fátdalmá- 
rak. — Aldáa emlékezetén !

A F M k. £ l ;vai Választ
mánya f. évi május hó 28-áD, d. u. 6 
órakor, a kaszinó társalgójában, Báthy 
László prépost elnöklete mellett gyűlést 

amelyen az elnök a legnagyobb 
fájdalommal értesítette a választmányt Fa- 
rayi Sámuelnek, a válasz'mány buzgó pénz
tárosának, május hó 17-én hekövetkezett 
ha'ááról. A gyűlés Faragó Sámuel elhunyta 
felett mély és őszinte részvétének adván 
kifejezést, — egyúttal a választmány ügy
körében kifejtett buzgalmával és fáradozá
sával szerzett nagy érdemeit jegyzőköny
vileg megörökittetni határozata s felkérte 
az elnökséget, hogy a boldogult özvegyéhez 
részvétiratot intézzen. — A megüresedett 
pénztárosi állásra egyhangúlag Stilassy De
zső, a tekarékpéüztár főkönyvelője válasz
tatott meg. — Ezekután az iskolalátogató 
bizottság örömmel jelentette a vá'asztmány- 
nak, hogy a körzetébe tartozó községek 
iskoláiban a magyar nyelv ismerete és az 
azon való társalgás teljes mértékben kielé
gítette a bizottság tagjait. Az iskolás gyer
mekek Demcsak a tanteiv által előirt és 
elsajátotott tantárgyakból mutattak fel ma
gyar nyelven megfelelő ismereteket, hanem 
bármely tárgykörről teljes készséggel be
szélgettek. magyarul. Ez a körü'mény az 
iskolák vezetőségét, de kivált a tanítók 
buzgalmát és a magyar nyelv tanításában 
kifejtett lelkes munkásságát dicséri. Sajná
lattal tudatta a bizottság, hogy Berekalja, 
Tolmács, Garamszölős és Ceejkö iskoláit 
meg nem látogathatta, mert a bárom első 
községben ragályos betegség volt, — az 
utolsóban pedig az épület rozzantsága 
miatt az iskolák be voltak zárva. — A 
választmány megelégedéssel vevén tudomá
sul a jelentést, a bizottság javaslatára a 
magyar ryelv tanításában szép és kiváló 
sikert feltüntetett tanítókat, illetőleg tanító
nőket a következő jutalomban részesíti : 
Hlaványi János és Behuia Mária 100—100, 
— Lukács Valéria, Múlják János, Kalapos 
József, Pivonka Istváü, Pelcer IstváD,

Tooth Zoltán, Behula István, Lehoczky 
Márton, Csorba Győző és Novotny Olga 
80—80 korona jutalmat kapnak. — A meg
jutalmazott tanítók nevében Báthy Gyula, 
garamujfalusi esperes mondott hálás köszö
netét, aki állandó szemtanúja és közvetlen 
ismerője a nevezett tanerők hazafias és 
buzgó működésének.

— Kinevezés. A hercegprímás Jaross 
Ferencet, a r. kath. elemi fiúiskola igazgató- 
tanitójál, aki ezen iskolánál most tölti be 
negyvenkét éves működését, a nevezett 
iskola igazgatójává nevezte ki. Városunk 
buzgó pedagógusát ezen jól megérdemlett 
kitüntetése alkalmából őszintén üdvözöljük.

— Vizsgálatok a gimnáziumban. 
Az érettségi szóbeli vizsgálatok jún. 7— 
8 án lesznek, az 1.—VII. osztálybeli val
lásiam vizsgálatok jún. 10-én, a többi ren
des és rendkívüli tárgyakból jún. 15.—22. 
tartatnak. A magántanulóknak jún. 21-én 
lesznek az Írásbeli, 22-én a szóbeli vizsgá
latai Kezdet mindig d. e. 8 órakor.

— Szakfelügyelői látogatás. Péter 
János, fővárosi felső kereskedelmi iskolai 
igazgató, a kereskedötanonc-iskolák szakfel
ügyelője, májüs hó 30-án látogatta meg 
hivatalosan váiősünk kereskedötanoncÍBko- 
láját, mely alkalommal az iskola összes osz
tályaiban meghallgatván a tanulók felele* 
teit, a látogatást követő értekezleten öröm* 
mei és teljes megelégedéssel azon vélemé
nyét nyilvánította, hogy az iskola úgy 
felszerelés, mint a tanulók előmenetele 
tekintetében magasan kiemelkedik a hason- 
minöségü iskolák között. A legnagyobb 
elismeréssel adózott a város áldozatkészsé
géért, mellyel ezen isko'áját a kor színvo
nalát meghaladó módon felszerelte és őszinte 
köszönetét fejezte ki a tantestületnek odaadó 
és páratlan buzgalmáért. Holló Sándor az 
iskola felügyelő bizottságának elnöke és 
Kriek jenő igazgató köszönetét mondván a 
szakfelügyelőnek az elismerő nyilatkozatért, 
az iskolát jövőre is eddig tapasztalt szives 
pártfogásába ajánlották.

— A József kir. herceg Szauato 
l'íum Egyesület folyó évi junius 9-en 
délelőtt 11 órakor tartja rendes évi közgyű
lését Budapesten, a margitszigeti alsó ven
déglő termében, melynek tárgysorozata a 
következő ; 1. Elnöki megnyitó. 2. Elnöki 
évi jelentés. 3. 1911. évi zárszámadások

is szóllitottad el öt még közülünk ily korán 
Istenem ? Miért vetted magadhoz e kedves 
társunkat, a tudós tanárt, a tanuló ifjúság 
bálványozott atyját férfikora delén ? Bizo
nyára meg akartad őt szabadítani sok szen
vedésétől. Legyen meg tehát a Te szent 
akaratod 1

Elszenvedett egy jó embei, egy jó 
tanár. Elment oda, ahonnan nincs többé 
visszatérés. Pedig de sok, szép megvalósí
tandó idea zsongott még agyában, de sok, 
Bzép álmot vitt magával ez a korán úgy 
kettétört élet, mint a hegytetőről a völgybe 
alá .uhanó sziklatömb I A gyász széles kör
ben nyilvánul meg irányában. Mert elbűvölő 
szaretetreméltÓBÓgával, ak:vel csak egyszer is 
beszélt, megszerettette magát. Tele volt elő
zékenységgel, szívességgel ; kicsi lényében 
•»nyi jóság, kedvesség volt, hogy ezzel 
m. g tudott magának mindenkit hódítani s 
vonzott magához úgy mindenkit, mint a 
t»í.gnes a vasat. E szív dobbanása megszűn
ttel pótolhatatlan saeretet hamvadott ki s 
távozott a csillagos égbe.

Mikor ogy-egy csillag támad. 
Mély.ii elfog a búbáliat : 
Mindig oaak na jut eszembe, 
E« ia főidről meut az égbe.

(Mindetmty)

Dr. Altér, ki tehetős és előkelő csalid
nak volt a sarjadéka, eljött a tanítással 
foglalkozó piáristarendbe, hogy saép isoae- 
;étéit itt érvényesítse. Sok igen jó tulaj
donságával így el tudta btvölni tanitvá- 

nysit, hogy azok rajongásig szerették nem
csak addig, mig tanította őket, hanem az 
életbe kerülve is leveleik tömegével 
árasztották el. Nagy művészet kell ehhez 
a szeretet b ztosithatásához. Pedig ez a 
pálya tövises, sok lemondás, isteni türelem 
kell hozzá. így lehet csak válási a szegé
nyek gyámolifója, a tudatlanoknak tanító
mestere. 8 Altér bű fia volt a piárista 
rendnek e téren is, tekintete nem a földre, 
hanem a magasabb égi tájak felé irányult.

Rendkívül rendszeretö, jóizlésü, finom 
lelkű és érzületű lény volt, tele a legneme
sebb vágyakkal, örömökkel. Olyan finom 
és érzékeny volt a lelke, mint a mimóza 
pudika, vagy a legfinomabb húr, melyen 
a legérzékenyebb nótákat lehet eljátszani. 
Finom, úri Ízlését mutatták szobáinak saját 
költségén való pedáns berendezése, ruhái
nak, könyveinek rendben tartása. Szerette a 
szépet s ezért egy kis vagyont áldozott. 
De volt is miből I A szó szoros értelmében 
tudott úr lenni, he kellett. Aki egyszer 
élvezte vendégszeretetét, az azt nem felej
tette el soha, mert nála minden elsőrangú 
és finom volt.

Ezekhez járult még az ö utánozhatat
lan, affektáiás nélküli szívessége, édessége, 
mit’ elsajátítani nem lehet, arra születni 
áel) A természettől gyenge testet kapott, 
tehát mintegy ezt. pótolta nála a természet 
szellemi éberséggel, kitűnő társalgás^ ru
tinnal, elbájoló szeretetreméltósággal. Csupa 
lelkesedés volt, csupa tűz, csupa jóság I

Minden szép, jó és igaz érdekelte, tehát 
maga volt a tiszta : kaloaagatbia.

I yen szép élet dőlt ki vele most sora- 
inkhó1. Nem is szűnik meg egyhamar sze
meinkből ömleni a tiszta bánat könnye. 
Nem is jön jó ideig ajkunkra mosoly ily 
nemes élet elvesztése után. Gyászolnak 
teged szüleid-, testvéreiddel együtt első 
sorban tehát tanártársaid és tanítványaid. 
Fájlalják és sira'ják távozásodat másod
sorban mindazon jó barátaid, ismerőseid, 
kiket édes lényed lebilincselt. Tehát bána
tuk nagy.

De én benned, ki e néhány kegyeletes 
sort szenteltem emlékednek, nemcsak legjobb 
barátomat vesztettem el, hanem lelkemnek 
jobb felét (dimidium aminae meae). Tehát 
az én bánatom a legnagyobb, pláne mikor 
úgy vesztettelek el, hogy baráti jobbomat 
sem nyújthattam neked utolsó Isten hoz- 
zádra, iskolatársam I Irányomban tanúsított 
jóságodért a feledés nem fogja megemész
teni érdemeid hatalmas koszorúját. ígérem, 
hogy nem feledlek el, mig e tiszta levegőt 
éldelnem Isten engedi és csak az az egy 
vigasztal, hogy ott a szebb s jobb hazában 
hiszem, tudom, hogy ismét láthatlak, ölel
hetlek, mert hitem reménye halhatatlan
sággal van tele 1 Tehát addig ia a boldog 
viszontlátás reményében kedves, édes Bé- 
luskám Isten veled I Piacidé quieaeas I

Fózna József 
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bemutatása én erre vonatkozólag a felügyelő 
bizottság jelentése. 4, Jelentés a József 
szanatóriumról. 5. Jelentés a dispensaire- 
ekröl. 6. Az alapszabályok módosítása. 7. 
Esetleges indítványok. A közgyűlés után 
ünnepi lakoma is lesz, melynek részvételi 
jegye 5 koron*.

— Jublláris közgyűlés. A Bsrsme- 
gyei Általános Tanító-egyesület 25 éves 
fennállása alkalmából f. hó 1-én, délelőtt 
11 órakor tartotta meg Léván, a városház 
nagytermében jubiláns Közgyűlését, amelyet 
rendkívüli közgyűlés előzött meg. A kél 
gyűlés olyan érdekes tárgysorozattal és ün
nepélyes mederben folyt io, hogy azokról 
csak lapunk jövő rzámában hozhatunk te jes 
és kimerítő értesítést.

— Eljegzés. Belesük Kálmán m. kir. 
bonvédbadnagy pünkösd vasárnapján je
gyezte el Léván Áledtieczky Ellát, Aledveczky 
Sándor gyógyszerésznek kedves leányát. — 
Zavartalan boldogság kísérje frigyüket.

— Kinevezés. Dömötör Pál, városunk 
szülötte, fővárosi áll. felső kereskedelmi 
iskolai tanár, a Ferenc József-rend lovagja 
a a lévai iparos tanonciskola szakfelügyelője 
— mint őszinte örömmel értesülünk — a 
kassai áll. felső ipariskola igazgatójává ne
veztetett ki.

— Magyarosodó község, tíaram- 
ujfalun, május hó 27-in délután a tanév 
befejezésére igen kedves és lélekemelő 
ünnepséget rendeztek. Az ünnepség műso
rát az iskolás gyermekek a Szózat elének- 
lésével nyitották meg. Ügyesen és lelkese
déssel mondottak szép és hazafias verseket: 
Maliska Aranka, Ualabuk István, Pasztir 
Mária, Boldis János, Sztribulya Márta, 
Pszárszki Antal, Pasztir Antal, Kuna Jsnos, 
Jesienszki Rózí, Mészár Mária, Uhnák Te
réz, Belujszki Pál, Szmidák József, Pasztir 
Juli, Jeszenszky Márta. — Az egyes versek 
között a tanulók egyházi és hazafias éne
keket enekeltek. — A búcsúbeszédet Sra 
Unka Margit VI. o. t. mondotta, mely után 
fe'olvasták az érdemsorozatot. — A jól si
került záró-ünnepély annyira meghatotta a 
jelenvolt szülőket, hogy a légiöbbnek öröm
könny csillogott szemében. Ezek a könnyek 
egyúttal az elismerés könnyei is voltak, 
amelyekkel a hálás szülök Hűljük János 
kántottanítónak és Lukács Va eria tani'ó- 
nönek a magyar nyelv tanításában kifejtett 
buzgó fáradozását jutalmazták meg.

— Záróvizsga. Zmrnóczán a kincs
tári róm. kath. elemi népiskolában f. hó 
29 én a záróvizsga líeldmajer Ágost kér. 
tanfelügyelő s Jáká Jenő m. kir. erdőtaná
csos és több vendég je enléte mellett tarta
tott meg. Ezen község a magyarosodás térén 
nagy haladást tanusit. A 111—Vl-ik osztály- 
bán az összes tantárgyakat magyar nyelven 
tanítják. A gyermekek feleletei oly megle
pők voltak, hogy az elnöklő tanfelügyelő 
többször legnagyobb megelégedését fejezte 
ki. A gyermekek földrajzi, történelmi, 
nyelvtani és számtani ismeretei csakugyan 
igen magas fokon állanak. Ezen iskola jeles 
vezetéséért Ldbay Gyula fötanitót illeti az 
elismerés.

— Tanulmányi kirándulás. A pol
gári leányiskola növendékei f. hó 3 án, hét
főn, Báthy László prépost-igazgató vezetése 
mellett Selmecsbanyára rándulnak ki, ahol 
két napot fognak tö tení.

- Cséplőgépeknél nem kell biztosítani. Uszdá- 
ini.at bízottjára erdekslni fogja, bogy a fdiduiivelésilgyi 
miuiaztor tlreudella, uiiazeri.il emutól a cséplőgépeknél 
süt egyáltalán bármily gazdasági géptkuél alkalmazott 
munkásokat — a gépész kivételével — uem keli 
baieset ellen biatoaitaui,

— Papnövendékek felvétel*. Az 
esztergomi föegyházmegye kötelekébe lépni 
szándékozó ifjak felvételi vizsgálata a jelen 
tanév végén, ju ius 2-án less az esztergomi 
papnevelő-intézet dísztermében. A pályázó 
ifjak a felvételt megelőző napon, vagyis 
julius hó 1-én reggel 9 órakor tartoznak 
az esztergomi papnevelő-intézetben beirat
kozás és orvosi megvizsgálás végett meg
jelenni.

Konkurzus A beizercebánysi 
egyházmegye papnövendekei közé lépni 
óhajtó ifjak felvétele július hó 2-án déli 
előtt fél 10 órakor less Beaztercebányán- 
A gimnázium IV. vagy felsőbb osztályainak 
jó Sikerrel elvégzését igazoló, illetve ered

ményes érettségi vizsgálatot tett, jó er
kölcsi viseletű, ép és egészséges ifjak, ke
resztlevelükkel, hittanáruk ajánlatával és 
iskolai, illetve érettségi bizonyítványokkal 
felszerelve, julius 1-én délután az egyház
megyei irodában (püspöki palotz) szemé
lyesen tartoznak megjelenni.

— A tanfelügyelő reformja. Mint tudvalévő, a 
kultuszminisztérium reformálja a taufeliiyyelotet. A 
reformon két berendelt tanfe.ügyelő dolgozik h amint 
hírlik, az már el ia készült. A tervezet szerint minden 
tanfelügyelőség belső és külső részre oszlanék. A 
belső reprezentálna és adminisztrálna, a külső pedig 
iskolákat látogatna. A belsőre csak jogászokat vagy 
bölcsészeké* neveznének ki, mig a külsőt kiváló 
szakemberekre bíznák. Az utóbbi az elsőnek lenne 
alárendelve-

— Iparos ankét a tanonch*ány 
Ügyében. Az iparoavilág és a magyar ipar 
a legnagyobb meglepetéssel látja, hogy a 
legutóbbi időben az egész országban igen 
nagy a tanorch’ány. Az összes iparok szén* 
vednek ez alatt az anomália alatt, mely 
ellen a meg ele'ö orvos'ást még mindig nem 
találták meg. A fővárosi iparosok köre 
most a tanoncbiány fenyegető veszedelme 
ügyében legutóbb elhatározta, hogy iparos* 
ankétet biv egybe sz összes fővárosi és 
vidéki érdekelt egyesületek és testületekből.

— Mit nyer a kincstár az uj két- 
koronásokón ? Hétfőn kerültek forgalomba 
az uj kétkorooások, melyek első pilllanatra 
feltűntek kicsiségüknél fogva. Az uj ezüst 
kétkoronáaból fokozatosan ÍT1^ niUió dara 
bot fognak forgalomba hozni. Az uj kétkoro* 
nások 2 3 grammal könnyebbek a régi forin* 
tosoknál és ezüsttartalmuk is kisebb, mint 
a forintosoké. Mig a forintosoknál egy ki
logramm öntvény 900 gramm tis&ta ezüstöt 
tartalmazott, addig az uj pénznemben mind
össze 8.3Ő gramm a szinezüst. A sulydife* 
rencia révén a két államkincstárnak dara
bonként 30 fillér nyeresége van, ami 17l/2 
millió darabnál kerek millió korona
nyereséget eredményez.

— Vándormadarak gyorsasága. Németországban 
Rossiten madártani al.'omásou, telefon, statisztikai 
táviró és pót tosau egyen öen jáió órákkal poutos 
megágyeksek történtek a vonuló madarak gyorsasá
gára vonatkozólag külÖLböző szél és időjárási viszo
nyok között. 11 madárfajtával foglalkoztak a azt 
tapasztalták, hogy ezek gyorsaságát eddig tulnagyra 
becsültük. Még a gyorsröptü madarak sem haladnak, 
e őuyós viszonyok kozott sem, többet 20 méternél 
máhodpeicduként. Az átlagos gyorsaság a seregélyuél 
20’6 méter, a keresztcsőrnél 16 6 méter és a vándor
sólyomnál 16’45 méterben állapíttatott meg.

— A Nyitra folyó szabályozása. 
Rövid időn belül szabályozni fogj.lk » 
Nyitra fo yót éa pedig Nagybossánytól Ér
sekújvárig, mert a folyó különösei a felső 
vidéken tavaszi áradások alkalmával nagy 
károkat okoz. Az illetékes körök figyelme 
a szabályozás tekintetében a Zsitva és Oa- 
ram folyókra ia kiterjedhetne már, amelyek 
szintén tok pusztítást szoktak tenni a men
tükbe eső falukban és azok határában.

— _A pozsonyi uj egyetem mellett 
Barsvármegye is állást foglalt és pedig 
eredménnyel, mert az uj egyetem meg is 
.'esz. Pozsonyban ugyanis a múlt napokban 
a kultuszminiszter elnöklete alatt az orszá
gos ób a Poisony városi bizottság együttesen 
helyszíni szemlét és értekezletet tartott az 
egyetem dolgában.

— Orvtámadás. Zsarnóczán pünkösd 
első napján, vagyis múlt hó 26-án, az isteni 
tisztelet befejezése után Korukká János 
napszámos orozva támadta meg kővel Be- 
terrez Ignác népbanki könyvelőt, kinek a 
fejen két tátongó sebet ejtett. A vizsgálat 
folyik, melynek feladata a támadás valódi 
osát kideriteui.

— A kuoséberek alkonya. A meleg, 
'• mámoros éjszakák ssiues romantikájából 
tartoznak a kucaéberek. Ezek a jó) /elpa
kolt érdekes, idegenes akcentussal beszélő 
emberek, akik olyan ellenálbatatlanul tudják 
kinálni az édességeiket, a csecsebecséiket 
amelyekre a legtöbbször annyira nincs 
szükségünk és mégis veszünk. Ezek azon
ban nemcsak csemegével és a jándekholmi- 
mívzl latnak el bennünket, de szórakoztat
nak is. Előveszik az ö kockás és a számtan 
meg az ábéco minden jeleivel telt zsacskó- 
jukat, és mi — egy hatos ide, egy hatos 
oda, sokszor sok hatos oda — huzunk be- 
lőlük és végleg letörünk, mert majdnem 
mindig nem nyertünk. Mi pénzünket csaló
dásképpen nem sajnáljuk, mert élveztük 

az egyszerű játék csábtó esélyeit. A keres
kedelmi miniszter most változtat ezen a 
helyzeten. Kimondotta — 14690 — 912. sr. 
a, — hogy a kucséberlutri ezerenosejáték. 
Az éjszaka vándorai alaposan kihúzták ezt 
a nagy számot, amely azt jelenti fuocs 
lutri és ezzel együtt fuccs szép kucséber 
világ. Mert ők voltaképen ebből éltek és 
nem abból a giardinettóból, amit a vállukon 
megroskadva cipelnek füstös kávéházból 
füstös kávéházba. A rendeletnek városunkban 
is érvényt szereznek.

— Katonák beszállásolása. A honvédelmi minist- 
tér arról gjőiődött íreg, ha a vármegyék községeiben 
katonákat kell btazáláaolui, abbau az esetben, ha a 
politikai hatóságtól előzetnen rendeletét uem kaptak, 
inegiagadják a ssállnat éa íz elöfogatokat. Már pedig 
a törvény értelmében, kisebb csapatok pár napos 
elszállásolásához nincs szükség a politikai hatóság 
előzetes rendeletére. Arról is meggyőződést szerzett a 
honvédelmi miniszttr, hogy a községek elöljáróságai 
a beszállésolási dijat, melyet a kincstár fizet, néni 
adják a szállásadó gazdának, hanem a községi sze> 
génya'apba helyezik. Ugyanígy csele késznek az előfo
gatok után járó pénzekkel is, ami a községben a 
katonaság ellen rossz hangulatot kelt. A miniszter 
erre a körülményre a vármegyék alispánjainak figyel
mét is felhívta, bogy körreudeletileg intézkedjenek 
aziránt, hogy a vármegyékben ilyen esetek elő ne for
dulhassanak. Zólyom megye alispánja a múlt héten 
adta ki ebben az ügyben ily értelmű körrendeletét,

— A gazdák műtrágyagyára. A 
Komárommegyei Gazdasági Egyesület kebe
léből mozgalom indult ki egy tisztén a 
gazdaközönség erejével létesítendő műtrá
gyagyár felúllitúsa érdekében. A cél részle 
temek megvitatása végett az OMGE, a 
Nyuga'msgyarorszfgi Fö dmivelök Gazda
sági Egyesülete, a Bars, Esztergom, Fejér, 
Győr, Hon*, Moson, Nyitrs, Nógrád Pest, 
Pozsony, Sopron, Tolna, Trencsén, Vesz 
prém, Zala es Zemplém, vármegyei gazda 
tági egyesületek kiküldötteinek bevonásával 
tanácskozást tartottak. A tárgyalás során 
a kiküldöttek kijelentették, hogy saját ha 
táakörükön belül az eszmét propagáló 
fogják és oda fognak törekedni, hogy ez a 
műtrágyagyár a gazdák bevonásával mielőbb 
üzembe jöhessen. Az OMGE kiküldötte az 
egyesület erkölcsi támogatásáról biztosította 
az értekezletet a földmivelésügyi mioisztei 
megbizottja pedig kijelentene, hogy a mi
niszter a legnagyobb jóindulattal kíséri a 
mozgalmat, és a megvalósulás esetén na 
gyobb összeggel fog részt venni az alapí
tásban. Végül Kálmán Rudolf elnöklete alatt 
a szervezési munkák toijesitésére bizottsá
got választottak és elhatározták, hogy kül- 
döttségileg is fogják a fö dmivelesügyi kor
mány támogatását kéri.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

A lévai Erzsébet Filléregylet javára a 
Barsmegyei Népbank Rt. által kiutalt 25 
korona adományt köszönettel nyugtat

az elnökség.

Tanügy.
Évzáró vizsgálatok.

A lévai r. kath. elemi fiú-, leány-, 
polgári leányiskolában és az óvodában kö
vetkező sorrendben lesznek megtartva ;
Június hó 10.-én as elemi fiúisk. I.-III. oszt. 

» n 11.-én , , 1V-VI. „
» , 12.-én „ leányisk. I-III. „
. „ 13-Ac „ „ IV-VI. „
„ „ 15.-én Hittaui vizsga a polg.

leányiskolában.
>, „ 17.-én A polg. leányisk. I-II. ős t.

n 18.-án „ „ III-IV. „
» „ 19. én Zenevizsga.
>i >, 21.-én Záró- és tornaünnepség.
„ „ 22.-én Te Deum.
» » 23.-án Az ovoda vizsgája.
u „ 14., 15., 24. és 25. magánvizsgák 

a polg. leányiskolában.
Léva, 1912, évi május hó 29.-én.

Az Igazgatóság.
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Színház.
Szombaton, május 25-én MertOB-Rényi 

operettje, » Á'ó gróf került színre. Ab- 
..utató elüadáe e'éggé sikerült. Jól alaki- 
jtták szerepüket Radványi (Agsrdi Guidó 

• róf) is Czakó (László). Radványi b:ztos 
llépése, csengő baritonja teljes sikert ara- 

.,tt. Czakó fesztelen játéka is tetszésben 
Btesült. Honti Elma (Dorothy) játéka 

itinra vallott. Hangja erőteljes, kifejező. 
'tyol Hédi (Rózsi) eleven temparsmeutumu, 

edves negjelenésü énekesnő. Haneja neua 
agy terjedelmű, de ügyesen bánik ve>. 

tűnő komika Havasi Szidi (Csibrákné). 
,. gi jó ismerősünk ’limár, ki a szinigaz- 

,tó szerepét kreálta jó sikerrel. A többiek 
megállották helyüket. Dicséret illeti meg 
zenekart, melynek diskrét kísérete bizto- 
otta a sikert.

Május 26.-án, vasárnap dé után szinre 
rült Jani is Juci 3 felv. bohóza'os nép- 

-utuü eléggé nagy hallgatóság jelenlétében, 
színdarab eljátszása nagyon jó volt. Má

dén szereplő tehetsége legjavát adta. De 
külön is ki kell emelnünk Fátyol Hédi ked- 

ís játékát, ki jól bele tudta magát élni 
szerepébe. Ügyes színésznek mutatta be 
megát Czakó Gyula is. Sebestyén Rózsi 
kiváló alakító képességét meg mar tavalyról 
ismerjük. Nem hagyhatjuk tmitée nélkül 
Bayliy Gyula kitűnő komikus szinészt sem, 
aki Mist, a hülye mindenes szerepét izén 
sok tapstól kísérve adta. A darab hatását 
fokozta még a m. kir. V.-ik honv. zenekar 
pompás játéka.

Este az előadáson nagy sikerrel és telt 
ház eiött adta elő Szabó Ferenc színtársu
lata „A madarász1* c mii operettet, melynek 
előadásában a babért Honti Elma és Rád- 
viinyi Dezső nyerték el. Az elöbbeni Maria, 
választófejedelem neje szerep alakításában 
remekelt, az utóbbi pedig Ádám, tiroli 
madarász szerepében. Nagyon szépen éne
kelte Radványi a „Csak azért, csak azért" ... 
nótát. Ügyese i ea kecsesen játszott Fátyol 
Hédi a Postás Milka szerepben. Csörsz 
báró alakításában szép siker illeti Czakót; 
azonban Szamsz'ó gróf, testőrtiszt eljátszá
sába kevés élete1 vitt bele Antal Lajos, kinek 
hangja is elég kellemes ugyan, de gyenge. 
Adelaida bárónő, udvarhölgy diavasi Szidi 
jó játékában volt szemlélhető. A profesz- 
szórók szerepében Bayhy és Tímár komikus 
szinés ek nevettették meg a közönségét. A 
jól sikerült előadáshoz mindenesetre nagy
ban hozzájárult a honvédzenekar preciz 
játéka is.

künkösd hétfőjén, délután Bzinészeink 
Lehár Ferenc igen sok sikert elért operett
jét a ,Ci gányazerelmet* játszották megle
hetős gyér számú hallgatóság jelenlétében. 
A hallgatóság kis száma mintha hatott 
vol: a az előadókra is, mert nem játszottak 
oly hévvel, mint az e özö napokban és a 
darabból is sokat kihagytak. Kivált bizo
nyt! lehangoltság volt erezhető a főszerep
lők ;|; Honti Elma (Zórika), Radványi 
De; ö (Józsi cigány) és Antal Lajos (Bő
lesz u Jone1) játékában. Élénkebb volt, 
ízéj gn énekelt s táncolt Fátyol Hédi (Kö- 
rö&Lazy Iont) és Sebestyén Rózsi (Jolán 
unoiahug.) Bzghy (Mózsi koicsmáros) és 
Tunár (Dragotin, gazdag bojár) humoros 
Alakításai megnevettették a publikumot. 
Tavaly ilyenkor azonban ugyanezt a dara
bot mennyivel szebben és nagyobb tűzzel 
adják itt elő Ká lai Jolán gyönyöiü éne 
kei mellett I

'lájua 27.-én este Englünder Esgem 
üdtu cimü operettjét láttuk. Ennek a da- 
fabisak tokkal szebb a zenéje, mint a szö- 

Az előadás is nagyon sok kívánni 
vaiót hagyott fenn. Vásári munka volt az 

amihez a iévai közönség nincs hozzá 
szc-.vg. Különösen pedig kifogásoljuk, hogy 
[®k dt szereplőket állítanak színpadra éne
ke, ü;, Uonii Elma (Leone báróue) es Fátyol 

(Lizet) szép éneke, eleven játéka, eőt 
Timar (Homolka) találó komikuma sem 
tudott érvényesülni a kedvezőtlen miliőben, 

zönoégen is bizonyos lehangoltság vett 
erőit a ha néha tapsolt is, ez csak inkább 

énekszámnak szólt.

Kedden Szépszámú közöns g nézte vé- 
ernstein Utánam cimü modern drá- 

™ jat, amelynek logikája csak félig érthető, 
e mivel sem indokolható. Hogy a megcsalt 

J es öngydkos jelölt órákig tartó prelek- 
ciO at tartson, bajos elhinni. De hat épp 
- rra építi a modern dráma szenvedélytől izzó 
halasát, hogy ehetetlen helyzetekbe állítja 
a a jut ; hihetetlen jellemeket kimondha- 
at an színű köntösökben. Jelenetekre ta- 

K®£va ez a dráma is szépen megkonstruált, 
részleteiben elementáris erővel hat, de vég
eredményében semmiféle nyoma nem marad 
a hatásnak. Szépen alakította Szabó Bour- 
gade szerepét. Komoly, higgadt előadása 
szerepének minden szépségét kiemelte, 
ösuoonj (írén) művészetét ismerjük, A múlt 
évben írt kritikánkat csak megitmeteihetjük. 
Kifejező játéka, simulékony hangja, me y az 
érzelmek minden tónus nak festésére al
kalmas, mindig nagy hatást kelt. De jó 
vott az ensemble is. Czakó János szerepé
ben szép alakítást produkált. Dicsérettel 
emlékezünk meg Havasi Szidi (A'oyné) 
játékáról. Ugyanezt mondhatjuk Fátyol 
Hédirö', ki oly jól adta a hercegné szerepét, 
mintha nem is énekesnő lett volna.

Szerdán Hennequin és Mitchel Hölgyek 
öröme cimü szatirikus bohózata került színre, 
meiyel Paris selyeiaiéifiait, akarja neve- 
segessé tenni. Kis városban, ahol az erkölcs 
uaég nem sülyedt annyira, érthetetlen, sőt 
erkö'cstelen az egész darab, mely vissza
tetsző határt kelt. így vo't az nálunk is, 
noha egyébként kifogástalanul volt meg
játszva. Kü önöseo a hö gyek tűntek ki. Sz. 
Hervay E'-zsi (Mariange), Sebestyén Rózsi 
(Nancy) és Fátyol Hédi (Georgette) pompá
san játszottak. Cgakó is jó alakitíst nyújtott 
a selyemfiú szerepében. De meg kell emlé
keznünk Tímárról, ki regi jó ismerősünk és 
Szathmáryról) kik összevágó játékukkal 
igazán jól sikerült tipikus alakodat produ
káltak. Jó volt Bayhy is az üz'e'Járs szere 
pében. H gy kisszámú közönség nézte végig 
a daiabot, annak megvo.t a maga oka.

Csütörtökön. Beregi Oszkárnak, a buda
pesti Nemzeti Színház tagjának vendégfe- 
léptével Rómeó és Júliát. Sbakespere klas
szikus drámáját adták. Csodálatos, hogy 
annyi éveszázad mit sem vont le ennek 
a remekműnek szépségéből. Bár ma nehe
zebb a megértése, m nt akkorában, amikor 
a miliő nem különbözött az akkori életfel
fogástól, ma is elementáris erővel hat. 
Beregit ismerjük a Nemzetiből. Rómeója legjobb 
alakításainak egyike. Bámulatosan modulálja 
hangját, melynek rezgése az érzelmek min
den árnyalatát hűen kifejezi. Pathosszal 
játszik, de ez nem is visszatetsző, mert 
müvéssi érzékkel tudja alkalmazni a hely
zethez. A közönség lelkes ovációval fogadta 
minden jelenését. Szabóné Hervay Erzsiké 
méltó partnere volt Bereginek. Plasztikus 
előadása, nyugodt játéka a közönség tetszé
sével találkozott. Öt is megtapso'ták a ny k 
színen. Moutague és Capulet szerepében 
Bárdi és Sgathmáry jeleskedtek. Kitűnt 
még Tímár Lőrinc barát szerepében. Az 
egész előadás egyike volt a legjobbak!ak, 
szinte látszott valamennyi szereplőn, hogy 
nem akartak elmaradni a vendégművésztől.

Pénteken Maeterlinck Monna Panna 
világhírű drámáját mutatták be. Ismeretes, 
hogy e dráma érzékeltetni akarja a clasa - 
kus Rómeó és Júlia ideá is szerelmét mo
dern te fogásban, s taian hihetetlen problé
mát nyújt a szerző a hús es vér kultuszában 
élő századunkban, de oly erővel hat a 
figyelmes nézőre, hogy még a természet
ellenesnek látszó jeleneteket 18 
teszi. Beregi művészetét ragyogtatta Pnnzi- 
vallejával h méltó partnere bt. Hervai Erzsi 
Monna Vandájában valóban al egoriiáM 
aa eszményi szerelmet oly hatással, hogy 
nézők elragadtatásukban még tapaomi sem 
mertek a frappáns jelenetek alatt azonban 
a függöny legördültekor tomboló erővel 
kitörtg a tetszés nyilvánítás. ^ Ferenc 

egyikévé vált e drama bemutatása.

Tegnap a „Tanítók11 estélye foglalta el 
színházunkat, ma délután János vitéz, este 
pedig Ziehrer Bál az udvarnál c. operettek 
kerülnek szinre, Bartos és Sáray cigány
zenekarának közreműködésével.

Irodalom és művészet.
Magyar Lányok, 'lutsek Anna eleven, 

okos, kedves szavú leánylapja, a Magyar 
Lányok, gazdag és változatos tartalommal 
jelent meg e héten. A lap élén V. Síposa 
Ida regónyet találjuk, melynek cime ,,Az 
idegen leány1*. Bállá Ignác verset irt „A 
zenélő óra“ címmel, Hu&zár Ilona báróné 
pedig mekghangu szép elbeszélést melynek 
cime „Emlékezzünk régiekről11. Zempléni 
Gyuláné tartalmas cikke a „T<tanicz<4 ret
tenetes katasztrófájáról hzó1, Jeszenszkyné 
T. Irén pedig egy kis sváb leányról irt 
kedves novellát. A fordított regény, melyet 
Malot Hektor irt, a francia ifjus gi iroda
lom gyöngyszeme. Érdekes olvasmány még 
az a népszó: ü tudomátyos cikk, amely a 
rovarok izomerejét ismerteti, A Magyar 
Lányok kiadóhivatal Budapest ; Andrássy ut.
10. E ( fizetési ára negyedévre 3 korona.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi máj. bó 26-tól 1912. évi jau. ho 2-ig
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Árendás András Dítte J. 1 Gyula
l>éi József linkkel Anna | leány i Iloaa
Gutrai István Farkas Jolán leány Jolán
özobouya Miklós Hauu%kó A leány | Ilona
Brányík Erzsébet filí Rudolf
Knrucz János Lukács Kataliu. 1 leány I Erzsébet

Házasság.

Vőleaeay es üiiuyasszoüy neye Vallása

Roth Jakab P.’ck Margit izr.
Horn Bódog Horn Etel izr.
Szabó János Gergely Juliauna rel.

Halálozás

Az clhouyi um Kora A halói oka

Pleva István 57 éves Agyhartya gyűli.
ifj. Rajosok János 1 eves Kanyart

Lévzu piaciarak
Kovatvesető ; Dr. Horváth Gyula rendőrkap:tány.

Búza m.-mázsánként 21 kor. 80 fiil.— 
22 kor. 20 Kétszeres 18 kor. — fiil. 19 
kor. — till. — Rozs 19 kor. — fiil. 19 sor. 
40 fii. Árpa 19 kor. 40 fiil. 19 kor. 60 till. 
Zab 20 kor. — fii). 20 kor. 80 fiil. 
Kukorica 20 kor. 60 till. 20 xor. 80 till. 
— Lencse 32 kor. 40 fiil. kor. 32 80 fili. — 
Bab 32 kor. 20 fiil. 32 kor.. — fiil. — 
Kö'ee 12 kor. 40 fiil. 13 kor. 40 fdl.

Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód agyébb követkéz- 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti deboz ára a korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Láoll
készítményeit.

M OLL-FELE/J
S 0 S ■ B 0 R S Z E £ ? '

FT^“"iT bedönsőlés, 
elismert, régi jóhirnevü báziszer szaggatói és hülésböl származó 

miudenuemü betegségek ellen.
Eredeti üvo| ára koz. a.

Kapbató minden gyosvezertárbaa 
é« dregerlában. CMM*

Föszétküldesi hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I, Tuachbuen 9.
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Schönstein Henrik 
női és úri divatáru üzleteben 

az előrehaladott idény miatt 
rendkívül olcsó árakon 
kaphatók az összes női és úri divat
cikkek. — Azonkívül kosztűm, női ruha, 
blúz kelmék, batisztok és sephirek, selyem 

és mosó, vászon és damast áruk.

Női ernyők mélyen leszállított árban.
Maradékok minden elfogadható 

árban eladók.

Lakás kerestetik.
4 szobás úri lakás keres
tetik mellék helyiségekkel 

zxo-vem.ber 1-re.

© Modern ház ©
a Kossuth utcában (17), 4 szoba 
konyha, fürdő szoba, kamra, pin- 
cze, üvegezett folyosó mellék
épületben cselédszoba és mosó 
konyha, parkírozott udvar, gaz
dasági udvar kis zöldséges-kert, 
kút az udvaron, folyo év november 
hó l-től bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél 
== tudhatók meg. •

Czukrászdai berendezés.
Jó karban levő keveset hasz

nált, úgyszintén hozzávaló kemen
cével együtt eladó és bővebben 
megtudható VINKOVICH GYULA 
úrnál Bottka-utcza 19. szám.

Eladó házak.
Honvéd- és Damjanichutcában 
lévő házaim eladók Bővebbet 
ifl. GHIMESSY JÓZSEF nél.

Tánctanitási = 
-------— értesítés!

Léva város és vidéke uagyrabe- 
csült közönségét tisztelettel értesí
tem, hogy 1912. évi julius hó 
1 én a Városi Szálló dísztermében 

tánckurzust nyitok.
Beiratkozások Junius 24-től a dísz
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!

Kéretik a beiratkozásokat a tanfo
lyam megkezdése előtt eszközölni. Gyer
mek kurzus! Deák kurzus! Felnőttek 
esti kurzusa!

Szives pártfogást kér 

KREUTZ GYULA 
több fővárosi leányiskola tánctanára.

Fővárosi tanintézet: Vili. Kemény Zslgmond u. 12.

Császárííirdő ■ és téli gyógyhely * I 
magysr irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú 
Kénes hévvizű gyógyfürdő ; modem beren
dezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek és 
urak réBzere. Tőrök-, kő- és márványfür- 
dök : hölég-, szénsavas- és villamosvizfür- 
dők. A fürdők kitüuö eredménnyel használ
tatnak főleg csuzos bántalmaknal és ideg
bajok ellen ivó kúra és légzőszervek hurutos l 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes | 
lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy és zenedij nincs.Prospektust ingyen 
és bérmentve küld.

Az igazgatóság.

Thomassa lakot
őszi és tavaszi szállításra kilópercen 
Tenként 38 fillérért bérmentve 
bármely állomásra, úgyszintén super- 
fosfát kálisó, kairit és egyéb 
műtrágya féléket a legjutányo- 

sabban ajánl

Berceller Márton Ipolyság.
(Ingyen vegyelemezés.)

A borfogyasztó közönség 
figyelmébe. -

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
— házhoz szállítva. 7ZTZZ

Börzsönyi zöld, fehér literenként 80 fii.
Balatonmellékl , , 100 „
Neezmelyi Ó vörös „ 110 ,
Helyben 5 liternyi rei-delést házhoz 
szállítom. Telef’oron is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

„KI OLLA“ 
szakorvosok< 
által meg 

vizsgálta ésl 
legjobbnak 
minősítve I 

van. | 
Két évi jót-l 

állás I 
Ára I 

ucatonkéníi 
4.—~, tf.-,!

8.— és I 
10. korona}

romN
GUMMÍ

k különlegesség.H A tudomány maii 
állása szerint J 

bebizonyított 
legjobb létező JH 
Gumml jES 
óvszer. A ■

Az 
,OLLA“ 

több mint 
200 orvos 

, által lég. 
megbizha 

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den gyógy

szertárácan 
ei 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

nOLLAa EDMínar Wien. B437Fraterslrasse 51 
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

és PICK EDE illatsterésg-üz etében.

Tisztítsd csak

£ ___

Glóbus
Fémtiszti tókivonattal

a világ legjobb fémh'szIrTószére

0
0
0
0

KNAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

„Telefon „óm: 33. LÉVÁN. Telefon „óm: 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek: =-

V^ghirü „RAPID lánozos kutak. „Alfa Separator * tej és 
vajgazdaság1 gepek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Sohranta-téle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, v.l.m.nt minden e szakba vágó gépek és géprészek.

0
0 
$ 
$

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

kaucsuk sarok.
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Bars- es Hont megyéket ércLeiclő

Garamkeszi község telekkönyve a közös legelő 
részének felosztása következtében átalakíttatott 

., ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve
. !yekr.< az 1886. évi 29. t. cz. és az 1889. évi 3s’ 

és az 1891. évi XVI. t. cz. cikkek a tényleges 
b- kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik és az 
1 <12. évi XXIX. t. cikkben szabályozott e járás a 
t. könyvi bt jegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 

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

1 9 17. §§-»> alapján ide értve e §§-okuak az 1889
XXXVIII. t. c. 6. és 6. §-ában és az 1891. évi 

y t. ez. 15. §-a. pontjában foglalt kiegészítéseit is, 
V I'int az 1889. évi XXXVIII. t. cz. 7. §. és az 
I évi XVI. t. cz. 15. §. b. pontja alapján eszkö- 
z bejegyzések, vagy az 1886. évi XXIX. t. cz. 32. 
§ pján t rtént törlések érvénytelenségét k : mutathat*
j végből törlési keresetüket hat hónap alatt vagyis 
l'i. évi november hó 20. napjáig bezárólag a telek
it,. vi hatósághoz nyújtsák be, mert ez a meguem- 
ho-.'/abbitható zároshatáridő eltelte után indított tör
lési kereset annak a harmadik személynek, aki idő
közben nyilván könyvi jogot szerzett hátrányára nem 
szó . álhat.

Hogy mindazok, akik az 1886. évi XXIX. t. 
cz. 16 és 18. §§-ainak eseteiben ideértve az utóbbi 
§-i, az 1889. évi XXXVIII. t. cz. 5. 6. §§-aibau 
fog. ít kiegészítését is a tényleges birtokos tulajdon
jog. : tk bej-gyzése ellenében ellentmondással élni 
kívánnak írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt 
vagyis 1912. évi november hó 20. napjai; bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő eltelte után ellent- 
mondasuk többé figyelembe véteni nem fog.

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 eöbb nyert jogaikat 
bármely irányban sértve vélik ideértve azokat is, kik 
a tulajdonjog aranyának az 1889 évi XXXVIII. t. cz. 
16 §-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják 
e teKiutütben felszólalásukat tartalmazó kérvényeiket 
a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt vagyis 
1912. évi november hó 20. napjáig bezárólag nyújtsák 
be, mert ezen meg nrm hosszabbik ható záros határidő 
eltelte utáu az átalakításkor közbejött téves beveze
tésbe* származó bárminemű igényeket jóhiszemű har
mad k személyek iránvában többé néni érvényt sit- 
hetik, az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes utján és csak az időközben nyilván könyvi 
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkül támadhatják m g.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, kik a 
hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat ad ak át, 
hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű má
solatokat is csatoltak vagy ilyeueket pótlólag bsuyujta 
uak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

Kelt Léváu, a kir járásbíróság mint telekönyvi 
hatóságnál 1912. évi május hó 10 uapjan Pogány s. k. 
járásbiró.

a. kiadmány hiteléül.

Dodek
kir. tlkvezető.

vasúti uj menetrend 1912. mijus hó 1-töl.
G-Berzencze-Leva. Lm--Csata—Parkanv-Nana- Pailanv-Nana -Csata-Léva Léva Gr.-Berzeuce
Gr.-Berzencze ind 60* i 12M 525

1
Jálna . . Budapest . . ind. 705 210 650
Saskő-Váralja*
Gr.-Szt.-Kereszt

610
619
626

1232
12*2
1250

532
542
500

Bécs . ind. i
Párkány-Nana ind. |

1105
D-íO 856

126’
428

450
920

Geletnek-Szkleuó 109 Kőhid-Gyarmatb 555 9’0 448 935
Szénásfalu-Vicbnye (j4» 116 Kéménd 608 923 458 9*»Zsarnócza 711 13» f|39 Bény .... 619 ys* 56’ 10ÖÖ
Zsarnócza-Fii rész ni.* 716 1*3 6 ‘4 Csata . . érk. 629 944 517 IO10
G a ram rév 7aa 150 650 Csata . . . ind. 6»7 956 531 102Ö
Rudnó 732 201 7"- Oroszka (j44 10u« 538 102 7
Újbánya . 738 2»’ 7 oh Garam-Damásd 653 1012 5*’ 1036
Bars-BerzeuceO. őrh.* 748 218 719 Zseliz , . . 704 1023 558 10“
Gr.-Szt.-Beuedek 807 238 | 7“ Nagy-Halló . 728 1048 623 11”
Kovácsi , 81’ 2*9 7fiö Alsó Várad . . 7*3 1 1»3 63M 11”
Nagy-Koszmál) 829 259 7" Nagy-Szecse 748 1 108 643 11”
Léva . . ,J«*-

ő
8*3 ' 416 8u Léva .... érk. 759 1 11» 66i 12oo(ind. 851 12” 3*s 824 Léva .... ind. 809 1136 704

Nagy-Szei se 5 14 901 12*i 355 Nagy-Koszmály 8 27 1165 722
Alsó-V’ár ad . 5 -- 907 12*’ 401 8 40 Kovácsi . 886 12°* 730
Nagy-Salló . 5 46 927 10’ 421 9“ Gr.-Szt.-Beuedek 853 1223 74S
Zeliz 6~ 9*s 125 439 9~ Bars-Berzence 6.Őrh. 9<»3 1236 7 58
Garam-Damásd 620 956 135 450 928 Újbánya yu 12*o 8—
Oroszka . 629 100* 1** 459 9»7 Rudnó . . . 9*9 11-65 814
Csata . . . érk. 635 lOio jőO 503 9“ Gaiamrév . 9““ 1” 825

n ... ind. 650 1020 | 1&8 519 9” Zsarnócza-Fürészin. 930 l1* 831
Bény . . 701 10»* 531 10“ Zsarnócza . ! 953 1«9 8“
Kéménd 711 10** 219 5*‘ 10ü Széuásfaln-Vihnye 10'2 1*3 8”
Kőhid-Gyarmath 723 1033 231 55« 1023 Geletnek-Szkk-nó 10>6 1 50 9“
Párkány Nána érk. 737 1107 2*5 6io 1()37 Garam-Szt.-Kereszt 1Ü3« 2“ 921
Budapest felé . ind. 837 3” 807 Saskő-Váralja 103’ 219 9“

« » gyors B 831 1236 Jálna . . . 10*“ 229 93’
n . . . érk. Illő 545 1035 Gr.-Berzvu* z«- . 1063 237 9«
n „ gyors , 940 l*o 945

Bécs felé . . ind. 757 11*2
. . gyors „ ■ 8-26 I 11’5 3 03
n ... érk. 1 555
« »y. n 121* 545 625 1

1

j’ Védjegy: „Horgony". "WJ

A Linimení. Capsici conip., 
I a Horgony-Pain-Expeiler 

pótleka
j 'X5 régjónak bizouyult háziszer, mely már 
' ^ok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult

* ószvénynél, osuznál és meghűléseknél. 
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 

>att bevásárláskor óvatosak legyünk és 
■ak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
*ly a ,.Horgony4* védjegygyei és a Richter 
/jegyzéssel ellátott dobozba van csoma- 

i ’íva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
| K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer- 

-han kapható. — Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél, Budapest.

Rlcfcter gyíJgyszertíri az .Árny oroszláBhoz",
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

B.-Gyarmat 
Dejtár . . .
Ipoly-Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Visk .... 
Szakálios . .
Bél ... . 
Ipoly-Pásztó 
Zalaba . . .
Csata - . . .
Csata . . .
Párkáuy-Nána

ti-

Vissza.
Párkáuy-Nána 
Csata . . •
Csata . .
Zalaba . .
Ipoly-Pásztó . 
Ipoly-Bél . .
Ipoly-Szakállos 
Ipoly-Visk . .
Ipolyság . .
Ipolyság . •
Drégely-Palánk 
Ipoly-Vecze 
Dejtár . • .
B.-Gyarmat

1WA5H ALLj
■V 

léjobb mosószer 
^ashall CompanyWien 
r II . Kurzbauergasse 5.

Kapható. KNAPP drogériában LÉVÁN.

??

esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő

ind. 255 823 220 ? Érsekújvár . . ind. 440 91’ 520 910
322 ■ 8*’ 2*6 •Bánkeszi 3 sz. őrh. 453 930 532 *9-4:1

*338 1 *903 *302 N.-Surány . . érk. 5” 933 5*°
359 925 316 Nagy-Surány ind. 5” y60 561 936

érk. 4üi 1 9*3 335 Zsitva-Födémes 5“ 100* 6»3 94’
ind. 4“ 1 950 3*3 Kis-Mánya . . 5” 101* 6*1 •956

5” 1O‘> 406 Mánya . . . 5” 1026 1,18 IO08
Ó28 1029 425 *Szt. Mibályúr Ö47 1036 626 1016

*539 1 10*0 438 Vajk .... &47 10*« 63» 1025
5*6 10 63 452 Verebély . . Ö23 IP3 657 1O4Ó
6” Uio 509 Zsitva- Újfalu . 6 36 112« 708 1066

érk. 626 11 23 522 •Betekints . 6*5 1136 7” *1194
ind. 6*0 1130 Ö40 Taszár . . . 6 66 ll*9 724 1112

7 27 12 >’ 620 Aranyos-Maróth 7 12 12»» 737 1126
Kis-Tapolcsány 723 1221 1 136

ind. 910 428 5*0 Vissza.
érk. 96> 510 6” Kis-Tapolcsány 510 g33 363 820
ind. 1022 ö2tí 6*5 Aranyos-Maróth 520 861 406 8»^

1036 5 40 669 Taszár . . . 532 90’ 41’ 861
J06* 6«i 719 •Betekints őrh. 538 9I6 » 423 *8»9
U»* *(jio *729 Zsitva-Ujfalu . 547 926 482 9.0
11*1 6“ 7*6 Verebély , . 6“ 961 456 936
11 37 6Ü 893 Vajk . . . . 619 10°* 506 048

érk. 11 6« 7LÍ g26 *Szt. Mibályúr 627 10>* •514 9ó8
ind. 1208 7iü 8*6 Mánya . 636 10” 52* 10J2

12»° 729 920 Kis-Mánya 6*0 103’ 529 10,9
12*3* *7*1 *932 Zsitva Födemes 6*9 10‘9 *588 1Ü34

10* 7 59 960 Nagy-Surány . érk. 700 u»* 5*9 1047
1 23 823 10>* w n >nd. 707 ll99 554 1 1 02

•Bánkeszi őrb. 71‘ ll1’ *622 *i'U

j
| Érsekújvár . . érk. 72’ 1129 6I4 1 1 26

időt mutatjákvonallal aláhúzott számok az 
gyorsvonat; * = személyvonat.

A fekete
gy --- ------ -  - ,,,,
•jelzettek feltételes megállás.

Útmutató** legu,aAb X' t ömenetrend
Nyitrai és Társa r. t.
könyv-, papír- é« zeneműkereskedéaében Léván.
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Dús választék I Gyári árak !
A közelgő szezon alkalmából bátorkodom a t. kö

zönaég figyelmét felhívni zsák és ponyvakölcsonzo 
intézetemre, zsákponyva — ------------------

£ kévekötél & >
é»s j-vi'ta.éLX'T-i raktáromra- -
Megbízásaimnak legpontasabb teljesítését clÖFC IS biztosítom

Tiszta nyersanyagok! 

Tiszta gyárak!

A SCHICHT „SZARVAS" MOSÓ
SZAPPAN a legjobb, gondosan 
megválogatott és tisztított nyers
anyagokból készül. Nemcsak, bogy 
minden készülék, kazán és gép, 
hanem a gyári helyiségek is a 
lehető legtisztábban vannak tartva, 
hogy igazán csakis teljesen tiszta 
szappan kerüljön ki a gyárból. A 
SCHICHT-„SZARVAS" MOSÓ
SZAPPAN tisztasága és utói nem 
ért jó minősége évtizedek tapasz

talatainak eredménye.

A ruha beáztatásához a legjobb 
az „ASSZONYD.CSkRET11 mosókivonat.

Tiszta szappan! 
Tiszta ruha!

A ruhát csak úgy lehet kifogás 
tálán fehérre mosni, anélkül, bogy 
az megrongálódjék, ha teljesen 
tiszta, hamisítatlan szappant hasz
ná unk, Mi 25.000 koronával sza
vatolunk azért, hogy a SZARVAS 
védjegyű SCHICHT-SZAPPAN 
tetjesen tiszta és mentes minden 
káros alkatrésztől. Az újabb idők
nek minden vívmányát és a tu
domány és technika ter.n jelent
kező találmányt felhasználnunk 
arra, bogy a SCH1CHT-„SZAR- 
VAS“-MOSÓSZAPPAN gyártását 
a legolcsóbbá tegyük. Tökéletesí

tésén folyton dolgozunk.
A ruha beáztasálioz a legjobb 
az „ASSZONYDICSÉRET11 mosókivonat.

"" Ajánljuk : -------
legolcsóbb napi árak számí
tásával elsőrendű, direkt 

forrásokból beszerzett 
fűszer- és gyarmatáruinkat,

i Kern Testvérek 
fűszer-, csemege és vasnagykereskedése 

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881-
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valamint állandóan ftiss csemegesajt, 
naponta < rkező felvágott és egyéb 

csemegeáruinkat. ----
Közvetlen kávéimportunk folytai! 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek! — 
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak! ows 

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, rafíia-háncs, min 

' r-’ dennemü festékáru, 
portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhaso es löpor-arnfla.
DISZKOSZORUK 

fa- és érczkoporsók gyári áron! 
varhogépek 

5 évi jótéllásral

\l

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő 
ségű sajtolt lapát, sczél répavilla és répakiemelő, feje; e, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés. összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági. bádogos- és kőmives szerszámok, épü 
let- és butorvasalások olajozok, kenőszelenczék, gép- 
szijak. szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vascikkekből.

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

Fényképészeti cikkek, kerékpá
rok, pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk epe 

cziális árajánlattal. Nagybani vételnél külön ajánlat-

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


