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A városi törvény.
Erről igen sokat beszélnek, anke- 

iznek s igy következtethető, hogy 
gy fontossága van neki. Fontossága 

i ellett tanúskodik az is, hogy a váró
knak a helyzetét állami segélyekkel 

t ickszik a kormány javítani, ami ha 
épen nem is rossz, de bizonyára nem 

igazi segités, mert tulajdonképen a 
I védelmüket kellene emelni.

Azt vethetné ellene valaki, hogy 
miért épen a városokkal kell minde
nekelőtt törődni s miért nem a köz
ségekkel is ? Azért, mert elsősorban a 
városok polgárságában van együtt a 
nemzet modern ereje központosítva s 
a városok életében van a magyarság
nak a nemzeti lüktető ereje, a hóditó 
képessége, civilizatórius hivatása, pro- 
pagativ lendülete, melyek által sok 
kultúrigényt elégítenek ki s épen ezért 
ez egy országos probléma, melynek 
segítségével az ország gazdasági viszo
nyait uj alapokra fektethetjük. Ehhez 
szonban uj jövedelmi források s bizo
nyos jogoknak az átengedése volna 
számukra szükséges s mivel ez sz or
szágnak csakugyan belső ügye, talán 
az osztrák nem szólna bele. Megér
demlik ezt a városok, annál is inkább, 
mert korteskedéseikért ugyan bizo
nyos jutalmat eddig kaptak ; de támaszt 
édeskeveset.

Sőt nemcsak városi törvényt kell 
alkotni, hanem a megyéket is újra 
beosztani s a választói kerületeket újra 
alakítani, mert az a sok aránytalanság, 
ami ezen a téren tapasztalható, valóban 
szégyen és gyalázat. Sajnos, hogy épen 
a választókerületek ilyen tarthatatlan 
felosztása ellen hiábavaló a küzdelem; 
niert sokan úgy vannak meggyőződve, 
hogy az ország uralmát egy igazság
talan, egyenlőtlen s szűkkeblű válasz
tó: rendszernek segítségével lehet csak 
fenntartani, nehogy azt higyjék, hogy 
elnyomói vagyunk a nemzetiségeknek 
8 i itorlói a hegemóniának. Hiú okosko- 
d; i, mert csak a vak nem látja gyen
ge-egünket, erkölcstelenségünket s en- 
11 Jgva teljes tehetetlenségünket. Kor- 
tnaoyaink, mint emlitve volt, a városok 
ér ekében alig tettek valamit, pedig a 
n' gyár faj a városokban van s az 
A: öldről táplálkozik. Az Alföldnek 
* magyarsága ma is a legszaporább. 
Mielőbb kellene tehát megalkotni a 
városi törvényt és pedig először a fő- 
' oos számára, hogy Nagy-Budapest 
le ssen belőle, azután a nagyobb s 
n 1 esebb városoknak, melyek törvény- 
hi'íósági joggal bírnak s amelyek so
rába föl kellene venni a népesebb j 
Dngyközségeket is s nekik városi

szervezetet juttatni. Meg kellene to
vábbá állapítani, hogy bel kezdődik a 
víros a hol a község; a vagyonilag 
eleg garanciát nyújtó kisebb városok 
meg volnának hagyandok rendezett ta
nácsú városokul, melyek azután szin
tén önálló választói kerületet alkotná
nak, mig a fejlődésre képtelen s álta
lában arra nem alkalmas városokból 
községek volnának alakítandók.

Tegyünk ennek érdekében egy 
kis számítást. A vármegyék lakossága 
48%-ában magyar, a törvényhatósági 
városokénak azonban TG%-ában s 
vagyis a városoknak a népe 71%-ában 
magyar,- igaz, hogy a városok az 
ország lakosságának csak a 19%-át 
alkotják.

Van 28 olyan rendezett tanácsú 
város is, amelyeknek a lakossága az 
5000-et sem éri el s városi jellegét a 
legtöbb csak kiváltság alapján élvezi ; 
ámde ezek közművelődési központok s 
berendezési tekintetben a környéknek 
igazi tanítói, a nemzeti érzésnek a 
terjesztői, miáltal a haladásnak, a fej
lődésnek valóságos-képviselői, különösen 
a Felvidéken.

Természetes, hogy ahol több em
ber lakik, ott erősebb szervezetre, na
gyobb kultúrára s nagyobb igényekre 
van szükség. Ezt az elvet alkalmaz
hatjuk az Alföld sok népes községére, 
amelyek a magj arságra nézve tiszta 
nyereségekül volnának tekintendők.

De fontos a városok törvénye 
az iparfejlesztés szempontjából is. A 
nemzeti ipart a városok vannak hi
vatva megszilárdítani. Az e tekintetben 
az állam s a községek által hozott 
áldozatok, mint a vállalatoknak ked
vezményekkel való ellátása, adó- s 
kövezet-vámmentesség, ingyenes telek, 
csatornázások munkálatainak ingyenes 
elvégzése, ingyeneb építési anyag vagy 
ennek ellenértéke, részvényjegyzés, a 
munkások után fizetett fejdij, önkölt
ségen adott villamos áram s világitó 
gáz, vagy direkt szubvenció stb., na 
nem is feleslegesek, de az elért ered
ményekkel arányban nem állók. Igen 
sok a visszaélés és sok a vállalat saját 
meggazdagodására vagy úri passziók 
kielégítésére zsarolja ki a szubvenció
csalásokat s az adóletagadásokat, ked
vezményeket Pedig épen ellenkezőleg, 
arra kellene törekednünk, hogy a köz
terhek viselését jórészben, épen a 
gyáripar vállaira helyezzük, hogy ez 
által jólétet s kultúrát teremtsünk. Az 
a baj, hogy nálunk legtöbbnyire olyan 
ipari vállalatok keletkeznek, melyeknek 
nincs elégséges forgótőkéjük . kény
telenek magsa, kamatozó kölcsönöket 
igénybe venni s igy előmozdítják a 

kereskedelmi s gazdasági életnek a 
züllöttségét, külföldről hozatják áruikat 
s a hasznukat egész cinikusan leta
gadják sokszor ügyes könyvelési trük
kök segítségével.

Épen ezért úgy az államnak, mint 
a városoknak óvatosan kell ilyen kér
désekben eljáróink és csak olyan intéz- 

I menyeket létesítsenek, amelyeknek a 
hasznát az ipari telepek is vehetik. A 

I reális vállalkozó ugyanis mindig azt 
kutatja, hogy megvannak e a rentabi
litásnak az előföltételei, amennyiben 
az ilyeneknél annak a titka az első, 
hogy van-e nagy befogadási képességű 
piac ? A piacot pedig elősegíthetjük 
helyes közlekedési politikával, közrak
tárakkal, vasútépítéssel, folyóknak ha
józhatóvá való tételével, fogyasztó te
rületeknek a bekapcsolásával. Kuta
tandó továbbá, hogy milyenek a mun
kaviszonyok, a lakásügy, egészségügy 
s a munkaszerződések ?

A munkáskérdés a városfejlesztés
ben szintén nem mellékes kérdés, mert 
arra kell törekedni, hogy itthon bizto
síthassunk emberi megélhetést, ne
hogy kivándorláshoz folyamodjanak a 
munkások s igy a munkáslakásoknak 
is elsőrendű szerep jut, valamint an
nak is, hogy milyenek az élelmezési 
viszonyok ?

Hogy e kivánalmaknak megfelel
hessünk, szükséges, hogy a városokban 
az iparoktatásnak a fejlesztése céljából, 
szakiskolák létesittessenek, hogy intel
ligens munkásuemzedék legyen nevel
hető ; sőt még a dolgozó munkások
nak tovább való képzéséről is szüksé
ges gondoskodni, vagyis a községi 
munkásképző politikának előkelő szerep 
juttatandó.

11a a község maga létesít közle
kedési s ipari vállalatokat, az feltétle
nül helyeselhető ; mert bizonyos válla
latok, a közbevételeknek a gyara
pítására igen jótékony befolyással 
vannak, amennyiben a polgárság érde
keit s igényeit elégíthetik ki különösen 
akkor, ha egyrészt az egyedáruság 
jellegével is bírnak egyes vállalatok. 
Hiányos közlekedési eszközök miatt, 
sokszor virágzó üzemek s ipartelepek 
mennek tö kre, miáltal az országnak 
épen a legbecsesebb elemére a propa- 
gativ kultúrelemre méretik halálos csa
pás, A községi üzemek közé tartoznak 
a vízzel, világítással s motorikus erővel 
való ellátás.

Ami a támogatást s eszközeit il
leti, megvizsgálandó, bogy a keletkező 
ipari telepnek ott helyben van-e lét
jogosultsága ; talál-e cikke megtelelő 
piacot, meg van-e a szükséges munkás
létszám, a nyersanyagnak a megszer
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zése nem jár-e nagy nehézségekkel s 
a kedvezmények arányban állauak-e 
a közvetlen vagy közvetett haszonnal? 
Vagyis rendszerre, törvényszerűségre 
vau szükség. Meg kell ál'.apitaui azokat 
az iparágakat, amelyek meghouosittan- 
dók volnának s a kedvezmények is, 
amelyekkel segélyeztetnének. Minden 
városnak legyen meg a maga részletes 
iparfejlesztési ptogrammja, mihez min
denesetre szervezkedés, egyöntetű eljá
rás, közös megegyezés szükséges, ne
hogy az erük elpazaroltassanak.

Szükség van erre annál is inkább, 
mert ipari fejlesztésünk nem tart még 
lépést a belső fogyasztásnak évenként 
való növekedésével sem, nem is gon
dolva arra, hogy a külföldi behozatalt 
kiszoríthassuk. Az ipari fejlesztés elfor- 
gácsolódása helyett, inkább néhány 
főszakmát támogassunk és a segélye 
zést hozzuk arányba a segélyezett 
által termelt iparcikkek mennyiségével, 
a vizierőknek ipari fejlesztésre való 
felhasználásával. Még az sem ártana, 
ha a vásárokon a hazai iparcikkeken 
kívül, csak olyan külföldi gyártmányo
kat engednének kiállíttathatni, melyek 
ez időszerint hazánkban iparBzerüieg 
s csak hazai képviselet utján hozat
tak be s külföldi származásuk is szem- 
betüuőleg meg volna jelölve.

Vlzy Ferenc.

A játszótér a nepnevelés kereteben.*)
Sok olyan igazság van, mely ha még 

oly régi eredetre hivatkozhat is, csak hosszú 
és erős küzdelem után bir érvényre jutni. 
Ilyen egyebek között az is, melyet majduem 
harmadfélezer esztendő előtt Plátó hirdetett,

*) Irta és a Barsmegyei Általános Tauitóegye- 
sülét jubilárin közgyűlésén Léván 1912. jiiuiuu hó 1-én 
felolvasta ; Karafiáth Máriut dr.

tudniillik, bogy * lélek művelésére nem 
csak a tudományokat, hanem a testgyakor
lást is kell igénybe venni. ,'Mindketö szük
séges — mondja Pátó — mert tudomány 
híjján eldurvul a lélek, a testnek gyakorlása 
nélkül pedig elpuhul".

Mily végzetessé válhat a lélek elpuhu- 
lása, s a test elsatnyulása a népek és nem
zetek életében, azt a történelem bizonyltja. 
A testi nevelés elhanyagolásával lábrakapott 
elpuhulás Róma rabigájába juttatta a klasz- 
szikus görög népet, mikor az a műveltség 
tetőtökén állott; a római világbirodalom 
pedig romba dőlt, amint a keleti fényűzés 
erkölcstelenségbe sülyesztette a világ urait 
és az elpetyhüdt római polgár már nem 
birta a tábori élet fáradalmait, a pajzs 
súlyát s aa ébet-szomjat.

Ezek a példák ismétlődtek napjainkig 
és újra s újra igazolják azt is, hogy csak 
egészséges, munkabíró honpolgárok biztosít
hatnak az államnak valódi közjólétet, mely 
annak hatalmasabb támasza, mint az állam
kincstárban felhalmozott arany és ezüst 
pénzkészlet.

Plátó tapasztalásból merített nevelési 
eszméi, megragadták az újkori pedagógia 
alapvetőinek figyelmét is. l.ocke, Basedow, 
Rousseau, Pestalozai ismerték a testi nevelés 
fontosságát. Azt hirdették, hogy „vissza 
aeil térni a természethez1'; hogy a szabad 
levegőn való rendszeres testmozgás a neve
lés ei nem engedhető, hasznos eszköze, mely 
nélkül teljes értékű, tökéletes embert lehe
tetlen nevelni. Ük és követőin: meg voltak 
róla győződve, hogy az i> kólának nem sza
bad a gyermek egészsége iránt közönnyel 
viselkednie. Erezték, hogy az iskolának nem 1 
lehet, nem szabad a gyermek egészsége 
isiápolásanak kötelességét nagy előkelőén 
más tényezőkre áthárítania. Tudták, hogy 
az iskolának a rája bizott gyermeket jobb 
lelki és testi állapotban kell a szülőknek 
visszaadni, mint a minőben átvette, nshogy 
inkább olvasó-, író- és számoló-gyárnak, 

semhogy iskolának, nevelő- vagy képző
intézetnek neveztessék. Azt is tudták, hogy 
az iskola igen is képet a gyermeket javult 
testi és lelki állapotbau visszaadni a család
jak, ha valódi i’kola, ha az embert a maga- 
egéseében észleli és veszi figyelembe, s ha 
az elme helyes képzése mellett, vele párhu
zamosan a test fejlesztését és erősítését is 
tűzi ki céljául.

Folyt, köv.

Barsvármegye tanítóinak gyűlése.
A Barsmegyti Általános Tanítóegyesület 

június hó 1.-én tartotta meg LéváD, a vá
rosháza dísztermében negyedszázados fenn
állása alkalmából jubiláris közgyűlését.

Az egyesület, melyet 25 évvel ezelőtt 
Kuliszeky Ernő, kir. tanácsos, jelenleg hont- 
vármegyei kir. tanfelügyelő alapított, szü
letése utáni pár esztendőben csak úgy 
lézengett, alig-alig tudó t erőhöz jutni. Az 
anyagi gondoktól nyomott megyei tanítóság 
súlyos bajai közepette csak nagynehezen 
volt képes annak tudatára ébredni, hogy 
főleg az egyesülésben rejlik az erő. A min
den oldalról észlelt különféle irányú elnyo
matások s következetes mellőzések köze
pette sem kedve, sem pénze (ez utóbbi 
most sincs) nem volt, hogy egyes közpon 
tokban egybegyülekezzék, ott ügyét-baját 
egymással megbeszélje, egyesült erővel igye
kezzék sorsát s ezzel együtt a hazai nép
nevelés ügyét is javítani.

A 25 év előtt elvetett magból íme 
terebélyes fa nőtt. A pár lelkes emberből 
álló tanítók csoportja olyan táborrá fojlö- 
dött, amely megyénknek számottevő ténye
zője s mint egyesület, úgy számánál fogva, 
mint tagjainak agitálását, a tanítók szoci
ális s a hazai tanügy felvirágoztatása érde
kében kifejtett munkásságánál fogva, — 
hazánk legtekintélyesebb egyesületei közé 
sorozható.

«
• ♦

Már a gyűlést megelőző este nagy
számú egyesületi tagot és vendéget hozott 
a vonat s már alig volt hely városunk 
szállodáiban. Másnap kora reggel fennen 
hirdette a városházán s a városi vigadón

T A K C A.

Tanítóink hangversenye.
Léva 1012. június 1.

Lelkemet kibontom a hétköznapi gon
dok tömkelegéből és az emlékezés szárnyún 
visszaröpítem a mesék tündérorszúgúba, 
amelynek csipkerózsából font kerítésén ke
resztül út nem hatol a földi bánat és nyo- 
moruaúg, amelyen belől színes és tarka a 
világ s nem borítja árnyék az emberek 
kedélyét.

A mesék tündérországában jártam. Az 
illúzió fényén keresztül csodás színben ra
gyogott ott minden. Ha valaki követni akar 
engem oda, b tudni akarja miudazt, ami 
egy álomnak is szép estén történt, a szere
tet szemüvegével vértezze fel gyenge emberi 
szemeit, s vagy olvassa el ezt az Írásomat, 
amely bizonyára csak halavány visszfénye 
lesz annak a derűs ragyogásnak, amelynek 
sokad magammal részese voltam.

Tudjuk azt jól, hogy a Mindenható 
annyiban a iöld kerekségén a legjobban 
szereti a tanítókat, hogy őket áldja meg a 
legtöbb gyerekkel, noha egyébként azt 
tartja a régi latin klasszikus poéta, hogy 
dii oderunt, quem preceptorem fecerunt. És 
azt is tudjuk, hogy a tanitói pálya az, me
lyen nemcsak nem lehet vagyont gyűjteni, 
hanem — kivált, ha sok a gyerek — csak 
vékonyát lehet a mindennapi kenyérből 

szelni. De nemcsak felnevelni, hanem em
berré, a haza és a társadalom hasznos pol
gáraivá is akarja nevelni gyermekét minden 
szülő. Mekkora gond ez még a jobbmódu 
szülőre nézve is, hát még a szegény falusi 
tanítókra I

Ezért a tanítók gondoltak egy szépet 
és ezt meg is valósitották. Létesítették a 
tanítók házát, ahol az iskolai esztendőben 
gyermekeiket elhelyezhessék. Megadóztatták 
saját magukat s mert az amúgy aem tok 
tanitói jövedelem sokfaleképen van igénybe 
véve, a közönséghez fordultak, hogy őket 
ebben a nemes munkájukban segitse. Cse
kély anyagi áldozatot kértek, de nem in
gyen, mert helyette, noha szellemi kincsük 
egész tárházát, élelült s egészségük virágos 
erdejét pazarolják egész éven át gyerme
keinkre, mos' íb a mesék tüodérországának 
kapuját nyitották meg előttünk s ebből a 
sivár valóból az álmok aranyerdejébe ve
zettek, hol mindabban a szépben volt ré
szünk, amit a fényes emberi elme kigondol 
és megvalósít.

Június 1-én Léván, a városi vigadóban 
hangversenyt tartottak tanítóink, amelyről 
most akarok e pár sorban megemlékezni.

Bijos leány- és asstonyerdö fogadott 
engem, amikor vagy nyolc ói a után a te
rembe léptem. A mesebeli tündérpalotától 
még elválasztott a kettős függöny, de már 
szólott a rendező csengője. A villamoskör- 
ték fénye kialudt, hogy helyet adjon a 

felemelkedő függöny mögül előtörő ra
gyogásnak.

A lévai tanítóképző ifjúsága, a jövendő 
tanítóság nyitotta meg a hangversenyt 
énekkarával, mely Dankó szívhez szóló, 
zamatos magyar nótáiból adott elő többeket 
Duschek Ernő zenetanár dirigálása mellett. 
Képezdénk ifjúsága nem szorul külön di
cséretre, mert mindenünnen kiveszi részét, 
Mai fellépése alkalmával is arról győződ 
tünk meg, hogy ez a fegyelmezett, intelligen 
énnekkar méltó büszkesége az intézetnek é 
tanárainak. A mélabus magyar nóta elringatta 
lelkünket, a friss megpessditette vérünket.

Isten tudja, hol kalandozott lelkünk, 
csak azt vettük észre, hogy a zongoránk 
egy selyemhaju tündérkisassony ül, kinek 
hófehér ujjaí alatt megelevenedtek a néma 
billentyűk s nyomában felhangzott a Bzere 
lem örökszép himnusza. Koctab Hilda, ez a 
bájos, fiatal leányka, játszotta Liszt h 
Canlique d’ Amour című fantáziáját ügye 
tebuikával. De hát olyan a mi közönségünk 
hogy, aki egyszer neki megtetszik, neu 
igen ereszti el. A kisasszonynak is meg 
kellett toldania műsorát meg egy magya: 
ábránddal, amelybe bele sírta lelkét a szerző 
amely ismét zajos tapsra ragadta a haliga 
tóságot. S nemcsak a fiatalság, de mi i» 
lelkesen gratuláltunk a boldog apának, k 
ragyogó arccal kissé fészkelődve ült mellet
tünk. Aki a lánya helyett viselte a lámpa
láz gyötrelmeit.
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ki űzött trikolor, bogy itt valami neve
tős esemény készül. A nemzet napszámo- 

gyűltek össze, hogy megjelenésükkel a 
; . :zeti népnevelés, a haladás, a felvilágo- 
adottság kerekét a göröngyös úton szent 
iú .^izmussal a biz'os cél felé előre hen- 
fi- ;essék.

Kilenc órakor a városháza díszterme 
s úiolásig megtelt. Ott voltak megyénk 
..,- :lnom összes tanitói, akik már hetekkel 
e itt értesültek a „Tanítók Házá“-nak 
k evei ékesített ízléses meghívón úgy a 
re Aet, mint a díszközgyűlés változatos 
p grammjáról.

A rendes közgyűlés első tárgya volt 
(,,..i István elnöknek az egyesület működését 

é» övendöbeli programúját felölelő szép 
b édje, amelyet követett tiós Simon egye
si, ií titkárnak gyönyörűen megfogalmazott, 
te,, delmes titkári jelentése, melyben be
számol az egyesület két évi működéséről, 
a .iasztmány és a „Tanítók Háza“ helyt 
biz<> aágénak munkálkodásáról, különösen 
a „Tanítók Háza“ épületének vétele s az 
int mény fentartása ügyében. Kiemelte az 
aran.osmaróti és lévai járáskor munkálko
dását. A pénztári számvizsgáló bizottság 
jelentésének tudomásul vétele után, mely 
alka,ómmal Bányai Ferenc indítványára 
Deák Adolf egyesületi pénztárosnak a fel
mentvény megadása mellett a pénztár 
buzgó vezetéséért köszönet szavaztatott, 
egyben Kriek Jenő tk. tamtóképzö-intézeti 
igazgató indítványára az immár a választ
mány javaslatára, „József f őherceg Tanítók 
Háza* nevet nyert intézet, valamint az 
egyesület pénzkezelésének ellenőrzésére a 
.József főherceg Tanítók Haza** helyi 
bizottsága által választandó tag bízatott 
meg. A napirend következő tárgya volt a 
közgyűlés kimagasló pontja : dr. Karafiáth 
Mát tus tb. megyei főorvos előadása : „A 
játszótér a népnevelés keretében* 1* címen. A 
mindvégig lebiltnose ö előadást úgy a köz
gyűlés tagjai, valamint a nagyszámban 
megjelent vendégek nagy érdeklődéssel 
hallgatták. Dacára annak, bogy e tárggyal 
a Bars előző számának vezércikke bővebben 
foglalkozott, tekintettel a tárgy nagy fon
tosságára s az illusztris előadóra, kinek 
neve a testi nevelés terén úgy az orvosok, 
valamint tanítók előtt országszerte híres, — 
újabban ismertetjük.

I Kiöadó főorvos a testi nevelés főeszkö- 
zenek nem a szertorná ást, nem a szigorú 
rendszabályok bilincse alatt Lyögö testgya- 
k?,r‘á’S zM“e“ * v‘d éd ‘elügyMet 
ne kuh „játékot-*, hanem a minden feszély 
nélküli, a tanító veeetéae alatti szabad iát- 
azo tereken lefoíyó játszást érti, hol a test 
nem egyoldalúig fejlődik, hanem teljes 
osszeségében. Méltán hivatkozik azon nem 
zetekre, melyek ugyan gyermekeiket az 
iskola Sítíía padjai közé szorítják, hogy ott 
agyukat stúdiummal tömjék, de testi neve- 
ésökre semmi gondot nem fordítva, testileg, 

szellemileg elpusztultak s elő ne pék soraiból 
önmagukat lökték ki. A főorvos előadását 
szives volt az egyesület rendelkezésére 
saját költségén felajánlani. A füzetek ott a 
helyszínén azonnal szétosztanak. A fennma
radt példányok a titkárnál őriztetnek, ki 
az érdeklődő tanférfiaknak vagy szülőknek 
szívesen bocsát 1—1 példányt rendelkező
tökre, Az érdekes előadást nagy tetszéssel 
honorálta az egybegyiiit tanfértiak so
kasága.

■Ennek utána a baremegyei tanítók 
aranyto lú vezérét, Jaroxs Ferenc lévai r.
k. iskolai igazgatót a közgyűlés a .József 
tőherceg Tanítók lláza‘‘ gondnokává vá 
lasztotta. Gratulálunk az egyesületnek eme 
szerencsés választáshíz, meg vagyunk győ
ződve, hogy ö szerető atyja lesz a reábi- 
zaLdó tanulóknak. Köveskuti jenö tanitó- 
kepzö-int ézeli igazgató meleg szavakban 
üdvözölte a „Úsznak14 gondnokát. Jaross 
Ferenc megható szavakban mondott köszö
netét a bele helyezett bizalomért. Intézeti 
orvos dr. Weinberyer Adolf lett. A jövő évi 
közgyűlés helyéül 'lomcsányi János kir. 
tanteiügyelö indítványára Körmöcbánya je
löltetvén ki, 11 órakor a rendes közgyüké 
befejezést nyert és kezdetét vette a jubi
láns disgközyyülés, ahol gr. Zichy János 
vallás- es közoktatásügyi miniszter képvise
letében Majláth István Barsvármegye alis
pánja jeleni meg. A tanhatóságot lomcsányi 
János kir. tanfelügyelő képviselte. Léva 
város képviseletében megjelentek Bódogh 
Lajos polgármester, d.\ Mocsy Aba h. pol
gármester, ifj. Klain Ödön főjegyző, Clair 
Vnmos a F. M. K. É.-t, a .Tanítók orsz. 
tzövet8égei“ Szombathy László ale^tök kép
viselte, Kuliszdíy Ernő, Ilont vármegy e tan
felügyelőjét, valamint a barsmegyei r. k. 
népnevelők egyesületét Báthy László lévai 

prépost-plébános képviselte, a ref. tanító
egyesületet Tóth István tanító, az egyházat 
Birtha József és Csekey Dávid ref. lelké
szek, a lévai izr. iskolaszéket dr. Weinber
yer Adolf elnök képviselte. Megjelent a 
diszgyűiésen a tamtóképzö-intézeti ifjúság 
teljes számban nagynevű igazgatójuk és 
tanáraik vezetése mellett.

A diezközgyülés a Hymnus eléneklésé- 
vel vette kezdetét, melynek utána Véyh 
István elnök mólé' szavakban üdvözölte 
Majláth Istvánt, a kultuszminiszter képvi
selőjét, ki ezt megbízója nevében szép 
szavakban köszönte meg, kijelentvén, hogy 
mint ember és fötisztviselö is a szerény, 
gyakran nyomasztó viszonyok közt élő 
néptanítót az ö nemes idealizmusa és ügy
szeretete miatt nagyra! ecsüli.

Elnök üdvözölte úgy a tanító szövetség, 
miüt a hatóságok, a tanítóegyesületek, 
felekezetek stb. képviselőit, egyben meg
tartotta magas szárnyalást! ünnepi beszédjét, 
visszatekintve a 25 ev előtti kis mustár
magra, melynek ültetője Kulisgeky Ernő 
kii. tanácsos, tanfelügyelő volt. Bőven 
*cj»ejelte a viszonyokat ea körülményeket, 
amelyek a mai naphoz vezettek, amidőn 
már az egyesületnek itt Léván háta van. 
amelyben a népnevelők gondos nevelés 
mellett bátran elhelyezhetik az itteni főgim
náziumot látogató gyermekeiket. E beszéd 
kereteben melegen üdvözölte Báthy Lászlót, 
mint Kuliszeky Ernő képviselőjét, azt 
ajánlván, fogy Kuliszeky Ernőt, az egyesü
let mega.apitóját válassza meg az egyesület 
disztayjául, mit a díszközgyűlés egyhangú 
nagy ie kesedéssei elfogadott. Erről az 
ünnepelt díszoklevél alasjaban értesittetik. 
A közgjülésből a hivatalosan Temesváron 
időző kir. tanfelügye'Őt táviratilag üdvö
zöltek. Kuliszekyt képviselő Báthy Lász ó 
meieg szavakban köszönte meg megbízója 
nevében az őt ért nagy kitüntetést. Báthy 
László prépost, úgy a maga, mint a Báró
megyei r. k. népneve ők egyetü'ete nevében 
üdvözölte ezen igazán a kor színvonalán 
levő tauitóegyesüietet, amely a tanítók nagy 
szociá.is küzdelme fölé o két jelszó, 
irta .* .Isten, Hazaa.

A nagy éijenzessel fogadott beszédek 
után Tóth István üdvözlete következett a 
Barsi egyházmegyei ref. tanítóegyesület 
nevében, majd Szombathy Lábaló az orsz. 
tanító-követség kiküldöttje igazán nagy

Olyan volt a azinpad, miat Csipkerózsa 
elvarázsolt kertje. Honnan, honnan nem, 
egyszerre csak egy másik tündérkisasszony 
állott elénk. Fehér ruhában, rózsakoszo- 
ruval sötét hajában. Hertzka Erzsiké nótá
ban mondotta el, hogy az aranyerdőben 
miről is szól a dalos madárka s mit suttog
nak a violák, mikor közöttük lebeg. A szín
pad előtt úgy ült a közönség, mint a leg
szenvedélyesebb vadász a leshelyen, némán, 
lélel étét visszafojtva. A szerelem, a vágy, 
az >m zengett a dalban, mely ajkain 
uároyra kelt. Hűvös Istvánnak A vándor
mád:.;- dala szinte a szívbe markolt fajdal
mává Ifj, Kersélc János Violák között című 
dalárrk refrénje szinte visszacsengett az 
ifjú ányok és legények ajkain :

Violák közt a nevem
Ki ne ejtsed kedvesein .* 
Ha megtudják : mit tevői, 
Mind elhervad a levél.

z a bájos kisasszony sem tudott addig 
■*a ülni a közönség tapsai elöl, áruig 
erŐ‘ js, csengő hangja újra meg nem csen
dül* 4g szép magyer nótákat nem adott

I. Csak akkor eresztette el a tapsoló, 
^Ijenaő közönség. Az elismerés kijutott 

etk Ernő zenetanárnak is a diskrét 
z°i akiséretért.

'•‘re újra fellebbent a függöny, már ott 
Voi' * harmadik tündérkisasszony, TM 
dulá a* ski egy magánjelenetben csicseregte 
•l érdeklődését a hozzájuk bekvártélyozott 

tiszt után. A kiváncsi mondókájába

sokszor belezugott sz éljen és Isten bizony, 
sokan megirigyeltük azt a boldog huszárt, 
aki egykor az ö szivében fog örökös kvár
télyt keresni, nem tudom onnan felülről 
látta e az ifjúságot, de én úgy láttam, hogy 
úgy feszengtek a helyükön kigyulladt arc
cal, tüzes szemekkel, miként a macska 
szokta nézni az üvegharanggal leboritott 
nyalánkságot,

Hípp, hopp, egy fordulat, Kitűnt a iün- 
dérkisasszouy, jÉs eltűntek mind,a tündér
lányok. Az aranyerdö árnyas csábijába öt 
vándormuzsikus tévedt. Néma csend fogadta 
őket. De amikor megszólalt a bámulatosan 
szép kviutetl, a lombok közül, a virágok 
mögül a tündérkastely ablakaiban és min
denütt, ahol Fan, a kectkeiábu görög isten 
szokott ingerkedni a bájos tündétekkel, 
előbukkantak az isteni szépségű tündér
fejecskék és szinte áhítattal szürcsölték 
fel a felszálló zene összeolvadó harmóniáját, 
mint mikor a rokokó korbeli kisasszonyok 
apró kezecskéikkel emelik ajkaikhoz apró 
b'dermájer csészékben a gőzölgő illatos kávét.

De odalenn a nézőtéren is megkövül
tén állott a csend. Szinte ráuehezült a lé
lekre a felséges melódia, mely mélló arra, 
hogy Csipkerózsa elvarázsolt kertjét álomba 

ringassa.
És ez az üt ur, ki ezt a csodát művelte, 

dr. Baradeiser J*»os (zongora), B- 
Árpád (I. hegedű), dr. Drozdik Jenó (II. 
hegedű), dr. Kramaszta Imre (viola) és dr.

Hete Béla (cello). A hosszú öt tételből álló 
zenekölteményben (Arensky ötöse) nagy
szerű technikájuk, a precizitásig fegyelme
zett játékuk nyomán szinte megelevenedett 
a költő szelleme.

Hatalmas taps és éljenzés verte fel az 
aranyerdö csendjét. Minket is elragadt a 
közönség mámora, mert, mi tagadás, ember
emlékezet óta nem hallottunk városunk 
falai között ilyen szép muzsikát, melyet 
szomjasan ivott fel lelkünk.

Talán ea csalogatta elő az elszéledt 
tündéreket. Egymás után lebbentek széjjel 
a függönyök. Dr. Balog Sándorné varázs
vesszőjének érintésére Csipkerózsa elvará
zsolt tündérkertje megélénkült és mintegy 
sz nos kaleidoskop tárult a néző-közönség elé, 
bogy bepillantást engedjen halandó emberi 
szemnek a kristálypalota illatos, virágos 
parkjába.

Lányok és legények vegyesen, tarka 
egyvelegben az Alomország nagy tehér 
csendjében mutatták nekünk előképben a 
tanítóság apothezisát az élet minden vonat
kozásaiban.

Ezen élőképet lokody István terve 
szerint: dr. Balog Sándorné úrasszony, aki 
igazi szakértő ebben, rendezte. A kép 
alapeszméje: A népiskolai oktatás minden 
emberi müve ődésnek az alapja. Ezt jelké
peste a remekül összeállított színes kép a 
következő csoportban : 
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szónoki hévvel előadott üdvözlő beszédje 
következett.

Az üdvözlések után Mozsár y János 
ar.-maróti áll. isk. igazgató nagy szorgalom
mal összeböugészett adatok alapján a legna
gyobb részletességgel irta le és olvasta fel 
az egyesület történetét a mai napig. Fárad
ságos, nehéz és szép munka volt. Adja 
Isten, hogy 25 év múlva, ha újra megíró 
dik a tanitóegyesület története, ne képezze 
annak anyagát és a gyűlések tárgyait, 
mindig ób állandóan a tanítói ideális fog
lalkozás rovására ezen cím : „Küzdelem a 
kenyérért*. Meglátják akkor az iskolafentar- 
tók, ha gyermekeik nevelőit tisztességesen 
dijazzák, a jutalom nekik gyermekeikben 
uzsorakamatokat hoz.

Befejezésül Tóth István szavalta a tőle 
megszokott érzéssel a Bars előző számában 
közöli ódáját.

A „Szózat* magasztos énekével, melyet 
a tanítóképző-intézet ifjúságával az összes 
megjelentek énekeltek, a díszközgyűlés vé
get ért, hogy a zöld asztaltól a Vigadó 
nagytermének fehér asztalához menjenek. A 
banketten mintegy 12O.-an vettek részt; 
köztük az előbb említetteken kívül dr. 
Frommer Ignác, az izr. hitközség elnöke és 
Csekey Vilmos városi főügyész stb. Vig 
mulatozás közepette a szebbnél-szebb fel
köszöntök egymást érték. Nehéz volna itt 
a szép beszédek tartalmának csak rövid 
kivonatát is közölni. Felköszöntötte Végh 
István elnök Alajlótli litván alispánt, ez 
pedig a tanügy szorgalmas harcosait, a 
tanítókat. Köveskuti Jenő igazgató Báthy 
László prépost plébánost, Báthy László Kriek 
Jenő tanitóképsö-intézeti igazgatót. Köves
kuti Jenő Tomcsányi János kir. tanfelügye
lőt. Tokody István iSzombatliy Lászlót a 
„Tanítók Saövetségé^-nek aielnökét. Alissik 
István Köveskuti Jenőt köszöntöite fel, 
Both Ferenc újbányái tanító Végh Istvánt. 
Bódogh Lajos polgármester a „Tanítók 
IIázá“-ra, Tomcsányi János kir. tanfelügyelő 
az egyesület iölvirágzására ürítette poharát, 
Szombathy László az összes magyar tanítók
nak egy zászló alá való tömörülését óhaj
totta. Kriek Jenő Léva nemesen gondolkozó 
közönségé* éltette, 'lóth István a tanítók 
nesztorát Jaross Ferencet éltette.

Úgy a gyűléseken, mint a banketten 
résztvetiek az 1879—80.-ban itt végzett 
tanítók közül Essösy Ferenc (Tild), 11 la- 

A földmivelés, ipar éa kereskedelem, a 
művészet éa tudomány csoportjai által al
kotott félkörben elhelyezett kia csoportban 
két kis gyermek s a tanítónő, — az elemi 
iskolai oktatást jelképezik. Iskolások: Schrank 
Matild és Fertikó Józsi, tanítónő Jaross 
Margit. E csoport felett emelkedik ki az 
emberi művelődés géniusza (Fekets Vilma) 
jobb kezében a haladás fáklyáját emeli 
magasra, kinyújtott balkezével az iskolások 
csoportjára mutat.

A földmivelés csoportját a parasztleány 
(Tolnay Margit), a parasztlegény (Essiisy 
Rezső) és a földmiveléa mithologhiai isten
nője, Ceres (Schliff Aranka) alkotják. Mel
lettük az ipar és kereskedelem egyesített 
csoportjában a kovács (Behula István), a 
kereskedő (Liska Sándoi), a oukrászleány 
(l'eló Ilma), a a Mithologia pajkos arcú 
Merkúrja (Farkas Olga) foglalnak helyet.

Jobb oldalon az elmélyedő tudós (Tatár 
István), a távcsöves csillagászleány (Fizély 
Lenke) s mögöttük és felettük a görögök 
tudománykedvelö istenasszonya, Pallas A- 
thentte ('lóth Mariska) alkotják a tudomá
nyok csoportját. Bellebb a művészetek 
istenének, Apollónak (Csorba Győző) vé
delme alatt dolgozik a szobrász (Krizsányi 
Sáudor), ül vászna előtt a festő (Farka* 
Tivadar) és áldosik Terpsichore művésze 
tének a spanyol táncosnő (Ghimtssy Mici).

A gyermekkoromban hallott tündér
mesék bubája szállott szivünkre, mikor a

k

ványi János (Garamkeszi), Orbán Lajos 
M. A. V. főellenör (Budapest), Kálmán 
József (Aranyosmaró:), Tersiyanszky Adolf 
(Nagykereskény), K ss Gyula (Léva), Végh 
István (Vámosladány). Az Ízletes és kelle
mes bankett után a vidéki tanítók egy egy 
lévai tanító vezetése mellett megtekintették 
a város nevezetességeit, köztük a polgári 
leányiskolát gazdag felszerelésével, hol 
Báthy László igazgató volt oly szives ka
lauzolni a tanítókat, megnézték a várromot, 
az új tanítóképzőt, ref. iskolát, iparos és 
kereskedő taioncúkolát. A „József Főher
ceg Tanítók Házá"-t csoportostul szemlélték 
meg a tanítók, akikrek egy része sietős 
dolga miatt hazatért otthonába, a másik 
része azonban itt maradt, hogy résztvegyen 
a szép hangversenyen.

B. F.

Különfélék.
— Az egyesült ellenzék választmá- 
a lévai valasztókeiületben csütörtökönnya 

értekezletet tarlóit, hogy állást foglaljon a 
képvise öhizfan Itgu óbb elkövetett a kot- 
máuy és törvénysértésekkel szemben. Egy
hangú határozattal kimondottak, hogy va
sárnap népgyüléste bivják egybe a vá
lasztó polgárokat, amelyre meghívják a par
lamenti ellenzéki képviselőket is. A népgy il
lést első terv szer nt ma óhajtották megtar
tani, miután azonban a képvnelök ma már 
el vannak foglalva, ezért a ntpgyüles meg
tartását mához egy hétre f. évi junius hó 
lti.-anak délelőtti 11* a órájára halasztották 
el, amikor már eddig dr. Lovászy Márton, 
Fernbach Károly volt bácsi főispán, orez. 
képviselők ígérték meg lejövetelüket. A 
képviselők a délelőtt 11 órai vcnatta! ér
keznek, sz állomáson őket az egyesült ellen
zék nagy bizottsága fogja fogadni.

— Az érettségi eredménye. A fő 
gimnáziumban as érettségi vizsgalatok, ame
lyeken tudvalevőleg Bzölgyttny Ferenc a 
Ferenc József-neve öintézet kormányzója 
elnökölt, mint miniszteri b.ztos, aki a vizs
gálatokat bölcsen, kiváló Tapintattal vezet
vén, az eredmény a következő : A tizen
négy vizsgázó közül : Jelesen érett : Mar- 
tinovich Ernő. Jól érettek : Demény Elemér, 

lélek álmodozva pihen Csipkerózsa elvará
zsolt kertjének zárt rácsoskapujáná), a 
melyeu át ma este bepillantást engedtek 
nekünk. Kicsinyes, földi sorsunk de messze 
elmaradt tőlünk, mig lelkünk a képzelet 
sebes szárnyán ide repült.

Szinte fájt s úgy hatott reánk, mintha 
kiűztek volna az aranyérdöböl, mikor le
gördült a függöny a elszéledtek a tündérek.

De nem, nem azéledtek el. Mert mi
kor a nagyteremben újra felgyuladtak a 
villamos körték, itt láttuk közöttünk vala
mennyit. Sőt nemcsak azokat, akik a szín
padról jöttek közénk, de még sokat, igen 
sokat. A tündérest varázsa aranyozta be 
valamennyit.

S amikor megszólalt a muzsika, ott 
lebegtek körülöttünk mosolyogva, jó kedvet, 
illatot árasztva maguk körül.

Szólt a zene egész éjszakán át. Ámor 
szórta a nyilait s kergette a tündéreket a 
szerelem aranymezöín. S azok pajzánén, 
nevetve fogadták a rakoncátlan kis isteni 
gyermek támadását.

Hej I Nagyon korán kelt ez éjjel a 
nap. Mert még javában folyt a tánc, mikor 
első sugarai besütöttek a vigadó udvarára. 
Sajnos, a tündérek észrevették a elszéledtek. 
Es csend lett a nagy meseországban, tün
dér-palotában.

így volt. Szép volt. De kár, hogy 
vége volt.

K J.

Kiss Béla, Kohn Arthur, Pethö Emil, Takács 
Ferenc. Érettek : Basska Alajos, Duchovics 
János, Fenyvesi Imre, Kersék János, Nagy 
Miklós, Miháika Gyula, Pál Imre, Szíj 
László. — A szép eredményt, amely dicsé
retére válik úgy a fögimn. tanári karának, 
mint az érettségit tett tanulóknnk, — a 
legnagyobb örömmel és megelégedéssel 
közöljük.

— Dr. Frommer Ignác kitünte
tése. A király dr. Frommer Ignác bars- 
vármegyei tiszteletbeli tiszti főorvosnak, a 
közegészségügyi szolgálat terén szerzett 
érdemeinek elismeréséül, a Ferenc József- 
rend lovagkeresztjét adományozta. — Dr. 
Frommer Ignácot, aki már negyvenhárom 
év óta odaadólag és a legnagyobb buzga
lommal tölti be Léván orvosi állását és az 
ö kitartó munkásságának köszönhetjük, 
hogy városunkban a tüdőbeteg-gondozó 
dispensaire létesült és üdvösen működik, — 
jól megérdemlőit kitüntetése alkalmából a 
legmelegebben üdvözöljük.

— Esküvő. Franki Róbert bécsi nagy
birtokos és tartalékos huszárhadnagy folyó 
hó 11. én tartja esküvőjét Nagysáróban, 
Franki Ede nagy birtokos kedves leányával, 
Alicivel. — Állandó boldogság kisérje 
frigyüket.

— Tanulmányi kirándulás. A pol
gári leányiskola növendékei Báthy László 
prépost-igazgató és tiz nővér vezetésével 
e hó 3.-án Selmecbányára rándultak ki, ahol 
két napot töltöttek és megtekintették a 
város nevezetességeit. Az érdekes kirándu
lás kimeritő leírását helyszűke miatt lapunk 
jövő számában fogjuk közölni.

— Kinevezés. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Bimoncsis Antal barsvár- 
megyei kir. tanfelügyelőt jeleulegi állomás
helyén, a IX, fizetési osztály 3,-ik fokoza
tába, az 1904. évi I. t. c. értelmében meg
illető személyi pótlékkal kinevezte.

— Pályázat tanítói és tanítónői 
állásokra. A közoktatásügyi miniszter 
tömeges pályázatot hirdet az ország minden 
részébe igazgató-tanítói, tanítói és tanítónői 
állásokra állami elemi iskolákba. A pályá
zati határidő június hó 15. ig tart. Azontúl 
beadott pályázatok nem vesznek figyelembe. 
A kérvényt a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez Leli címezni és ahhoz a tan 
fe ügyeiöséghez benyújtani, melyhez as* a 
város vagy község tartozik, ahová valaki 
pályázik.

— Diáktársak találkozója. Többek 
megbízásából felkérem a t. olvasók közül min
dzzon diáktárs urakat, kik az 1872—1897.-ik 
évek közt a se mecbányai ág, ev. líceum
ban éiettségiztek, vagy együtt iskoláztak 
— de közös találkozót mindeddig nem tar
tottak, — hogy június hó 3O.-ikán délelőtt 
9 órától kezdve Budapesten az Orient- 
száliodában megjelenni szíveskedjenek. — 
Azok pedig, kik közülök az alakulóban 
levő Nemzeti Közjóiét Szövetség alakuló 
közgyűlésén is résztvonni óhajtanak, d. u. 
tél három órakor a régi orazágház termé
ben — mindkét helyen családostul — is 
találkozhatnak. — Jelentkezőknek bármi
nemű kérdésekre szívesen válaszolok, Fétery 
Gyula, Budapest V., Vág.utca 14. sz.

— Uj állatok az állatkertben. 
Katona Kálmán, a híres afrikai utazó, a 
budapesti állatkert részére a Viktoría- 
Nyanza vidékéről 60 darab különböző fajta 
állatot hozott. A szállítmány igen értékes, 
mert siámos olyan példány van közötte, 
amely egy állatkertben sem található.

— Áthelyezés. A pénzügyminiszter 
Kozgonyi R. Győző aranyosmaróti m. kir. 
adóhivatali föellenőrt hasonló minőségben 
Zentára helyezte át.

— A íöldmivelő nyugdija. Ez évi 
március hó 1. én lépett életbe a gazdasági 
munkásbiztositásról alkotott XIII. törvény
cikk. Mint a Gazdasági Lapokban olvassuk, 
a törvény életbeléptetése óta több ezer 
munkáecsalád biztosított magának a pénz
tárban nyugdijat. Különösen nagy érdeklő
dés mutatkozik az intézmény iránt Pozsony-, 
Csanád-, Sopron-, Fejér-, Torontál-, Győr-, 
Vas-, BáCeLodrog. és Somogymegyékben.

Nagyon üdvös lenne, ha az illetékes 
körök a mi iöldmivelöinket is buzdítanák a 
munkás biztosításba való belépésre.
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— Az aratási munkák biztosítása 
fa sr»tási munkák lehető biztosítása érdé- 
k ;ben » földmivelésügyi miniszter megtett 
mÍMtlen intézkedést, hogy az aratás teljesen 
„ rtalan legyen. Gondoskodott a miniszter 
,n .1 is, hogy ott, ahol esetleg az aratók 
m agadnák a munka teljesítését, mily 
módon és hogyan lehet gyorsan, állsnii 
ge iiséggel, oly rendes munkásokat szerezni, 
ki nr. arató munkát zavartalsnul elintézik. 
Arr.. vonatkozóan, bogy az ily esetben, 
he n és miként lehetséges a sztrájkoló 
aratók helyett munkásokat szerezni, a föld- 
m éBÍigyi kormány utasitáeai alapján a 
Tt gyek alispánjai, a járások fösiolgabi- 
rói a rendezett tanácsú városok polgár- 
me 'erei nyújtanak bővebb felvilágosítást.

- Államsegély a tanítók fürdő 
jének. A tanítók társadalmi gyógyfürdője, 
iidü és gyermeknyaraló-telepe létesítése 
erdeiében megindított országos mozgalmat 
a V9 as- és közoktatásügyi kormány is a 
legei egebb érdeklődéssel és pártfogással 
gise Mint illetékes helyről értesülünk, az 
Udvarheiyvármegyei Tanitóegylet“ kérése 

alappm a közoktatás ügyi miniszter a május 
12.- megnyílt tanitók fürdője befektetései 
céljára, évi 2000 korona államsegélyt enge
délyezett. A közoktatásügyi kormánynak 
ezen nagyjelentőségű erkölcsi és anyagi 
támogatása teljes mértékben biztosítja a 
gyógyfürdő és üdülő-telep kiépítését. A 
részvénytársasági szervezkedés eddig elért 
kiváló eredményeit, az ezen év végéig 
meghosszabbítani tervezett további rész
vényjegyzési elhatározás csak fokozza, any- 
nyiva> is inkább, mert a közeli napokban 
kibocsátandó uj tervezet alapitói, a rész
vénytőke jelentékeny nagy részét mar előre 
biztosították, s igy a további részvény
jegyzésekkel csak a fennmaradó alaptőke 
részlet biztosítandó. A gyógyfürdőt tanitók, 
a legminimálisabb árszabással a Székely
udvarhelyi Szejke fürdőn már megnyitották 
s ennek prospektusa mindenre nézve teljes 
tájékozást nyújt. Úgy a fürdő, mint a rész
vénytársaság ügyére nézve minden meg
keresések Gyerekes Mihály ig. tanító címére 
Székelyudvarhely küldendők. Látogassuk 
meg, keressük fel ezen értékes és olcsó 
hazai (erdélyi) gyógyfürdőt.

— Eljegyzések. C'suvara József ipoly- 
viski kántortanító eljegyezte Lukácska Mi
hálynak kedves leányát, Etelkát, Vátros- 
ladányban. — Ondrejka Bé‘a garamrudnói 
tanító jegyet váltott Komjáton Hztricsek 
József kedves leányával, Vilmával. — 
Boldog megelégedést kívánunk az uj je
gyeseknek.

— Évzáró vizsgálatok. A ketes- 
zedö- és iparostanonc-íssolákbau az évzáró 
vizsgálatok a következő sorrendben lesznek 
megtartva : Június hó 12.-én az iparosta- 
torciekola I. és II. osztályában ; 13.-án az 
előkészítő és a III.-ik osztályokban. — 
14.-én a kereskedötanonciskoia I. é« III. 
oszt., -- ]5.-én a II. osztályban, A vizs
gálatija, melyekre a felügyelő-bizottság ez 
utón ■ ■ meghívja az érdeklődőket, — d. u. 
ő órakor kezdődnek. 23.-án d. e. 11 óra
bor ia;(ünnepély és a jutalmak kiosztása.

— Alapszabályok felülvizsgálása. 
Az ői. yilkosok feltűnően nagy száma arra 
iuditi i a belügyminisztériumot, hogy a 
8°k k, zínó, klub a egyéb egyesület alap- 
stabá. ♦ szigorúan átrevide dja és a hazáid- 
játék< azokból kiküszöbölje. A munkát 
elősző, i8 a fővárosban kezdik meg még a 
nyór lyamán. Megrostálják az összes 
atapsz alyokat és sorra veszik mindazon 
önjeit lseket és panaszokat, amelyekkel 

stemt az államrendőrség eddig kénytelen 
T°lt Napirendre térni.

~ fiúnevelő intézet Váczon- A 
»&le> József fiúnevelö-intézet“ igazgató
ága .elvesz római katholikus vallásit, gtm- 
“‘aiutn I—Vili. osztályába járó tanuló

• Havi ellátási dij 50 korona. Az 
“ez<- kizárólag papi vezetés alatt áll. A 
. ci.ek < váci kegyesrendi fögimna-

*?“b tatnak be. Pályázati határidő 1912. 
i *«s 15. A vácegyházmegyei tanitók gyer- 
f«? tdvezményben részesülnek. Bővé 

’itást nyújt kívánatra a 
fiúnevelő intézet igazgatósága (’ 

a<m»e*or 4. sz.) 1

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

A Barsmegyei Tanitók Háza javára f. 
a ,JUU‘US h6 Dón rendezett hangverseny 

alka.mából a vigalmi bizottság tagjainak, az 
összes szereplőknek és közreműködőknek, 
akik a hangverseny szép sikerét szives és 
nagyrabecsült közreműködésükkel előmoz
dítani kegyeskedtek, — ez utón is őszinte 
es haláé köszönetét mond

Léva, 1912, junius hó 5-én.

a rendezőség.

Nyilvános szamadas.

A Baismegyei Tanitók Háza javára f. 
évi junius hó 1-én rendezett hangverseny 
alkalmából a bevétel: 1230 K. 80 fillér,— 
a kiadó; €09 K. 12 fill j a tiszta jövedelem 
621 K. 68 fiil. voit. — A feli! fizetők 
névsorát térszüke miatt a jövő számban 
fogjuk közölni.

Színház-
Szabó Ferenc ezintársulata a mű t év

ben sokkal több telt házat latett. Az idén 
a közönség bizonyos tirtózbodással visel
tetik a szír ház iránt. Kétségtelen, bogy a 
táisulaiot nf lünk nem a legjobban ajánlot
ták, de mondhatjuk egy heti műsor lezaj
lása után, hogy sokkal jobb a hírénél.

Törekvéssé , ambícióval játszanak. Bo- 
leszámitva a minden kritikán felül álló 
Beregí-elöadárokat is, sok és jól sikerült 
előadásban volt részünk. Léva váios közön
ségének méltányolnia kell az igazgató jó
akaratát a igyekezetét, s nem szabad en
gedni, hogy a színigazgatók úgy itmerjék 
meg városunkat, mint ahol semmi érzék 
nincs a színművészet iránt s ahol minden 
direktornak tönkre kell menni.

Vasárnap, junius 2 áu délután a János 
vitéz került színre, a címszerepben férfi
szereplővel, Czakó Gyulával. A kis számú 
közönség jól mulatott és sokszor tapsolt a 
szereplőknek, kik ügyesen, elfogulatlanul 
játszottak.

Este Ziehrer Bál az udvarnál cimü 
operettjét adták. Az előadás egyike volt 
a jobbaknak. Hanti Eima sok tapsot ara
tott Erzsébet szerepében. Éneke biztos, 
határozott. Játéka sikkes. Fátyol Hédi 
(Ivonne) szintén egyik legjobb szerepét 
mutatta be. Könnyed mozdulatai, ügyes 
tánca nem kevésbbé tetszett. A hercegi 
pár szerepében filigrán s minden Ízben 
eredeti alakítást produkáltak Antal Lajos 
és Timárné, Havasi Szidi (Don örgrófné) 
karikatúrája eredeti volt. Ugyanezt mond
hatjuk Tímárról, (Mailen) kinek egyszerű, 
póz nélkül való játékát sokan dicsértek. 
Czakó Gyula (Kóla) annyira sokféle szere
pet játszik, hogy alig lehet megállapítani 
az ö repertoárját. Kétségkívül )ó tehetség, 
mert mindenütt megállja helyet. Helyesen 
rutinnal játszott Sebestyén Rózsi (Uarolie) 
Radványi es Lebeda. Baghy is ügyesen csil
logtatta mókáit a szolga szerepében.

Hitfőn,, junius 3-an Földes Imre Adri 
tovább cimü szinmüve került színre, bzep 
és hatásos darab, de hosszú jelenetei rgen 
megpróbálják a tehetseget. Czakó Gyula 
(Dr. Merétey) az ügyvéd „eiépévé, ügye
sen megbirkózott. A klubbeli jelenetet frap- 
pánsul osmá.ta meg. Szabone (Alice) nem 
nagy szerepét a tőle megszokott művésze - 
tel kreálta, Szathmáry iK'rchlecher) turul- 
metszett, tipikus vaskereskedő volt. A tár
sulatnak nem csak ügyes és «eretetre 
méltó titkára, de egyik legh.sznavebe óbb 
tagja, üzabó Ferenc (Dr. Csere,) játék* 
semmi kifogásolni valót nem hagyó t lenn. 
Baghy Gyula (Berger ügyvédjelölt) szere
pébe/ exeelláli. Fesztelen játéka, koNcyed
L.dás.  nemcsak aa r ’ I ™b‘
denkit tapsra ingerelt a nézőtéren. A lob. 
biekröl is jót írhatunk mert .. előadás 
igazán szép és összevágó volt.

Kedden^ junius 4-én Szabó igazgató 
újdonsággal kedveskedett a közönségnek. 
Momty, Eon éa Durieux íróknak az Ezred 
apja énekes bohózata került színre. A nem 
nagy közönség páratlan élvezetet talált, mert 
az előadás kitűnő volt. A darab jóízű hu
mora, a szereplők eleven játéka köztetszós- 
ben részesült. Ki kell emelnünk Radványit, 
ki Boutin esredes szerepét játszotta oly 
eredeti felfogással, a milyet ritkán van al
kalmunk b.tni. Éneke, melyet tiszta, mély 
baritonja színezett, nagy hatást keltett, úgy, 
hogy meg kellett ismételni. Fátyol Hédi 
(Misa Gitta) játéka, tánca, éneke nagy lel
kesedést keltett. Több ezámát meg kellett 
i&meteinie. E.öször láttuk Gönczy Margitot 
(Lucien) szerepében e szírpadon. Kedves 
megjelenésű alak, de még kiesé elfogult. 
Szépen csengő, iskolázott hangja van, ha 
meglesz a kellő bátorsága, sok szép sikert 
fog vele aratni. Lebeda ma Paradeli szere
pében elég jó volt. Czakóról csak most 
láttuk, bogy szépen táncol amellett, hogy 
jól is játszik. Radnai (Dorjean) és Erdői 
(Caavilón) jól beietaiáltak magukat szere* 
pükbe. Pompásan sikerült figura volt Timur, 
mint tisztiszolga és Szathmáry mint köz
jegyző és huszárhadnagy. De csak jót ir
hatok a többiekröl is, mert hisz az előadás 
után kialakult egyhangú vélemény, vala
mennyi szereplőt dicsérettel emlegette.

Szerdán Biró Lajos uj szinmüve a 
Rablólovag került színre. Modern tárgyú 
színdarab modern köntösben. Az előadás 
semmi kívánni valót nem hagyott fenn. A 
szerep'ök teljes igyekezettel játszottak. 
Síathmáry (Ferenc gróf) egyik legjobb sze
repét adtaa Anna szerepét Hervay Erzsiké kre
álta. Nala a tuds a finom ízléssel párosul, ezéit 
játéka mindig felül áll a sabionszerttségén. 
Szabó (Kürt) feladatát szintén jól o dotta 
meg, kifogástalanul játszottak a többiek is, 
köztük Radnai, Jásei Margit, Tímár, Havasi 
Szidi, Bayhi Lebeda és Erdős.

Csütörtök délután egy régi magyar 
vígjáték, klasszikusnak, Csiky Gergelynek 
örökké kedves darabját láttuk ; J nagy
mamát. Az előadás ifjúsági előadásnak 
készült s közönsége is az ifjúságból került. 
Sz. llervay Erzsi a növendekleány Mártha 
szerepében nagy szeretettel juttatta ér
vényre Csikyuek Rautustói önmagáig fino
mult komikumát s Tódorka tanár (Timur 
Béla) nyílt színen sok megérdemelt tapsot 
aratott. Egy-két, a darabon kívül eső, in
dokolatlan magántréfa kellemetlen hatását 
leezámitva ifjúságunk kellemesen okulva 
szórakozott.

Este Vest-Held és Zeller szép zenéjü 
operettje .* A bányamester szerzett kellemes 
estét szépszámú közönségének. Neliy (Fá
tyol Hédi) temperamentumos csipkeverő- 
leany volt s a gióf kisasszony (Honti 
Eima) kel emes trilláit zajos elismerés ju
talmazta. Rodenk herceg (Antal Lajos) 
nagyon hozzá és hangjához illő szerephez 
jutott s különösen I. felvonásbeli hangula
tos melódiáit élveztük. A bányamester 
(Radványi Rezső) jól játszott és tisztán, 
szépen énekelt. Eifridának (Havasi Szidi) 
a szerelemvágyó, elvirult asszony szerepé
ben sokat nevettünk. Zwaek (Czakó Gyula) 
aktuális kupiéit sokszor megujiázta hálás 
közönsége. Lehetetlen meg nem említeni, 
bogy Róják karnagy teljes odaadással, kitü
nően dirigált. A színi szezon egyik legjob
ban sikerült előadásáról számoltunk be A 
báuyamesterrel.

Pénteken oly gyér közönség nézte végig 
de Fieurs és Őaillavet vigjátékát, a Papát, 
amilyen üres még nem volt nálunk a nézőtér. 
/Sokszor gondoltuk magunkban, hogy akkor 
minek itt váhosi színház. Pedig a darab is, 
az előadás is nagyobb érdeklődést érdemelt 
volna. (Sz. üervai Erzzike) Gtorgine sze
repében oly kedves volt s oly szépen ját- 
trott, mintha zsúfolt ház lett volna. Kitűnő 
alak voit Czakó (De Larsac) Radnai (Jean) 
a falusi, egyszerű, de természete észjárású 
fiat sikerült alakításban repodukáita. 
Szathmáry az abbé szerepében ekszcellált. 
Mintha csak neki irta volna a szerző a 
szerepet.

Tegnap szombaton az Ártatlan Zsuzsi 
operett került színre. Ma pedig délután 
Luecenbury grófját, este A kis grófot adják.
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi máj. bó 26-tól 1912. évi jan. hó 2-ig

Születés.

A szülök íieie
JM® O

® u
■

A gyermek 
neve

hleiuemau Gyula Dolog E. fiú Gyula

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Szomolányi Rezső Korcsmarek G.

Halálozás.

rkath.

A2 elhunyt neve Kora A halál oka

Váczi Sáudor 3 éves Bélcsavarodás
Gafrik János 2 éves Tüdőgyulladás
Uzudor Julianna 6 éves Kanyaró
id. Varadi Lajos 54 éves Gutaütés
Kdcs Istváu 57 éves Tttdögttmőkót
Csontó János 1 éves Kanyaró
Bar tál Ferenc 3 éves Vörheny

Lévai piaciárak.
RovatveaetŐ ; Dr. Horváth Gyula rendőrkap'táo’.

Buta m.-mázsánként 21 kor. 80 fiil.— 
22 kor. 20 Kéteseres 18 kor. — fiil. 19 
kor. — till. — Rots 19 kor. — fiil. 19 kor. ) 
40 fii. Árpa 19 kor. 40 till. 19 kor. 60 till. 
Zab 20 kor. — till. 20 kor. 80 fiil. 
Kukorica 20 kor. 60 till. 20 kor. 80 till. 
— Lencse 32 kor. 40 fiil. kor. 32 80 fiil. — 
Bab 32 kor. 20 fiil. 32 Sor. — fiil. — 
Köles 12 kor. 40 fiil. 13 kor. 40 fiil.

Nyilttér.

M O LL- F É LE
kSEIDLIT.ZsPORj 
Enyhe, oldó háziszer irindatoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyebb következ
ményeiben saenveduek.

Egy eredeti dobcz ára 2 karóéi.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X^oll
készítményéit.

F~M OLL-FELÍl
SOS-BORSZ Ef 7 ’

"IMíI1’ bedönsőlés, 
elismert, régi jóhiruevü báziszer •zaggatía és bűiéiből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára kox. A.

Kapható rniudeu gyógyszertárban 
és drogériában. ttt«

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Bées, I. Tuachboeu 9.

Kiadó lakás...
A Zöldkert utca 11 számú házá
ban egy három szobás lakás 
aug. hó 1-től kiadó. Bővebb érte

sítést ad JAROSS FERENC.

Czukrászdai berendezés.
Jó karban levő keveset hasz

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

Kiadó üzlet és lakás.
Kálnni utca 23 számn házban 1 üzlet
helyiség hozzávaló lakással és pin
cével és Ozmán-téren szintén 1 üzlet 
és lakás pincével kiadó, Bővebbet 
Monaco Mosenál Léván.

90)1912. végrh. szám.

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

c. 102. §. értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
losonci kir. járásbíróságnak 1912. évi Sp. I. 2|4, 5 sz. 
végzése következtében Dr. Hertsko Jenő losouczi ügyvéd 
által képviselt Schwarcz Tóbiásba losonczi cég javára 
993 kor. s jár erejéig 1912- évi jan. bó 31-én foga
natosított kielégítés végrehajtás utján lefoglalt és 
831 kor. 70 fillérre becsült következő ingóságok, V. m. 
fűszer- és rövidáru nyilváuoB árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a körmi czbányai kir járásbíróság 
1912. évi V. 482 számú végzése folytán 372 kor. 38 
fdl tökeköveieles és jár. erejéig Ki&IÓOSa községben 
leendő eszközlésére 1912. évi junius hó 12 napjának 
délutáni 3 óráját tűzöm ki és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 107 és 108 §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett, szükség esetén 
becsaron alul is elfognak adatni

Amenyibeu az elárverezendő ingóságokat mások is 
le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 
120 §. élteimében ezek javára is elrendelt ti1*.

Kelt Könnöczbánya, 1912. évi máj. hó 30. napjáu

Luk ács Miksa
kir, bir. végrehajtó.

Korcsma bérletet keres
és más állást óvadékkal Bereg8ZÓ8Zy 

Lajos Gararaio^zeotbeijedek.

Eladó házak.
Honvéd- és Damjanioh-utcában 
lévő házaim eladók. Bővebbet 
iQ. GHIMESSY JÓZSEF nél.

Lakás kerestetik.
4 szobás úri lakás keres
tetik mellék helyiségekkel 
nov ember 1—re.

Védjegy: „Horgony".

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

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

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

gyógyszerésznél, Budapest.
Dí Rltiter irHrszertin u .Árny or««iiinz", 

Prágában, KUoabethotresse 5 neu.

Az itteni piacra és környékére

ÜGYNÖKÖT
Liptói túró és csemege vaj.

SCHVARCZ LIPÓT FIA ‘^JVa8

© 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, folyó év november 
hó I töl bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél 
— tudhatók meg. ■

A borfogyasztó közönség 
-------  figyelmébe. - -----
Ajánlom kitűnő minőségű boraimat

~ házhoz szállítva. =7
Börzsönyi zöld, fehér literenként 80 fii. 
Balatonmelléki , , 100 „
Neszmelyi Ó vörös „ 110 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefonon is megrendelhető

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

Itczes állást keres ~—
kellő óvadékkal éa szakértelemmel.

Caim: Beregszászy Lajos
Garamszentbenedek,

„A2 OLLA- 
szakorvosoK 
által meg 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve 

van. I 
Két évijót-l 

állás.
Ára | 

uc utónként 
. ö -

S.— és I 
10. korona]

töllaj
GUMMI

különlegesség.
■ A tudomány mail 

állása szerint J 
bebizonyított 
legjobb létező1 6ubkIóvszer. JÁ ■

Az 
.OLLA* 

több mint 
200 orvos 
által lég- 

| megbízha 
tóbbnak vív 

ajánlva. 
Kapható a' 

ország min 
den gyógy- 

szertáráén n 
es jobb dro 

gériákba.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csak 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekély 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* feldicsér' 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és ered

propaganda reklámot ingyen küld az

»OLLA“ íumiDiíjár Wien. fli437Fraterstrassc
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájába• 

és P1CK EDE illatét erésg-üz! etében.

legjobb mosószer
Washall Company Wien 

II Kurxhauergacse 5.

Kapható: KNAPP drogériában LÉVAt
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c ’szárítlrdő. KfX.lM 

m «r irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú
K » hévvizű gyógyfürdő ; modern beton- 
d ü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők,
is orogatások, uszodák, külön hölgyek és
ul részére. Török-, kő- és marványfür-
dö hőlég-, szénsavas- és villamosvizfür-
(]( A fürdők kitűnő eredménnyel használ
ta főleg csuzos bántalmaknal és ideg
fa ellen ivó-kúra és légzőszervek hurutos 
68t on a testi pangásoknál 200 kényelmes 

óba. Szolid kezelés, jutányos árak.
q és zenedij nincs. Prospektust ingyen 
és mentve küld.

Az igazgatóság.

„Vásárolják csak üvegekben'1.
ZK a p ht a t <5 :

Léván:
Engel József és fia 
Kern testvérek 
Knapp Ignác
Pollik Kálmán 
Hekach Iilés
Kertész Lajos

Ipolyságon
Dombo K. u. Brack I.
Berczell^r M.
Ivots Andor 

j Csóka József
| Weinberger Mór

Fhomassalakot
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.)

Újbányán:
Czervinka M.
Heinrich Ede

Verebélyen
Rosensweig István 
Czirok István

Erdei József
Pollák Zs’gmond

Zsarnóczán
Fussak Győző
Veichher Izidor

Schönstein Henrik 
női és úri divatáru üzletében 

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

és mosó, vászon és damast áruk.

Női ernyők mélyen leszállított árban.
Maradékok minden elfogadható 

árban eladók.

Tánctanitási = 
===== értesítés!

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

tánckurzust nyitok.
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 I

Kéretik a beiratkozásokat a tanfo- 
| lyam megkezdése előtt eszközölni. Gyer- 
j mek kurzus .’ Deák kurzus ! Felnőttek 
| esti kurzusa 1

Szives pártfogást kér 

KREUTZ GYULA 
több fővárosi leányiskola tánctanára.

Fővárosi tanintézet: Vili. Keuteny Zslgmond u. 12.

i

j KNAPP DÁVID §
X mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára a.

U Telefon szám: 33. T. ÉVÁN. telefon szám ; 33_ ¥

0
0I
0

A mesterdalnok.

a ■ ;actéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
U házamban nagy választékú
([) állandó gépkiállítás van berendezve.

A :.... Hazai gyártmányú gépek•
X Világhírű RAPID' lánczos kutak. ,.Alfa Separator tej es

Á 1 iíé.zlté.e és feléllitása juté.yo. ,ior..k mind*'.
X .S.e.éplS
bj 11 gyságban, valamint minden e

(k,)OO€>€>€>ei€K* ' ■ 1 '» €>■€>■€>

Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ba cipőt szegzek, varrók, 
Rajt’ van

kaucsuk sarok.

Dús választék I Gyári árak

Irommer Mór
ponyva és zsákkölcsönzö intézete, jutaáru huj . *•

A közelgő szezon alkalmából bátorkodom a t kö
zönség figyelmét felhívni zsák és ponyvakolcaonxo 
intézetemre, zsákponyva--------------- :----------------------

$ kévekötél
és jutaáru raktáromra. =
Megbízásaimnak legpontasabb teljesítését előre ÍS biztosítom.



B -A.

Meghívás.
A Lévai Takarék és Hitelintézet részvénytársu

latnak 1912. évi íuIíub hó 2-án d. u. 2 órakor Lé
ván Baját háza tanácstermében megtartandó 

rendkívüli közgyűlésére*)
A közgyűlés tárgysorozata:

1. A közgyűlés megalakulása, közgyűlési elnök, 
jegyző s a jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes 
megválasztása.

2. A részvénytársaság igazgatóságába — Schwarcz 
György és Faragó Samu elhalálozása folytán megürült 
helyekre 2 tagnak, — úgy a telügyelőbizottságba Ort- 
mann Fidél a fb. rendes tagok közé lépése folytán, «gy 
póttagnak megválasztása. Úgy a megválasztandó két 
igazgatósági tagnak, mint a fb. póttagnak megbízatása 
az 1915. évi rendes közgyűlésig fog terjedni.

Kelt Léván, 1912. évi május hó 21.

ig-azg-SLtóatíig.

•) Az alapszabályok 12. §«a Bközgy ölesen résztvebetuek mindazon 
részvényesek, kik legalább egy — nevükre szóló részvényt le nem járt szelvé
nyeivel együtt a közgyűlés megtartass előtt egy nappal a társulat hivatalos 
helyiségében letéteményeztek ; szavazati joggal azonban csak az esetre bírnak, 
ha a nevükre szóló részvények a közgyii'és előtt 9) nappal a részvénykönyvbe 
bejegyezve találtattak.

Q _______________ISI2. junius 9.

Jóminöségü —

fedél-cserép 
mai naptól kapható 

MONACO MOSE 
téglagyárában Léván.

CLIMAX 
nyersolajmotorok és lokomohilolí 3*11 rP. | 
Magasnyomású nyersolaimolorok ’5 .X,61 

legolosóbb 6bH 
legmegbizhatébb K 
Uramét biztosit- ■ 
ják. Üzemköl - H 
ség lóerőnként H 
1—2 fill. Állen-■ 
dóan zavartalan ■ 
üzem I — Pénz- ■ 
ügyörl felügye- H 
let nélkül I Egy B 
szerű kezelés! Sok B 
száz gép üzemben IB 

Költségvetése^ és árhpo< díjmentesen. JJJ

Bachrich és Társa
betétitársaság motorgyári fióktelepe

BUDAPEST
VI. Váczi körút 59/tt
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-------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

valamint állandóan friss csemegesajt, 
naponta Irkező felvágott és egyéb 
——r csemegeáruinkat. -----
Közvetlen kávéimportnnk folytan

kávéink
úgy ár, mint minőség tekintetében 
—versenyen kívüliek ! —

Legjobb Mauthner-féle kerti és 
vetemény magvak!

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gállcz. raffia-háncs, min 
------ dennemü festékáru, =:

portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasó es löuor-arncla- 
DISZKOSZORUK 

fa- és érczkoporsók gyári árou! 
VARRÓGÉPEK

S irt jótállásra!

R

Ajánljuk továbbá i\jonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

konyhaedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő 
ségíí sajtolt lapát, sczél répavilla és répakiemelő, fejese, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, oltó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági. bádogos- és kémives szerszámok, épü 
let- és butorvasalások olajozók, kenőszelenczék, gép- 
szíjak, szivattyúk, keudertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vascikkekből.

Legczélszerübb 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.

»
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