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ll hirdetéseket, előfizetéseket s • reklsméclókst s 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója : NYITRAI és TÁRSA r. t.

Léva városa és az iskolai 
játszótér.

Az iskolai évnek vége s az Érte
sítők újra számot adnak róla, miképen 
feleltek meg iskoláink általános ember
művelési és hazafias hivatásuknak. 
Örömmel győződhetünk meg adataik 
nyomán arról, hogy hazánk sok isko
lája már-már beiktatta jogaiba a testi 
nevelést is. Ennek az örvendetes do
lognak nemcsak az az oka, hogy a 
tanárok sok helyt makacs vaskalapos- 
sága lassacskán beveszi már a neve
léstan ujabbkori eszméit, hanem oka 
egyúttal az is, hogy a hatóságok ki
csinyes, ósdi gondolkozása, szűkmar
kúsága és tudatlansággal párosult vét
kes közönye, mely eddig sok helyt 
megakadályozta a magyar ifjúság testi 
nevelésének fellendülését ; már-már 
hazafiasb és bölcsebb gondolkozásnak 
enged tért.

Igazán meglepő, mennyire kedve
zőbb a magyar ifjúság testi nevelésé
nek képe wuz, mint volt ezelőtt öt, 
vagy akár három éve is. Az ifjak és 
tornatanáraik egyaránt mind jobban 
felkapják és megkedvelik a játékot, s 
a vele rokon sportgyakorlatokat. Kö
zépiskoláink sport- és testgyakorló kö
rei egyre szaporodnak és gyarapodnak. 
A tanuló ifjúság, egymás példáján 
buzdulva, a szakavatott vezetőktől 
nyert helyes irányitás mellett már szép 
eredményekről számolhat be

Az intézetek közötti mérkőzések 
mind gyakoriabbak már nálunk is. Az 
„Ifjúsági testnevelés1* minden száma 
tannbizonyságot tesz a különböző is
kolai csapatok versenyeiről. Az aradi 
áll. főreáliskola labdarugó csapata ki
hívja a temesvári r. k. főgimnáziumét, 
a kolozsvári iskolákéi a marosvásár- 
helyieket stb. A mérkőzés vasár- vagy 
ünnepnap délutánján a tanárok és a 
közönség lelkes érdeklődése között 
loly le. Az angol iskolai ifjúság pezsgő 
élete itt-ott már egyik-másik hazai 
iskolánkban is megmozdult; az angol 
és német játszóterek képe kezd már 
•na yar földön is feléledni. Már-már 
ná mk is vehetjük észre itt-ott annak 
a reménységnek némi derengését, 
ho y ifjúságunk a testgyakorlást meg
szedve elvégre maga is megundorodik 
Attól a testi-lelki elpetyhüdéatől, mely 
őt a testi és erkölcsi romlás felé 
vezeti

Amennyire minden 
örülhet annak a —Ir - 
lyi az ifjúság testi nevelése ország
szerte mutat, annyira el kell szomor- 
kodma minden jó lévai helyi hazaiinak 
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( jó hazafi 
szép haladásnak, me
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afölött, hogy városa még mindig nem 
igyekezett főgimnáziumának és egyéb fiú- I 
iskoláinak megadni annak a módját, ' 
hogy azok növendékeiket igazi testi ne- ' 
velősben részesíthessék.

Léva városa azt a becsületbeli 
adósságát, mellyel mint magyar és 
hazafias város, mint a magyar nemzeti 
művelődés egyik végvára a hazának 
tartozik, még mindig nem törlesztette.

Nem rég igen kedves és nem kis 
jelentőségű iskolai ünnepnek voltunk 
szemtanúi a várkertben. A polgári 
leányiskola tornavizsgája már is mear 
nyugtatott aziránt, hogy leányaink 
testi nevelése jó irányban indult meg 
és, hogy ezt az eddigihez hason'ó buz
galommal és értelemmel tovább fogják 
fejleszteni, ami az intézetnek eddigi jó 
hírét még inkább fogja gyarapítani. 
Városunk tanácsa — habár az ifjúsági 
játszótér kérdésének mego'dásával fog
lalkoznia, azt kissé tanulmányoznia, 
jó példákon okulnia és buzdulnia kel
lene — még érdeklődést sem mutatott 
a neki is mindenesetre tanulságos 
tornaünnep iránt. Pedig a látottak ha
tása alatt arra a tudatra ébredhetett 
volna ott, hogy az iskolai játszótér 
megteremtésének rendszeres halasztga- 
tásával nagy mulasztást követett el.

Sokszor látjuk, hogy egy ember 
közönye a legüdvősebb intézmény lé
tesítését megakadályozhatja, ha azt a 
közönség nem sürgősen követeli. A 
várkerti jelenet azt mutatta nekünk, 
hogy mit tehet egy ember a köz javáért 
okosságával és jó akaratával, ha csak 
a maga erejére van is utalva.

A „Bars“ 22, számában megjelent 
vezércikk szerzőjének igaza van. hogy 
„a városnak (a játszóteret) létesítenie 
kellene, annál az erkölcsi kötelességénél 
fogva, amely a városra, mint iskola- 
fentartóra és kulturgőcpontra háramlik. 
Sajnos, ezt a kötelezettséget nem akar
ják a városházán elismerni, Igazolja ezt 
a feltevést az a célzatos eljárás, mely 
ben a játszótér ügyét ott eddigelé : 
részesítették. Mert lehet-e egyéb célza- I 
tosságnál, midőn valamely ügyet mm- . 
dig a közgyűlési tsrgysorozat végére , 
tesznek, ahonnan az vagy nem kerül- | 
hét ez alkalommal tárgyalásra vagy ■ 
pedig, ha mégis kerülne, a már széjjel | 
szállingózott és néhány tagra leapadt 
képviselőtestület már nem lehet benne 
határozóképes ? Avagy talán nem így 
járt-e játszóterünk ügye tavaly f Egyik 
közgyűlésről a másikra tették át íly- 
képen; halasztgatták, csűrték csavarták 
el nem fogadnató indítványokkal álltak 
elő, mig egyszer csak le nem került 
a napirendről. Es azalatt a »«nűvur8t- , 
lizás“ alatt, a legalkalmasabb teleknek 
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az ára felszökött az egy év előttinek 
a háromszorosára.

Csudálatos jelenség ! Helyesen 
mondta annak a vezércikknek az Írója : 
„Sokkal nagyobb dolgokat végeztünk 
már el rövidebb' idő alatt, nagyobb 
áldozatkészséggel1, és ime — most, 
midőn olyan anyagi áldozatról lett 
volna szó, melyet a gyermekeink és 
unó' áink testi és lelki edzéséért kel
lene hoznunk, most hiányzik hozzá a 
készség !

Csudálatos jelenség ! Léva városa 
többszázezer koronás vá'lalatokba bo
csátkozott és most, amikor egy-két hold 
földnek megszerzése forog szóban: 
szurkol, szőrt-szálat hasogat, töpreng 
és addig veri a garast a fogához, mig 
a minden ovatos ág látszata ellenére 
mégis csak nem sikerül a vételárt sze
rencsésen felszöktetnie

Pedig, akár hogyan berzenkedünk 
i is, azt a gimnáziumi játszóteret Lé

vának meg fog kellenie szerezni. Sőt 
előbb-utóbb gondoskodni fog kellenie 

; az elemi iskolák és — ha lesz ; pol- 
! gári fiúiskola játszóteréről is. Barsvár- 

megye általános tanító-egyesülete már 
is felír a közoktatásügyi miniszterhez 
ebben az ügyben. Legyünk tehát előre
látók és ne halasszuk el továbbra is 
enDek az ügynek a jövő előrelátható 
igényeinek is megfelelő megoldását. 
Álennél tovább késleltetjük, annál többe 
fog kerülni.

A város tanácsa pedig tegyen 
tanúbizonyságot igaz hazafiságáról 
azzal is, hogy a játszótér ügyét kie
meli abból a kátyúból, amelyben azt 
megfenekelni hagyták ,- foglalkozzék 
vele végre-valahára komolyan. Ter
jesszen valahára oly konkrét javaslatot 
a közgyűlés elé, melyet az elfogadhat. 
A .,Bars“ három éve, minden uutalan 
foglalkozott ezzel a kérdéssel, lapoz
gasson benne és megtudhatja a tanács, 
milyen fekvésű és milyen talajú terület 
való játszótérnek.

Magyarországnak csak hat városa 
vau, mely még mindig nem gondos
kodott róla, hogy középiskolájának 
játszótere legyen : ezentúl is közöttük 
díszelegjen a mi városunk neve is a 
maradiság dicsfényében ?

Karaflátli M. dr.

A játszótér a népnevelés kereteben.
Folytatás.

A modern testi nevelésnek, különlege
sen az ifjúsági játéknak éa a gyalogkirán
dulásoknak, még más erkölcsi hatásuk is 
van, melyet korunkban, a szolidabb hang
zású monimnus névvei leplezett athiúta 
törekvésekkel szemben, nem lehet kicii- 
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nyelői. Az iskola elképedve látja, hogy a 
miveletlen osztályban terjedő szociá'demo- 
krata tanok, a fogyatékos ítélőképességgel 
rendelkező elméket az istentagadás tőrébe 
csalják, amely a családi nevelést hovatovább 
agyrémmé fogja tenni és mely itt-ott már 
ia megmételyezte a gyermek lelkét s a 
bUnkedvelée csiráját vetette belé. Nem rég 
olvastuk, hogy az automobil-haramia Bonnot 
példája már nálunk is utánzásra tüzelt né* 
hány éretlen tacskót és nem lehetetlen, 
hogy rövid idő múlva már ,,öon»o/íz»ius**-ró! 
is beszélhetünk, mint nevelési törekvéseink 
egyik ütköző kövéről. Ezekkel a monista 
vagy atheista törekvésekkel szemben az 
iskolának nem szabad megvetni egyetlen 
eszközt sem, nem szabad elhalasztani 
egyetlen alkalmat sem, mely — ha 
szerényen bár — nemes törekvéseiben 
támogatja. Ily eszköz a szabadtéri testgya
korlás minden neme, mert — különösen, 
ha a játék alakjában intensivebb alkalma- 
ásnak örvendhet — szorosabb kapcsolatba 

hozhatja a fejlődő egyén eszmekörét a ter
mészettel. A természet szellemi életünkre, 
gondolkodásunkra és érzelmeinkre való ha
talmas befolyását bármelyikünk önöums- 
gán is tapasztalhatta. Mintha künn a sza
badban valami magasabb szellem érintené 
a mienket. Erezzük, sejtjük a Teremtöt a 
müveiben, érezzük közel voltát és szellemé
nek leheletét mindenütt a természet ölén, 
ahol a mindor-napi élet nyűgét — csak 
rövid időre bár — lerázhatjuk magunkról. 
Az isteni mesterművek szemléletében látó
körünk tágul, szivünk duzzad, erőnk, öntu
datunk gyarapodik és e'mánk a kicsinyes, 
röghöztapadt töprengés alól felszabadulva, 
magasztosabb célok felé irányúi. Azért: 
csak ki az ifjúsággal a szabadba, ott ját
szón, ott mérje össze erejét kiki a társával, 
ott bolyongjon I ott tegye a tanító neki a 
láthatatlan Istent szemlélhetövé a természet 
ezer jelenségében és azok okszerű össze
függésében; ott ébressze, ott fejlessze beune 
a fogékonyságot minden iránt, ami ssép ea 
nemes : ott tanitsa rá növendékét, hogy az 
Istent, kinek jóságát és bölcsességét a 

porszemtől az éltető napig minden dologban 
felismerni kénytelen, hogyan kell tisztelni, 
szeretni és imádni. A vidám játék kapcsán 
könnyebben fog ebben célt é-ni, mint az 
iskola zord falai között hangoztatott legfel- 
lengzöbb szónoklattal.

Es még egyre szeretném, tisztelt Uraim, 
a figyelműket irányítani. A szabadtéri játék, 
melyről minálunk még ma is nem egy 
tanférfiu fitymálólag beszél, különösen nem
zetiséglakta vidéken mint magyarosító esz
köz is lehet népnevelési törekvéseink egyik 
számottevője, tényezője. A szabadtéri vagy 
ifjúsági játék ezt a jelentőségét, a prak
tikus németek már tudják értékelni. Felső
sziléziában túlnyomó a szláv elem, melynek 
elnémetesitésén azóta fáradoznak, amióta ez 
a tartomány porosz kézre került. Újabban 
egy porosz népiskolai igazgató rámutatott, 
hogy az iskolai játékot épen, mint germa- 
nizáló tényezőt, jobban kell felkarolni, min
denütt, ahol a szláv nyelv terjedéséről tar
tani lehet. Abból indul ki, hogy képleteink 
és érzelmeink igen nagy százaléka mozgá
som alapon nyugszik. A mozgásos játék — 
úgymond — ezen elmélet szerint igen al
kalmas arra, hogy a részben szláv ajkú 
Felsöszilézia iskolaiban a német nyelv taní
tását pótolja és támogássa. Epén ezért, 
mert itt német szavak és mondatok megfe
lelő mozgásokkal kapcsolódnak, nem mint 
valami idegeu hatnak azok a gyermekre és 
ifjúra, hanem oly nyelvvagyonavá lesznek, 
mely az egyén belsejéből ered és tartósabb 
hatású, mint a csak közönséges iskolai munka 
révén elsajátitott nyelvformák.

Nekünk is vannak nemzetiseglakta vi
dékeink, ahol a mi iskoláink is küzködnek 
a magyaiositás érdekében ; sokbelyt, eajLOs, 
csak kevés sikerrel. Miért vetnök meg a 
szabadtéri játék magyarosító jelentőségét 
mi, akiket mindenfelől, az országon belül 
éa kívül, körüicsahol a sok idegen nemzeti
ség, ha erélyesen merészkedünk iskoláink
ban az állam nyelve érdekeben eljárni ? 
miért restelnök ezt az eszközt is igénybe 
venni, mikor a ha'almas Németország, amely 

németesitési törekvéseiben bátran nyúlhat 
erőszakhoz is, nem veti meg aat ?

Gondolkozzanak fölötte Uraim I
* . *

Messze kellene kitérnem, ha a testi 
nevelés, főleg a szabadtéri játék s a sport
gyakorlatok, valamint erkölcsi .hatásuk 
részletezésébe bocsátkoznám. Felolvasásom
nak az sem lehet a célja, hogy tisztelt 
bal'gatóimat a különféle játékok és gyakor
latok technikájával ismertessem meg, hiszen 
akkor egész sorozat felolvasást kellett 
volna hirdetnem és az sem vezetne célhoz, 
ha gyakorlatilag nem mutathatnám he az 
egyes játékokat és gyakorlatokat. Felolva
som céljául csak azt tűzöm magam elé, 
hogy önökben, igen tisztelt Uraim, a mo
dern testi nevelés egyik lényeges eszköze, 
a szabadtéri vagy ifjúsági, avagy — ha 
úgy tetszik — sportjáték iránt érdeklődést 
keltsek; hogy figyelmüket annak pedagógiai 
és népnemesitö jelentőségére irányítsam. 
Es itt hangsúlyozom, amit fentebb futólag 
már megjegyeztem volt, hogy a játéknak 
mint testnevelési eszköznek pedagógiai je
lentősége a helyes vezetéstől függ.

Folyt, köv.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete folyó hó 3.-án rendkívüli 
közgyűlést tartott, melyen a polgármester 
— a város italmérési engedélyének továbbra 
való megtarthatása céljából — azt java
solta a közgyűlésnek, hogy a város a ba- 
romvásártéren egy polgári vendéglőt épít
tessen és abban gyakorolja italmérési jogát. 
A közgyűlés többeknek hozzászólása után 
a javaslatnak bővebb megvitaiását a jövő 
hó 3.-án tartandó közgyűlésre tűzte ki. — 
„A tárcvigalmak, zeneestéiyek, látványos
ságok stbröi“, — továbbá : „A hirdetési 
ügyről1* alkotott városi szabályrendeletek 
életbeléptetését kihirdették és a közgyűlés 
elfogadta „Léva város közrendháboritSBá- 
ról** elkészített szabályrendeletet. A követ
kező közgyűlésre haiasztották az uj köz
vágóhíd építésének, a gyepmesteri telep éa 
dögter létesiteBenek ügyét. — Esek után 
napirendre került dr. Átnoskó Béla és tár-

T A B C A.
Frommer Ignác dr.

Folytatás.

Elsőnek üdvözölte teslületileg a Léva 
és vidéke orvosainak össaesége. A testület 
nevében dr. Aledveczky Károly a kővetkező 
beesődet mondotta :
„Szeretve tisztelt elnökünk, kedves barátom I

Engem ért a megtisztelő kitüntetés, 
hogy az országos orvosszövetség barsmegyei 
fiókja nevében téged a mai napon szere
tettel üdvözöljelek. Mindnyájan ismerjük 
Ugybuzgó, vaeakarattal párosult hasznos 
tevékenységedet, melyet évek hosszú során 
embertársaid javára kifejtettél, miudnyájan 
tudjuk, bogy kartársaid ügyét mindig sze
retettel és buzgó odaadással karoltad fel : 
azért jól esett arról értesülnünk, bogy 
hasznos munkálkodásodat a legfelsőbb he
lyen észrevették, méltányolták s téged 
kitüntetésben részesítettek. Ezért jöttünk 
ma hozzád, hogy téged ezen alaalomból 
szívélyesen üdvözöljünk.

Kívánjuk : engedje meg a Mindenható, 
hogy hasznos munkálkodásodat jó, friss 
erőben, testi szellemi épségben még hosszú 
ideig folytathasd, egyúttal arra kérünk, 
hogy eddigi sseretetedet fölünk meg ne ' 

vond, légy ezentúl is jó kartársunk éa jó 
barátunk.**

A szép beszédre Dr Frommer igen 
meghatottan válaszolt; a sok üdvözlés kö
zött, úgymond, a mai esett neki legjobban, 
mert hiszen az üdvöslök, mint orvosok, 
legjobbon tudják az ö munkálkodását meg
ítélni.

Másnap a város közegészségügyi bizott
ságának ülésén a bizottság nevében ifj. 
Klain Ödön igen melegen üdvözölte.

As izr. hitközség e hó 23 án dissköz- 
gyülés keretében ünnepelte elnökét. Megje
lent a közgyűlésen a hitközség dr. Balog 
Sándor, az iskolaszék dr. Weinberyer Adolf, 
isk. az. elnök, az izr. nöegyesület dr. Pris- 
ner Gyuiáné, a Fillér-egyesület Liebermann 
Jakabné, a Uhevra Kadisa Steiner Henrik, 
a Poelzedek egylet Knapp Dávid vezetése 
mellett, egy küldöttség ment az ünnepeltért 
és hitves társáért, kiket midőn a díszte
rembe léptek, nagy éljenzés fogadott. A 
hitközség nevében Liebermann Jikab főrabbi 
lelkes szavakban üdvözölte dr Frommert, 
akinek nevéhez lüzödik a hitközség bel- éa 
küléletében való azámos üdvös ténykedése, 
amelyek megtöltik a lévai izr. hitközség 
életének annaleseit.

„Udv annak, aki megsegíti a szegényt, 
a szenvedőt**. Dr. Frommer életének leg

szebb éa legnemesebb feladatát képezte, 
hogy nyomorgó embertársai részére intéze
teket, kórházakat teremtsen, a betegségben 
sinylődöket segítse és megmentse.

Felsorolta a szónok a városi és vár
megyei téren szerzett érdemeit.

A remek beszédet, igy fejezte be .* 
„Legyen a jubiláns életének e kimagasló 
ünnepi mozzanata a megújhodás forrása. 
Folytássa útját, áldott Demes munkáját még 
soká, nagyon soká 1“

A megható beszéd után a díszközgyű
lés dr. Szilárd Samu indítványára a követ
kező javaslatot fogadta el: 1. hogy a mai 
díszközgyűlést kizárólag dr. Frommer Ig
nác hitk. elnök tiszteletére és ünneplésére 
egybehívott közgyűlésnek tekinti ; 2. hogy 
Liebermann Jakab főrabbi üdvözlő beszédét 
szószeriut a közgyűlés a jegyzőkönyvében 
megörökíti; 3. hogy hitközségi elnököt 
legmagasabb helyről jött kitüntetése alkal
mából hálatelt szívvel üdvözli és megragadja 
ezen alkalmat abhoz is, hogy a hitközség és 
ennek kebelében működő iskola vezetése 
körül kifejtett nagy érdemeit elismerje és 
ezen elismerést jegyzőkönyvbe iktatja; 4. 
hogy szeretett elnöke iránt érzett nagy 
hálája és ragaszkodása kifejezéséül és ennek 
emlékére egy 1000 Kor. összegű és az 
ünnepelt nevét viselő; „Lévai izr. népiskolai
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aaiuak a létesítendő polgrri fiúiskola tár
gyában beadott, 'artalmas és igen alaposan 
megindokolt kérvénye, melyre néave a ! 
péntügyi saakosztá yuak az a javaslata, 
bogy adassák ki a mar előzőleg e célra ki
küldött bizottságnak a ez sz őszi közgyű
lésen tegyen arró jelonttst, Tokody István, 
dr. KmosSÓ Béla, Csekey Vilmos es Bándy 
Endre felszólalása után a közgyü és a p nz 
ügyi szakosztály javaslatát fogadta el b 
így a polgári fiúiskolának ügyét a képvise
lőtestület csak őszkor fogja tárgyi,ni.

— A bolgár király Garamszeut- 
benedeken. b'erdinand bo.'g.r király Pös- 
tyénböl, amelynek fürdőjét használja, rnu.t 
bó 22.-én automobilon titkárja kis.rétében 
Garamezentb icodekre érkezett, hogy őse
inek sírját meglátogassa. Június 27.-én 
pedig újra megjeleni a közsegber, hogy az 
1826. júo. 27. en meghalt Koliáry Fércre 
hercegért a plébános altai végzett gyási- 
misen részt vegyen. Alisé urán a plébános
hoz tért be reggelire, majd deli */,l órakor 
tovább utazott Hontrzentaiitalra, ahonnan 
másnap visszatért Pöstyénbe.

— József főherceg uyaralasa. 
József főherceg és Auguszta tobei cegass: ony 
családjukkal állandó nyári tarti z.odast'.i 
Kistapolcsány ba utaztat. József Ferenc es 
László főhercegek, vaiamint Zíófia és Mag
dolna főhercegnők június h. 29.-én délután, 
József főherceg ts Auguszta föhercegasszony 
pedg ma egy hete délelőtt automobilon 
mentek Kistapolcsanyba vs o.t fognak tai- 
tózkodni őszig.

— A barsi ref. egyházmegye e hó 
4.-én tartotta közgyü eset Patay Karo y 
esperes és Kovács-Sebestyéu Endre fögond- 
nok elnöklete alatt. A tagos te jes szambán 
megjelentek. A gyűlést Patay esperes meg
ható imaval nyiiO.la uieg. A gyűlés az 
espere.i jelentest tárgya van, azt elfogadták. 
8sjua>attal vettek tűnöm.sül Zongor Júlos 
uuacsbiró lemondását. Nagyobb tus nélkül 
e.fogadták a közaLpi , a mnszió-, a tan
ügyi-, építészén-, segelyaö-bizottságok és a 
számvevőszék jeienteseH. Nagyobb vitat 
csak a nyugdíjintézet a.apszaba.yui provo
kálták, amelyet levetlek napirendről s az 
esperes e nök.ete alatt egy bizottságot küi 
dőlt ki a gyűlés javaslattétel végeit. Az 
uj tanítók, Csekey Araik* lovai, Hú* Ró
zsik* garamszeutgyörgyi eB Hadnagy Gyula 
taruadi tanítók tetten le ezután a hivatali 
esküt. Több adásVeteá Bzerzóűest hagyott 
jova a aőzgyüiee, majd Somogyi Lajos 
kiskalnai es Juhasz József garamvezekenyi 

alapítványt“ létesít, melynek kamatjai min
denkor a lévai izr. elemi ísáoia szegény
sorsú, mfogásta an v stletü es jó elömene- 
teiü tanulók felsegélyeztelésére fordítandók 
es, hogy az alapítvány fedezéséről a jövő 
évi költségvetésben kivá gondoskodni.

Ünnepeit a legnagyobb meghatottsággal 
köszönte meg a szép ovációt.

23 án délután JAeberman JakaLne, dr. 
Primer Gyuláue és dr. Weinberger Adoifné 
vezetésével az izr. nöegyesuiet es az Erz.e- 
bet Fillér Egyesület üdvözö tek öt.

Lélekemelő volt 24 en délelőtt a iévai 
izr. tantestület nyugalmazott és aktív taní
tóinak tisztelgése. A t«nitók szónoka Steiner 
Ignác nyug, tan-tó volt. A veterán pedagó
gus á>lt itt etemben kortársaval; mindkettő
nek remegett a hangja a mely meghatott
ságtól a beszéd és vulasz alatt. Dr. I rom
mer Sleiner Iguácnak uyakaba borúit. A 
két férfiú együtt kezdte és folytatta Léván 
áldáadus működését. Egy szem sem maradt 
szárazon e magasztos pillanatokban.

Viselje békében, övéitől szeretvo, em
bertársaitól tisztelve sokáig a jól megél- 
demlett legfelsőbb ki'llutetes’. Mi pedig 
tüzzük keblére a soha el nem porlarló 
rendje et: A hála, a szeretet is tisztelet rendjelén

Vége.

lelkészeknek káplántarikst engedélyezett. 
Jóváhagyta a lévai ref. egyház azon intéz
kedését, hogy a barsmegyei népbanktól 
felvett 50.000 korona kö csönét az alapokból 
kifizethesse s o célból az alapítványok ősz 
szegét kölcsönképen felvehesse. — Mzjd 
még több apróbb ügy e intézésé után a 
gyüést P^tay Károly esperes imával bere- 
aer-ztette. A gyű éA után az egyházmegyei 
bíróság tartott ü és1, melyen több közigat 
tási cs fegyelmi ügyben ítélkezett.

— Eljegyzés. Karafiáth Jenő elje
gyezte Horváth Ilonkát, Horváth Sándor 
fö:dmiveieí-ügyi miniszteri tauacso* leányát 
Visegrádoii.

— Hivatalvizsgalat. Az ar.nyoma- 
tóti kir. ügyészié; vizetóje dr. Lopusny' 
Oltó k r. ügyész a héten a vcrebclyi es a 
lévai k r. járásbíróságok büntető oézólyának 
ügykezelését vizsgálta meg s mindent a 
legnagyobb rendben ta alt.

— Liliomhulla 8 A lévai irg. nővérek 
kárdáját a íautt hó 29.-án gyász érte. A 
zárda 1 gtiitalabb nővérét, vátosunk szü
löttet, Szepessy M. Lőrén.a ujoncnöt 20 
eves korában este 10 órakor ragaata el a 
kegyetlen hala1. Azaz iqá nezve r.em ia 
vö t kegyetlen, Caak a környezetére. Hiszen 
ö már régen tudta, hogy Bzámaia a földön 
nincs enybü t s, csupán fajdalom és szenve
dem. A csendes lemondás leméuyte jes nyu 
galma ömiött ei arcán, i mikor e'szunya- 
dott. Szeretett főnösnője t ezere nyugtatva 
far.de fejet } Jézusom szeretlek ! — sza
vakkal adta vissza lelkét a Mindenhatónak. 
E mondhatjuk ró a a bö.ccsei : Kedves volt 
lelke Isten e öt*, síért sietett őt elvinni. — 
Temetese nagy és őszinte részvét melleit 
július hó 1.-én, d. u. 5 érakor ment végbe. 
A gyászszertartást Báthy Lás.ló prépost- 
plébános végezte segédlettel. A rava alt 
liliomot tarló, feberruhss leánykák es a 
megboldogultnak könnyező rendtársnöi al- 
lOiiáí körül. A jelenvolt nagyszámú körön* 
tég szemeibe is i-inny opódzo't, amikor 
felhangzott az ez alkalomra rögtönzőit 
kvartett szomorú éneke. Melyen megható 
vo>i a temetés} mu denki a csendes lemon
dás könnyeit hullatta. Egy önzetlen lélek, 
aki a világtól elvonu va az em erisegnek 
akarta szemelni eletet, i»yen temetést érde
meli. — Nyugodjék hekeben I

— Női inunk aki ál üt ás. Az irgalmas 
nővérek intézetében júúius 29.-én és 30. án 
közszemlére \o tak állítva a varióiskola 
növendékeinek szakrajzai és munkai. A 
vatróisko a a lefolyt tanév elején nyílt meg, 
ahol leányaink a fehérnemű- cs felsőruhá
vá rras szakszerű és gyakorlati tani ásán 
kivül az irodalomtörténetből, a szám- es 
könyvvitiltanból is alapos oktatást nyertek. 
Hogy mennyire célszerű és okos do og volt 
az intézet vezetősége részéről a varróiskola 
megnyitása, annak a kiállított díszes rajzok 
és remek aezi-, va.amint gépen varrt mun
kák a iebfenyesebb bizonyítékai. Akik a 
kiállított tárgyakat láttak, pedig rendkívül 
soaan látták, ; zok mindannyian az e ragad- 
tatáfi baügjan nyilatkoztak róluk. E fenyes 
eredmény llerkfitr Annának, a tanfolyam

. n M< pzuut V< ■' » j nek a« ei deais, 
míg az elméleti tárgyak sikeres oktatásáért 
a nővéreinek tartozuak a szülők és növen
dékek nagy hálával.

_  Esküvők. Konkoly-Theye Fái, szé- 
Keáfövarosi tanar június bó 27.-én köbölt 
házassági irigyet ‘Konkoly-'lheye Erzsikével, 
Konko y-Tbcge Sándor földbirtokos kedves 

i

, — Katona István, 
földbirtokos június hó

leányával Hontszánton. 
baracskai 
tartotta

30.-án
esküvőjét Barátiban liőf/i Simon 

földbirtokos kedves leányával, Irmával. — 
Krizsányi Károly lévai jónevü szabóiparos 
e hó 3 áu esküdött örök hűseget kedves 
arájának, HAuch Margitkának, Bslueh Mt- 
hály fogházörmestér kedves leknyáttak. — 
Állandó ho dogságot kivonunk. Ingyuahoz.

_  Xizeves találkozó. A iévai fő
gimnáziumnak azon tanulói, üik » 
1901—1902. tanév végen tettek eieltségi 
vizsgálatot június hó 29.-én tartották m g 
tízéves t.láAoiójuk.t, ame.yre megjsien- 
tok : Bartók Ernő, kincstár, erdbgondnok, 
Fenyöházáról, - J*n0".J??ö,|
tisztviselő, - Dr. Rohooyi öjula, ügy véd, 
Léváról, — df. Zsiross Jenő, szolgabnó, 

Esztergomból. — Délelőtt 9 órakor részt 
vettek a Te Deumon és misen, amely után 
tisztelegtek Tóth Sándor főgimn. igazgató
nál. A délelőtt folyamán kimentek a teme
tőbe és megkoszorúzták Vörös Mátyás és 
Cserey József sírját, akik közül az első 
igazgatójuk; a második pedig tanáruk volt. 
Délben tátsasebéddei fejezték be a kedves 
találkozót.

— Honvédek a csendörség-nél A 
csendörség létszámát több helyen tényleges 
ál omáuyú honved egénvséggei pótolták. Már 
előzőleg Esztergom-, Bars- és Komárom- 
megyékbeo közös hadseregbeli legénységet 
osztottak be a csendörörsökhöz. E napokban 
pedig 50 ember meut az esztergomi 26. 
gy a'ogezredtöl a csendorezárny-parancsi o<- 
sághoz a esendőrőlsök magerösitése vegett. 
A legénységet sioszto ták a három megye 
Örsei között. Az ilyen esandörbakasat arról 
lehet megismerni, hogy jobb karjukou fehér 
szalagot viselnek, ami a közbiztonsági szol
gálatot jelzi.

— Hirtelen halál. Városunk po'gárai 
között ösziníe részvétét keltett Jf/izdros 
M bá.ynak, szorgalmas és köztiszteletben 
restesül: polgártársunknak elhunyta, aki 
családjának nagy iá dalmara folyó hó b.-én, 
44 éves ko ában, szivbénulás következtében 
hirtelen meghalt.

— Fölemelt jegyárak a vasúton. 
Ju )us e tejétől kezdve az al ami, deli es 
katsa-oderberg vasutakon a fölemelt díj
szabás épeit é etbe. A vasúti nagy „Útmu
tató*, a magyar és közös közlekedési vállala
tok hivatalos menetrendkönyve, folyó évi 
juniué-julius havi füzetében közzétett állam
vasúti menetdijak és tzemélydijszabási ha- 
taro. manyok fo yó évi juiius hó l.-ével 
érvényen kívül helyeztettek. Az uj menet- 
dij'áoiazatot es személy díjszabási határoz- 
manyokat a fo yó évi junius hó végdn meg
jelent és juiius hó l.-tvel eletbe lepett 
pótlek Unaimazta. Ezen pótlék bárkinek 
díjtalanul áll rendelkezésére az „Útmutató" 
kiadóhivaialabaf. Az „U mutató* május 
hóban rnegie ént kis kiada^a pedig az uj 
menetarakat és díjszabási határozmányokat 
tartalmazó uj kiadásbau folyó évi juiius hó 
l.-tö; va ó érvénnyel szinten folyó évi ju
nius hó légen jelent meg.

— Színház. Vasárnap fejezte be 
Szabó Ferói c szin'ársulata itteni működését 
A kis barátnő c mú operett előadásával. Az 
eiöadas elég jó, » közönség azonban elég 
kevés volt. Sajuos, hogy az idei lévai sze
zon általában igen gyenge voít a tavalyihoz 
népest, mert a közönség csak nem tudott 
fe melegedni, noha Szabó sok újdonsággal 
iparkodott a közönség szivéhez férkőzni, 
hossz hír előzte meg a társulatot s bár 
arról győződtünk meg, hogy sok jó erő van 
benne s igyekezik is jó és művészi szinvo- 
na.'on áló eiövdáBt nyújtani, mégis sokszor 
üres volt a színház. Itt már a hibát a kö- 
zöustgben is keresnünk kell. Léva városá
ban van annyi intelligens polgárság, bogy 
a nehéz megélhetési viszonyok mellett is 
egy hónapra megoir akármi./ nagy ezintár 
sulatot. B.zonyitja ezt a múlt esztendei 
színházi évad, amiben nap-nap után telve 
volt a színház. Felvettük több Ízben a szin- 
párioló egyesület megalakítását is. Úgy 
latszik, hogy uiégs csak ez lesz a legjobb 
módja anuak, hogy úgy a közönség, mint a 
sz ntarsulat megtalálja azt, amit keres, az 
egyik a jó tárjulato', művészi programúiét, 
a másik a telt házat. E tekintetben társas 
köreinknek kellene a kezdeményezést meg
tenni s összefogva nem is ütköznék nehéz
ségbe, ilyen csekély áldozattal járó szin- 
partoó egyesület létesítése. — A társulat 
most pár heti vakációra megy ; azután 
Trencsentepücben fogja előadásait meg
kezdeni.

— Uj ügyvéd Aranyos maró tón. 
Dr. Kürthy Káinján, ügyvéd a Barsvarme- 
gye tb. tiszti Hügyésze Arany osmaróton 
ügyvédi irodát nyitót*.

— Nyugdíjazott tanító. A vallás
éi közoktatásügyi miniszter Juszt József 
oaramszentbenedeki nyug, tanító részére, 
aki negyven even felül igeu buzgón töltöttebe 
taüitói állását, — évi 1500 korona nyugdi
jat utalványozott.1

far.de
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— A búzatermés. A fö'dinivelóeügyi 
miniszter e napokbau adta ki az első ezAm- 
szeríl termésbecslést azon adatok alapján, 
amelyeket a gazdasági tudósítók és felügye
lőségek küldötték be. A minisztérium által 
kiadott kimutatás 47 millió métermázaára 
taksálja az idei búzatermést, ami a középjé 
termésnek felel meg.

— A budapesti Állatkert rendkí
vüli látogatottsága arra bírta az igazgatósá
got, hogy újabb érdekes látnivalókról gon
doskodjék. Lendl Adolf dr. előterjesztésére 
az állatkerti bizottság elhatározta egy szelíd 
és lovaglásra betanított indiai elefántnak a 
beszerzését, ame'ynek a hátán egyszerre 
6—8 ember foglalhat helyet. Ez az elefánt 
naponta többször körsétán körül viszi a 
vendégeit az egész állatkerlben és bizonyára 
általános érdeklődést kelt a néző közönség
ben. Ugyancsak érdemes ujitár az, hogy az 
állatkerti mozi-sziuházban ezentúl nemcsak 
mozgófényképeket fognak bemutatni, hanem 
szakemberek és kitűnő előadók népszót üeu 
tudományos bemutatásokat is, a legérdeke- 
kesebb állatokról, állatgyüjtésekröl, vadá
szatokról és felfedező u'azásokró1 az isme
retlen országokban. Percnyi Adó f tanár már 
meg is kezdte ezeket a rendkívüli vonzó 
előadásokat. Lendl dr. pedig legközelebb 
fogja az előadási ciklust megkezdeni.

— Szerencsétlenül járt munká
sok. László Sáudor kisóvárt gazda cséplő
motort vett egy budapesti gépgyárból. A 
motor kipróbálására a gépgyár igazgatósága 
Bugár Lajos szerelőt küldötte f I, aki csü
törtökön délután teljesítette a próbát, amely 
közben a szíj elkapta a szerelőt és 
összetörte a lábát. A su'yosan sérül
tet azonnal a lévai kórházba szállították és 
amputációt végeztek rajta, de a szerencsét
len fiatalember még aznap este meghalt. — 
Berger Ernő helybeli földbirtokosnak cse
lédjét, tíubó Gáspárt, folyó hó l.-éu az 
egyik ló oly veszedelmesen meglógta, hogy 
a lába három helyen eltörött. A sebesült 
cselédet a kórházba vittek és valószínű, 
hogy összezúzott ábát amputálni fogják.

— A gyepmester végig kínlódik ut
cáinkon, és mert egy maga nem boldogul 
drótjával: követi tehát mozgó ketrecét 
10—12, mindkét nembeli reményteljes cse
mete és a .rendőr bác i*. Utcai .fjuságuuk 
úgysem ismeri el már a kor vagy a társa
dalmi állás tekintélyét, szabadon szedi ki 
a madárfészket az aszfalt menti fákon, 
csenget be esténkint a kapukon, űz vad 
indián harcjátekot fülsiketítő üvöltéssel a 
csendBzeretö po'gárok meghotránkoztatá- 
sára : most még a segédpecérkedés erkölcs- 
finomító hatása is járul mindezekhez.

— Állatforgalmi korlátozás eny
hítése. A földmivelésügyi miniszter — 
tekintettel a ragadós száj- és körömfájás 
betegségnek immár csekély elterjedtségére, 
— hatályon kivül helyezte azt a rendelke
zést, amely a szarvasmarháknak, juhoknak 
és kecskéknek magyar területről Ausztriába 
továbbítás céljából nem vasúton vagy ha
jón, hanem egyéb módon való kivitelét 
tilalmazza.

— A cséplőgéptulajdonosok figyel
mét felhívjuk, hogy csakis a v.a-gázott gé
pészüket kötelesek baleset és betegség ellen 
az 1912. Vili. t. c. értelmében a kerületi 
(ipari) munkásbiztositó pénztárnál biztosí
tani, mig az összes többi munkásaikat az 
Országos Gazdasági Munkás- és C elédse- 
gitőpénztárnál kötelesek bejelenteni. A ke 
rületi pénztáraknál tehát a bejelentési fel
hívás és esetleges kivetés ellen ajánlott 
levélben jelentsek tiltaki zásukat, fölebbe- 
zések pedig az Állami Munkásbíztositó 
Hivatalhoz (Budapest, V., Akadémia-utca 
1.) nyújtandók be.

— A cukornádból készült cukor, 
melyet az utóbbi időben a répacukor meg
lehetősen háttérbe szori ott, kezd újra elő
térbe jutni. Mig a répacukor termelése, da
cára a mindenféle állami kedvezményeknek, 
nem fejlődik eléggé, — a cuko nád ültetvé
nyek mindjobban szaporodnak a tropikus 
országokban. O cróbb e.öállitásával a nád
cukor mindinkább tud versenyezni a cukor
piacon.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi jun. hit 30-tól 1912 évi jól. hó 7-ig.

Születés.

A szülök neve
Jel

A gyermek 
neve

Morvát Gyula Vörös Ilona fit’ Gyula
Blöd Dávid Schweiger Közi leány Ar nka
Ti ’h Dávid Szobi Eszter leány Vilma
Vas Jenő Roseuozveig Margit fiú pár
Rusznyák Pál Golübrunner M. leány Valéria

—- e

Házasság.

Vóleghuv cs incuyasszm neve Vallása

Kriz.sányi Károly Beluch Margit ref. rkatli.

Halálozás.

Az elüuevl ueve Kora A halál oka

Akáca Ágnes 
Szepesy Mária 
Mészáros Mihály 
Ifj. Kugár Lajos

27 éves
19 éves
44 éves
27 éves

llashártya gyűl.
Tüdőgümőkór
Szivbéuulás 
Lábelvágás

Enyhe, oldó báziszer mindazoknak, kik emésztés
zavarokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményeit.

ÖJL L - L E. d|

Fáítoaleo.merö1.'i'taöpl bedörzsölés, 
elismert, régi jóbirnevü báziszer szaggatás és hülésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára koz. 2.

K apbató minden gyogyázertárbao 
és drogériában. MM

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész 
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbaen 9.Közönség köréből.

Nyilvános köszönet.
Mindazok, kik felejthetetlen kis leá

nyunk elhunyta alkalmából fájdalmunkat j 
részvétükkel enyhíteni szíveskedtél', fogad
ják ez utón is mély köszönetünket.

Láva, 1912. jun. 26.
Ghimessy Mihály es neje.

Nyilvános köszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen leá

nyunk, il etve testvérünk temetésén megje
lentek, valamint részvétüket kifejezték, ez 
utón mondunk köszönetét.

Kempfner Jakab és csaladja,

Köszönetnyilvánítás
A Barsmegyei Tanítók Háza javára f. 

évi június hó 1-én rendezett hangverseny ‘ 
alka.mából jegyeiket utólagosan megváltot
ták : Thuróczy Kornél tartományi rendidnek 
ur 20, — Báthy Gyula garamujfalusi esperes 
ur 5 és N. N. 2 koronával. A kegyes ado
mányokat hálás köszönettel nyugtázza

Léva, 1912. jól. hó 3.
a rendező bizottság.

Felvétel a Barsmegyei Tanítók Hazaba.
A jövö tanévre, ssept. hó 1-án, Léván 

megnyitandó Bursmegyei Tanítók Háziban 
nehány hely még nincs betöltve. Ezen he
lyekre a nem tanítóknak a középiskolába 
jaró fia is felvétetnek. A teljes ellátásért 
45 koroua az egy hónapi díj. Ezenkívül 
minden tanuló után egy évre 15 korona 
felvéteti, illetőleg orvosi gyógykezelési díj 
fizetendő.

A főgimnáziumhoz közei fekvő interná
tusbán, amely teljesen modern, csinos épü
let és vi lány világításnál, fürdővel s a szük
séges felszoreiessel a kor igényeinek megte- 
lelöleg van berendezve, -- a növeudékek 
szakszerű vezetés mollon gondos felügye
letben éa nevelésben tognak részesülni.

A felvétel iránt való megkeresések aug. 
hó 10-ig a ház gondnokához iutézendők, 
aki az érdeklődőknek szives készséggel 
nyújt bővebb felvilágosítást.

Léva, 1912. július hó 3-án.
Jár óbb Ferenc, 

a Baramagyei Tanítók Hó- 
zának gondnoka. 1

Lévai piaciárak.
Ko..tve..t3 ; Dr. Horváth Gyula reudörkapitónr.

Búza m.-mázsánként 21 kor. 80 fiil.— 
22 kor. 40 Kétszeres 20 kor. — fiil. 21 
kor. — till. — Rozs 20 kor. 40 fiil. 20kor. 
80 fii. Aipa 19 kor. 80 fiil. kor. 20 fill.20 
Zab 22 kor. — fiil. 23 kor. 80 fiil. 
Kukorica 20 kor. 40 fiil. 21 kor. — fiil. 
— Lencse 36 kor. — fiil. kor. 37 — fiil. — 
Bab 28 kor. — fiil. 29 kor. — ftll. — 
Köles 13 kor. — féli. 14 kor. — fdl.

Nyilttér.

Kiadó üzlet és lakás.
Kálnai-utca 28 számn házban 1 üzlet
helyiség hozzávaló lakással éa pin
cével és Ozmán-téren szintén 1 üzlet 
és lakás pincével kiadó, Bővebbet 
Monaco Mosenál Léván.

Intelligens, 
idősebb leányt keresek gyermekek 
mellé pusztára, feltétlenül megbíz
ható legyen és szeressen a gyer
mekekkel foglalkozni, a családhoz 
tartozónak fogjuk tekinteni. Czim 

a kiadóhivatalban.

Tánc tanítási = 
- értesítés!

Léva város és vidéke nagyrabe- 
csült közönségét tisztelettel értesí
tem, hogy 1912. évi julius hó 
lén 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 !

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

Szives pártfogást kér 

KREUTZ GYULA 
több fővárosi leányiskola tánctanára. 

Föviro.ltanintézet : Vili. Kemény Zsigmond it. 12.
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„M OLLA- 
xzakorvosok\ 
által meg 

vizsgálva és\ 
legjobbnak 
minősítve I 

van. |
Két évi jót-] 

állás. I 
Ára | 

u c at ónként» 
4.-, 6.-1 

8.— és I 
10. koronái

rOLUn
GUMMI u különlegesség.P A tudomány maii 

állása szerint 
bebizonyított 
legjobb létező 
Gummi J 
óvszer. Jt,

Az 
,OLLA“ 

több mint 
200 orvos 
által lég- 

I megbízha- 
tőbbnak van 

ajánlva. 
Kapható az 

ország min
den gyógy

szertár ácan 
es jobb dro

gériákba.

Málnát
nagyobb tételekben vásárolunk

BRAUN TESTVÉREK
likőrgyára

Budapest, Vili., Üllői-ut GO.

Követelje azonban hogy a Bzállitója önnek csakis
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* feldicsérni' 
Az elárusító helyek kimutatását. Ár jegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„0LLA“ fininmígyar Wien. H 437Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KNAPP I. drogériájában 

és P1CK EDE illatsgerésg-üz' etében.

Schönstein Henrik
női és úri divatáru üzleteben 

az előrehaladott idény miatt 
rendkívül olcsó arakon 
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.

Thomassalakot
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.

Börzsönyi zöld fehér literenként 80 fii. 
Balatoniuelléki „ , iqq
Neszuielyi Ó vörös „ no
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefonon is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

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

kaucsuk sarok.

Védjegy: „Horgony".

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

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

Figyelmeztetés. 8ilány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk 
mely a „Horgony4* védjegygyol es a Richter 

jegy zéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
MRlctttr írünzertin u .Amr orosziíihz", 

Prágában, ElisabeÜistrasse 5 neu.

2045J1912 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.

A lévai kir. járásbíróság miut telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Varga üézáué szül. Rác® Rozáli
ának a lévai kir. járásbíróság területén Léva váron 

halárában fekvő és a lévai 159. sz'jkvben A I 2 
sor 896. hrsz. foglalt szántó Csepregi Untnál dii'őbeu 
fekvő ingatlanbani 1|6 rész illetményére 9 korona 50 
fillér, ugyanannak z-z ottani 1388 sztjkvbeu Al.l 
sor 683 hrsz. 622 ő. i. számú ház és beltelekbeni 16 
rész illetményére 625 korona 50 fillér, ugyanannak az 
oltani 1748 sztjkvbeu All sor 1214 hrszámu rét beli 
1 6 rész illetményére 37 koroua 17 fillér ugyanannak 
az ottani 1948 srtjkvben All sor 2008 hrszámu 
szőiiőbeni 1112 rész illetményére 65 korona, ugyanan
nak az ottani 2445 sztjkvbeu A I sor 2012 i hrszámu 
szőiiőbeni 1,12 rész illetményére 3 korona kikiáltási 
árban az árverést ehendelte, még pedig a vhn 26 § 
alapján, hogy ezen határnapon a fenti ing.tlenok a 
megállapított kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron oiadatni nem fognak.

Ezen nyilvános bírói árverés 1912 évi augusztns 
hó 12 napján déielött 10 órakor Léván a kir. járu- 
biróság tlkvi írótálában lesz megtartva.

Az árverelni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási árának 10°/o-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t. e. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881 évi 3333 sz. 1. M. R. 8 §«ábau kijelölt ovadék- 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1881. évi LX. t. c. 170 §-a érteiméi eu a bánatpénz
nek a biróságnál történt előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatui, me y kö
telezettség aló! c^ak a Vlm- 21 §-ábau megnevezettek 
vaunak felmentve.

A kikiáltási árnál magasabb Ígéret esetén a bá
natpénz a Vbn 25 §-ái ak megfelelően és az ott jelzett 
következmények terhe mellett kiegészítendő.

Kelt Léván, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1912. évi május hó 14. napjáu Pogány 
s. k, kir. jarásbiró.

A kiadvány hiteléül;
Dodek

kir. tjkvezető.

© 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 1-töl bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél 

. tudhatók meg.

legjobb mosószer
Washall CompanyWien \ 

II.Kurxbauerqasse 3.

Kapható KNAPP drogériában LÉVÁN

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

sitést ad JA KÖSS FERENC.

0
0
0
0
0
s
0
0

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám 33. LÉVA N. Telefon erem : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek:

Világhírű rBAFlD“ Iánc7os kutak „Alfa Separator■ tej és 
vajgazdasági gépek. - Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. - Hofherr es 
Schrantatéle gőzcséplő készletek. Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e sz.kba vágó gépek és géprészek.

0-0

0 
0 
0 
0 
$ 
$ 
$ 
$ 
$



IMI2. julius 7.6 ______________ 13 A- Jrt. fc*

Birtokeladás.
A m. á. vasutak Zseliz állomásától 8/« órányira 

jó karban tartott köves ut mellett, Kis-Peszek község 
határában egy tagbau fekvő vizjoggal és szilárd épüle
tekkel ellátott 500 holdas birtokomat ajánlat utján 
eladom.

A birtok még 6 évig bérletben van, melyet a 
vevőnek tűrni kell,

A kiváló jó és szép fekvésű birtok, 1200 öles, 
magyar holdanként 50 kor. letét mellett a vevőnek 
azonnal telekkönyvileg is tulajdonává lesz,

Minthogy az évi bérösszeg 6 éven keresztül a 
birtoknak minden terhét (adók, javítások, terhek kamatai) 
fedezi és biztosítja, a hátramaradó vételárral pedig 
csak 6 év alatt kell a vevőnek kamat nélkül 
gondoskodni, tőkeelhelyezésre vagy parcellázási specu- 
latiora ügyvédeknek, magánosoknak, társaságoknak, vagy 
pézintézeteknek nem csak alkalmas, de különösen ké
nyelmes is.

Érdeklődők, akik a birtokot most — a teljes ter
mésben — megismerni óhajtják, forduljanak közvetlen a 
tulajdonoshoz, aki a megtekintéshez szükséges adatokat 
az illetőknek megküldi.

Az ajánlat 1200 öles magyar boldankint adandó 
meg.

Jantyik József
földbirtokos,

Békésföldvár.

87—1912. Pm. szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete hét uj rendőri 

állást létesített, miért ezennel pályázatot hirdetek az alábbi 
rendőri állásokra.
1. Egy rendőri altiszt, törzBÍizetése 720 kor.

évi lakbére 120 „
2. Hat közrendőri állás egyenként 600 „ törzBÍiz.

és 100 „ lakbérrel.
Azonkívül mindenik rendőr természetben egyen- 

ruházatot kap, nyugdíjigénnyel bir s öt évenként a törzs
fizetés után kétszer ismétlődő 10°lo-os kórpótlékhoz nyer 
jogot.

A folyamodók igazoló Írásaikkal együtt folyó julius 
hó 14 ig naponként d. a. 10-11 Óra közben szemé
lyesen tartoznak előttem jelentkezni.

Folyamodók kötelesek magukat alávetni az esetleges 
orvosi vizsgálatnak, az alkalmazott rendőrökre a szerve
zési szabályrendelet 71. § a irányadó és a szolgálati 
szabályzat.

Léva, 1912. évi julius hó 5-én.

Bódogh Lajos
polgármester

Mindennemű

Könyvkötői

Munkák a

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

Nyitrai és Társa r. t.
könyvkötészetében, — Léván.

= Ajánljuk : ._
legolcsóbb napi árak számí
tásával elsőrendű, direkt 

forrásokból beszerzett 
fűszer- és gyarmatáruinkat,
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valamint állandóan fi iss csemegesajt, 
naponta < rkező felvágott és egyéb 
= csemegeáruinkat. -----
Közvetlen kávéimportunk 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 gálicz. raffia-háncs, min- 
= dennemtl festékáru, •— •

portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marbaso es löpor-aruda.
DISZKOSZORUK 

fa- és érczkoporsók gyári áron! 
VARRÓGÉPEK

5 évi jótállásral

Kern Testvérek
fűszer , csemege és vasnagykereskedése

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881

■

Ajánljuk továbbá qjonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

konyhaedényekböl, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő 
ségű sajtolt lapát, »czél ríj avilla és répakiemelő, fejese 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés. összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági. bádogos- és kőmives szerszámok, épü 
let- és butorvasalások olajozók, kenőszelenczék, gép- 
szijak. szivattyúk, keudertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vascikkekből.

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

Fényképészeti cikkek, kerékpá
rok, pneumatikok nagy raktára.

I

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk epe 

oziális árajánlattal. Nagybani vételnél külön ajánlat

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


