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A mostoha gyermek.

FÖMUNKATÁRS:

I

Kire másra gondolnánk, mint
Léva városára, amikor «zt a nevet .
halljuk. Líva városa soha sem látta
a felsőbb támogatás egyetlen sugarát.
Neki sehol a világon, sem fönt, sem
lent, nem volt egyetlen pártfogója.
Ha mindennek dacára nem maradt, el
a vidéki városoktól, az csak saját
megieszitett erejével végzett emberfe
letti munkájának és szinte példátlan
áldozatkészségének köszönhető. Úgy
van ez, mint a mostoha gyermek, a
kinek erős, egészséges izmai vannak,
de a fejlődéséhez szükséges táplálékot
a mostoha elvonja tőle s inkább a
saját édes, nyomorék gyermekét eteti
halálra, akinek pedig amugysem hasz
nál semmi. A vidéki városok legtöbb
jének sorsa ez. Nálunk minden idők
ben a protekció volt a fődolog. Ez
intézte mindenkor az egyének, a tár
sulatok, a községek, vármegyék és
nemzetek sorsát. Akinek pártfogója a
Jézus Krisztus, az biztosan idvezü).
Áll ez a városokra is. Látjuk az
agyonprotegált községeket, melyek
szinte nyögnek a vállaikra rakott áldás
súlya alatt, de nem tudnak a legna
gyobb protekció me'lett sem fejlődni,
mert hiányzik belőlük az élet. S lát
juk a nyomorgó, küzdő városokat,
melyeknek ezer akadályt kell eltávo
lítani, hogy a modern fejlődés ösvé
nyén előre mehessenek s nem kellene
más, mint egy kis, jóakarat, növeke
désük előtt bámulva állana meg a vi
lág és mégis, ezt a kis jóakaratot sem
képesek megnyerni.
Léva városa is épen ezek közé
tartozik. Tessék elképzelni, hogy ha
ezt a várost a felsőbb támogatásnak
csak egyetlen sugara érte volna, mivé
fejlődött volna itt a közélet. Merjük
állítani, hogy keletkezett volna itt a
üaramvölgyének legszebb pontján, a
közlekedés és kereskedelem gócpont
ján olyan forgalmú város, amely fe
lülmúlta volna az összes felvidéki váro
sokat. Önkénytelenül is arra a meg
győződésre kell jutnia mindenkinek,
aki egyszer is megfordul ezen a kör
nyéken, hogy ezt a várost maga a
természet rendelte egy nagy kulturá
lis és kereskedelmi góczponttá! Mi
hasznuk van tehát ebben másoknak,
ha ezt a várost fejlődésében megbéní
tani, elnyomn iakarják, amit különben,
amint a jövendő igazolni fogja, úgy
sem lesznek képesek ? Talán megér
demelné, hogy törekvéseit igazságos
szemekkel nézzék és tárgyilagos elbi
rálásban részesítsék.

Dr. KERSÉK JÁNOS.

Mindnyájan tudjuk, hogy Léva
városa törvényszéket óhajtott kapni.
Az igazságügyi szolgá'tatás érdeke, a
mint azt annak idején Szilágyi Dezső,
a nagy igazságügyi miniszter kifejtette,
azt kívánta volna, hogy az ország
területének igazságügyi beosztása füg
getlenül a közigazgatástól, újra eszkö
zöltessék, mivel a sommás eljárásnak
kiterjesztése a járásbíróságok személy
zetének szaporítását s a törvényszékek
számának apasztását teszi szükségessé;
a mai rendszertelen beosztás igen meg
drágítja az igazságszolgáltatást.
Léva városa nem tudja kijárni.
De talán most, amikor az uj perrend
tartás életbe lépéséről kell gondoskod
nia a kormánynak, lehetne figyelmét
Léva városéra felhívni. A város pol
gármesterének és a képviselőtestület
nek újból fel kell vennie a tárgyalá
sok fonalát s most a legalkalmasabb
időben be kellene mutatni ezt a mos
toha gyermeket a kormánynak. Sok
apró cseprő, jelentéktelen ügyeknek
annyi időt szentelt az elöljáróság, bogy
ezalatt sok más, hasznosabb felada
tokat végezhetne el, sok, harmadrangú
kérdés elintézését akkora apparátussal
forcirozZa, hogy a költség több, az
elért eredménynél, ennélfogva ilyen
nagyjelentőségű, a messze jövőbe
nagy kihatással biró ügyben kétszeres
buzgalommal és figyelemmel kell el
járnia, ha azt akarja, hogy legalább
meghallgassák.
Biztos tudomásunk van arról,
hogy Léva városáról is szó fog esni.
Határozni fognak, de nobis sme nobis
Haladéktalanul intézkedni kell, hogy
e tekintetben érveink meghallgatásra
találjanak. Legalább is kötelességünk,
hogy ügyünket oda vigyük újból a
kormány elé, mert nem hisszük, nem
feltételezzük, hogy Léva városának
igazságos törekvése méltánylással ne
találkoznék akkor, amidőn más, sok
kal jelentéktelenebb községek is meg
tudták nyerni a kormány jóakaratu
támogatását.
Még egyik-másik, nemkülönben
nagy fontosságú dolgot akaruuk a
város figyelmébe ajánlani. Az uj
véderőtörvény alapján ugyanis a ka
tonaság létszámát emelni fogják. Uj
ezrtdeket fognak felállítani, falán a
honvéd-tüzérBéget is nemsokára meg
teremtik. Látjuk, hogy a községek
között mily hatalmas mozgalom indult
meg, hogy mindegyik a maga részere
valamelyes előnyt biztosítson a kato
naság szaporítása révén.
Hol van Léva városa? A mos
toha gyermek hallgat és egy sarok
ban türelmesen várja, amig valaki
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észreveszi. Csakhogy, ha nem kér,
bizony senkinek sem jut eszébe az ő
baja. Sőt, mint a múltban sokszor ta
pasztaltuk, azt is elvették, amije volt.
A honvédkiegészitő parancsnokságot
és az egyik zászlóaljat már elveszí
tettük. Ezért nem kárpótoltak semmi
vel. Hívjuk fel most — társulva
Hontvármegyével — a honvédelmi
kormány jóakaratát. Soha alkalmasabb
idő nem volt arra, hogy az elvesztett
katonaságért minket kárpótoljanak,
mint most, mikor a haderőt oly nagy
mértekben szaporítani fogják.
Léva városa a legalkalmasabb
hely a katonaság számára, amelynek
könnyű ellátása itt semmiféle aggo
dalmat nem okoz. Forduljon a város
instanciával a kormányhoz, talán az
életben egyszer felé is mosolyogni
fog a szerencse és há sikerül meg
nyerni a ktrmány jóindulatát, a ka
tonaság szaporítása alkalmával talán
városunkra is gondolni fognak.
Szemérmes koldusnak üres a ta
risznyája. Léva városának nagy érdeke,
hogy oda fenn észrevegyék. Köteles
ségünknek tartottuk tehát, hogy az
elöljáróságot most
alkalomszerüleg
figyelmeztessük erre sz országos jelen
tőségű dologra, amelyből bizonyára
több hasznot látna Léva városa, mint
akármi másból.
Tűzze a polgármester ur a kép
viselőtestület napirendjére ezt a kér
dést, hogy a közgyűlésnek módjában
legyen állást foglalni és az elöljáró
ságnak a kérelmezés tárgyában uta
sítást adni.
Léva városa sok oly intézményt
létesített, amely semmiféle haszonnal
nem jár, sőt évenként tekintélyes ál
dozatot igényel, a melyet szívesen
meghoztunk már csak azért is, hogy
el ne maradjunk a többi, szinte roha
mosan fejlődő városok mögött.
De hát ki vonná kétségbe azon
törekvésünk jogosságát, hogy oly in
tézmények és dolgok
megszerzése
iránt teszünk lépéseket, amelyek a vá
ros forgalmát növelni s ezáltal pol
gárainak gyarapodását emelni fogják ?

A szocializmus és a népiskolaFolytatás.

3. Mindent megvetni I — Megvetni a
szeretetet, — mindenki magamagát saereti a
legjobban — megvetni a jó tanácsot, min
denkinek van saját este —megvetni a saánakozást, — azért mit sem vehetar, — megvetni a háladatosságot; — miért volt valaki
oly egyiigyü, hogy jót tett — megvetni a
többi erényeket, — osak ostoba emberek
akarnak szenteskedök lenni — megvetni a
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művészetet, tudó náuyt, általában a művelt magakadályozn , megsemmisíteni, mégis el
lene fölvértezi a testet az ojtással. És
séget, — aki akarja és van arra elegendő
pénze, hadd tanuljon és ha tudja, mi kö eljárásával hány éle et képes megmenteni,
a halál torkából kiragadni 1
zöm van hozzá ? I
Ojtsunk m’ is a szocializmus ragályos
Én tudok kapálni, az üst alá fűteni,
habarcsot, maltert keverni, amaz megint betegsége ellen óvszert a fiatalság tiszta
mázolni, cvzmát, ruhát varrni, vasalni, szőni, vérébe, minden adandó és felmerült alkagőzgépet hajlani, építeni és mi kell több ? lommmal, esetleg okos tanítással, figyelmez
Mindnyájan egyenlők vagyunk ! Azért min tetéssel, meggyőződéssel.
Valaki kérdezheti. Tán a népiskolákba
denkit meg ke 1 vetni, aki gondolja, hogy
magasabban áll, többet ér, mint egy munkás, is belefészkelte magát a szocializmus, ba
már itt is kell ellene dolgozni, hatását el
iparos, kereskedő, mesterember.
4. Mindent szabadon élvezni, Senkitől lensúlyozni ? 1
Még há/ Istennek, legalább nálunk —
se kell szégyenleni, másét venni úgy, mint
a saját magaét, nyilvánosan beszélni, mit nem; hanem a kis patakocskának kell jó
csak a nyál a nyelvre hoz ; dorbélozni, dő eleve gátat emelni, vagy a büzszagu vizé
zsölni, ameddig csak lehet és a zsebed ki nek forrását betömni, behányni, va'ah°gy a
bírja ; adósságot, ha Jebot, csinálni és ki föld alá levezetni, megszüntetni, hatásta
nem fizetni; pihenni, nagy urak módjára lanná tenni.
és ameddig tetszik ; szóval : semmit sem
Nagyon sok gyermek atyja, nevezete
tagadni meg magának, senkivel se törődni sen azok, akik városokba munkába „világba*
és gondoskodni, se feleséged, szüleid, gyer járnak, otthonába térvén vissza, elmeséli
mekeid, se rokonaid és felebarátaidról. Kiki feleségének, vagy felnőtt gyermeseinek az
éljen a saját öklére.
ott hallott okosságokat, üdvösségeket, a
5. Szó se legyen az önmegtagadásrói 1 jövőbe nyúló, Recsegtető kilátásokat és a
— Nincs örökkévalóság, azért minek is az gyermekek hallgatják ezt észravetlenül ugyan,
önmegtagadás ? 1 — Mit élvezhetsz, az a | de figyelmesen.
tied! A halál után semmid sem marad!
|
Bár a kis hallgatóság azt jól nem is
Ezek a szociálisták tanításai I Ugy-e
érti, mégis a hallóttakjól elmélkedik és em
felséges, a társadalom boldogitására irányuló
lékezetébe vési, melyekből idővel a körül
elvek ?
mények hatása és összejátszása folytán,
Hogy ilyen tanítással, ilyen elvek és
felépül világnézletének erős építménye.
irányokkal, erkö.Ccös és az emberi társada
A ncpiskoja kötelessége tehát a szo
lomnak hasznos, jóravaló nemzedéket felne
cializmus építményének egyenlőtlen, szeg
velni lehetetlen, minden okos ember előtt
letes, az erkölcsös társadalom építményének
nyilvánvaló.
falai közé nem illő kődarabjait széthányni
Tehát milyen teendője van itt a nép
és azokat az erkölcs, rend, jog és igazság
iskolának ?
szépen faragott kockáival he yettesiteni.
A népiskola gyenge ereje, módja ugyan
Fent eml.tettem volt, hogy a szocializ
nem elegendő a százfejü sa.kany leküzdé
mus
harcol a jelenkori társadalom rendje
sére ; azért is a népiskola működése a szociálista tanok ellenében csak relatív es és intézményéi ellen ; az emberiség jelen
legi állapotával, helyzetével megelégedve
alárendelt.
Hanem mind amellett a működése nincsen es az emberiség egyenlőségét min
lehet és nagyon sok esetben iesz is ered den vonalon iparkodik érvényre juttatni.
A népiskolának éppen el eukezö irány
ményt hozó.
Nézaük meg az orvost, ki ugyan nem ban kell haladnia, működnie és a fiatalsá
képes a himlő ragályos betegséget teljesen got annak ellenkezőjéről, — különösen ami

az egyenlőséget illeti — alkalmas példákkal,
elbeszélésekkel kioktatni, meggyőzni.
Ilyen alkalmas elbeszéléseket lehet
olvasókönyveinkben is találni és azokat ol
vastatni, tárgyaltatni.
Ezeken kívül minden tanító iparkodjék
magának a erkölcsös, tanulságos elbeszélé
sekből gyűjteményt szerezni, hogy alkalom
adatán lehessen miből válogatni Ilyen el
beszélések hatása meg ne'n becsülhetlen és
kiszámithatlan. A gyermekek is nagyon
szeretik hallgatni, meg aztán másoknak,
otthon hozzátartozóinak is elmesélik.
Nagyon alkalmas elbeszélések a szocia
lista tanok ellensúlyozására pld. az orgona
spjaiuak egyenetlenségéről és mégis fensé
ges összhangjáról, az ujjakról, a karok és
gyomorról, a természetben észlelhető válto
zatosság és egyenetlenségről, meg annak
lehetetlenségéről, bogy az embereknek va
lamikor egyenlő birtokuk lehetne.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy
a tanító rendezzen éa tartson tanítványai
nak külön felolvasásokat a szocializmusról
és aa ö káros következményeiről, hanem
csak, tudtukon kívül, elméjük és kedélyükbe
vessen ellenszert, mely valaha, ha azt a
szükség hozza magával, a szocialisták csa
logató, édesgető Ígéreteit, fényeskedö aján
latait hatástalanná teheti ás fenn fogja tar
tani a tanityányokat az igazi, az isteni
parancsolatokkal és a király által szentesí
tett törvényeskel kellőleg megjelölt és megvilágositott utón, mely ellenszer a szegény
nek és inségbeesettnek majd móddal és
eszközökkel szoigáland, melyek őt a jólét
hez fölemelhetnék és mely öt nem teszi
elbizakodottá arra, hogy a viszonyok ma
guktéi váitoznak s ö majd a zavarosban
halászni fog, hanem a sajat egészséges kar
jaira, eszére s haszuavehetöségére támasz
kodni fog.
A népiskola a tanítványokat, — men
nél szelesebb körű hasznos tudnivalók taní
tása és tanulása mellett — különösen ve
zesse, szoktassa, szóval nevelje a követ
kezőkre :
Az erkölcsös élet folytatására, a hit

Az ablak alatt a nagy hars éppen úgy
susog, mint akkor, mikor maga délutánon
ként felolvasott ott nekem. Milyen csodála
tos, hogy magányos óráimban milyen tisz
tán csendül meg fülemben még itt a távol
ban is a hangja.
És bogy lenn a kert végén az Ipoly
partján az összeboruló füzek között, soha
annyi nefelejts nem nyílott, mint ezen a
nyáron . . .
Kedvenc virágaim, a fehér leanderok
pedig alig bírják a sok hófehér virágot,
mintha csak mind-mind engem várna.

vadgesztenyefa
alá, hogy közel legyek
mágushoz mindig . . ,

T A K C A.
Lázban...

irta : Fark-sné Síposa Erzsi.

. . . Ma kaptam a harmadik levelet
otthonról, bogy siessek már haza, mert na
gyon várnak. Azt azonban nem rrta meg
IváD, hogy miért várnak, olyan nagyon
haza, de én tudom úgy is.
Az uram bizonyosan megírta ugy-e
Iván? hogy az orvos lemondott rólam s
maguk nem azért hívnak, hogy meggyógyul
jak — mint leveleikben folyton emlegetik
— hanem hívnak haza — meghalni.
Tegnap az orvos mosolyogva jelentette
ki — szegény ember, hogy remegett a
hangja, mikor ezt mondta — hogy már
jobban leszek nemsokára, és ezután már
nem tilt meg semmit, tehetek azt, amit
akarok.
Tudja maga Iván, mit jelent az, mikor
egy
betegnek már nem tiltanak meg
semmit ? . . ,
Es maguk azt Írtak, hogy ott lenn az
Ipolyvölgyben az idén olyan szokatlanul
szép minden. Fehér függönyös leányssobám
pedig még mindig a régi, úgy van olt min
den, amint ahogy én azt ott hagytam két
évvel ezelőtt.

Hiszen elmegyek Iván nemsokára. A
maga hűséges kis pajtása le megy oda
magukhoz,
bogy ott maradjon majd
örökre.

Emlékszik Iván a kis halványkék ba
tiszt ruhámra ?
Mindig azt mondta, hegy abban vagyok
a legszebb.
Majd abban megyek el magukhoz Iván.
Egy ehér koporsóban visznek majd el
oda, lehet -- én legalább úgy érzem —
hogy nemsokára,
És úgy e Iván m<jd akkor, mikor újra
viszonlát csendesen, fehéren, akkor ugy-e
a sok fehér leandert és kék nefelrtset
mind-mind odahozzák majd nekem!?
Es odatemetnek
majd
a
nagy

És ne sirassanak meg Iván, hiszen nem
történik semmi rendkívüli, csak egy aszszonnyal lesz kevesebb. Egy asszonnyal, aki
itt nem is élt, csak álmodott s azt fogja
folytatni majd oda lenn is.
Hiszen olyan nagyon mindegy ez ; itt
vagy oda lenn.
Csak ez a kivánságom.
De van még egy másik is, Iván. Iste
nem, hogy remeg a kezem pedig most csak
harminckilenc fokos a lázam, tehát van
remény, hogy jobban leszek nemsokára.
Lássa, az én huszonegy évemmel nem
félek a haláltól, csak azt szeretném, ha a
maga őszinte barna szemeibe nézhetnék
utoljára.

Akkor tudom, el lenne feledve a hoszszú évek keserve mind.
Mert sokat szenvedtem Iván, üe ugy-e
azt maga nem is sejti ?
Lássa, ezért nem megyek el most ma
gukhoz Iván, majd csak akkor, ba már nem
fáj semmi sem.
Mert mo.-t nagyon fájna látni a maguk
boldogságát.
Ugy-e
milyen önző, milyen rossz
vagyok ?
Emlékszik még Iván, milyen osunya,
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igazságaira és jótéteményeire, istenfélelemre,
a felebarát iránti aznretetre, a ha óságok
iránti tiszteletre, a kötelességek pontos tel
jesítésére, az önmegtagadásra, szerénységre,
mértékletességre, takarékosságra, illendő
ségre, szóval az erények követésére, sor
sukkal való megelégedésére és arra, hogy
az ember annyit er, amennyit testi, lelki
munkájával jót cselekedni képes, meg, hogy
minden műnk* viszonylagosan becsiiltessék
és tiszteletben t rtassék.
Továbbá ápolni
pontosság, tisztaság
te’, a törvény és a
és engedelmessegét,
tiszteletet.

kell a becsület, rend,
érzetét, a hazaszerete
hatóság iránti tisztelet
meg a munkaadó iránti

Ezzel a népiskola részéröl meg volna
jelölve az ut a szocialista tanok elleni biz
tos védüszer megtalálására.
Hanem legyen segítségére az isko ánas
az egyház, a törvény, meg a józanul gon
dolkodó társadalom is, még pedig az által,
hogy a népiskola és a tanitóság működésé
nek kihatását és nagy jelentőségét komo
lyan vegyék ; a népoktatás ügyét az egész
vonalon és a törvény értelmében keresztül
vigyék; az iskolában nem annyira a tu
dásra, az észre, banem a szív képzésre,
jellemre, nemes kedélyre, szóval a valláserkö.csös nevelésre súlyt kell fektetni ; az
után, — ami talán a legelső, legfontosabb
— a tanítóságot a tűrhetetlen, nyomorúsá
gos és elégedetlen állapot alól föl keli tzabaditani és száméra a tűrhető megelégedett
ség helyzetét biztosítani, hogy a vad szoci
alisták csábitó szavának, ígéretének föl ne
üljön, azoknak tanítását, boldogító eszméit
ne terjessze és a szocialisták malmára a
vizet ne hajtsa.

Ha ez mind meglesz, akkor a népis
kola is, a szocialista kérdés megfejtése Kö
rű', a maga részéről megteszi kötelességét.

BleUk Károly.

durcás kis leány voltam s csak magának
volt hatalma felettem.
Eiég volt a barna szemek egyetlen te
kintete, hogy megszelídüljek. Hiszen maga
volt az egyetlen ember, akinek a társasága
nemesitöleg hatott reám.
Egyszer, mikor kis
leánykoromban
nagy betegen feküdtem, elég volt, ha maga
egyszer végig aimitotta forró homlokom,
hogy lecsöndesüljek. Pedig máskülönben
olyan rossz, olyan tűre metlen beteg voltam.
Igaz, hogy akkor igen sokat foglalko
zott velem. Emlékszik, minden számtani
példámat maga csinálta meg, s egyszer,
mikor egy algebrai feladványom véletlenül
jól sikerült, maga megcsókolt, Iván.
Csak olyan hideg rokoni csók volt, s
maga már bizonyosan régen elfeledte —
hanem én, Iván ? . . .
Tudom, hogy majd ez lesz az utolsó
gondolatom is. Később aztán már nem fog
lalkozott velem annyi sokat, mert minden
szabad idejét Ilma, az unokanövérem vette
igénybe.
Én voltam az egész család becézett
kedvence, a kis árva, akit édes anyám nő
vére talán még jobban szeretett, mint az ő
egyetlen gyermekét, Ilmát.
És mikor maga elhagyott Iván, milyen
nagyon árvának éreatem én magamat
mégis.
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Különfélék.
Samassa Józssef. Hobsbú betegaég és haláltusa utáü, melynek lélekre ható
és ünnepélyes jelenetei megindították az
egész országot, e hó 20.-áo, éjjeli 1 órakor,
84 éves korában meghalt Samassa József'
vármegyénk nagynevű szü’ötte, a lévai gim
názium egykori tanulója, — Eger város
bíboros-érseke, akinek elbuuyta egyaránt
nagy veszteség a magyar kath. egyházra és
a nemzeti kultúrára. A nagyessü, hatalmas
elméjű, hazáját lángolón szerető egyház*
fejedelem erős, határozott egyéniség volt,
büszke és hajthatatlan jellem, aki meggyő
ződésétől soha el nem tántorodott. Hatvan
évet töltött az egyház és Múltúra szolgála
tában s e&en idő alatt számtalanszor és
bőkezűen adta jelét áldozatkészségének és
emberbaráti szeretőiének. Állásának fényes
előnyeit a nemzeti kultúra érdekében ka
matoztatta. Kormányzását nagy alkotásokkal
tette áldásossá és emlékezetessé. Jótékony
alapítványai és adományai összege megha
ladja a hat millió koronát ; sajnos, ebből
szülővárosának, vármegyénknek tudomásunk
szerint alig jutott va ami. Isten kegyelmé
ből megérte gyém intmiséjét, melynek ün
nepe jú'ius hó 23.-áu folyt le. Ezt a rítta
ünnepet azonban már mint nagy beteg ülte
meg b alig egy hónappal élte túl. Hosszú
életének aldásteljes működése és az általa
létesített jótékony intézmények elévüiheteclenüi hirdetik emlékét, melyet minden ma
gyar őszinte kegyelettel őrizni fog szi
vében.
— Piacterünkön. Léván ecak úgy
bonyolítható le a forgalom — mig a közvet en benyíló utcák felhasználásával is —
ha a tér az őszi gabonavásár idejeben más
által nincs e foglalva. Most egy nagyterjedeímü cirkusz zavarja a forgalmat. Eit an
nak tulajdonítjuk, hogy városunk uj kapi
tánya, aki egyébként elismerésreméitó buz
galommal. szakértelemmel törekszik nehéz
feladatának teljesítésére — nem nyert kellő
információt a piactérnek időszaki rendelte
téséről is. Most saját tapasztalatain okulva,
belátja, hogy aug. 20-ától már a piaciért a
gabonaforgalomnak kell fentartani. Egyéb
ként is figyelmébe ajánljuk a kapitány
urnák, hogy Léva város közönsége piaci
forgalmát© él ; ennélfogva úgy a város
közönségének, mint hatóságunk minden kö
zegének szem előtt kell tartani az idegenek,
főként a piacon megjelenő elárusítók igé
nyeinek kielégítését ; a kocsik megállását,
Ugye Iván ? ki sejtette volna, hogy
mikor maga az Ilma ujjára húzta a jegy
gyűrűjét, én egész éjjeleket úgy zokogtam
át. . .
De azért minden ellenvetés né*kül je
gyeztem el magamat az urammal, csak
azért, hogy minél messzebb legyek maguk
tól, Iván.
Pedig olyan hiába volt minden. Nem
sejtettem én azt, hogy ha egy férfi a lei
kével láncol magához egy asszouyt, az el
len nincs semmi védekezés.
És én két év óta csalom az uramat,
aki mindennap megsirat és mindent elkö
vet, hogy engem megmentsen az életnek
Most csak azért imádkozom, hogy amit
én nem adhattam meg neki, majd egy má
sik asszony kárpótolja érte, ha már én nem
leszek.
Bocsásson meg Iván, lehet, hogy lázmenteoen nem is irom meg ezt a levelet,
s igen kérem, küldjön nekem egy fehér
leandert. . . .
Éppen most ment el az orvos, a lázam
megint egy fokkal magasabb. A virágot
küldje el rögtön Iván, hátha már holnap
késő lesz.
Istenem, milyen forró megint a hom
lokom I . . .
Magda.

h
megszabott helyeken az etetést-itatást biz
tosítani kell ; a rendresxoktatás mellett
pedig a legmesszebbmenő kímélet tanúsí
tandó I Minden felmerülő panaszt lehetőleg
gyorsan s főként az idegen kíméletével
kell elintézni Ezt parancsolja a mi érdekünk
b mi meg vagyunk győződve, hogy ez ügy
ben eljáró, közegünk a város főkapitánya
érdekeinket ebben az arányban hűségesen
meg fogja védet i.
— írók gyűlése. A Felvidéki Ma
gyar írók és Újságírók szövetsége augusz
tus 19.-én Iglón, a városháza tanácstermé
ben tartotta évi rendes közgyűlését Clair
Vilmos elnöklete alatt a tagok élénk rész
véte mellett. Barsvármegyéböl lapunk ré
széről dr. Kérnék János es az aranyosmaróti
Birsi Ellenőr szerkesztője dr. Znamenák
István jelentek meg, kik lelléry Gyula kol
légánknak, a Szepesi Lapok szerkesztőjének
szives vendégszeretetét élvezték, aki a ren
dezés nsgy munkáját is végezte. A közgyü ést választmányi ülés előzte meg, ame
lyen a közgyűlés elé terjesztendő javasla
tokat vitatták meg A közgyűlésen megje
lent Igló város képviselője Üünnich Kálmán,
ki kerületének minden ügyes-bajos dolga
iránt a legmelegebb érdeklődéssel viseltetik
s ez alkalommal is, mig a tisztikar meg
választatott, készséggel vállalta az elnöklést.
Elnökké újból Clair Vilmos, ügyvezető tit
kárrá lelléry Gyula választatott meg, ki a
legapróbb részletekig szépen kidolgozott
jelentésében mutatta be az elmúlt idő tör
ténetét s a szövetség jövendő munkaprogrammját. — A tisztikar és a 36 tagú vá
lasztmány csekély eltéréssel újból megvá
lasztatott. Holló Sándort, lapunk főszerkesz
tőjét, társelnökké, dr. Znamenyák Isvánt
pedig ügyésszé válaztották meg. A választ
mányba minden megye részéről 3 tag vá
lasztatott ; B arsvármegyebél dr. Kersék Já
nos.
Vizy Ferenc. Ügyvezető alelnök
Dugovich Titusz lett. Teiléry titkár beje
lentette, hogy a szövetségnek 14 alapító
tagja van, a legutóbb beleptek Hohenlohe
herceg 250 K és Ozolicsányi Zsedényi
Ede 100 koronával. Elrendelte a gjüiés,
hogy a tagok a hátralékos tagdíjaknak az
év végéig leendő befizetésére felhívandók.
Pályázatot irt ki a közgyűlés a felvidéki
nemzetiségi kérdést tárgyaló eikkre novem
ber 30. páyázati határidővel. A pályadíj
50 K. U ásította a gyűlés az elnökséget,
hogy a szövetséget a cheque-.iorgaiomba
bejelentse a hogy a tagok részére megfelelő
igazolványokról gondoskodjék. Ciair Vilmos
elnök, Tokay Lajos és dr. Kersék János
tagokból álló bizottságot választott, hogy ez
a bizottság a hírlapiról szabadjegyek, eset
leg a gyűlésekről szóló vasúti jegyek meg
szerzése iránt intézkedjék. A Szepes-Belán
felállítandó Ludvig-szobor létesítésének elő
készületi munkálataihoz a szövetség képvi
seletére lelléry Gyula és Bruckner Káro.y
küldettek ki. Majd a következő uj tagokat
vettek fel ; Koperniczky Kornélt a Lévai
Hírlap segédszerkesztőjét, Keleti Oszkár
irót, Krasznyánszky Károly trencséni ke
gyesrendi házfőnököt, Párvy Endre stubnyai tanítóképző intézeti igazgatót, Zsiikay
János nyitraludányi postamestert, irót, Pólya
Lajos nagyölvedi ref. lelkészt, Tyraier
Árpád liptói szerkesztőt, Bárdos Géza iiptószentmikiósi tanítót, Mattyasovttky Lajos
liptói irót, dr. Balló István turócvái megyei
tanfelügyelőt, Pózna József piarista tanárt,
dr. Kiss Mihály barsvármegyei árvaszéki
elnököt és dr. Rajczy Kálmánt Aranyosrótról. — A közgyűlést társasebéd követte.
Este pedig kulturbál volt az igiói vigadóban,
melyen a F. M. K. E. másnapi közgyü:ésáré érkező tagok és lgló város egész in
telligenciája megjelent. A mulatság szép
anyagi eredménnyel is zárult.
— Uj kŐliyomatOS. Egészséges eszme
merült fel legutóbb a besztercebányai
keresk. és iparkamarában. A kamara ugyan
is igen gyakran jut olyan helyzetbe, hogy
a lapokat közgazdasági jelentőségű ügyek
ről értesítenie kell. Az esetről-esetre való
levelezés és közlés hosszadalmas és körül
ményes volta miatt most elhatározta, hogy
hetenkint vagy kéthetenkint kőnyomatos
tudósítás alakjában a közgazdaságilag fontos
s közérdekű ügyeket közli a szerkesztősé-
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a Ház felügyelő bizottságának eddigi mű
ködéséről. A választmány örömmel ée teljes
megelégedéssel vevén tudomásul a felolva
sott jelentést, a gondnok javaslatára a je
lentkezők közül tizenhat növendéket vett
fel az internátusba és felhatalmazta a gond
nokot, hogy a még üresedésben levő négy
helyet belátása szerint az. ufósg jelentke
_ A r. M. X. E. XXX. közgyü
zőkkel iöltse be. A felvett növendékek
lése. Szent-István napján tartot'a a Felső
Magyarországi Közművelődési .Egyesület 30. névsora ; Mike György, Mozsáry János,
évi jubiláris közgyűlését fényes ünnepségek Mihalovics Aladár, Pátkay István, Kieclunek
keretében. Igló városa díszt öltött ez alka Gyű a, Szivák Ernő, Bab os Kálmán, Nagy
lomból. Minden házon zászló lobogott. Clair László, Kántor Béla, Tergina Kézmér, TerVilmos a F. M. K. E. titkára már egy gina Bala, Sztolar Ernő, László Géza, Virhéttel előbb megél kezett, hogy a rendezés sik István, Martinkovics Kálmán, Novotny
nagy munkáját, melyben neki Telléry Gyula Elemér. — Jaioss Ferenc, mint gondnok,
s az iglói elöljáróság segédkezett, elvégezze. megszűnvén a válsszimánynak tagja lenni,
Lehetetlen, hogy dicsérettel ne emlékez •— a választmány a megüresedett helyre
zünk meg róla, mert az ö bölcs és tapinta egyhangúlag Miseik Istvánná újbányái taní
tos rendezésének köszönhető, hogy oly nagy tónőt választotta meg.
— Tanári kinevezések. A vallás- és
sikerrel zajlott le az ünnepség. A gyűlésre
már előző nap tömegesen érkeztek a ven közoktatásügyi miniszter Martok Lóránt
dégek, kiket a reudezöség magánházaknál I tanátt a karánsebesi, — Stoll hülöp tanárt
s a kassa-oderbergi vasút internátusában pedig, aki a múlt tanévben a lévai főgim
szállásolt el. Megjelentek a gyűlésen Craus názium egyik világi tanára volt, — a
István nyitrai főispán elnökön kivül Wieland trsztenai állami főgimnázium rendes tanárává
Artúr szepesi, Coaplovics Simon árvamegyei nevezte ki.
— Városi kertésztelepek. Az egész
főispánok, gróf Teleky Sándor, gróf Csáky
Viktor, gróf Lázár István, gióf Teleki Fe országban tapasztalható, hegy a dúsan jö
renc, Münnich Kálmán, Reichter János, gióf vedelmező kertészet hguagyobb területei
Csáky Gusztáv, Czobor Lssz’ó és Takács boigáiok kezében vannak, akiknek ez bő
József országgyűlési képviselők, dr. Neog- kereseti forrása. így van ez nálunk is. És
rády Lajos Szepesvármegye, Mailáth István amíg ami népünk Amerikába-, Nemet-,
Barsvármegye alispánja és még igen tokán Csehországba lát munka után, nálunk ide
a felvidék előkelőségéből. Léváról Medvectlcy genek ta'alnak kitűnő keresetet. Ezen akar
Sándor a lévai városi és járási választmány segíteni a földmivelésügyi miniszter azon
alelnöke, Hűbérik Vilmos ügyvéd István éB terve, hogy a nagyobb ipari gócpontok kö
Pál fiaival és dr. Kersék János ügyvéd vet zelében állami kertésztelepek létesüljenek.
tek részt. A’anyosmarótrói dr. Znamenák A gjáripaiosok szövetsége fe hívást nyert,
István ügyvéd, Saiiányi Miksa, Körmöcbá jelölje meg azon városokat, hol az ipari
nyáról Subajda Károly v. tanácsnok vo tak muukásság érdekében uj kerttelepek létesí
jelen. A közgyűlést az iglói dalárda nyi tésére vau szükség. — Csak kevés város
totta meg a Himnusz eléneklésével, mire kért eddig ilyen kertészeti telepet. — Léva,
Craus István elnök tartott egy óráig tartó amely csakugyan gócpontja egy nagy vi
általános tetszéssel kisért megnyitó beszé déknek és termékeny talaja íb megfelel a
det. Ugyancsak az elnök méltatta Gyürky kertészet igényeinek, szintén alkalmas volna
Géza ügyvivő elnök 30 éves ernyedetleu egy kerti-szeti telep létesítésére. Felhívjuk
eredményes működését a FMKE felvirágoz a városi tanács figyelmét, hogy erre nézve
tatása körül és beszéde végeztével átnyúj tegye meg a izükséges intézkedéseket.
— Állami Óvoda. A vallás- cs köz
totta neki a hatalmas ezüst emiékkoszorut.
Ferenczy Ödön zólyommegyei főjegyző a oktatásügyi miniszter Aranyosmarót község
elöljáróságát hozzá felterjesztett kérelmeié
törvényhatósági választmányok nevtbeu üd
vözö.te az ünnepeltet, ki boldogan köszönte leiratban értesítette, hogy a mar működés
meg a kitüntetést. Wieland Artúr főispán, ben levő gróf Keglevich-fele sözségileg
mint a kormány képviselője, a belügyi es engedélyezett alapítványi óvodát álamföldmivelésügyi miniszterek nevében üdvö aezeléshe veszi s ezenkívül egy második
zölte az egyesületet. Üdvözlő beszedeket állami óvodát is szervez. Föltételül csupán
mondtak még : Münnich Kálmán országgyű azt kötötte ki, hogy a je enlegi óvoda
lési képviselő, dr. Neogrády Lajos alispán épülete jó karba hozassek s az uj állami
Szepesmegye, Folgens Kornél polgái mester óvoda részére a község megfelelő épületet
Igló város, Fischer Miklós főgimnáziumi emeljen.
— Elmarad a népfelkelők jelent
igazgató a kuituregyesülelek és taniutézotok
neveben. A közgyűlés üdvözlő táviratot me kezese. A hivatalos lap Közli a honvédelmi
nesztett a királyhoz, József főherceghez es miniszter ama rendeletét, mely szerint a
Z chy kultuszminiszterhez. Megkapó volt dr. népfelkelők időszaki jelentkezése ez évben
Hajnóczy József kir. tanfelügyelő emlckbe- nem fog megtartatni,
széde néhai Repesik János, az egyesü.et
— Uj titkár. A Barsmegyi Altalegnagyobb alapítója felett. Azután felolva
ános Tanító-egyesület választmánya lolyó
sásra kerültek Vaszary Kolos bíboros ér- hó 22.-én tartott gyűlésében a Léváról el
sekprimás, Serényi földmivelésügyi minisz távozott Sós Simon helyére a legközelebb
ter, Párvy Sándor szepesi püspöknek a tartandó közgyűlésig Bányai Feiencet vá
közgyűléshez intézett üdvözlő táviratai. A lasztotta meg az egyesület titkárává.
zárszámadás jóváhagyása és a jövő évi költ
— Szarvasmarha díjazás. A Bais
ségvetés megállapítása után elfogadták az megyei Gazdasági Egyesület folyó évi szep
igazgatóválasztmány néhány határozati ja tember hó 8.-án, délelőtt 10 órakor kezdovaslatát, hat tanitót kitüntettek pénzbeli döleg U)barton tenyész- szarvasmarba díja
jutalmakkal és 18 tanitót dicsérő okleve
zást rendez, melyen részlvehetnck a lévai
lekkel. Azután megválasztották Weiland járásbeli tenyésztők simentali vagy bonyhádi
Artúr főispánt és Münnich Kálmánt tiszte teheneikkel, borjúval vagy anélküí es egy
letbeli elnököknek, dr. Neogrády Lzjos alis éven felül levő üszőkkel. Ezen díjazáson
pánt és Folgens polgármestert t sztelelbeli kiosztásra kerül a földmivelésügyi miniszter
a.elnököknek. A közgyűlés után 200 terí által adományozott összegből 500 korona.
tékű bankett volt.
A dijazátra felhajtott marhák állatorvosi
— József Főherceg Tanítók Háza. vizsgalat alá kerülnek.
A Barsm gyei Ai alános Tauiió-egyeBÜlet
— Kántorválasztás. Garamuzentbeáltal Léván létesitett, — József Főherceg uedeken e hó 21. én töltötték be a nyug
fövédnöksége alatt álló interuátus, amely díjazás folytán megülesedett kántortanitói
— miut azt már előzőleg jeleztük, — szept. állást. A pályázók közül ifj. Wagner János
bó 1. én nyílik meg, — néhány nap ala t l ssitvaapáti tanító lett megválasztva.
teljesen be lesz rendezve. A Háznak mo
— A csendőrök családi pótléka.
dern felszerelése majdnem 3000 koronába A honvédelmi és be ügyminisster közös
kerül, Az egyesület választmánya e hó 22.-én leiratot intéztek az ország összes csendőr
Viyh István elnöklete alatt gyűlést tartott, parancsnokságaihoz, amely bizonyára nagy
amelyen az internátus gondnoka Járüss örömet okoz a nős csendöraltisztek közölt.
Ferenc terjedelmes, minden tekintetben A leirat szerint a csendőrök is kapna*
kimerítő és alapos jelentést terjesztett elő családi pótlékot és pedig aszerint, amint az

gekke), hogy abból a lapjukat és ’ közön
séget érdeklő ügyeket kiválasszák és a
közgazdasági rovatban közö'jék. Szívesen
csatlakozunk mi is az egészséges tervnek
megvalósításához, mert azzal kereskedő ée
iparos olvasóink igényeit és érdekeit véljük
kielégíteni.
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állami alkalmazottak. A pótlékot folyó
évi január hó l.-töl folyósítják a csendőr
altiszteknek.
_ Tanitóválasztás. A Hős Simon
tanító távozásával megüresedett rendes
tanitói állásra az izr. iskolaszék folyó hó
18.-án tartott ü'ÓBén egyhangúlag Lővy
Károly körmöcbányai hitoktatót választotta.
— Országos vásárok. Folyó évi
rzeptember hó 2.-ig a következő városok
ban, illetőleg községekben lesznek országos
vásárok 1 aug. 27.-én Garamszentkereszten
és Oszlányban, — aug. 28.-án Nagysallóban
és Érsekújváron,— aug. 29. én Verebélyen,
— rzept. 1-én Bakabányán.
_ Sok a távirat A belügyminiszter
azt a tapasztalatot tette, hogy a be.ügyi
tárca terhére Iliiéiben feladott táviratok
száma igen nagy és sokszor nem sürgős
esetben is táviratoznak. Emiatt körrende
letben hivja fel a törvényhatóságokat, hogy
távirati utón hivata'os intézkedéseket csak
egész kivételes és sürgős esetekben te
gyenek.
— A családi pótlék. Az igazságügy
miniszter most adta ki azt a két rendeletett,
amellyel az igazságügyi akalmazottaknak
gyermekeik után járó, valamint a törvény
9. szakasza alapján engedélyezhető családi
pótlék utalványozása iránt intézkedik. Az
első rendelet szerint a gyermekek után járó
családi pótlékot az igazságügyminiszler, a
kir. Ítélőtáblák elnökei, illetve a királyi
főügyész állapítja meg és utalványozza, mig
ellenben a második rendeletben szabályozott
családi pótlékot az igazságügyi alkalmazot
tak részere az igazságügyminÍB-Uer állapítja
meg és utalványozza. A családi pótlékokra
vonatkozó
igények bejelentése bélyeg
mentes.

— Katonának alkalmas a trachomás is. A trachomátokat eddig tudvale
vőleg mentesítették a katonai szolgálat alól.
Most, hogy a hadsereg az uj vcdeiötörveny alapján rend, zkedik he, több katonára
van Bzükség és fö merült az az ötlet, hogy
besorozandó trachomás betegeket is beso
rozzák és beosztják őket a rendes létszámba.
E napokban a magyar és osztrák miniszté
riumok képviselői konferenciát tartottak,
amelyen sz az álláspont domborodott ki,
hogy mind a véderőnek, miud a polgári
lakosságnak fontos érdeke, hogy a trachoma
ne mentesnsen többe a katonai izolgálat
aló . Ez idő szerint arról fognak intézkedni,
hogy az ilyen betegeket hová he'yezzek
el és hogyan biztosítsák a sikeres gyó
gyítást.
— Kinevezés. A vállán- és közokta
tásügyi miniszter Hadadi Gize la polgári
iskolai tanítónőt sz arauyoematóti polgári
leányisko ához nevezte ki.
— Vásáráthelyezés. A kereskedő
lemügyi m. kir. miniszter megengedte, hogy
a Nógrádvármegye területéhez tartozó
Losonc rendezett tanácsú városban a folyó
évi szeptember hó 13. és 14.-re eső orszá
gos kirakó és állatvásár ez évben kivé
telesen szeptember hó 9. és 10.-én tar
tassák m-g.
— A sertésvész terjedése. A föld
mivelésügyi miniszterhez az ország gazda
sági tudósítóitól beétkezelt jelentések sze
rint az állatbetegségek stagnálnak, kivéve a
sertésorbáncot és sertésvészt, ameiyek —
bár a szükséges intézkedések megtörténtek
— hétröl-hétre jobban terjednek. A sertés
vész — a minisztérium kimutatása szerint
— 62 községnek 250 udvarában lépett fel
újabban és igy ma mintegy 2302 község
10.193 udvara van megfertőzve. A sertésorbánc 1070 község 3465 udvarában pusziit.
— Anyakönyvvezető helyettes A
vármegye főispánja az ujbarsi anyakönyvi
kerületbe Szilárd Frigyes nyug, körjegyzőt
anyakönyvvezetö helyettessé kinevezte.

— Szőlőmunkásképző tanfolyam.
A kecskeméti állami vincellériskolánál gya
korlati muuk.'sképzö tanfolyamot tartanak.
A tanfolyam 1913. évi január hó 7. napjá
tól november hó 30. napjáig tart. A felvé
tel iránt a kérvényeket az iskola igazgató
ságánál folyó évi szeptember hó végéig keii
beadni, A felvett munkások teljes ellátásban
részesülnek és havonkint 10 korona dijat
is kapnak.
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— T&ncvigalom. A város által f9!.
tartott tiiaoltószakssz legénysége fo'yó évi
szeptember 1.-én az Eller- (Szakmáry) féle
áerthelyiaégben tűzijátékkal
egybekötött
táncvigáimat rendez. Belépődíj személyenkiDt 1 K., csaiádjegy 3 korona. — Kezdete
esti 7 órakor.
— Atlétikai és tornaverseuy A?
“ÉrBekujvári Sport Egyesület’ folyó évi
Bzepiember hó 1.-én Érsekújváron a Bertótby-téri sporttelepén országos athletikai
és fornaversenyt rendez. A versenynemek a
következők : 1.) Ifjúsági versenv a kor áton. 2.) 100 yardos síkfutás 3.) Távo ugrás.
4.) Füleslabda hajiiÓB. 5) 100 meteres sík
futás. 6) 400 méteres síkfutás. 7.) 800
méteres s'kfutás. 8.) 1500 méteres síkfutás.
9.) 4+100 méteres stafetafutás. 10.) K‘pzeltek versenye a nyújtón. 11.) Junior ver
seny a korláton. 12.) Bvedgerelyvetés, 13.)
Távolugrás. 14.) Magasugrás. 15.) D.szkoszvetés. 16) Sulydobás.

A.

B

jk

S

II
- követő 15 nap alatt reténi felebbeséseiket
Ugyanezen képzőintézeti gyakorló-iskolával a városi adóbi tálnál vsgy ar.-marólbi m.
kapcsolatos gazdasági-ismétlő iskola I Ill ik kir. pénzügyigargatótágnál benyújthatják.
osztályba « beirás az 1912-13-ik tanévre a
Városi adóhivatal.
t. szeptember hó 8-án délelőtt 8—10 óráig,
Léva, 1912. évi augusztus hó 24.-én.
történik. A beírásnál minden tanuló köteles
az évi isKolázásáról a bizonvitványt fel
Fábián Zoltán,
mutatni.
adóhivatali főnöke.

Az igazgatóság*.
A róm. kath. óvodába, az elemi fiú-,
eány-, polgári leányiskolába-, a női kézi
munka- és a női keredelmi szaktanfolyamra
a beiratások szept. hó 1 , 2. és 3.-án, dél
elölt 8—11 óráig lesznek. — 4.-én Veni
Sancte ; 5. én rendes tanítás. — A két női
szaktanfolyamra első sorban azon növendé
kek vétetnek fel, akik július hó elején
jelentkeztek. — A gazdasági smétlő leány
iskolába szept. hó 8.-án délután 2—5 óráig
irjáar be a tanulókat.
Léva, 1912. augusztus 24.

Az igazgatóság.

Tanügy.
Beírás a lévai r kath. főgimnáziumba
Az 1912|13 iskolai évre a foiytatólsgos
beírás a gimnáziumi igazgatóságnál szept.
2. 3., 4, napjain délelőtt 9 órától 12-ig tör
ténik.
A tanulók szülei, vagy ezek kelyeltesseinek kíséretében jelennek meg mind az
igazgatóságnál, mind az osztályfőnöknél.
Beiratáskor minden tanuló tizei 4 ke
róna felvételi, 2 korona értesítői és 1 ko
rona ifj. könyvtári dijat, összeseit 7 koronát.
Tartozik bemutatni az előző osztály el
végzéséről szóló nyilvános iskolai bizonyít
ványt, a más intézetből és az első osztályra
jelentkező tanulóit az iskolai bitonyitványon
kívül bemutatják születési bizonyítványukat
és az ujraoltási bizonyítványt.
Az első osztályra 9 évesnél fiatalabb ta
nuló nem vehető fel, z ötödik osztálybeli
eknek pedig ki kell jelenteniük, hogy gö
rög nyelvet tanulnak-e vagy a görögpótló
tárgyakat.
A második osztály zsúfoltnak ígérkezik
azért a helybelieknek ajánlatos a szept 2-án
való beiratkozás.
A tandíj 48 korona s falevi részletek
ben előre fizetendő. Tandíjmentességért Ír
va város tanácsához lehet folyamodni. A bélyegteien foiyamodvány szept. 15-ig az igaz
gatóságnál nyújtandó be. E’sö osztálybeli
tanulók csak a második félévben kérhetik
a tandíjmentességet.
A javító vizsgálatok aug. 31 én tartat
nak meg d. e. 8 órakor. Ugyanekkor lesz
nek a pótló, felvételi es magánvizsgálatok is.
A vidéki tauulók csak oly helyen fo
gadhatnak szállást, amely ellen az igazga
tóság fegyelmi és egészségügyi szempontból
kifogást nem emel. A szülőkuek ajánlatos,
hogy szállásfogadás elölt az igazgatóságnál
tud.közédjanak, ahol be vauink jelentve
a szállásadásra vállalkozó csaladok.

Az igazgatóság.
A m. kir állami íanitóképtőbet, a beha
tások a következő módon eszközöltetnek.
Szep.t 2-án I. évesek orvost CB zenei hál ó
képességének megvizsgálása és ebhez képest
beírása. Szept 3- án javító, magan éa külön
bözet vizsgálatok. Szept. 4-én II. III.
'•
évesek orvosi megvizsgálása es beírása. Szept.
5 én Veni Sancte, tanév megnyitás es a ta
nítás megkezdése. A határidők indoé.oiat-an
elmuíssztása a felvételről való lemondásnak
tekintetik.
Köveskuti Jenő,
tkp. igazgató.

5

A lévai izr. iskolában a be íratások f. évi szeptember hó 1 . 2., és 3. dikán d. e. 9—
12 ig és d. u. 3—4—ig leszuek megtartva.
A tanítás kezdete szept. 4-én.
A behatáshoz minden tanuló szülőjével
v. megbízottjával tartozik megjelenni.
Az I.- ö osztályba csak o>y gyermek
léphet be, ki a 6—dik életévét már betöl
tötte.
Oly tanulók, kik már az előző évben
is jártak iskolába, ezt értesitökönyvöcské
vel v. bizonyítvánnyal tartoznak a beírathat
végző iskolai igazgatóság el itt igazo'ni.
Léva, 1912. augusztus 22.

Az izr. iskolaszék
A kereskedő tanonciskolái beit ások az
1912—13. tanévre szeptember 1 — 5 és 8 án
délután 3—5 óráig eszközöltetnek az iskola
helyisegében (római kath. tiu elérni iskola :)
Az első ízben beiratkozók bemutatják az
előző évi iskolai bizonyítványukat. Beírás
nál fizetendő első félévi (12 kor) tandíj. —
Az e öadások 10-én (kedd) délután 5 óra
kor kezdődnek a tanév megnyitásával.
Léva, 1912. aug. 24.

Az igazgatóság.
Az iparos tanonciskotába az 1912-1913 ik
tanévre a beiratkozások szept. 1-én, 5-én és
8 án, d. u. 2—4 óráig a róm. kath. elemi
fiúisi: óla irodájában tartatnak.
Szept, 9 én, d. u. 5 órakor a tanév
megnyitása. A beiratkozásnál tartozik min
den tanuló iskolai bizonyítványát elömutatni
s a tandíj felét — 2 kor. 50 fiil.— lefizetni.
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Hirdetmény.
Léva város tanácsa mint I. fokú ipar
hatóság; részéről az 1881 évi XIV. t.-cz. 16.
§ a érteimében ezennel közhírré teszem, hogy
„Taub Lipót utóda" zálogintézetben a le
járatig ki nem váltott zálogtárgyak f. évi
augusztus hó 29-én d. e. 9 órakor megtar
tandó árverésen eladatni fognak.Errő! a közönséget azzal értesítem, hogy
a zálogtárgyak jegyzéke a városháza hirde
tési tábláján sa zálogház kapuján kifüggeszt
ve van s hogy a lejárt zálogtárgyak az ár
verés kezdetéig kiválthatók vagy lejáratuk
meghoBSzabilható.Léva, 1912 évi augusztus hó 18-án.
Polgármester helyett;

Ifj. Klaln Ödön
főjegyző.

2027—1912. sz.

Hirdetmény.
Léva r. t. városnak az egész határa,
amely az 1909. évi V. t. cikk értelmében
az országos földadó bizottság határozata
alapján újból Boroztatott, ennek alapján készü.t uj kataszteri egyéni birtokivek, ka
taszteri telekkönyv mint a terek jegyzéke
Léva város adóhivatalánál I. amelet 9. ajtó
augusztus hó 24 étői szeptember hú 24-ig
közszemlére vannak kitéve, ezen idő alatt
az érdekelt birtokosok felszólalásokat a vá
rosi adóhivatalnál szóval vagy írásban be
adhatják, még pedig.
a) ba a tényleges birtokos hibásan van
bejegyezve ;
b) ha oly földrészlet, mely földadó
tárgyát nem képezi, mint adóköteles föld1 észlet kibagyatott ;
c) ha valamely földrészlet nem a meg
felelő miveléai ég alá foglaltatott ;
d) ha valamely földrészlet nem a meg
felelő minőségi osztályba Boroztatott;
Miről az érdekelt földtulajdonosok ez
utón értesittetnekVárosi adóhivatal.
Léván 1912. évi augusztus hó 23-án.

Fábián Zoltán
adók. főnök.

Léva, 1912. aug. 24.

Az igazgatóság.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzess

Hivatalos közlemény.

1912. évi aug. bó 11-töl 1912 évi aug. hó la-ig

Születés.

1923(1912. szám.

Hirdetmény.

Ezennel közhírré tétetik, hogy sz 1912.
évre szerkesztett I II. oszt, kereseti, a föld
és házbirtok után kivetett általános jöve
delmi pótsdó kivetési lajstromok megáUspitva az ar.-marúthi m. kir. pénzügyigazgalóságtól leérkeztek, miért is adózó közönség
érleaittetik, hogy ezen lajstromok Léva
város adóhivatalánál 1912. évi augusztus
hó 25. tői 1912. évi szeptember hó 2. ig
bezárólag 8 napi közszemlére lesznek ki
téve és az öldököltek által hivatalos órák
I alatt megtekinthetők.
Továbbá, hogy az adó kivetése ellen.
A livai tanítóképp intéutte’ kapcsolatos
a.) azon adózók, kik a kivetési lajst
6 osztályú elemi gyakorló iskolába való ben s romban tárgyalt adónemmel már a múlt
az 1912-J8 -ik tanévre a f. év szemternber évben is megróvá voltak a lajstrom közzé
hó 2 3-án az iskola hely iségében reggeli <
tételét követő 15 nap alatt.
.
óráig történik. Azujonnan jött tanuló születési
b ) azon adózók pedig, kik a kivetési
bizonyítványt, a felsőbb osztályba fellepő lajstromban megállapított adóval ez évben
tanuló iskolai bitonyiványt köteles felmu 0|#ö ízbeu rovattak megadótartozásuknak
tatni. J/mden tanuló után 50 fiil. beírás ij az adókönyvecskébe történt bejegyzését
fizetendő.
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A szülök neve

V C3

KuzbSrt József Zalyko M,
Csákányi Sáudor Kis Ilona
Bisehitz Mózses B ick Regina .
Bajtay János Mocsári Mária
Blau Salamon Schwiiger G.
Wreuian Mihály Dubecz C.
Ribár Mária

tíd
fid
leány
leáuy
leány
ÜÚ
leány

A gyermek
neve

József
Géza
Alizé
Mária
Aranka
Lajos
halva sziik

Halaloza t.

Az elhunyt neve
Kis Margit
Lukács István
ifj Bzilce András
ifj. Székes vári János
Svaral Jakab
Lukács József
Gyuriié Anna
özv. Foltáu Józsefué

Kora

7
öl
11
5
28
65
28
78

hó
éves
éves
hó
é es
éves
napos
éves

A halál oka

Augolkór
Szerzi szívbaj
belel sérülés
Bélhurut
Belsösériilés
Agyrázkódás
Béihurut
Agg- végkim.

±3
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Lévai piaciárak.

5526|1912. szóm

Kovslvesstö ; Dr. Horváth Gyula r.ndörk.pűá...

Hirdetmény.
A kereskedelmi én iparkamarai tagok
választására jogosult kereskedők és iparosok
névjegyzéke jogerőre emelkedvén, a kereske
delmi és iparkamarai kültagok választását
intéző barsmegyei központi bizottság a f. év
től kezdődő 5 évi időtartamra a kereske
delmi es iparkamarai kültagok választását
folyó hó 29-ik napjára tűzte ki, s a válasz
tás előkészítésével és vezetésével alulírott ál
bizottsági elnököt bízta mag.
Ezen megbízatásomhoz képest eljárva,
értesítem a választó közönséget, hogy ezen
választás a megyei alkerület székhelyén Lé
ván, a város tanácstermében délelőtt 9 órától
délután 4 óráig fog a jelzett napon megejtetni.
A kereskedők és iparosok küiön-kü ön
szavaznak a kereskedő és iparos sültagokra.

Zongora tanítást
elvállal intelligen gyakor
lott urileány.
Bővebbet Nyitrai és Tarsa r. t.
k önyvhereskedesében.

A választóknak minél nagyobb szám
ban való jelentkezését kérem.—
Kelt Léván, 1912 évi augusztus bó 12-én.
választási elnök.

V. Hontvar8ány Alkalmilag hozunk belőlük.
P. Korpona. Kérjük a többi rézzt is. — Sz.
I Zíibo. Közölni fogjuk időszakonként.
Körmöcbánya. A cikket kösz>njiik.

Léván, Honvéd- itca 40. sz. há,
rom szoba, fürdőszoba, nagy üvegezett
verenda, konyha, éléskamra, pince
mosókonyha és circa 300 □ öl kert,
—november 1-jére. —

Nyilttér.

Eladó
elegáns üzleti berendezés karzattal,
vas, röfös. porczellan és üveg
kereskedőknek megfelelő.
Bővebbet AMSTETTER IMRÉNÉL Léva.

= Kölcsönkönyvtar ==

M OLL- F ÉLE
L.SE I DLITZ-POFUi

újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet
nagyar, német és francia regény

Enyhe, oldó háziszer mindazokuHk, kik euiesztési
zsvsrokbau és az illő életmód egyébb követk* zményeiben szenveduek.

könyvkeresltedésében LÉVAN.
Előfizetés bai mely nap kezdhető.

Washall Company Wien
II Kurzbauerqasse 3.

Xsíoll

OM OLL-FELEJ
SOS -BORSZES?

NYITRAI és TÁRSA R. T.

legjobb mosószer

Egy eredeti doboz ara 2 korona.

Vidéki gyógyszertárakban kérjük
készítményéi l.

Teljes ellátás.
Léván, a jövő tanévre, egy úri
háznál két tanuló teljes ellá
tást kaphat. Bővebb fel
világosítást a kiadóhivatalban.

Kiaió családi ház.

Ifj. Klain Ödön

Szerkesztői üzenet.

A borfogyasztó közönség
... figyelmébe. ____

Búza m.-mázsánként 21 kor. 70 fill.—
21 kor. 80 Kétszeres 17 kor. — fill. 18
kor. — fill. — Kozs 18 kor. — fill. 19 kor. , Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
— fii. Árpa 18 kor. — fill. 19 kor 40 fill.
— házhoz szállítva. =
Zab 21 kor. 20 fül. 21 kor. 60 fill. I
Börzsönyi zöld fehér literenként
80 fiiKukorica 20 kor. 40 fill. 20 aor. 80 fill.
Balatonmelléki ,
,
100 „
— Lencse 38 kor. 60 fill. 38 kor. 80 fill. —
Ne«zmelyi Ó vörös
„
110 „
Bab 28 kor. — fiit. 28 kor. 40 fill. —
Köles 12 kor. — fill. 13 kor. — fill.
Helyben 5 liternyi rei delést házhoz
Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
szállítom. Telefonon is megrendelhető.
here termeszeitől arankamentes 175 —180
VőrÖB lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös
Mély tisztelettel
lóhere, nagy aránkás 150—160 Luczerna
Fertikó
József
természettől arunkamentea 130—138 Luezerua, világos szemű aránkás 115—120
városi fogadó.

Választás alá esik 3 iparos és 3
kereskedő rendes kültag 1—1 pótkültag.

H.
F.
Sz
K.

-A.

Kapható; KNAPP drogériában LÉVÁN.

Eladó ház és szője.

régi jóhiruevü báziszer
szaggatás és bülésböl származó
mindeuuemíi betegségek ellen.
elismert,

Eredeti íivog ára kor. 2.
Kapható minden gyógyszertárban
SSV» és drogériában. MMt

Föszétküldesi hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbueu

9.

Állást keres. ———
Négy polgárit végzett leány
ajánkozik ügyvédi vagy ehhez
hasonló irodába másolónak.
Szives megkeresésre. Cím a kiadóba

Árok-utca 13. számú, 1906-ban épült
ház, mely áll b szoba és 5 konyhából ;
valamint egy Kákái jó termő szőlő
három szoba és konyhával a Spoitegylet közelében. — Bővebb felfilágositást ád Béres János. Kákákban.

Eladó

nyersolajmoforok és lohomobiloh 3-7B hP.|
Magasnyomású nyersolaimolorok ’5.X'J
legolosóbb és B
legmegblzhatébb B
ütemet biztosit B
ják. üzemköl EJ
ség lóerőnkén B
1 — 2 fill. Al án B
dóén zavartalan B
üzem I — Pénz B
ügyörl felügye B
let nélkül I Egy ■
szerű kezelés ISekn
száz gép Izemben I ■
díjmentesen.
■
KBIt.égvstés.s és Srl-pot

Bachrich és Társa
betétitársaság motorgyári fióktelepe

BUDAPEST
VI. Vaczl körút 69/tt

Eladó ház.
Két. utcára nyíló ház (Kossut h-utca
28. és Klspka-utca 27) szabad
kézből eladó, Bővebbet ott
a háztulajdonosnál.

egy Ehrbaar-féle zongora
Czim a kiadóhivatalban.

CLIMAX

Kiadó üzlet és lakás.
Kálnai utca 23 számú házban 1 üzlet
helyiség1 hozzávaló lakással és pin
cével és Ozman-ttren Bzintén 1 üzlet
és lakás pincével és ugyancsak ott
1 lakás (2 szoba, konyha s pince) is
kiadó, Bővebbet Monaco Mosenal, Léva

I

I

Mindennemű

legdiszesebb kivitelben készíttetnek

Könyvkötői

Nyitrai és Társa r. t.

Munkák a

I

könyvkötészetében,

Tartóé !

— L é v a n.

Kiadós!

Használatban legolcsóbb !
Bevásárlásnál ügyeljünk, hogy csakis eredet”
FRITZELAKK csomagok legyenek
KaPhat°:
fesUkkerMkedésében

Stern József

11» 12 augusztui 25.

B

_fc<

A

s
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Nagysallóban

Bars— ee Hont megyéket érclelclö

jó forge.lm.-u.

vasúti ju menetrend 1912. május hó l-töl

vendéglő, mészáros és hentes
üzlettel egybekötve a tulaj
donos betegsége miatt eladó
esetleg bérbeadó.

Bővebb felvilágosítást ad
fabianek lajosné
„AZ OLLA-

vzakorvosok
által meg
vizsgálva és
legjobbnak I
minősítve
van.
Két évi jót-1
tucatonkénti
4.-,
8.— és
10. korona]

Nagysallóban

!5llÍR

fi Az^
,OLLA“

több mint
200 orvos
által légGUMMr. megbíz
ha
u különlegesség, i tóbbnak van
P A tudomány mail ajánlva.
állása szerint jg Kapható az
bebizonyított Jff ország minlegjobb létező
ilen yyógyGumml
szertárácan
óvszer.
M ts jobb dro
gériákba.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* feldicsérni’
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti
propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLA“ anminigyar Wien. H 437 Fraterstrasse 57
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában
s P1CK EDE illatszerész-üzletében.

2794|1912 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság mint tlkvi ha óság köz
híré teszi bogy a kir. államkástái végrehajiatóuak Dr.
Tóth Sándor ügygondnok által képviselt Vidra Mihály
végrehajtást szenvedő elleni vé/rehaj’as ügyébau be
nyújtott árverési kérvénye folytan a nevezett végrehaj
tató javára 15 korona 40 fillér töke s ennek 1907.
évi juiius ló 17-töi járó 5*/0 kamatai 51 korona 32
fillér oddigi per és végehajtási s az ezúttal 8 koroua
40 fillérben megállapított árverés kéreti, valamint a
még felmerülendő további költségeknek kielégítése vé
gett az 1881. évi LX. t-CZ. 144 §-a és a Vhn alapjai!
a végrehajtási árverest a végrehajtást szenvedő Vidra
Mihálynak a lévai kir. járásbíróság teiületéu Nagykai
na község határában fekvő és a uagykáluai 855 s/tjkv
bau All sor 13'J|a. 2. hrszám alatt fevett ingatla
nára 7g9 korona aikiáltsi árban az verést elreude i
te még pádig a Vhn 26 § alakján akként, hogy ezen
határnapon a fenti ingatlan a megállapító t kikiáltás*
ar kétharmadánál alacsonyabb áron eladarui mm tog.
Ezen nyilvános bírói árverés I9i2 évi szeptember
hó 3 napján délatan 2 órakor Nagykálna község
esz megtartvaAz árverelní szándékozók tartoznak az ingatlanok
kikiáltási árának 100|e-át készpénzben, vagy az 1881.
évi 3333 számú I. M. R. 8. §-aban kijelölt óvadék
képes értékpapirbau a kiküldött kezéhez letenni vagy
az 1881. évi LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt elöieges elhelyezéserői
kiálli ott szabályszerű elismervényt álszolgáltatni, mely
kö'eUzettseg alól csak a Vhn. 21. g-ában megueve
zettek vannak felmentve.
A kikiá'tási árnál magasabb ígéret esetében lum'
M a Vhu 25, §-anak megfelelő- n
clzett
köveikezniények terhe mellett kiegésziteLdő.
Kelt Léván a kir. járásbíróság mint teleki* - uyvi
hatóságnál 1912, évi juuius hó 14. napján. Pogánv .■». k.
air. jarásbiró.
A kiadmány hiteléül :

Dodek
kir. tlkvvezetÖ

G-Berzencze -Léva. Léva- -Csata-Parkanv-Nana Parkany-Nana —Csata -Léva LevaGr.-Berzeiice
Gf.-Berzeucze ind.
J ilna . . .
Saskő-V áralja*
Gr.-Szt.-Kereszt
Geletnek-Szklenó
Szénásfal u-Vichnye
Zsaruócza
Zsarnócza-FUrészm. *
G a ram rév
Rudnó
Újbánya .
Bars-Berzence6. őrh.*
Gr. Szt,-Benedek
Kovácsi ,
Nagy-Koszmály
Léva

.

,<irk(ind.

5 04

Nagy-Szecse
Alsó-Várad .
Nagy-Salló .
Zeliz . .
Garam-Damásd
Oroszka
Csata . . . érk.
n
. . . ind.
Bény . . .
Kéinénd .
Kőhid-Gyarmath
Párkány Nána érk.
Budapest felé . ind.
«
» gyors ,
n . . .
érk.
n
n gyors ,
Bécs felé . .
ind.
.
.
gyors „
„
. . .
érk.
n
n
íy. «

B.-Gyarmat
Dejtár . . .
Ipoly Vecze
Drégely-Palánk
Ipolyság
Ipolyság
Visk . .
Szakáilos
Bél . .
Ipoly-Pásztó
Zalaba .
Csata . . .
Csata
. •
Párkány-Náua

6°4
6”
619
626
6*3
649
711
716
7"
732
738
748
807

ind.

érk.
ind.

érk.
ind.

5 14
fiw
fi 46
60»,
620
629
635
650
701
711
723
737
837

8”
823
8*3
831
901
907
927
945
955
1(J<>4
lOio
1020
1031
10”
1053
H07

8” 123«
H15
940
|40
7&7
826 ||35

1225
12»2
12”
1250
10»
116
138
143
150
2oi
207
218
288
240
259

123'
12”
12”
107
125
j35
1”
po
p8
2"'j
2”
231
2«o
321

515

Eladó zongora.
Egy jó karban levő „Schneider-'féle zongora eladó. Bőveb
bet Léván, Láezló-utca 13. szám.

5”
531

541
554
010
807
8-47
1035

ind.
érk.
ind.

.

ind.

705
1105
5-*o
555
6Ö8
619
629
637
6”
653
704

723
743
748
759
809
827
835
853
903
9”
919
yao
936
953

10”
10”
1030
1037
10”
1058

855
910
92a
934
9”
956
100<
10”
1023

10”
U03
1108
H19

1135
1155
12‘«
12-»
1233
12”
1255
J07
1“
129
143
J5ü

2"
219
229
237

210

660

120’
428
44B
450
5Ü7

450
920
935
948
1000
1010
1Ü2Ö
1027
1036
1056
1127
1 144
1149
1203

5”
521
533

54/
55“
623
633
6-13
6S1
704
722
730
748
758
8Ö9
814
826
8."
844
857
9“
921
928
937
944_

1142
Ö»5

12“

545

62Ó

1

255
322
*338
359
4Í8
4"
506
□28
*550
□6b
6"
625
640
727

823
8 «’
*903
9 26
943
950
10”
102’
1040
1053
11 10
11 23
1130
12”

220
2<5
*3<>2
316
335
3”
405
425
438
452

910

428
510
526

540
681
6‘5
659
719
*729
745
8»3
896
846
920
*932
950
10”

951
1022
1036
1054
1104
1121

érk.
ind.

.

Bécs
. ind.
Párkány-Nana ind.
Kőhid-Gyarmath
Kéinénd
. .
Bény ....
Csata . , . érk.
Csata . . . ind.
Oroszka
Garam-Damásd
Zseliz . . .
Nagy-Salló
Alsó Várad . .
Nagy-Szecse
Léva .... érk.
Léva .... ind.
Nagy-Koszmály
Kovácsi .
Gr.-Szt.-Benedek
Bars-Berzence 6. Őrh.
Újbánya
Rudnó
Garamrév .
Zsarnócza-Fürészm.
Zsarnócza . 1
Szénásfalu-Vihnye
Geletnek-Szklenó
GaramSzt.-Kereszt
Saskő-Váralja
Jálna .
Gr.-Berzencze .

945

509
□22
540
620

Vissza.
Párkáuy-Nána
Csata . . .
Csata . .
Zalaba
[poly-Pászto .
lpoly*Bé!
. .
Ipoly-Szakállos
Ipoly-Visk . .
Ipolyság
. .
Ipolyság
. .
Drégely-Palánk
Ipoly Vecze
Dejtár . . .
B.-Gyarmat

Budapest

532
5‘2
5Ö0
609
616
039
644
650
702
7 08
719
7“
7 60
7"
814
824
834
840
9“
9~
9"
937
943
9“
10"
10"
1023
1037

303

11”
1159
1208
1230
12 <3*
104
128

5”
601
*612

622
6^
7 06
710
729
*741
7 59
823

Eladó ház.
A Part-utca 2. sz. ház szabad
kézből eladó. Bővebb felvi
lágosítással szolgál a háztu
lajdonos: özv. Kalapos Jánosié ■

.1“
3<3
355
401
421
439
450
459
506

7,25

Érsekújvár . .ind.
'Bánkeszi 3 sz. őrh.
N.-Surány . . érk.
Nagy-Suráuy
ind.
Zsitva-Fődémes
Kis-Mánya . .
Mánya . . .
'Szt. Mihályúr
Vajk ....
Verebély
Zsitva-Újfalu .
'Betekints
•.
Taszár . .
Aranyos-Marótb
Kis-Tapolcsány

440
453
Ő01
5o»
Ő22
557

520
532
5*0
551
603
611

□47
567
6“
688
645
665
712
729

100<
10”
1025
10s»
10‘6
11‘3
1123
ll33
11”
1208
122‘

716
724
737
747

910
*923
93i
93b
9-*7
•956
1008
1016
10'25
1045
1056
*1104
11T5
1 1 26
U»6

510
520
532
□38
547
6őö
619
627
636
640
649
700
707
715
727

833
363
401
851
9"’
4”
916 * 428
926
432
951
458
506
10«4
10” •514
1031
524
103’ 529
10” ♦538
110‘
54»
1109
554
11” *602
ll23
614

820
8»5
861
*859
910
9»6
948
958
1012
1019
1034
1047
1102
.1H2
1126

53o

9”
9“o
9 88
950

G18

626
6»5
667

7ob

Viesza.
Kis-Tapolcsány
Aranyos-Maró th
Taszár . .
'Betekints őrh.
Zsitva-Ujfalu .
Verebély . .
Vajk ....
’Szt. Mihályúr
Mánya . . .
Kis-Mánya
Zsitva Fődémes
Nagy-Surány . érk.
»
.
ind.
'Bánkeszi őrh.
Érsekújvár . . érk.

esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő
A fekete vonallal aláhúzott számok az
személyvonat.
•yorsvonat; 8
'> feltételes megállás.

C1

nitatO

legújabb vasúti

menetrend

^kapható:

Nyitrai és Társa r. t.
könyv-, papír- ée zeneműkereekedéeében Léván.

1912. augusztus 25.

BAB.

8

Modern ház

Thomassalakot
őszi és tavaszi szállításra kilópercen

a Mangorló-utcában (17), 4 szoba
konyha, fürdő szoba, kamra, pincze, üvegezett folyosó mellék
épületben cselédszoba és mosó
konyha, parkírozott udvar, gaz
dasági udvar kis zöldséges-kert,
kút az udvaron, folyo év november
hó l-töl bérbeadó, esetleg eladó.
Feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél
tud hatók meg.
-

tenként 38

fillérért

bérmentve

bármely állomásra, ugysziutén superfosfát. kálisó, kainit és egyéb
műtrágya féléket a legjutányo
sabban ajánl

Berceller Márton Ipolyság,

(Ingyen vegyelemezés.)

valamint lcöltösBJcöcléseltet
legfigyelmesebben és jutányos
árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Léva, Szepesi u. 22.

A mesterdalnok.

0
§
8

KMAPPDÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon szám : 33.

.

LÉVÁN.

_

Telefon szám : 33-

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült
házamban nagy választékú
állandó gépkiállítás van berendezve.

Hazai gyártmányú gépek : ■

0
$
0
0

■ .=

Világhírű „BAFIDU láncios kutak. rAlfa Separator1* tej és
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és
Sohrantz-féle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

= Ajánljuk :
1
legolcsóbb napi árak számí
tásával elsőrendű, direkt
forrásokból beszerzett

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

kaucsuk sarok.

| Kern Testvérek
■
I

fűszer ,
Telefon 14.

csemege és vasnagykereskedése
LÉVA.
Alapittatott 1881.

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss csemegesajt,
naponta érkező felvágott és egyéb
Jí

~— csemegeáruinkat. ----

®

Közvetlen kávéimportunk

n
4

•d oI 4
d t!
•ö
d 01 rd1
> •rt
Z ! s■
•“ d í>

■5 <D h
bt
ni
fi
H

íolytBD

Ajánljuk továbbá
áruházunkat.

újonnan berendezett vas

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

kávéink

konyhaedény ékből,

úgy ár, mint minőség tekintetében
—— versenyen kívüliek!
Legjobb Mauthner-féle kerti és
•••• vetemény magvak!

egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb mioí'aégű sajtolt lapát, tczél répavilla és répakiemelő, fejese
csákány, kapaáru, tűrés-/, reszelő, metsző olló, oltó
kés, összes kerti, mezőga: dasági.

méhészeti, tqj

Gópolaj, gépkenőcs, tavottazsir JL gazdasági, bádogos- és kő míves szerszámok, épü
carbolineum, aszfalt-fedéllemez,
let- és butorvasalások olajozók, kenőszelenczék, gép
gummi- és aszbesztáru, petróleum,
szíjak, szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
benzin, carbit és kátrány vegyi
termékek, gyanta, kénpor, kék
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapáciok, saluk, üllők,
ós zöld gálicz, raffia-háncs, minkereskedelmi öntvények stb. vascikkekből.
= dennemü festékáru, —

•®
N

P őrt lan d és románczement

0
dl

M. iir. marhasd es löpor-amda.

állandó nagy gyári raktára.

DISZKOSZORUK

fa- és érczkoporsók gyári áron!
VARRÓGÉPEK
5 évi jótállásra I-

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

Fényképészeti cikkek, kerékpá
rok, pneumatikok nagy raktára.
Szives megkeresésre készséggel szolgálunk spe
oziális árajánlattal. Nagybani vételnél

5
Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.

külön ajíülat-

