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Városi közfürdő.
Léva városában nincs közfürdő, 

mit a nép haszálhatna, Hát bizony 
már régi baj, amely minden nyáron 

> yilt kérdésként áll a közönség elé, 
len azonban persze megfeledkezünk 

róla. Régebben úgy segítettünk a ba
jon, bogy a város északi és nyugati 
része a Perec pataknak a zugó feletti 
részébe, a Nagy-A, C-be vagy a kis- 
hidhoz járt fürdeni, mig a déli és ke
leti rész lakossága a libanialomnál és 
attól lejebb fürdözött. MobI, úgy hall
juk. hogy a városi hatóság egy helyet 
jelölt ki a közönség részére, Tekintet 
tel arra, hogy nemcsak az alsóbb 
néposztályok, de városunknak csak 
nem minden polgára most már arra 
van utalva, hogy a szabadban kény
telen fürdeni, mert hisz az uszoda 
most már nem felel meg rendeltetésé
nek, nem gondolja-e a városi hatóság, 
hogy ezzel az intézkedésével még in
kább aktuálissá tette a közfürdő léte
sítését ?

Nincs egyetlen hely Léva váro
sában, ahol a polgárság a fürd s ide
jén akadálytalanul fürödhetne. Kény
telen a városból messzire a poros 
utón óra hosszat gyalogolni, ember nem 
járta helyet keresni, hogy öltöző bódé 
hiányában valahol megfürödhessen, 
anélkül, hogy kihágást ne kövessen el 
s azután kénytelen ismét a több kilo
méternyi poros utat a városba vissza 
megtenni úgy, hogy semmi nyoma 
sem marad a fürdésnek. A Perec 
patak pedig itt folyik a városon ke
resztül, de a lévai embernek mégis 
annyira van, mint a Graram, mert ahhoz 
hamarább hozzáférhet. Nem gondolja-e 
a hatóság, bogy az egy községnél is 
legelemibb követelmény, hogy fürdője 
legyen, vagy legalább alkalom nyuj- 
assék a lakosoknak a fürdésre ?

Ha már gőzfürdőre nem is telik, 
amit szintén hiába sürgettünk, legalább 
nyárra gondoskodjék a város fürdő
helyről, hiszen vizet nem kell venni. 
Már az ókori népek is első és legfőbb 
kelléknek tartották a városokban és 
községekben a fürdőket. Bizonyságot 
szolgáltatnak erre nézve az ókori ása
tások, melyek mindenütt nagy és ké
nyelmes fürdők nyomait tárják fel a 
késő utódok előtt. Nálunk azonban 
erre még nem jöttek rá, mivel nálunk 
* mosakodás nem a fürdőkben, hanem 
R papiroson, az újságokban történik. 
Ezért aztán ne csodálkozzék az idegen, 
ki nálunk fürödni akar, ha kiküldjük 
messze, a libamalom alá, ahol a delelő 
marhák között a porban le is vetliö- 
ződhet, meg is fürödhet.

Hát ez egyszerűen lehetetlen ál- 
i lapot. Nem lehet tovább tűrni, bogy 

egy rendezett tanácsú városban ne 
legyen akármilyen primitiv uszoda, 
amelyet a közönség forró nyári napo
kon igénybe vehetne. Minthogy pedig 
a múltak tapasztalatai arra oktatnak, I 
hogy a közönséghez hiába szólunk 
ebben a kérdésben, hogy ott süket 
fülekre akadnánk, minthogy az egész 
müveit közönséget semmiféle társadalmi 
kérdésben, tehát ebben sem, egyöntetű 
eljárásra bírni amúgy sem lehetne, 
nem marad más hátra, minthogy a 
város vezetőségének figyelmét felhívjuk | 
ezen nagyon is érezhető hilnynak a 
megszüntetésére.

Hiszen a város legkönnyebben 
oldhatná meg ezt a kérdést, — min
den esetre sokkal könnyebben, mint 
akár egyesek, akár testületek. Egy 
pár szálfát, egy pár gerendát a város 
legolcsóbban tudna beszerezni és a 
munkaerő, amely ilyen épület összetá- 
kolására fordittatik, oly csekély, hogy 
az igazán szót nem érdemel. Nem va
gyunk szakértők az uszodaépités terén, 
de azt hisszük, nem blamáljuk ma
gunkat túlságosan, ha egy, a mi igé
nyeinknek megfelelő uszoda felállítása 
költségeinek a maximumát 3000 ko
ronára tesszük. Ezen befektetés 5°/o 
kamata 150 korona, javításokra felve
szünk 50 koronát, úgy. hogy az évi 
kiadás 200 koronára rúgna. Nem 
hisszük, hogy nem akadna vállalkozó, 
aki az igy instruált uszodát — termé
szetesen a város által megszabandó 
fürdődijak mellett, — át nem venné.

Úgy tudjuk, hogy a lévai urada
lom a zugó-szigetet hajlandó volna a 
városnak eladni. A városnak úgyis 
szüksége vau arra, hogy a tanuló 
ifjúság részere játszóteret szerezzen. 
Talán meg lehetne ezt a két kérdést 
együtt, egyszerre oldani azáltal, ha a 
város valamiképen meg tudná szerezni, 
ott az uszodát is ki lehetne bővíteni s 
a játszótér szántára is volna elég hely, 
sőt lehetne csinálni szép kis, mulató
helynek való ligetet.

De ha nem lehetue ezt a vételt az 
anyagi áldozat nagysága miatt nyélbe 
ütni, a Perecen valahol mégis csak 
lehetue helyet találni, hol a közönség 
számára fürdőt lelte'ne nyitni, amelyet 
mindenki a megszabandó dijak ellené
ben igénybe vehetne.

Hogy milyen fontos kérdés ez, 
arra csak városunk tiszti orvosa ad
hatna feleletet. De a városi hatóság 
is tudatára ébred ennek, ha nem saj
nálja a fáradtságot s érdeklődni fog 
az iránt, hogy Léva rendezett tanácsú 
városnak közönsége, hol és miképen 

fürdik a nyár idején? Bizonyára olyan 
tapasztalatokat fog szerezni, hogy ha
ladéktalanul gondoskodni fog arról, 
miszerint Léva városa, ez a tízezer 
lakossal biró, intelligens, rendezett ta
nácsú város, rendes fürdővel is birjon.

A magyar szabadalom múltja s jelene.
Az első magyar szabadalmat 1867. évi 

június 10 én az uj alkotmányos kormány 
adta ki, még pedig „Lebeda M. s Társai" 
prágai cégnek egy hadügyi talá’mányra. A 
ssabada’om jogi intézmény tulajdonképpen 
ettől az időponttól számítandó, dacára annak, 
hogy egy 1822. évi helytartó tanácsi ren
delet már korábban honosította meg , de 
ami ellen az 1825j27.-ki országgyűlésen a 
Karok s a Rendek alkotmányjogi szempont
ból tiltakoztak s gravamenjeik közül a 45. 
pontban kívánták annak a visszavonását, 
ami meg ia történt, jóllehet 1835-ben azért 
újból életbe lön léptetve. A szabadalmi 
iutézmény a magyar törvénytárban először 
az 1840. évi VIII. t. c. megalkotásával 
jeleink meg. Eunek a 66 §. úgy intézkedik, 
hogy a „találmányi szabadalmi levelet kívá
nók, a fennál'ó szabályokhoz alkalmazkod
janak", vagyis az 1822. évi helytartótanácsi 
rendelethez. így lön e rendeletből jogforrás.

A szabadalmi szabályokat csak 1867-ben 
rendezték s az 1870. évi XVI. t. c. alapján 
kötött vám és kereskedelmi szerződésben 
is ki lön mondva, hogy a monarchia vala
melyik államában megadott szabadalom, a 
másik állam területén is érvényes. Etek a 
jogforrások azonban csak az anyagi jogot s 
az eljárást szabályozták, de a felek képvi
seletére nézve nem történt rendelkezés.

Az, hogy ügyvédek feleket képvisel
hettek, magától értetődő dolog volt mindig ; 
azonban a szabadalomban való jártassághoz 
nemcsak jogi, de műszaki ismeretekre is 
lévén szűkéig, sőt az utóbbiak még fonto
sabbak, azért a hatvanas években külföldi 
mintára szabadalmi irodák (Patent Bureau) 
létesültek, melyek a képviieltetést hivatás- 
ezeiüleg minden különös kvalifikáció ndkül 
űzhették, de ame'yek mégis rendes mérnök
embereket egyszerű ipárhatósági engedéllyel 
fogla koztattak.

1895 ig a minisztérium adta ki a sza
badalmakat. A szabadalmi íodák tulajdono 
sainak különös képesítést kimutatni nem 
voltak kötelesek s igy mátok is vállalkoz
tak, akiket a felek rendes képviselőiül a 
hatóságok el is fogadtak s végzéseiket is 
ezeknek az utján kézbesítettek.

Az 1887. évi XXVI. t. cikkbe foglalt 
vám és kereskedelmi saersődésnek XVI. 
szakasza azt mondja, hogy a szabadalmi 
ügyet kösös egyetértéssel kell elintézni, 
moly rendelkezés közös megállapodással az 
1893. évi 41. cikkel felbontatott azon oknál 
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ogva, mert egy közös törvénytervezetben 
a két államnak a kormánya megegyezni 
nem tudott, miáltal a szabadalmi ügy terén 
visszanyertük önállóságunkat.

így jött létre az 1895. évi XXXVII. 
t. c., mely 1896. évi március 1-én lépett 
életbe. Ebben a felek képviselete már sza
bályozva van, amennyiben a 15. §. kimondja, 
hogy az, akinek belföldön rendes lakhelye 
nincs, csak akkor kaphat szabadalmat, 
valamint az ebből eredt jogokat csak akkor 
gyakorolhatja, ha belföldön lakó képviselőt 
nevez meg j u ig a 27. kimondja, hogy a 
felek a szabadalmi hivatal előtt személyesen 
járhatnak el s ha ezt tenni nem akarják, 
kötelesek magukat ügyvéd vagy hatóságilag 
jogosított szabadalmi ügyvivő által képvi
seltetni. Szabadalmi ügyvivő azonban csak 
sz lehet, akinek mérnöki oklevele vau s a 
szakvizsgát letette, a kereskedelemügyi m. 
kir. minisztertől szabadalmi ügyvivői jogo
sítványt kapott s az előirt esküt is letette.

A szabadalmi ügyvivő a kereBkede em- 
ügyi m. kir. minisztérium fegyelmi hatósága 
alá tartozik. Van azonban egy átmenet is, 
mely szerint az eddig jogszerüleg fennállott 
irodák tulsjdonosai számára, a király ke
gyelemből az ügyvivői jogosítványt megadta. 
Mindez szükséges, mert hiszen az eljáró 
képviselő becsületességéhez Bokszor igen 
nagy anyagi érdekek fűződnek. A feltaláló 
az ő találmányát szakember által kénytelen 
ismertetni, minek folytán neki teljesen ki 
is van szolgáltatva, amennyiben kijátszhatja 
úgy, hogy egy bizalmi embere által mint 
saját találmányát előbb jelenti be, miál
tal a feltaláló lehetetlen föladat elé Ibbz 
állítva, mert neki kell bizonyítania, hogy ö 
az első feltaláló. Ez tehát igen nagy hiánya 
a törvénynek. Az igazi feltaláló meg akkor 
Bem kaphatja a szabadalmat, ha véletlenül 
beigazolja, hogy ö az igazi feltaláló ; legfö- 
lebb csak annyit érhet el, hogy a szabadal
mat a másik sem kapja meg; mert ha a

T A R C A.

Ha csak addig tart az Élet.
Ha csak addig tart az Élet, 
Születéstől a ha'áiig, 
Ha cnak addig égek érted, 
Mig a NZivein porrá válik: 
Hová lesz a tenger bánat, 
Ha a sírnak hantja föd bé ? 
És a lelkem ha feltámad, 
Nem ismerne soha többé ?

De én tudom, sem a térnek, 
Sem időnek nincs határa, 
Ha lelkem a sirba tér meg, 
Nem enyészet köde várja. 
Földi utón végig járván, 
Hazavia/. majd taradt lábam : 
S mint örül majd, aki vár rám, 
A sir nyitott kapujában.

Itt hagyom mind, ami földi, 
Itt hagyom a sarat, szennyet, 
Lelkemet egy új vágy tölti : 
Keresni a régi mennyet, 
Ahol egykor éltünk ketten, 
S együtt leszünk mindörökre, 
Bár egy szeszélyes véletlen 
Ide vetett e sárrögre.

Valaho egy szebb világ vau, 
A lelk< minél sejtem, érzem, 
Mámoritó boldogságban 
Az enyém lesz ott egészen. 
O tan újra rátalálunk, 
Kedves rózsám, mi egymásra. 
Vissza se néz édes almuuk 
Többé e bús állomásra.

Hersék Jáno$.

közzé való tételtől számított 60 napon belül 
nem él fölszólalássa1, mihez szükséges, hogy 
a szabadalmi közlöny hirdetéseit figyelem
mel kísérje, mi pedig igen ritkán esik meg ; 
igen köonyen elesik a jogtól is meg a vele
járó haszontól is.

Ezért van szüzség a képviselet erkölcsi 
kvalifikációjára, hogy mint erkölcsileg ga
rantált egyén, ilyesmit ne tegyen. A szaba
dalmi hivatal előtt va ó eljáráshoz ügyvéd 
vagy szabadalmi ügyvivői kényszer van, de 
szabadalom bitorlási büntető ügyekben a 
kártérítés iránt való perekben, hites szaba
dalmi ügyvivők képviseltetési joga nincs 
megengedve.

A hites szabadalmi ügyvivői iroda 
megkülönböztetendö a jogosítvánnyal nem 
biró vállalatoktól mint szabadalmi irodák
tól. A szabadalmi ügynek financiális része, 
a magánvállalkozás körében hagyatott meg.

A szabadalmak kieszközlésével való 
hivatásos foglalkozás eltöltve azért nincsen 
s az ilyen vállalatoktól sem az iparigazol
vány, sem pedig a cégbejegyzés nem tagad
ható meg ; azouban ezek csak szabadalmakat 
értékesíthetnek, mely működési körük ilyen 
formán tehát legkevéebbé sem ártalmas. A 
feltalálóra nézve legnehezebb a szükséges 
pénznek az előteremtése, már pedig az 
eszmét csakis igy lehet a gyakorlatba 
vinni. Ámde a feltalálók rendszerint csak 
szegény emberek s igy a magánváHaikozáB, 
a közvetítési iroda a szabadalomnak a 
megszerzésére nagyon jó, csak az a baj, 
bogy rendesen uzsorásé feltételek meliect 
szokott a szerződés megköttetni.

Az ilyen irodák a feleket Bem polgári, 
sem pedig büntető ügyekben nem képvi
selhetik, beadványokat nem ktszithetnek, 
mert a zúgirászat bünebe esnének a amugyis 
a képviselet díjazás mellett történik. Ámbár 
őzt is kijátszák még pedig úgy, bogy a 
szabadalmi törvényben képviseletre jogosí
tott személyek által jegyeztetik eben a

A zsarnok.
Irta: Farkasné Sípost Erzsi.

Folytatás*

Különben, az igazat megvallva, a főbíró 
egy kis tapasztalatról is beszélt. Egyszer 
ugyanis Zsók egy fél kilo szaloncukorba 
fogadott vele, amit szerencsésen el is vesz
tett. A cukrot ugyan megvette, de, hogy 
azt hiánytalanul el is küldje, ahoz már nem 
volt elég erős. De, hogy a mennyiség mégis 
meglegyen, az üres papirosokba kockára 
vágott burgonyát csempészett be.

A főbíró igen gavallérosan vágott 
vissza.

Egy félóra múlva a hajdú két kilo 
finom Kugierkával jött vissza, amit Zsók I 
minden lelkiismeretfurdálás nélkül fogyaszt- 
gatott el Bandival egyetemben.

Még az urát is megkínálta, aki azonban 
kötelességének tartotta a sok édesség köré 
néhány eavanyu bonbont is vegyíteni ; azaz ! 
szegény Zsók megint csak kikapott.

De a főbíró tulajdonképpen nem is 
ezért neheztelt meg. Egyszer ugyanis gú
nyosan a szemébe vágta Zsáknak, hogy 
ugyancsak meglátszik rajta, bogy zárdában 
nevelkedett, mert ha az ara nincs otthon, 
nem mer férfivendégeket fogadni.

Mire Zsók nagy hirtelen visssafelelt:
— Tessék, próbálja bát meg maga I 
A főbir ó erre önhitten csavart egyet 

őszbevegyült bajuszán.
— Hm I és ha szabad tudnom, miért 

vagyok éppen én kivétel ?

maguk szerkesztette beadványukat s igy a 
formai követelményeknek elég vau téve. Az 
ilyen iroda tulajdonosa legtöbbjének nincs 
műszaki képzettsége, jóllehet sokszor tila
lom dacára is használják a műszaki irodai 
vagy mérnöki irodai elnevezést. Az ilyenek 
szeretik a különféle címereknek a haszná
latát is s az ipartörvény rendelkezésének el
lenére cégükbe cégjegyzés nélkül, eszményi 
szavakat szeretnek cégtoldat gyanánt be 
csempészni, fantasztikus nagyságú alaptőkét 
hirdetni, dacára vállalati tőkéjük kicsiny 
voltának. Hiába büntetik az ilyesmit, azért 
mégis csak megkísérlik.

Vizy Ferenc.

A nemzeti nevelést és jellemképzést 
elősegítő segédszakról.

Közli: nemes Hatos István középfok, vlvótanár.

Most, hogy sok évi lankadatlan és ki
tartó munkássággal minden ssaktényezö 
szakirodalmi és gyakorlati tevékenységével 
felrázni igyekszik as eddig tespedésben 
szenvedett testnevelési ügyet és arról a 
közoktatási kormány is behatóbb és komoly 
intézkedéseknek szükségét már időszerűnek 
látta, amit igazol egy testnevelési szakfelü
gyelő kinevezése és a közokt. minisztérium
hoz lett berendelése, a megválósuláshoz 
közeleg a testnevelési ügynek intensivebb 
haladása.

Hogy mily égető szükség volt már és 
van arra a mai túlterheltségtől idegessé 
nevelt ifjúságunkat illetőleg, azt a tanügy 
férfiai éa az iskola orvosai, de egyáltalán 
az orvosszakértö körök, nemzetegészségügyi 
okokból már régebben elismerték és most, 
sajnos, hogy ez mivelünk mindig úgy volt 
éa van, csak a müveit nyugat insprirátiója 
folytán, terelhették azon mederbe, amelybe 
az most bezökkent.

No de nem szándékom ismétlésekbe 
Locsajtkozni, mert aki és akik ezen ügy 
iránt érdeklődtek, szakfolyóiratokban, a 
napi Bajtóban és igy többek közölt a „Bars“ 
hasábjaiban is, megtalálták a lelkes küzdők 
tanulságos szakcikkeiket s igy <n csak a

Zsók nem minden malici* nélkül adta 
meg a választ;

— Hát azért, mert önt már nem tartom 
veszedelmesnek magamra nézve 1

Ami, tekintve a harminc évi korkü- 
lömbséget, nem is volt rosszul mondva, de 
amit a még a mindig nagy Don Juán hírben 
álló főbíró igen zokon vett.

Bizonyosan csupa bosszúból ingerelte 
fel ellene az urát. És éppen ezen a délutá
non kel.ett, hogy eljöjjön a Nöegylet tisz
telt elnöknöje, hogy Zaókot felkérje a ren
dezendő népünnepély alkalmával az egyik 
sátorban virágot árulni.

Ziók ugyan nem igen vágyott a nyil
vános szereplésre, de ide igen szívesen el
ment volna. Az ura azonban igen udvaria
san sietett kijelenteni.

— Megbocsásson, Nagyságos asszonyom, 
hogy nem egyezem bele, hogy a feleségem 
elmenjen, mert anyagi helyzetem nem en
gedi, hogy most költekezzem.

Istenem, ilyen szégyent I
Szegény Zsók bizony nem bánta volna, 

ha a föld megnyílik előtte és ö oda bújha
tott volna szégyenletében. Hát okvetlenül 
kell a világnak tudni, hogy az ő anyagi 
helyzetük nem valami fényes és ami még 
bosszantóbb, kell e azt mindenkinek tudni, 
hogy az ura zsarnoki hatalma alatt nyög 7

Istenem, hogy menjen ő ezek után a 
többi asszonyok közé : szinte már hallja a 
gúnyos kérdést ?
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... »m részéröl óhajtok még egy kis szak. 
,, .értető értekezésemmel, ezen lap hasáb- 
; ,iu néha-néha megjelent cikkemre rellec- 

jelen cikkem cimére való utalással i3 
,, , t szellemében, a testneveléstől ugyan 
i : sen eltérő és annak keretébe reiu is 

zó, de hivatásánál és rendeltetésénél 
,. a a nemzett nevelés és jellemképzés aegéd- 

öz erejével biró szakomra a közfigyel- 
m (elhívni, amely szakom rendeltetése a 
fc jkt. kormány is méltányolta és annak 
m ízteri rendelettel a középiskolákban 
le ö oktatására az engedélyt megadta.

Ezen szak a kardvívás I
Aki a vívást gyakorolta, ha azt alapo

st magára és küzdő ellenfelére nézve, fi 
g jmmel kisérte és nem csupán testedzési 
■e snotechnikai ügyességi okokból fogta 
és rogja fel, meggyőződhetett, hogy ez a 
légi iuesebb, legférfiasabb jellemképzö és 
le legyelmezettséget szülő észtorna, amely
ben az akaraterő a testet és annak szer
vez tét ruganyossá idomítja. — Ezt teszi 
a vívás általában és csak is akkor, ha ezt 
minden nemzet a maga nemzet lélektani 
mikentjében, nemzeti erejének korlátáin 
bellii, gyakorolja.

így jöttem én reá arra, hogy a már 
több mint 10 év óta, modern vívásként 
vívott sokoldalú olasz vívás, határozottan 
csak az olasznak való, mig ebből és úgy a 
francia, német stb. vív modorokból és mód
szerekből nemzeti jellegünkre, fajbelisé- 
günkre alapitott magyar kardvivórendszeremet 
alapítottam meg, azt nehéz küzdelmek árán, 
az ország több városában, úgy Bpeeten is 
oktattam, míg végül, meggyőzve az intéző 
köröket, rendeltetésem magaslatáról, most 
újabban itt a fővárosban és innen kiindulva, 
majd az országra is kiterjeszkedőleg, oktat
hatni nyílott és nyíland alkalmam.

Magyar kardvivórendsteremről, már e 
lap hasábjain is, időről-időre beszámoltam.

Mint az országos közegeszsegi és iskola 
orvoslatán egyesület tagja, meg 19U8. 
evben ugyancsak szakfe olvasást tartottam, 
ameiy az „Egészség* című havi folyóira
tunk ugyanaz év 179. a.ámaban le is lelt 
közö.ve es mivel Egyesületünk a rendszerem 
célirányosságáról, tudományos alapor, tebát 
nemzeti, leleatani, nemzeiegeszsegütyi, bonc- 
tani p^ycho—pohytco.óg ere|erol, luoomast 
nyert, azt lelkesen feiaarolia es magáévá

ónban a beállott pclitikai események 
, miatt, dűlőre nem vihette. *
: hogyan alapozza és fejleszti a

k rt“ ' a jel|e“8t? ifty mngyar
rém is a mi nemzeti jelle

günket es minden fajbeli tulajdonságainkat, 
röviden, tudományosan e helyütt is 

igyekszem megvilágítani.
Minden bölcsész, vagy természettudós, 

tehat phy osopbus, akár a tanári, akár az 
or ostanári szakból, tudja azt, mi a lélek 
es hogy lehet arra hatni. - Azt is tudja, 
hogy nemzetközi lélek nincs, nem is lehet, 
mert az a termíszet-törvényeknél fogva^ 
nincs, de igenis van nemzeti lélek, ameiy a 
nemzeteket, népeket, fajokat egymástól meg
különbözteti.

Nevelni tehát csak a lelket lehet, amely 
az észt, a szellemet, az értelmet, az akarat
erőt -.'alja nyert külbefolyások által.

A jeliemképzéshez is tehát a lelket 
keli finomítani, nemesíteni és ez a nevelés 
alapköve. A vívás, minthogy mint emlí
tőm a leiekre hat, azt formálja és neme
síti, neveli a jellemet ős csiszolja.

A magyar kardvívás tehát a magyar 
nemzőt ezen lelki tulajdonait neveli, mert 
minden mozzanata ezen tulajdonságokra 
van alapítva.

Minthogy azok szerint rövidesen rámu
tattam, az a vívás sem sport, sem testne
velési, hanem határozottan pedagog szak I 11 
annak oktatására e szakra külön képesített 
szakerőkre van szükség, kik a keltő lelki 
es szellemi intelligentiáva 1 is képzettséggel 
birva, képesítve, az oktatást ily szellemben 
vezessék.

Ezt pedig sem az olasz vívással fog
lalkozó átvedlett magyar vivómesterekre, 
még kevésbé olasz mesterekre, de tornata
nárokra, kik vagy a nemzeti tornacsarnok
ban lelt kiképzésük ideje alatt, az ott 
oktató magyaroói lett olasz mes er álta1, 
avagy vivómagantermekben olaszrendszerbeu 
nyeri kiképzés alapján, ifjúságin, hat de 
küönöseu laLUló es iskolaköteles it|ainkat 
testileg és szervezetileg megbénítják, bízni 
nem lehet, nem szabad 1

11a lehat lilu.su nevelésügyi szaknak 
vau elismerve a kardvívás, úgy ezl minden 
nemzet s így mi le, nem sport es testneve- 
lesi üzleti, es üzeraedesi mecaauo-techuiKai 
mütigyesieggé leli á.faju.asahoz járuljunk 

hozzá, amely a nemzeti szellemet ifjueá- 
, gunkból kiölve, annak romlását vonja maga 
■ után, hanem tartsuk még is fen nemzeti 
i jellegünket fejlesztő és éltető magyar kard

vivórendszerünket ép úgy, mint azt más 
nemzet is megőrizni igyekszik, — volt és 
van a mi nemzetünkben ép oly erő, amely 
mindenkor megállta és megállja helyét, ha 
annak érvényt kell Bzerezni. — Világszerte 
ismeretes és rettegett volt a magyar kard
dal szerzett dicsőség és az a jövőben is 
megóvja azt, ha arra szükség leend, de 
arra nevelni kell az ifjúságot, a jövő 
nemzedéket, mert az olasz kard hazánknak 
még nem szerzett babért, a mostani olasz- 
vivás pedig, mint teljesen idegen vérmér
sékletű nemzet által reánk oktrojált és nem
zeti erőnkön túl menő vivás, ifjúságunkat 
nemzeti jellegéből kivetközteti és orfeumi 
productios tetszetősségénél fogva meg
bénítja.

Ismétlem, a kardvívás komoly pedagog 
Bzak és igy, midőn én magyar kardvivóreud- 
szeremet figyelemreméltatásul nyilvánosan 
és bátran ajánlom, ezzel tisztán hazámnak 
és nemzeti nevelés ügyünknek teszek szol
gálatot, mert ezzel minden igaz és lelkes 
hazafi, aki hazáját szereti, tartozik 111 ha
zájának, társadalmának meg- és fentartása 
érdekében.

A nemzeti nevelésügy nemzeti ügy, 
amely sem ország, sem vi'ágbajnoksagra 
nem emelhető, mert akkor komoly rendel
tetésének jellege e'véez és igy a magyar 
kardvívás, mint ilyen nem a verseny játé
ka, hanem a psycho-pedagogia seyédzzaka.

Különfélék.
— Kamarai jelentés. A beezterce- 

bányai kereskedelmi- es iparkamara most 
adta ki a kerületét kénező Árva, Bars, 
Bont, Liotó, Nógrád és Z> lyom vármegyek 
továbbá S umec Bálabáoya törvényhatósági 
joggal fenubasott városnak az 1911. évi 
köigazdatági viszoi ya>ról szóló jelentését, 
A va kos füzet bü es kimerítő kepét adja 
közgazdaságunknak s a kamara serény mű
ködésének. A múlt esztenoö a Kamara mű- 
ködisenek 21.-ia éve volt. A kamara as 
elmuit évben négy közgyűlést és egy or-

— Drágám, miért nem jöttél el sz 
ünnepélyre ? Oh, mi yen nagyszerű volt az 
egész I

Igaz ugyaD, hogyha Fehér valamiért ne
heztelt Zsókra, az asszony addig hízelkedett 
neki, mig az mosolyogva magához nem 
ölelte.

— Menj, te csúnya — ami körülbelül 
azt jelentette — te édes.

Ma azonban és épen az ünnepély nap
ján Zsók hiába faradt, az ura igeu hidegen és 
ha.Ározottan utasított vissza minden köze
ledést :

— Kérem, ne zavarjon 1
Ez ugyan igen finoman volt mondva, 

2 k azonban igen elszomorodott; ö ugyanis 
ú gondolkozott, hogy ilyen igen finoman 
ö ivariasan csak azzal szoktunk beszelni, 
*• nem szeretünk.

Majd duzzogva Ült le a divánra s on- 
nézte milyen elegánsán ki öltözött a 

inok és ment el itthonról, bizonyosan az 
ö pélyre. Zsók pedig maradjon itthon és 

álja Bandit.
Zsók eleinte valami bosszúra gondolt, 

dt» aztán, mikor nyugodtabb lett, az urának 
adott igazat mégis.

És ha öt nem szereti, akkor is igaza 
mert ugyan mit is szeretne rajta, hi

úén Ö olyan szeszélyes és rossz.
Aztán sem nem szép, sem nem okos.
Mindezeket a kocsiban alvó Bandi tőié 

1. ’jolva gondolta el Zsók. És lassan az ö 
p>/imére is rájött az álom s fejét a kcesi 

dalára hajtva, csendesen elaludt.

Néhány pillanat múlva azonban hirtelen 
felriadt, a -.t álmodta, hogy valaki áll mellette.

És mikor szemet felnyitotta, a kiállha- 
tatlan zsarnok állt előtte, aki a Zsók örökké 
boglyas baját simogatva mosolyogva szólt 
hozzá :

_  Zsók, édes, siess felöltözni, a kocsi 
már itt víL, megyünk az ünnepélyre I

Vége,

S zeme menyek Morgó naplójából-
Junius 10.

Mint rendesen, későn jöttem zz iskolába. 
Pirók (SchwarOB tanár ur) már benn volt 
é. ■ dolgozatokat osztotta szét. Nemsokára
rám került a sor.

— Hallja Morgó, magát mindig nagy 
szamárnak tartottam. De azt még sem hit
tem volna, hogy olyan n’gy szamár, ami
lyennek a dolgozatában mutatkozik.

Ez a hosszú körmondat egészen kiho
zott a sodromból.

_ Tanár ur, kérem . . .
_  Ej, csak hallgasson. Szinte azt kell 

feltennem, 'hogy valami másodlatával Íratta 

meg a dolgozatát.
Gondolkodtam. Megmondjam-e, nem-e. 

De utóvégre csak nem tudtam belenyugodni 
, h- ho- nagyobb szamárnak tartsanak, 

mínt'amdyen vagyok. És b.v^ttatn, hogy 
. papa csinált, a dolgozatot.

Junius 11.

Dolgozatot kaptunk. Könnyű szitkokkal 
illettem Vöröemarthyt, m irt megírta Za
lán futását. A papa meg akarta csinálni a 
dolgozatot. Nem engedteti. Az iskolában 
folyton arról elmélkedtem, mit is tudnék 
Zalán futásáról írni. Délben én maradtam 
legutolsónak, óra után rendesen végig 
néztem a padokat, nem higytak-e ott va
lamit. És ime az utolsó padban találok 
egy Vörösmarthy dolgozatot. Valaki elvesz
tette a piszkozatát. Sajnáltam szegényt, 
hogy még egyszer kell kido'goznia. De 
hiába, ez a létért való küzdelem.

Harmadnap kikaptuk a dolgozatot.
— Az enyém biztos jeles — gondolám 

és jóízűen véstem ki a padba Pirók (Schwarz 
tanár ur) nevét.

- - Morgó és Bundáé — mondá Pirók 
haragosan. Maguk egymástól Írták le a 
dolgozatot. — Bundáé nagyot nézett. En 
már tudtam, miről van szó.

— Valljon be mindent, Bundis.
Es Bundáé bevallotta, hogy a dolgozatát 

Gyulai Páltól csente.
— Es maga, Morgó ?
— En találtam egy piszkozatot.
— Az az enyém volt — fakadt ki Bun

dáé, miközben a szeme szikrát szórt felém. 
Ö persze már előbb letisztázta volt. Az én 
szégyenem mégis nagyobb volt. Mert Bun
dáé legalább Gyulai Páltól plagizált. De 
én — csak tőle.

lilu.su
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szágos kamarai gyűlést tartott. Ügyforgalma 
nem volt kicsiny, mert kiadott 2297 ügy
bon 0018 ügydarabot s a véleményesés 
terén is alapossággal működött. Vagyoni 
állapota a következő volt: bevételek : 
69,489 K 22 f. kiadások : 48,560 K 64 f. 
cselekvő vagyona 168,624 K 58 f. terhei : 
108,219 K 21 f. A jelentés ezenkívül ter
jedelmesen beszámol a keiület mezőgazda
sági, kereskedelmi, ipari, pénz- és hitelügyi, 
közlekedésügyi, posta, távíró és távbeszelő 
ügyi fejlődéséről, illetve állapotáról. A fü
zet megírásával a kamara titkárai : di. 
s. öleseit István és dr. hunét Emil alapos 
és dicseretreméltó munkát végezték.

— Halálozás. Hidestey Karoly, nyug, 
cs. és kir. vezérőrnagy s a magyar királyi 
csendörseg volt helyettes foto.ügyelője — 
mint * legmeiyeOb részvétté! értesülünk, — 
július hó 15.-eu, életének 65.-ik eveben 
elhunyt Budapesten. A megbomogult vezér
őrnagy, aki vármegyénknek Aayytóra köz
ségében született, — a hetvenes evekben a 
lévai honvedzáezlóaljnál nyerte első kikepez- 
tetését ; itt nevezték ki hadnaggyá és azon 
időben előzékeny, finom modoiával városunk 
társadalmi életeoeu is kiváló szerepet töl
tött be. Házassága révén pedig rokoni kö
telek fűzte öt Lévához, mert neje, szül. 
Lovas Mária, városunk néhai rendőrkapitá
nyának Lovas Jánosnak leánya. Később a 
csendörséghei. ment át, ahol szorgalma és 
jeles tehetsegei által a legmagasabb állást 
erte el. Elhunytat Léván is igen széles 
körben őszintén fájlalják. — Áldás és 
béke porain 1

—A piaristák uj rendfönöke. A 
magyar kegyestanitórendiek nagygyűlésé t. 
ho 13.-án a nagy beteg M.ai/yar Gaoor rend 
főnök helyebe tíinap Tamás dr. rendi kor
mánytanácsost a rend vagyoni gondnokát 
és tanulmányi ügyeinek veze'öjét Választotta 
meg tartományi főnöknek.

— A F. W. K E. XXX. évi köz
gyűlése. A Felvidéki Magyar Közművelő- 
üesi Egyesület tuguszius 20.-án lylón tartja 
harmincadik évi közgyűlését, Craus István 
Nyitravármegye főispánjának elnöklete alatt. 
A közgyűlés napirendje a következő : 1. 
Elnöki megnyitó. 2. A közgyűlés jegyző

Junius 12,

Éppen a körmömet piszkáltam, mikor 
Pirók kiszólitott,

— Hozza ki a feladatát is.
Tudtam, hogy felelni fogok, mert tegnap 

este a tanár ur ideálját kísértem haza.
Miért is a feladat felét le is Írtam óra 

előtt. Felírtam a hexameter első két ütemét. 
Ennyit tadtam. Pirók ezalatt idegesen nézte 
a füzetemet.

— Morgó — kiáltott rám. Mit akar ez 
jelenteni?

Odanézek. Most vettem csak észre, 
hogy a füzet szélére mindenhová Margit 
neve volt firkálva. Az egyik lapon még a 
tanár ur fotográfiáját ia felfedeztem. Ez 
elég volt ahhoz, bogy a szekundát megkap
jam. Mindenből szekundám volt, csak sza
badkéziből jelesem, De azért is boszankod- 
taui. Mert íme magára ismert.

Junius 13.
As igasgató akit strucnak bivtunk, hos- 

pitált. Nem volt könyvem. Azt mondta, ha 
holnapig nem lesz, kidob, A struotól kitelik. 
Ped g megmondtam neki, hogy elvesztettem. 
Óra után lementem János bácsihoz, ö pe 
dellus volt és aligazgató. A struc embere. 
Felírta a diákokat, akik későn jöttek. Éa 
besúgta a tanár urakat, akik későn mentek 
be az órára.

— János báosi, kérem alázattal, nem 
talált egy magyar olvasókönyvet. Ma vess- 
tettem el a pitvarban.

— Nem. De ha akarod, adok neked 
•gyet. (Már t, i. eladok.) Ö aat már úgy 

könyvének hitelesítésére három egyesületi 
tag kiküldése. 3. Hajnóczi R. József dr. kir. 
tanácsos, Szepesvármegye kir. tanfelügyelő
jének emlékbeszéde néhai Repesik János, 
az egyesület legnagyobb alapitója fölött. 4. 
Az elnökség 1911/1912. évi jelentése és az 
igazgató választmány kapcsolatos határozati 
javaslatai. 6. Az egyesület 1911. évi össz- 
zárszámadása és a vonatkozó törvényszerű 
föimeutvény megszavazása. 6. Az egyesület 
1913. évi összköltségvetésűnek megállapításé.
7. Az 1913. évi közgy ülés hegyének megha
tározása. 8. Indítványok, amelyek az alap
szabályok 16. jj-a érte meben az elnökség
hez szabályszeiü időben beeikeztek. A köz
gyűléssel kapcsolatosan a Magyar Kárpát
egyesület több kirándulást tervez a Tátrába, 
a Dunajeczen ál Zakopanéba, Csorbáiéra 
stb. A F. M. K. E. elnöksége fölkéri az 
egyesület tagjait, ázik a Közgyűlésén részt 
venni óhajtanak, hogy azt központi föútkári 
hivatalban (Nyitra) beje enteni szíveskedjenek

— Hazlőnökök választása. A ke- 
gyestamtóreud a mull napos bán Budapesten 
nagygyűlést tartott, amelyen a többi között 
megválasztották az egyes házak főnökeit 
is. A lévai ház főnökévé újra lólh Sándor, 
főgimnáziumunknak általánosan tisztelt es 
nagyrabectüil igazgatója lett megválasztva, 
akit ezen alkalomból mi is őszinte örömmel 
ea a legtzivélyesebbeu üdvözlünk.

— A rendőrség szaporítása. La
punk előző szamában említést tettünk arról, 
hogy váro-unk rendőrségét egy tizedessel 
es hat Közrendörrel szaporítani fogják, ami 
már tényleg meg is történt. A polgármester 
a pályázók közül folyó hó 14.-en a követ* 
kezöáet nevezte ki : Újfalun Istváu tizedes, 
Brányik István, Czaban János, Kliment 
János, Lenoczky Béla, Szabó János és 
Vanek István közreudöiök. A kinevezőitek 
a rendőrkapitány által a mull bét folyamán 
elméleti oktatásban részesülvén, — holnap 
kezdik meg a szolgálatot.

— Engedély hetivásár tartására. 
A kereskedelemügyi miniszter megengedte, 
hogy a vármegyénk területéhez tartozó 
Alsóhámor községben minden bét szerdai 
napján állattelhajtás és helypénzszedes ue - 
kül hetivásár tartassek.

szokta. Tehát megfizetem a könyvet, nehogy 
a struc kidobjon.

Otthon, jobban megnéztem, hát látom, 
hogy a saját könyvemet vettem meg. Arról 
jöttem rá, hogy a lapok széle Margit nevé
vel volt telefirkálva.

Jun. 14.
Bál volt. A maturus urak v*ldiát ren

deztek. Bokát nevettem Pirókon, aki még 
mindig nem tudta a bosztont. Pedig külön
órákat is vett a táncmestertöl. És folyton 
Margitnak udvarolt. De én nem féltékeny- 
kedtem. A második uégyes előtt Margithoz 
mentem. Odajön Pirók tar ár úr is és -- 
no de ea már hallatlan — felkéri öt. .Sze
rettem volna oldalba lökni. De az olda ba- 
lökés Margit részéről történt meg, aki mo
solyogva feleié :

— Sajnálom tanár úr, de már Morgó
nak Ígérkeztem I

A tanár ur nagyot nézett, az.án kinyi
totta a száját és — nem szólt semmit.

Éjfél volt, mikor a négyes véget ért, 
Pirók azt mondta, hogy takarodjam haza.

Jun. 15.
Vizsga volt. Azzal a tudattal mentem 

iskolába, bogy megbukom. Úgy is volt. Pi- 
rók elbuktatott. Hazamenet arról gondo'- 
kodtam, nem fiaettem-e meg kicsit drágán 
ezt a négyest. De mikor Margitot meglát
tam, éreztem, hogy érte sokkal nagyobb 
áldozatot is tudnék boani.

Jun. 29.
Meghoztam a legnagyobb áldozatot, de 

csak Margitért. Megbuktam mindent öl.
Ifj. J. D.

— Szent Istvőn-napjdt Esztergom
ban az idén is szokásos fénnyel és ünnep
séggel készülnek megülni. Sient István, 
Szent László és Szent Imre ereklyéit, me
lyek egyébkor a bazilika kincstárában őriz
tetnek, a városban egyházi pompával hor
dozzák körül. A diszfelvonulással egybekö
tött körmanetet Fehér Gyula dr. prelátus- 
kanonok vezeti. A föszékesegy házban a 
pontif.kális zenés mise és alkalmi egyházi 
szónoklat .esz. Az egyháztörtéueti művészi 
hangversenyt az idén a belvárosi plébánia
templomban tartják meg. Az ünnep délu
tánját es estélyet különféle versenyek és 
mulatságok teszik változatossá. A rendező 
bizottssg élén Boytsich Mihály v. püspök es 
Vimmer Imre po>garmester állanak.

— Kinevezés. A közlekedésügyi mi
niszter llop/er Naudort, posta- es tavirda- 
hivata'Uuknak egyik rokonszenves és buzgó- 
tiastviseiöjét, főtisztté nevezte ki.

— Az egyéves önkéntesek költsé 
gél. A hadügymiuisztérium rendeletet inté
zett valamennyi hsdtestparancsnokeághoz, 
amelyben megállapítja azt az összeget, 
amelyet a saját költségükön szolgáló önkén
tesek 1912. évi október elsejétől fizetni 
tartoznak. Az uj véderötörvény tudvalevő
leg nem tűn az exira-uniformis viselését s a 
fölszerelés beszerzése dolgában is a kincstár
hoz utasítja az önkénteseket. Az önkéntesek 
valamennyi osapattestnél fizetnek : élelemért 
(zsoidjukat ia beleszámítva) 330 koronát, 
ruházatért 121 koronát, felszerelésért 16 
koronát, a fegyverért és rendben tartásáért 
7 koronát. Ezenkívül a mezei és hegyi 
tüzérségnél a kölcsönzött lóért 661 koronát, 
a lovasfölszerelésért a huszároknál 32 ko
ronát, a mezei es vártüzéreknéi 29 koronát. 
Aa önkéntességet szó gáló orvosok lakásért 
és legénységi kosztért, átalány összegben 
negyedévenként 66 koronát fizetnek.

— Néptanítók a hadsereg szolga 
latéban. A közös hadseregnél jövőre az 
allisri-elökeezitö tanto-yamok vezetését nem 
tisztedre fogják bízni, hanem népiskolai 
tanitókra. Ez az intézkedés Ausztriában 
már éielbe is lepett. A tanfolyam három 
hónapig tart, beli 12 órában és a katonai 
szaktárgyakat kivéve, az általános közisme
reteket magában foglaló anyagot öleli fel.

— Nyugdíjazás. Tomaschek Gyula, 
Körmöcbánya gazdasági tanácsosa, megron
gált egészségére való tekintettel foiyó évi 
július hó l.-tői kezdödöleg nyugdíjba vonuló.

— Gyaszhíl. A legmélyebb részvét
tel vettük a szomorú hírt, hogy dezseri 
Rudnyánstky Aladár, zBeiizi uradalmi gaz
datiszt, cs. és kir. tartalékos vadászhadnagy 
élete 28.-ik éveben, rövid szenvedés után, 
e bó 16.-án Ipolyságon meghalt. A legszebb 
korában elhunyt tíatal embernek hüli tete
meit Lévára szállítottak s itt f. ho 18,-áu, 
délután 4 órakor nagy részvét mellett he
lyezték örök nyugalomra a r. kath. teme
tőbe. A boldogultban özv. Rudnyánstky 
Tituszáé kedves fiat, Ruduyanszky Titusz 
főszolgabíró pedig öccsét gyászoljak, akik
nek mély fájdalmát némileg enyhítse az a 
tudat, hogy gyászukban nemcsak a saéles- 
kötü rokonság, hanem igen sok jóbarát és is
merős is őszintén osztozik — Áldás ea beke'po- 
rain I

— Felrobbant benzingőz. Ruzsicska 
Káro.y aszta>osuak báli-utcai pincéjében 
benzin volt elhelyezve, amelyet ha a mo
torjához használt, A benzint később más 
helyre vitték, de a pince telítve maradt 
annak erős Hágával. Ruzsicska valakinek 
tanácsára égő papirt akart bedobni a pin
cébe, hogy abban a levegői megtisztítsa. 
De a meggyujtott gyufától a bensingáz 
felrobbant és súlyosan összeégetto a kezét 
és arcát.

— UJabb adó a kisiparosokra. Az 
ország kisiparosai julius elsejétől melyebben 
nyú hatnak a zsebükbe » ha még maradt 
egy pár fillérjük, ami a drágaságban meg
maradt, elviszi most majd a kerületi mun- 
kásbiatositó pénztár, A muukásbiztosításról 
szóló törvény ugyanis úgy intézkedik, hogy 
a törvény első öt esztendejében a kisiparo
sok három százalékos járulék he yett csak 
két száaalezos járulékot fizessenek munká
saik után. Es as öt év most julius elsején 
járt le. A kisiparosok legalább ia ezer kér



vényt nyújtottak be a kereskedelmi minisz
terhez, hogy újabb törvénnyel engedélyezze 
ezt a kedvezményt, de az országgyűlésnek 
mindenre volt gondja, csak arra nem, hogy 
az amúgy ie rossz helyzetben levő kisipa
rosokon segítsen.

— Megdrágult a só. Július hó 6. ikától 
kezdve a tó 33 fillérrel drágult meg. A 
sójövedék vezériigynöksége aszal indokolta 
meg a só árának felemelését, mert drágább 
lett a vasúti szállítás, meg a sóbányákban 
a kezelési költség.

— Védekezés a gombamérgezés 
ellen. Az ehető gombát a mérgestől igen 
egy szélűén meg lehet k ü önböztetni. A mód
szer a kővetkező : A logyasztásra rzáut 
gombéból néhány darabot egy kett. vágott 
vöiöshagymávai együtt meg kell főzni, 11a 
a gomba ehető, akkor a vele főtt hagyma 
megtartja eredeti fehér színét. De ba a 
hsgymát mérges gombával főzzük, akkor az 
kék, zöld, sárga vagy piros szint kap ; 
szóval : elveszti eredeti színét. Ez esetbeu 
a gomba feltétlenül mérges és megsemmi 
sitendö.

— Tűzesetek. Folyó hó 17. én éjfe. 
tájban Zilay Andrásnak a vasút menten 
levő szalmakazla kigyulladt. A lüz tcsapott 
a p.jtára is, melyben gazdasági gepek vol
tak. Több sza makazal, a pajta és a gépek 
elpusztultak. A kár jelentékeny ugyau, de 
minden biztosítva volt. A tűzhöz közel ail 
a szomszéd gazdának ez évi termése, ame
lyet a tűzoltóságnak ügyes műsödese mén 
tett meg. A tűz a megejtett vizs álat sze
rint gyujtoga ásból eredt. — E hó 12.-en 
este a Háti- és Honvéd-utcák sarkait épült 
Wertheimer-féie házban kemeny'űz támadt, 
amelyet azonban a házbalies hirtelen el
oltottak.

— Körmöcbányán bolgár pénzt 
vernek. Három bank megbízást kapott a 
bolgár kormánytól 2 millió frank értékű 
aranypénz veretésére. Az érmek felét Kör
möcbányán, felét a bécsi pénzverdéiben 
fogják készíteni.

— Gyönge szőlőtermés. A balassa
gyarmati kér. saölöszeti és borászati telü- 
gyelÖBég jelentése szerint (ezen felüg yelö- 
segbez tartozik a mi vármegyénk is) a ke
rületben a szőlő elvirágzása mar megtörtént. 
A jó utófejlödés a tőkék növekedését 
kiegyenlítette. A peronoszpora eddig cs.k 
szórványosan iépett fel ; ezölőuioly nem sok 
van. Mindazonáltal csak gyönge közép 
termés várható.

— Országos bor- és gyűniölcski- 
kllitáBt rendez folyó évi szeptember hónap 
folyamán Szegeden a gazdasági egyesület. 
A kiállítás részletes programmal most álla
pítják meg. Addig is azouba az érdeklő
dőknek felvilágosítást ad az egyesület tit
kári hivatala Szegeden.

— Névváltoztatás. Stern Ernő lévai 
illetőségű budapesti lakos sajat, valamint 
Kozső és György nevű kiskorú gyermekeinek 
családi nevét a belügyminiszter engedélyével 
Tarján-rt változtatta.

— A zmn.hnrfn.monopólium. A mes
terséges édesítő szerek forgalomba hozata
lára vonatkozó törvény e bó 1.-én lepett 
életbe s ezzel a sacbarin állami monopóliuma 
megkezdődött. A hó l.-töl a kincstár álla
pítja meg a sacharin árát s ugyancsak a 
kincstár szabályozza a szacharin forgalomba 
hozatalát.

— Nyakszirtmerevedés. A szomszé
dos Nyitravármegye lleteny községében 
gyanús körülmények közöli betegedett meg 
nehány lakos. A betegség a uyaaszii tmere- 
vedés szimptómáit mutatja. A veszélyes baj 
halálos kimenete.ü is volt.

— Clmbejelentő lapok. Azon col
ból, hogy * fürdő-, gyógy- és nysrsló 
helyeket felkeresők, továbbá touristák mi
nél kényelmesebb utón és módon rendel
kezhessenek levélpostai küldeményeik, nos- 
tautalványaik és távirataik kézbesítése vagy 
után küldése iránt, „Cimbejelentö lapok" 
rendszeresítettek. Esen cimbejelentö lapok 
levelezőlap alakú és nagyságú nyomtatvá
nyok, me yeket azon posta és tavirda hi
vatalok, melyek székhelyén vagy kézbesítő 
kerületében fürdő vagy nyaraló telep van, 

ingyen boosájtatnak a közönség rendelke
zésére. a Clmbejelentő lapokat kellően 
kitotve a levélgyűjtő szekrénybe lehet 
dobui vagy pedig közvetlenül ia a posta 
(távírda) hivatanak á'adni.
. ~ Altisztek házassága. A közös
hsdvezetőség a houvedsegi altisztek házas
sági engedélyei tárgyában a következő ren
delkezéseket léptette életbe : Az önkéntesen 
a tovább szolgáló altisztek a házasságra 
való engedélyt csak a következő feltételek 
mellett kaphatják meg ; Ha a házasságot 
kötni óhajtó altiszt. 2ö. életévét és negyedik 
szolgá'ati evét már betöltötte ; ha legalább 
is örvezetői rangban áll, jó minősítési táb- 
ázattal br és rendezett anyagi viszonyok 
között él ; ha csaiadfentartáshoz szükségelt 
jövedelmet kimutatni képes : ha a meny
asszony kifogástalan erkölcsű és a meg
állapított házas létszám túlhaladva nincsen. 
Ez a létszám a tényleges szolgaló altisztek 
eitiő sorozatáuak huszonöt százalékában 
állapíttatott meg. A második sorozatban 
rendkívüli méltánylást érdemlő, sürgős és 
indokolt esetekben a létszám bárom szá
zalékának adható meg a házasulási en
gedély.

— A kisipar védelme. A kereske
dőin mügyi minisztériumban a napokban 
ankét volt, melyen arról volt szó, hogy az 
ipartestületek tisztviselői rendszeres és szer
vezetit kiképzésien részesüljenek, hogy a 
kisiparosciztá y érdekeit céltudatosabban 
kepviseiheesék a jövőben. Az értekezlet az 
ipái testületi tisztviselőn kiképzésézek tér 
vét időszerűnek itelte és szükségesnek 
tartja az állandó központi Uufoiyam léte
sítései. Az utóbbi beható előkészítést igé
nyel és ezért ezt csak az uj ipartörvéuy 
e ökészité e során fogják újabb megfonto
lás tárgyává tenni.

— Állatvédelem. Budapest székesfő
város igen nagy suyt fektet az állatvéde
lemre ; a vidéken nem sokat törődnek vele 
s nem évtizedek, hanem évszázadok óta 
nem gondol senki arra, hogy az állat is 
érező léuy. Budapesten az állatvédelemnek 
egyesülete van és jaj annak, a ki valamely 
á.lattal embertelenül bánik, mert ha az 
egyesület tagjai közül ezt valamelyik meg
látja és illetékes helyen jelentést tesz erről 
az állatkínzót úgy megbüntetik, mint a 
pinty 1 Nálunk persze ilyen egyesület nin
csen, de bárki is jelentest tehet az állat
kínzó ellen a rendőrségnél. Igen ám, de 
hogy legyen valaki jelentést erről mikor 
nálunk ebbe a hibába, majdnem kivétel 
nélkül mindenki boléesik ? 1 Senki sem 
mer szólni, mert fél ettől a régi köz
mondástól: ma neked — holnap ne
kem I — T. i. nem jelentelek fel, mert 
esetleg holnap te jelentesz fel engem. 
Al junk meg csak egy hetivásár alkalmával 
a piaciéren, vagy valamelyik forgalmasabb 
utcán s látni fogjuk, hogy a gazdasszonyok 
vagy cselédjeik miut cipelik lábuknál fogva, 
a fejjel lefelé csüngő aprójószagot. A kacsát 
és libát pedig, változatosság okáért, szár
nyuknál fogva ióbáiják, az egymással óra
hosszat trécselgetö asszonyok; persze ők 
szórakozásaik közepette nem goudolnak arra, 
hogy minő kinokat áll ni a szegény ver
gődő állat. A kofa, az már másképpen cse
lekszik, Ez, legalább tiz pár csirkét hordoz 
egy félnapig házról-bázra. melyek össze
kötözött lábbal, páronkint vannak a kar
jára vetve ; éktelenül csipognak szegények 
fajdalmukban, de hát ez már oly megszo
kott dolog nálunk, hogy ennek oda se néz 
senki 1 — Mikor az án az uyen csirkét 
megvettük és eleresztjük az udvarban vagy 
ketrecben, egy nap is beletelik, mig lábra 
bir ál.ni a szegény állat, mert lábai el van
nak gémberedve es ö maga el van szédülve 
úgy Io>y folyton hátrafelé bukbácsol. Még 
jó ha ennyi kínzás után a lába nem törik 
el’ Szóljak e a lovakról, melyeket másfél
éves korukban hamba fogtak es elnyomón 
toltak és amelyeknek kevés vagy ijmm 
abrak, de annál több ütleg jár ki ? I Vagy 
a kutyákról, melyeket olyan nagy kedv
teléssel dobál meg minden utca-gyerek t I 
A madarakról, jobb ha uem is sió ok. Csak 
annyit említek meg, hogy az énekes mada
rak a gummi puskások hada miatt kerülik 

a város környékét. Régi és sajnos dolog, 
hogy legkevesebb emberség az ember
ben van.

— Az esztergomi bazilika újjá
alakítása. Az esztergomi érseki bazilikán, 
amely az országnak egyik legnevezetesebb 
és legmonumentálisabb temploma, a mele
gebb idő beállta óta nagyobbszerü ujjáala- 
k tási é=i tatarozási munkálatokat végeznek. 
A külső munkálatokat még ez év folyamán 
be is fejezik. A bazilika restalaránával egy
idejűleg megkezdték a priraási palota előtt 
a dunsi kőpart feltöltését és kiépítését. Az 
uj rakodópart és korzó nagyban fogja 
emelni az esztergomi Dunapart testöl szép
ségét.

— A káposzta ellensége. Az elmúlt 
években a kaposztaterme o v dékeken a 
gazdák sokszor szenvedtek nagy kárt a ká
posztalepke hernyói által ol or.ott pusztítások 
miatt. E bajok megismétlődésének e.’ejét 
veendő, a földmivelésügyi miniszter a ro
vartani állomás által egy rövid, de azért 
alaposan tájékoztató gyaso*lati Útmutató 
füzetet Íratott, mely alapos tanítást ad 
arra nézve, hogy e nagyon is kárttevö 
lepke és hernyó had ellen miként kell és 
lehet sikeresen védekezni. Ez a füzet in
gyenesen áll a gazdaközönség rendelke
zésére s bárki megkaphatja, aki egy egy
szerű levelezőlapon akár a földmivelésügyi 
minisztériumtól, akár a rovartani állomás
tól kéri.

— Az utónevek megváltoztatása. 
A vállás- és közoktatásügyi minister üdvös 
sok anomoliát megszüntető körrendeletét 
bocsátott ki az összes törvényhatóságokhoz. 
Az anyakönyvelést régebben végző rabbik, 
nagyon gyaárau a bejelentett fiuk magyar 
utónevét héber néven jegyezték be s bár 
a fiukat otthon és az életben a bejelentett 
néven hívták, az anyakönyvi kivonat alap
ján hivatalosan a tévesen bejegyzett utó
nevet kellett használniok. A helyesbítés 
sok utánjárást igényelt és akárhányszor 
sikertelen volt. A most érkezett leirat sze
rint két tanú hites vallomása alapján az 
utóneveket helyesbítik azoknál is, akiket bár 
ez iránti kérelmükkel eddig elutasítottak és 
a helyesbítést a rendelet életbe lépésétől 
számítolt egy éven belül kérik.

— Állami kertészeti telepek a 
várocokban. A földmivelésügyi miniszter 
nagyobb ipaii gócpontok közelében állami 
kertészeti telepek létesítését tervezi. A mi 
niszter a gyáriparosok országos szövetségé
hez fordult, hogy jelölje meg azokat a vá
rosokat, amelyek mellett az ipari munkásság 
érdekéből uj kerttelepek létesítése indokolt
nak látszik. Ez ideig Miskolc város kérte, 
hogy ott állami kertészeti telep létesit- 
tessék.

— Csalódott hon Pécsett. Pécs vá
ros hatósága folyó hó lö.-én nyitotta meg a 
cselédotthonnal kapcsolatos hatósági cseléd- 
közvetitöt. A hatósági cselédotthon díjta
lanul közvetíti úgy a férfi mint a női cse
lédeknek amelyeket éa amennyiben bármi 
okból a rendelkezésre álló helyekre elsze
gődni haj'andók nem volnának, a nöcselédak 
a cselédotthonban mindadd-g, mig részükre 
megfelelő hely akad, napi 30 fillér ellené
ben lakást és teljes ellátást kapnak. Ha 
éle mezősükről önmaguk kívánnak gondos
kodni, a szállásért napi 14 fillért tartoznak 
fizetni. A vasúton érkező leányokat az in
tézet megbizottja várja, az intézetbe vezeti 
és azokat a város veszi gondozásba. Péos 
város nagy reményeket fűz a hatósági cse- 
lédotthonboz és a cselédűgy rendezése te
kintetében az intézmény hasi nos és üdvös 
eredményeket fog létrehozni.

— Magyar ipar termékeinek ki
állítása Fiúméban. A in. kir. kereske
delmi múzeum igazgatósága a kereskede
lemügyi m. kir. miniszter ur elhalálozásából 
folyó évi szeptember havában Fiúméban a 
magyar ipar termekéinek mintáiból tiznapi 
tartamra rak’art nyit. A kiállítás szeptem
ber hó l.-én nyílik meg. A kiállításba a 
belépés díjmentes lesz. A magyar-horvát 
tengerpartvidék, a dalmát, albán, maltai, 
monionegrói, tripolissi, tuniszi, algíri, ma
rokkói, olasz, istriai partkikötöiknek üzlet
emberei külön meghívókkal, a közönség ál
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tálában falraguazok utján nyer értesítést. | 
Részivehet mintáival minden magyar cég. , 
Kizárólag magyar gyártmányok mintázbatók 
A kiállító térdijat nem fizet, az installációt 
költségmentesen a m. kir. kereskedelmi 
muzeum végzi. A három nyelven megjelenő 
katalógusba a cégek ismertetése ingyenes. 
A minták Budapesten gyüjtetnek és innét 
az intézet költségére kerülnek Fiúméba és 
onnét vissza. A mintáknak folyó évi 
augusztus hó 1.-ig Budapesten (Kereske
delmi Muzeum V, Akadémia u. 3. szám 
alatt) kell lenniök. A jelentkezést ugyanoda 
kell irányítani. Mindennemű további felvi
lágosítással az intézet szolgál. A résztve
vőknek szzbadságukban áll magyar, horvát, 
olasz, esetleg francia és németnyelvű ár
jegyzékeiket, cimkártyáikat osztogatni, ügy
nökük állandóan a kiállításban tartózkod
hatni. Az intézet helyBzinén működő ke
reskedelmi irodája minden kérdezősködést 
és érdeklődést továbbítani fog, a tenger
partvidéken működő levelezői (kereskedő
cégek) közvetíteni fogják a megrende
léseket.

— Olcsóbb lesz a kábeltávlrat. 
Régi óhajtása a kereskedőknek s mindazok
nak, akik tengerentúli országokkal távirati 
összeköttetésben állnak, hogy az ilyen táv
iratok díjazása mérsékeltessék. Ez a kí
vánság most teljesült, amennyiben nemzet
közi egyezmény jött létre, amelyhez Ma
gyarország is hozzájárult, mely szerint 
június 1.-től a közértelmű nyelven szerkesz
tett olyan kábeltáviratok, amelyeknél a 
feladó belenyugszik, bogy azok a teljes 
díjú magántáviratok után (de 24 órán be
lül) továbbittassanak, a tarifaszerü dijakból 
50 százalék kedvezményben részesüljenek. 
Egyéb részletek a m. kir. távirdahivata- 
lóknál tudhatók meg.

— Hibás veret a kétkoronásokon.
Az uj kel ko> onánok között több hibás 
verésü akad. Ezeknek az a bajuk, bogy a 
peremjükön alkalmazott ismert fölirás : 
„Bizalmam az ősi erényben1* hatalmas saj
tóhiba segítségével „B zalma ősi erényben**-né 
alakult at. Hegy ebből a hibás verésü 
ezüatpenzböl me ínyi készült, azt ma még 
nem lehet megá lapítani, mert a pénzverő 
intézet bihetö.eg nem vette étzre a hibát, 
aminthogy a kets oronasokat forgalomba 
hozó baukok seia jöttek rá. Arról, bogy 
ezek a rossz tebratu pénzdarabok hamisak 
vomáuak, aligha lehet áré, mert hiszen ez 
a pena olyan friss keletű, bogy hamisításra 
meg a legfürgebb és a legveszede mesebb 
pénzhamisító sem váUalsozbatott. Miután 
azonban később a „Bizalma ősi erényben" 
föiirás esetleg 1 ételyekro adhat alkalmat, 
igen üdvös ioiz ezeket a forgalomból ki
vonni. Ez peiszi- nem fog valami könnyen 
menni és ped g már azért is, mert igen 
kevés olyan ember akad, aki a peremeken 
alkalmazott éB nehezen olvasható fölirást 
böngészgeti.

— Helyes rendelet. A kereskede
lemügyi miniszter legközelebb hozott hatá
rozatával kimondotta, bogy a bámulatosan 
olosó ár kitét ölének a kereskedők üzlete
iben hirdetményül való használata tömeges 
vásárlásra ingerel, ennélfogva, aki ezt en
gedély nélkül alkalmarza, aa 1884. évi XVII. 
t. c. 51. §-ába ütköző kihágásban vétkesnek 
mondatik ki.

— Strucok szaporodása az állat
kertben. Lendl Adolf dr.-nak régi terve, 
hogy különböző forróvidéki állatokat náluuk 
szaporítással tenyésztessen és esetleg keres
kedésbe bocsásson, úgy látszik meg fog va
lósulni ; mert a strucokkal folytatott kísér
letek sikerrel kecsegtetnek, amennyiben egy 
pár afrikai struc számos tojást adott s eze
ket most keltetik. Most délamerikai nandu- 
struccal kísérleteznek hasonlóképen. Ezek a 
kisebbek és vadászati cé'okra a.kalmasak.

— A szolgálati biztosíték eltör
lése. Több városban divik, bogy a városi 
pénztárnok és ellenőr szólj álati biztosítékot 
tartozik letenni. Ennek sok érdeme nincs, 
mert hiszen sokkal több pénzt kezelnek és 
biztosítékuk elenyészően kis összeg az 
általuk kezelt pénzösszeghez képest. Lőcse 
városa — mint a Városok Lapjában olvas
suk — most törölte el szintén a városi 
pécztárnok ób ellenőr szolgálati biztosítékát.

— Mennyi ló van a földön 1 Leg
újabb statisztikai adatok szerint a föld 
kerekségén legalább 120 millió ló van. 
Legtöbb a ló a kulturállamok lösött Orosz
országban és pedig 27 millió ; ezután kö
vetkeznek az l'.gyesük-Á lamok, amelynek 
lóállománya 21 millió darab, mig a legköze
lebbi lovakban bővelkedő országban, Ar
gentínában már csak hét millió ló van.

Irodalom és művészet.
Magyar Figyelő. A magyar értelmiség 

eleven, magas színvonalú folyóirata, a Ma
gyar Figyelő, ame'yDek é'én Tisza István 
gróf és Herczeg Ferenc nevével találkozunk 
mint szerkesztőkkel, érdekes és magvas, 
nagy alapossággal megirt tanulmányt közöl 
a nemzetiségi kérdésről, ame'yet Réz Mihály 
irt. Hunyái A'gernon az interkommunális 
kérdéseknek szentelt stúdiumot, Gesztesi 
Gyula pedig „Rousseau és a magyar ter- 
mészetszelleméttf címen közöl fölöttébb ér
dekes cikket. Novellát a szerkesztő, Herczeg 
Ferenc irt wSubin herceg44 címmel és a 
mesteri tollai megirt elbeszélés egyik 
gyöngyszeme az uj magyar irodalomnak. 
Nagy érdeklődésre tarthat még számot 
Kilényi Gyula argentínai levele, ti , Egy 
forrongó világré«sröl“ címmel a délamerikai 
forradalmi mozgalmakat ismerteti. A ,Föl- 
jcgyzéseku gazdag rovata változatos és ér
dekes. Előfizetési ára negyedévre 6 korona. 
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadó
hivatal : Budapest, VI., Andrássy-ut 10.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi jul. bó 14-tól 1912, évi júl. ho 21-ig.

Születés.

A SZÜIÖÍ U6R
1

u
■34,

A gyermek 
neve

Petrás Istváu Polái.ovics K. fiú János
Mátyási Mihály Misovics M. | fiú Lajos

Hazassag.

Vö1c£í;üv es mturasszouy neve

Madarász János Gál Julianna

Halálozás

Vallása

ref.

Az eihQiiyt me Kora A haléi oka

Hegedűs László 
Seres Mária
Meisel Adolf 
özv. Bóna Istvánná 
Szkladan György 
Király Erzsébet 
Obert László 
R'-skó Istvánná 
Kunná Katalin

2 hó görcsök
6 bó görcsök

28 tv kizárt sérv
72 óv végkimerülés
66 óv bélburut

9 hó tüdőgyulladás
4 hó bél hurut

44 év szerv* szívbaj
24 év tüdőgümőkór

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Dr. Horváth Gyula rendőrkap:tánr.

Bűz. m.-mázaánként 21 kor. 70 fill.— 
21 kor. 80 Kétszeres 17 kor. — fill. 18 
kor. — fill. — Roz» 18 kor. — fill. 19 kor.
— fii, Arpz 18 kor. — fill. 19 kor. 40 fill. 
Zab 21 kor. 20 fill. 21 kor. 60 fill. 
Kukorica 20 kor. 40 fill. 20 kor. 80 fill,
— Lencse 38 kor. 60 fill. 38 kor. 80 fill. — 
Bab 28 kor. — fill. 28 kor. 40 fill. — 
Köles 12 kor. — fill. 13 kor. — fill.

Vttömagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here természet töl arsnkamentes 175 — 185 
Vörös lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Luczerna 
természettől arankamentes 130—138 Lu
czerna, világos Bzemü aránkás 110—120

Nyilttér.

Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés* 
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz’ 
menyeiben szenvednek.

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

M OLL-FELE
SÓS -BORSZEf ?

elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás és hülásböl származó 

mind* nuemü betegségek ellen.
Eredeti üveg ára koz. 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
é« drogériában. w

Föszét küldési hely MOLL A. gyógyszerész 
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbuen 9.

Barsvármegye területére képviseletet állí
tunk fel. — Ajánlatok SZABADALMAZOTT 

CZIMTÁBLA ÉS CELLULOIDÁRU GYÁR 
Bpest, Tűzoltó utca 15.

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.

Kiadó -üzlet és lakás.
Kalnaiutca 23 számú házban 1 üzlet
helyiség hozzávaló lakással és pin
cével és Ozmán-téren szintén 1 Üzlet 
és lakás pincével és ugyancsak ott 
1 lakás (2 szoba, konyha s pince) is 
kiadó, Bővebbet Monaco Mosenal. Léva

Tanuló felvétetik 
vaskereskedesemben, ki a magyar, tót 
es némileg a nemet nyelvet is érti.

BENCZ ANTAL vaskereskedö 
Körmöczbánya.

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

sítést ad JAROSS FERENC.

= Kölcsönkönyvtár = 
! újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 
i magyar, német és francia regény 

' NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN. 

ElöifzetéB bármely nap kezdhető.

bihet%25c3%25b6.eg
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borfogyasztó közönség 
—— figyelmébe. — 
jánlom kitűnő minőségű boraimat 

~ házhoz szállítva. — 
zsönyl zöld, fehér literenként 80 t, 

latonmelléki » , 100 „
•yzinelyi Ó vörös „ lio *
lyben 5 liternyi rendelést ház hm 
ilitom. Tdeforon is megrendelhet.

Mély tisztelettel

Fertikó József
város fogadó.

-L3. rs— es Hont megyéket érdekelő 

vasutá uj menetrend. 1912. május hó l-töl.

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

a kiadóhivatalban.

valamint IcöltözkiöcLésekiet 
legfigyelmesebben és jutányos 

árban elvállal
Spitz Ármin szállító
Léva, Szepesi u. Í2Í2.

u-Berzencze—Léva. Lm- -Csata—Parkanv-Nana- Parkany-Nana—Csata -Léva. Léva Gr.-Berzence
Gi.-Berzencze ind. 
Jálna . 6°* 1225 £25 Budapest . . ind. . 7051 210 650
BaskŐ-Váralja*

610 L232 532
6‘9 L242 5*2 Becs . ind. 1105 120’ 450

Gr.-Szt.-Kt reszt 62f> 1250 őB0 Párkány-Nana ind. Ö4Ü 855 428 920
Geietuek-Szklen<5
Széuásfalu-Vichuye

6*3
649

J09
116

6^2
6~

Köhid-Gyarmath 
Kéinénd . .

&Ő5
6Ü8

910
923

448
450

935
948

Zsanmcz.'i-Fiirészm.*
711 138 639 Bény .... 619 934 507 lOoo
7 16 143 644 Csata . . érk. 62» 944 51’ lOio

Ruduó
7aa 150 650 Csata . . . ind. 637 9B« 581 1020
7 32 201 7“ Oroszka . 644 1004 538 1027

Újbánya . . 738 207 7 OH Garam-Damásd 653 1012 54Í 1036
BarsBerzeneeti. Őrh.* 748 218 719 Zseliz . 704 1023 558 1056
Gr. Szt.-Beuedek 807 288 7“ Nagy-Salló 728 1048 623 1127
Kovácsi , 8“ , 249 7üö Alsó Várad . . 7<S 1103 63» 1 144
N igy-Koszmál) 828 2&9 7” Nagy-Szecse 748 1 1«8 643 11”
Léva . . ’érl;- 843 rt“ 8“ Léva .... érk. 759 H19 Goi 1200

(nui. 5 04 851 12” 3<6 824 Léva .... ind. 809 1135 704
Nagy-Szec.se 5 i 4 901 12” 365 Ö34 Nagy-Koszmály 827 1155 722
Alatt* Várad Ő 2 2 907 12” 401 Kovácsi . . . 835 12»4 730
Nagy-Salló . 5 46 927 107 4” 9“ Gr.-Szt.-Benedek 8&3 1223 748
Zeliz . 6«»| 945 125 439 9“ Bars-Berzeuce 6. őrit. 903 1236 758
Garam-Damásd 620 955 ]86 4&0 9” Újbánya . . 9“ 1249 809
Oroszka 629 10lM 1“ 4&9 937 Kiülné . . . 919 1255 814
Csata . . . érk. 635 lOio po &O5 943 Garamrév . . 930 1°’ 826

n ... ind. 1 6’° 40’0 1»8 519 9“ Zsarnóeza-Fürészm. 93c 1“ 8~
Béity . . . 1701 1031 2»» Ö” 10” Zsarnócza . 1 953 129 8“
Kéinénd 711 10“ 2“ 5“ 10" Szénásfaln-Vihnye 10>2 143 8ü7
Köhid-GyarmatL 72a 1053 231 £54 1023 Geletnek-Szklenó 1016 j5O 9“
Párkány Nána érk. 737 H07 2« 61O 1037 Garam-Szt.-Kereszt 1030 2“ 921
Budapest felé . ind. 837 321 8U’ Saskő-Váralja 1037 210 928

» » flyors „ 831 1236 8:7 Jálna 1046 229 937
n . érk. H15 5‘5 1035 Gr.-Berzencze . 1058 237 944

n n flyur8 , yto 1*0 945
Bées felé . . ind. 757 H42

. . flyora „ 826 ||85 308

- ... érk. ■ 555
n n gy- n 12“ 515 625

B.-Gvarmaí—PdrkdHy-Naua es vissza.
® Modern ház o 
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 ev november 
hó l-töl bérbeadó, esetleg eladó, 
feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél 
-----  1 tudhatók meg. —

Thomassalakot
1 ;zi és tavaszi szállításra kilópercen- 
teaként 38 fillérért bérmentve 

-nitly állomásra, úgyszintén super 
teafát kálisó, kairit és egyéb 

■ ütrágya féléket a legjutányo 
sabban ajánl

Berceller Márton Ipolyság.
(Ingyen vegyelentez.és.j

B.-Gyarmat . ind. 255 823 220
Dejtár . . . 84’ 245
Ipoly-Vecze *338 *y 03 *302
Drégely-Palánk 3ő9 925 316
Ipolyság . . érk. 418 9‘3 335
Ipolyság . . ind. 4Iö 950 343
Visk .... 006 10“ 405
Szakállos . 028 1029 425
Bél .... *039 104» 438
Ipoly-Pásztó . O6ó 1053 4&2
Zalaba . . . 6“ 1110 509
Csata . . . érk. 6 2& 1123 522
Csata • ind. 640 1 130 540
Párkáuy-Naua 727 12“ 620

Vissza.
Párkauy-Nána ind. 910 428 540
Csata . . • árit. 951 5 10 63‘
(laqta . ind. 1022 5 26 645

Zalaba . . 1036 540
Ipoly-Pásztó . 
Ipoly-Bél . .

1054 601 719
1 | 04 *6üJ *729

[•H.|y-8zakállos 1121 622 7‘b

Ípoly-Visk . .
Ipolyság . . rrk.
Ipoly tag . ■ ind.

11” 6*2 803

1169 7± 826
1208 712 846

Drégely-Paláuk l230 729 920

Ipniy Vecze . 12‘3* *72 ♦982

Dejtár . .
B.-Gyarraat .

1 04 7 59 950
j 23 823 10“

Érsetnivar—Kis-Taaolcsaflv es vissza.
Érsekujvár . . ind. 440 91’ 520 910
"Bánkeszi 3 sz. őrh. 453 930 532 *923
N.-Surány . . érk. ŐOL 938 540 93c
N'agy-Surány ind. 5oh 960 £61 936
Zsitva-Födémes 022 10»4 603 947 

•950Kis-Mánya 531 10“ 611
Mánya . 08* 1025 (,1» 10o«
"Szt. Mihályúr D47 1036 (jatt *1016
Vajk .... 067 10‘6 63& 1025
Verebély . . 6"28 IP3 657 1045
Zsitva-Újfalu . 6 88 U2« 708 1066
"Betekints . Ö45 1138 713 *1104
Taszár 655 1148 7” 1112
Arany os-Maróth 712 12«» 737 1126
Kis-Tapolcsány 723 1221 747 1136

Vissza.
Kis-Tapolcsány 510 gsa 353 820
Aranyos-Maró th 520 86> 405
Taszár . . 5»2 9°’ 417 861
"Betekints őrh. 538 916 ♦ 423 *869
Zsitva-Ujfalu . 547 926 432 9 0
Verebély 609 961 456 986
Vajk .... 619 10°‘ 506 948
"Szt. Mihályúr 62’ 10“ •514 9 ős

Mánya « . . 635 10” £24 1012
Kis-Mánya . . 6«o 103’ 529 10.9
Zsitva -Födémes 649 IC49 *538 1034
Nagy-Surány . érk. 700 11«‘ 549 1041

. . 'HÓ- 707 1109 £64 1102
"Bánkeszi őrh. 7 16 1117 *602 ,1112

| Érsekújvár . . érk. 727 112» 614 1120

■, jouaclccl alHbuaott .zárnak az e.li 6 órától reggeli 6 óráig terjedt! időt mutatják, 
^yor.vouat; 8 = .zemélyrouat.

■,-k üíllétele. megállás.

[leéjobb mosószer
| Washall Company Wien \ 

II.Kurxbauergasse 5.
kapható 1KNAPP drogériában LÉVÁN

,Umutató“ legulíb’r:trne,rend
Nyitrai és Társa r. t.
könyv-, papír- és zeneműkereskedésében Léván.

Szec.se
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Császárfürdő. es teh gyógyhely * 
m.gy.r irgalmasr. nd tulajdona. Ei.ör.uKu 
Kenus hevvizü gyógyfürdő ; m»d rn h-™" 
d-ze.íi flözfü-dö, ^“1 y. Imes iszapfürdők, 
iszapburogatasoK. uszodák, kü ö.. bo ,yk -s 
urak részért-, Törők-, kő- és marvanyfür- 
dok : höleg-. szénsavas- es villamosvizfür- 
dök. A fürdők kitűnő eredménnyel haaxnál- 
utn»k főleg csuzos bántalmaknal és ideg
bajok ellen ÍVÓ kúra és légzőszervek hurutoe 
eseteiben * testi pangásoknál 200 kényelmes 
lakószoba. Siói d kezelés, jutányos árak. 
Gyógy éa zeiecij nincs.Prospektust ingyen 
éa bérinentve küld.

Az igazgatóság

Eladd üzlet.

,.M OLLA- 
fzakoroosok 
által meg I 

rűejp'Tru és 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. I 
Két évi jót-f 

állás. I 
Ára | 

ucutonZcéwd 
*•-. ö -, I 

.5'.— és I
10. korona!

GUMMI! 
különlegesség. í 

■ A tudomány mail 
állása szerint M 

bebizonyított 
legjobb létező

óvszer. A K
íl

AZ 
,OLLA“ 

több mint 
200 orvos 
által lég- 

I megbizha- 
tóbbnak van 

ajánlva. 
Kapható az 

ország min
den gyógy

szertárácan 
tt jobb dro

gériákba.

Nagyforgalmu, modernül épített KORCSMA 
melléképületekkel, országút mellett Ipolyságságtól 8 kilo
méterre, családi ok miatt eladó.

Biztos szép jövedelmi forrás. — Esetleg 90 hold 
príma birtok is eladó. — HIRSCHBERG IGNÁC-Z 
Kistompa, Hont megye.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* feldicsérnv 
Az elárusító helyek kimutatását. Ár jegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLA- enminigyar Wien. H 437Fraterstrasse 57 
Kapható Lénán'. KKAPP 1. drogériájában 

i» PICE EDE illatsieríxe-üzletében.

A mesterdalnok.
Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrók, 
Rajt’ van
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kmápp'david
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám ■■ 33. . LÉVÁN. _ Telefon szám : 33.

kanosuk sarok.

p
x; a Horgony-Pain - Expeller

‘ pótleka
ZZ' «r. régjónak bizonyult háziezer, mely már 

sói év óta legjobb bedörzBÖlésnek bizonyult 
CC kötvénynél, osuznál ás meghűléseknél. 
Cr 'Igyelmeztetés. Silány hamisítványok 
Aő miut bevásárláskor óvatosak legyünk' és 
Cgl ca k olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
£o m< ly a „Horgony*' védjegygyei es a Rlohter 
GC cs.jegyzéssel ellátott dobozba van oaoma- 
<q gi.va. Ára üvegokben K -.80, K 1.40 és 
Crt V 1.— én úgy szólván minden gyógyszer
ig ti 'am kaphau — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél. Bádogost.
&; !).' RRMer irHrntrtin u .Arai r öfttzlíikír, 
ígj _ Prágában, KlioabethstnsMe 5 nec

Védjegy: „Horgony".

Piactéren, nagy kiterjedésű, gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek: —

Világhírű ,.BAFID' láucsos kutak. „Alfa Separator11 tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmány kamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz télé gőzcséplő készletek. Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.
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A legjobb és legtartósabb minőségű 

kévekötelek = 
legolcsóbb beszerzési forrása

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése.

Arak lévai raktárból szállítva 1000 darabonként:
145 cm 150 cm. 160 cm.

K 11— K 11.25 K 11.75
Vízmentes ponyvák, gépBzljak, gépolajok 

valamint mindennemű g-azdasAg-i cikkek 

gyári áron.

TELEFON 14. sz

Naponként friss teavaj.
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Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


