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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

Egy évre . .
Hat hóra . .
Három hóra .
Egyes számok

10 K. — f.
5 K, — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér BARS
HIRDETÉSEK

□ centiméterenként • 4 fillér
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ES TÁRSADALMI HETILAP.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel.

FóMUNkatáRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI és TÁRSA r. t.

Pénzintézeteink és a 
pénzdrágaság.

Nagy söprésnek nevezték a lapok 
a kisebb pénzintézeteknek mostanában 
történt tömeges bukását, amelynek el 
kellett következnie nemcsak a pénz 
hihetetlen drágasága következtében, 
hanem azért is, mert az utóbbi időben 
tömegesen alakultak a kizárólagosan 
nyerészkedés céljából kisebb pénzinté
zetek, amelyekre a hiteléletnek semmi 
szüksége nem volt. De uem is voltak 
képesek a megnövekedett pénzforgal
mat kielégíteni, csekély alaptőkéjük 
miatt. És ennélfogva, amint a pénzpi
acon beállott a drágaság s tőlük meg
vonták a nagy bankok a hitelt, kény
telenek voltak a boltot becsukni.

Hát ez a nagyseprés mig egyrészt 
megtisztította a pénzpiacot a nyerész
kedő, szükségtelen és felesleges válla
latoktól, másrészt azonban, tényként 
kell megállapítanunk a jóravsló, hosz- 
szu időn át becsületes múltra visszate
kintő pénzintézetek forgalmát is erősen 
csökkentették úgy, hogy a feszült vi 
szonyok következtében a hitelnyújtás 
a lehető legkisebb körre szűkült. A 
nagy közönség érzi legjobban a nagy- 
söprésnek nevezett eljárás következmé
nyeit, mert sem a betevők, sem a 
kölcsönkeresők nem látják azt a biztos 
bázist, amelyre a pénzpiac forgalmában 
minden hitelüzletnek támaszkodnia kell.

Röviden a bizodalom megingott. 
És a nagy közönség kezd kételkedni 
a vidéki pénzintézetek szolidságában 
és szilárdságában, sőt tisztességében 
is. Ha még hozzávesszük a hangzatos 
cimek alatt a vidéki pénzintézetek ellen 
támadó cikkeket, nem csodálható, a kö
zönség teljesen elveszíti fejét. Mert 
manapság az újságolvasó ember, ha 
csak némi intelligenciával rendelkezik, 
a sok péuzdrágasági és kamatláb fel
emelési hirt olvasva nap-nap után, 
aligha siklik át a fővárosi lapoknak 
ezen aggodalmaskodó közleményein 
minden észrevétel nélkül.

A vidéken lakó polgárok azonban 
nem tekintik a pénzdrágasá; országos, 
Bőt Európaszerte fontos jelentőségét, 
pénzügyeiket kezdettől fogva saját 
helyi intézeteiknél bonyolítják le, te
kintet nélkül arra, vájjon meggyőződ
tek-e előzőleg a kérdéses pénzintézet 
életképességéről, vagy nem.

Most, amikor a nyomasztó pénz
szűke, az eddig szinte példátlan (még 
az 1907. évit is felülmúló) pénzdrá
gaság nemcsak az apró vidéki inté
zeteket, ezt a sok fattyúhajtást, hanem

még a nagyobb, tekintélyesebb múltú 
intézeteket is fennakadással, sőt veszély-

■ lyel fenyegeti, jól esik megállapítani, 
I hogy a mi pénzintézeteink figyelmes, kö

rültekintő üzleti elveikkel, a tendere
zésükre álló tőkékkel az ország összes 
vidéki intézetei között a legelsők, a 
legszilárdabbak között foglalnak helyet.

Az bizonyos, hogy pénzintézete
inket csak felényire érinti a nagy 
pónzdrágaság, összehasonlítva a többi 
nagyobb vidéki intézettel, mert — 
olyan mennyiségű készpénzzel rendel
keznek, ami még a fővárosi nagy ban
kok előtt is megkülönböztetett bizalmat 
keltett. Ebből kifolyólag a már emlí
tett s általánosan ismert pénzszűke da
cára is nap nap után felajánlják az 
üzleti összeköttetést pénzintézeteinknek.

Ezzel ellentétben a legtöbb vidé
ki pénzintézet keresve-keresi és kérve- 
kén a fővárosi nagy bankokat, hogy 
szorult helyzetében — bármily nagy 
áron is — pénzforrásaik megnyitásával 
segítsenek. A nagy pénzmolochok azon
ban még drága kamatra is csak keveset 
s kévés intézetnek adnak hitelt. Termé
szetes, hogy ezen szigorú, kerlelhetet- 
len hitelmegvonás igen sok vidéki 
pénzintézet bukásával végződik, Erre 
nézve példákul felhozhatnánk számos 
kisebb közeli takarékpénztárnak és 
más pénzintézetnek a közelmúlt napok
ban történt bukását, azonban minket 
ez kevéssé érdeke', mert mi inkább 
arra akartunk rámutatni, hogy azok a 
pénzintézetek, melyeket úgyszólván a 
közszükséglet teremtett meg, melyek a 
nagyközönség érdekeinek szolgálatában 
állanak, mint pl. a lévai pénzintézetek, 
a szolid és évtizedekre előrelátó veze
tés következtében minden aggodalom 
nélkül á lják a krízist.

Ami pénzintézeteink a hitelnyúj
tásban a közs> ükséglet szerint irányí
tották tevékenységüket. Ezért azok 
kezelését a szolidság és szilárdság jel
lemzi. Különösen pedig, ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy városunk és környé
kének hihetetlen módon előre törtető 
fejlődésében a siker oroszlán része a lé
vai pénzintézeteket s ezek közt is kü
lönösen a két legrégebbi pénzintézetet 
illeti, akkor azt is rr eg kell állapita
nunk, hogy ezek becsületes munkás 
ságukkal oly alapot teremtettek ma
guknak, amely ebben a szűkös vi'ágban 
is jövendő működésüket hosszú időn 
át biztosi ani fogja, Látjuk is, hogy a 
nagy drágaság dacára is a lévai pénz
piacon pénzintézeteink a bitelkeresők 
igényeit minden fennakadás nélkül 
képesek kielégíteni.

Ezért a nagyseprés szele bennünket 
nem érinthet, mert a mi pénzintézeteink 1

a pénzpiac válságát minden rázkódta- 
tás nélkül lógják átélni s rájuk nézve 
ez a mai drágaság csak tűzpróba, amely 
csak fokozni fogja a nagyközönségnek 
irántuk eddig is tanúsított bizalmát.

Küzdelem a létért.
Irta: Müller Vilmos.

Fuly tatán.

öreg hiba, hogy még manapság is so
kan a kereskedést nem a társadalmi gaz
daság, a Közszolgálat, hanem as egyen szem
pontjából itelia meg telszegül. Elvégre minden 
foglalkozásnak az a célja, hogy emberét 
becsületesen eltartsa. A haszonlesés nem 
lehet a kireskedés megbélyegzője.

Haladó korunk mindegyre bámulatosan 
terjedő gazdasági fejlődésének közepette 
minálunk idehaza is jóleső megelégedéssel 
látjuk, hogy a kereskedőt osztály számra 
nézve jelentősen megszaporodott, izmosodott. 
Jóllehet ellenséges lefogások sűrűn hal
latják erőtlen szavukat s mindenképpen 
korlátolt érdekek meg szeretnek akasztani 
ezt a szembetűnő, kétségtelen, de szerintük 
karhoaatos fejlődést, mégis nap-nap utáu 
azt tapasztalhatjuk, hogy a modern magyar 
kereskedő osztályának az anyagi jólel, az 
európai müvéltseg s a lársauaimi tekintély 
utján haladva, már is nevezetes rész jut 
közéletünkben.

Ha a művelődés történelmének könyvé
ben lapozgatunk, azt láthatjuk, hogy azok 
közt, akik a tudományt előbbre vitték, sok 
olyan férfiú is akadt, aki életének legalább 
egy részét kereskedésben töltötte. A kivá 
(óbbak közül felsorolok itt néhányat:

Mareo Polo (1250—2313) tekintélyes 
velencei kereskedő, a középkor egyik neves 
földrajzi tudósa, aki perzsia és kínai utazá
sának leírásával ámulatba ejtette korának 
müveit világát.

Martin Behaiui (Bohemue 1459) posztó
kereskedő, uyugatafrikai utazásával, föld
rajzi éa csillagászati munkái révén viiághirre 
tett szert.

Joan Babtiste Colbert (1613) banktiszt- 
viselöségen kezdte. Huszonkét évig volt 
francia pénzügyminiszter. Az Ö gazdasági 
(mercantilista) tanitasai korszakosak a tu
dományban.

Frédérick Bastiat (1801) hírneves gaz
dasági iió, a szabadkereskedelmi irány egyik 
fáradhatatlan haroosa, fiatal korában keres
kedő volt.

Dávid Kicárdo (1780) kiváló közgazda, 
akinek tanításáról könyvtárt Írtak össze, ban
kár volt.

George Grote (1870) a nagy angol 
tudós, bankár volt. Hatalmas 12 kötetes 
munkában megírta a görögök történelmét.

Henry Tbomas Buckle (1860) a műve
lődés történelmének nagyhírű munkása, atyja
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üzletében kezdte oly korán megszakadt 
pályáját.

üeorg Gottfried Gervinus (1850) hei- 
delnergi egyetemi tanár, hírneves irodalom
történet iró, esathetikus, egy ideig könyv 
kereskedő volt.

Ferdinand Freiligrath (1870) népszerű 
német költö, Barmenben váltóüzleti tisztvi
selő, majd Londonban bankigazgató volt.

Heinrich Scbliemann (1890) hírneves ré- 
giségtudós, eletenekjavarészéi kereskedésben 
töltötte. Öt évig inaskodott, majd mint ön
álló kereskedő indigóval jelentős vagyont 
szerzett.

Ricbárd Ehrenberg, rostocki egyetemi 
tanár, a kereskedelmi szaktudománynak 
egyik leghivatottabb és legérdemesebb 
munkása, szintén kereskedő volt.

A politikai élet terén is akadnak nagy
nevű kereskedők:

A Medici, Welser és Fugger családok 
fejedelmi rangra emelkedtek. Félix Faure 
egykori börgyáros és üzletember, a francia 
köztársaság elnöke volt, Joc Ghamberlain 
és a néhány éve elhalt Cecil Rhode, az 
angol politika vezérlő fér fiai voltak.

A pénzvilág hatalmasai egynéhányának 
megnevezésével hadd fejezem be a híres 
kereskedők soiát. A Rotschildok gazdagsága 
világra szóló. Nemkülönben az éezakameri- 
kai Egyesült Államok különféle .királyainak* 
gazdagsága, illetve jövedelme. Legeiül van 
John Rockefeller, a pelroleumairály. Követ
keznek aztán Andrew Carniege, az acél
király, Cornelius Vanderbilt, a vasúti ki
rály, akiknek kezében mesébe való renge
teg vagyon és félelmetes gazdasági hatalom 
központosul.

Csalatkozik azonban, aki azt hiszi, bogy 
a tiszta magyar faj nem ütött nagyszabású 
kereskedést.

A 16. és 17, évszáz magyar kereske
delme számottevő. A föcikkek (rés, kéneaö, 
szarvasmarha, bor, viasz, hamuzsir,) viiág-

T A E C A.

A puszták leánya.
Vándorútra kél a puszták bús leánya. 
Szomorú a lelke. Holtig égve, fázva, 
A hegyekről jött le csillagtalan éjen 
Hangtalan, nyomasztó, vad, kemény sötétben. 
Lelke zokog, fázik, szeme könyben ázik 
8 csak siet hajnaltól bús albonyodásig.

Szive oly nehéz ma, kőteber ül rajta. 
Sóhajokban tör ki megremegö ajka, 
Szeme tüzsugára régen ki vau égve. 
Felzokog a lelke a csillagos égre, 
8 befele hull könnye megsebzett szivére.

Váudorolva bolyg, bolyg puszták bús ieáuya, 
Nincsen napvilága, nincsen éjszakája. 
Jajszava bezúgja erdők rengetegjét, 
Hangja átsikoltja orkán fergetegjét, 
8 nem bi rja leküzdui t‘ nger nagy szerelmét.

Vad folyók rohannak szirtek görgetegjén, 
Emberek kacagnak földi élv szigetjén. 
Felzokog a szélvész rémes, bús kacajbau, 
Felbömböl a tenger örvénylő morajban. 
Szenvedélyek halnak egy utolsó jajbau.

Csitt I A kék hegyen túl bajnalpirkadás vau. 
Jő a napkirály is bíboros palástban. 
Féuytelen, vad, fagyos, sötét tüzek égnek 
Szemében a puszták szilaj gyermekének, 
Gyászos fáklyái a kihalt szenvedélynek.

Vadvirágos völgyben cseveg csacska forrás, 
Kél a tiszta légben édes tavaszzsongás, 
Sötét rengetegben sziklák között járva 
Vándorolva bolyg, bolyg a puszták leánya. 
Sivatag a lelke • szive puszta, árva.

Jfalassy Valéria, 

hírre vergődtek. Számtalan, nemcsak ma
gyar, hanem magyar nemes kereskedőnk 
vo't, akikről nem ritkán három-négy ország 
levéltára beszél. Blőke'őségeink Közül meg- 
emiitein Bsthlen Gábort, aki egyszerre 
1500—1800 marhát hajtatott Bécsbe s on
nét árukat hozatott vissza. A Rákóciak 
marhával és borral való kereskedésen gaz
dagodtak meg. Thököly Imr® dédapja, 
Thököly Sebestyén Nagyszombatban, Ma
gyarország egyik főforgalmú helyén vászon
nal, marhával és borral kereskedett. A 16. 
század közepe táján a hivatásos nagykeres
kedők lajstromában talajuk a következő 
neveket: Kalmár János, Vas látván, Budai 
Bornemissza Tamás, Irsai Zsiga, Nyíró Ba
lázs, Kádas Benedek. A 11. évszázbói te
mérdek törzsgyökeres magyar kereskedő 
emléke maradt reánk.

8 ne feledjük, hogy a Kereskedő-em
ber ma már nem merő idegen s hogy ke- 
íeskedelmünk nem egy kiválósága közéle
tünk, törvényhozásunk, testületeink számot- 
tévö, nagyrabecsüit alakja.

A nagy, gazdag és müveit nemzetek : 
az angolok, nemetek és amerikaiak társa
dalmi kimustrálódásának képe még fokozot
tabb mértekben mutatja a kereskedő osz
tályának hatalomra való jutását.

Nagy és müveit nemzetek bölcselmi és 
gazdasági irodalmának legnevezetesebb és 
legélénkebben megvitatott kérdéséi, mi a 
modern kereskedő gazdasági szerepe, mi
lyen hely illeti meg öt a társadalomban ? 
összetér-e foglalkozása az elhika követelé
sével, mit követeljünk a modern kereske
dőtől általános műveltség és szaktudás 
dolgában ?

Ezekkel a kérdésekkel kívánok én itt 
foglalkozni. És a mi sajátos magyar közé
leti viszonyainkra való tekintettel még arra 
a kérdésre is megpróbálok majd válaszolni: 
miképpen kell megküzdenünk a magyar 
közfelfogás balitéletével, mit tegyen a

Hadgyakorlaton.
Folytatás.

Másnap vasárnap és e'seje volt. Fize
tést kaptunk. A vasárnap szozott egyhan
gúságban telt el. Estére azon paraucssal 
feküdtünk le, hogy másnap „délelőtt"
6.-kor kell csak sorakozni. Alig aludtunk 
el, midőn „délután* 11 ó. 30 p.-kor egy
szerié csak riadót fújtak. Nosza, ki a bol
hás ágyból, öltözni. Rövid ’/, óra alatt a 
zászlóalj elindult szakadó esőben. Volt ne
vetés, midőn valaki a sárban elterült. Egyik 
tartalékos tiszttársam egesz hosszában esett 
bele egy pocsolyába. Valaki a „zö.d erdő
ben jartam, madarat is láttam" melódiájára 
a kővetkezőkben örökítette meg az 
esetet :

jDovoráubau jártam, 
Egész bőrig áztam. 
Bolha csípett az ágyba’, 
Belotenyereltcm a sárba*.

8/s óra múlva a 4 km. re levő Rajnára 
érkeztünk, mely faluban a dandárparaucs- 
nokság és a nyitraiak voltak elhelyezve, 
azonkívül 2 üteg tüzér. Ezeket tamadta 
meg egy pozsonyi zászlóalj (mától kezdve 
ellenség) tüzérséggel. Az ellenséget hamar 
visszavertük, a dandárparauesnok úrtól 
pedig dicséretet kaptunk, bogy olyan gyor
san helyünkre érkeztünk. Ekkor .délelőtt* 
2 óra volt. Minket bedirigáltak Bajnára 
és azt mondották, hogy délelőtt 5.-ig pi
henhetünk. A legénység aa egyes házakba 
ment, a tisztek pedig egy pékmühelyben 

müveit magyar kereskedő, hogy meghó
dítsa és megtartsa e hazában azt a társa
dalmi helyet, mely őt szerfelett fontos gaz
dasági hivatásánál fogva méltán megilleti.

A szárazföldön, Belgiumban, Francia
országban, valamint a többi országban is 
kétségbe esnek az emberek aproletarizmusnak 
úgyszólván uapról-napra szaporulatán. A pro
letárok száma egyenes arányban áil a fő- 
iületes tanulmányok árán könnyen megsze
rezhető oklevelek számával; ezek eltéritik 
az ifjúságot egyéni érdekeitől, amelyek pedig 
a nagy remzeti érdek alapkövét alkotják. A 
kereskedelem filozótiája adott tények meg
figyeléséből keletkezett. Felszabadította a 
általános eszméket, melyektől át kell hatva 
lennünk, ha összhangot akarunk hozni a 
nemzeti munkába. Az ember épp oly kevés
sé születik kereskedőnek, mint teszem azt 
államférhunak, orvosnak, mérnöknek, ko
vácsnak vagy szabónak. Es ugyan szólítsanak 
fel valakit, aki nem szabó, csináljon egy 
kabátot, bizony azt fogja felelni, hogy nem 
taunita ezt a mesterséget. L>e szólítsák fel 
ugyanazt az egyéut, akinek általános kép
zettsége talán nagyon csekély, akinek sem 
kereskedelmi, sem társadalmi és politikai 
ismeretei nincsenek, hogy vállalkozzék ke
reskedelmi ügyletekre, vállalja el valamely 
kereskedelmi társaság igazgatását vagy fel- 
ügyelöbizottsági tagságát, legyen törvény
hozó, dolgozzon ki — mondjuk — vámügyi 
törvényeket, száz eset közül kilencven
kilencben készségesen vállalkozik az illető, 
mert azt hiszi, mi sem könnyebb a nevezett 
dolgoknál. Pedig ki tagadhatná, hogy a 
kereskedelem és a polika emelt színvonalú 
általános műveltséget, univerzális ismereteket 
és magasfoku intelligenciát kíván. Nincs 
e.foguiatlan ember, aki be ne ismerné, hogy 
sohasem lehetünk elég okosak, elég tanul
tak ahhoz, hogy jó kereskedők, jó iparüzök 
legyünk.

Nem akarom tagadni, bogy a katonai, 

gyülekeztek, ahol épen dolgozni kezdtek. 
Jól esett a meleg, no meg a friss, meg 
forró zsemlye. Ezután egy korcsma kony
hájába mentem, hol egy ládára ü ve el
aludtam. 4 órakor arra ébredtem, hogy 
sorakozót kiabálnak. Persze, csak vak lárma 
volt. 5 órakor mégis elindultunk.

Ezen nap volt a hadosztálygyakorlatok 
első napja, melyben a másik félt a dandár
gyakorlatokon résztvett csapatokon kivül 
a 13. és 15. hoovédgyalogezredek és még 
1 század huszár és ugyanannyi tüzérség 
képezte, mint amennyi velünk volt. A gya
korlat a mi győzelmünkkel végződött. 
Gyakorlat után Pacolaj nevű községbe ke
rültünk, egy kis 20 házból álló faluba. Hi
hetetlen, de mégis úgy van, hogy padiós, 
tiszta szobákat kaptunk. Olyan rémes sár 
volt, hogy az étkezdébe, mely egy major
ban volt a dombtetőn, nem is mentem va
csorázni, hanem hazahorattam. Az eső, 
szokás szerint zuhogott.

Másnap „délelőtt" 6,-kor már álltunk 
a kiindulási helyzetben es zuhogó esőben. 
Ezen nap volt a legnehezebb. 1 */„ órai áil- 
dogálás után megindultunk. Feneketlenné 
vált szántásokban, út nélkül haladtunk 
délig. Hétben egy fsiun mentünk át, ahol 
legénység éa tisztek tömegesen ültek le a 
sárba, nem birván tovább menni. A falun 
túi ujböl ú! nélkül fel a hegyre éa utána 
még vagy 3 hegyre. Amennyi bakancs 
csak volt, mind tönkre ment úgy, hogy 
másnap Lévára kellett sürgönyösui pótlá
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p»p>, orvosi, bírói s ügyvédi foglakozást 
általában többre becsülik a kereskedő hi
vatásánál. S ennek oka nyilvánvaló. Az 
a félszeg hiedelem járja ugyanis, hogy a 
kereskedő igyekvése a hírhedt „átkos kal
már-szellem*, mindenhol s mindenkoron 
közönséges kapzsi s önző, hogy a keres
kedő az ö tevékenységével csak magama
gának szolgál, hogy munkásságából a köz 
javára csak vajmi kevés jut.

Folyt, köv.

Különfélék.
— BarBVármegye törvényható

sága szeptember 26.-an tartotta évnegye
dek rendes közgyűlését. A közgyűlést báró 
Kürthy Lajos főispán nyitotta meg, ki ez 
alkalommal mondott köszönetét azért az 
általános részvétért, mely fia elhunyta al
kalmából a vármegye részéről megnyilvánult. 
A tárgysorozat körülbelül 200 pontból 
állott, melyeknek legnagyobb részé községi 
határozatok, fellebbezések, segélykérések 
voltak. Általánosabb érdeklődést keltett a 
vármegye háztartási alap 1913. évi költ
ségvetésének megállapítasz, melyet a köz
gyűlés 78 szavazz.tál elfogadott. Az ö'|0 
adókivetést a törvény hatóság nem veszi 
igénybe, sőt a múlthoz képost O'3°|0 keve
sebb az adókivetés. Ezzel kapcsolatban elő
terjesztés történt az alispán úiiútalányának 
felemelése, az oszlányi járásba egy szolga
bírói állás rendszeresítése, a vármegyei köz
pontba egy új bivatalszolgai állás szervezése 
es a lévai járásba egy másik bivatalszolgai 
állás szervezése iránt. Intézkedés történt, 
hogy az árvaszéki hivatalban — a munka 
szaporodása következtében — egy negye
dik ülnöki állás szerveztessek s az mar 
az 1913-iki költségvetésbe beihesztessek. 
A gyám pénztár pénzkészlete Ö6—56 szava 
zattal az alanyosmaróti takarékpénztárba 
es a barsmegyet népbankba hataroziaiott 
gyümölcsöaóleg elhelyeztem!. Dr. Kiss Mihály 
elnök, Dr Parsai Eeienc tiszti főügyész, 
Urdódy Endre, Einku Sándor Nedeczky 
Vince föszoigabirák, Szabó Lajos 1. osztályú 
aljegyző es Berczeily Miklós 1. osztályú 

szolgabiró első szolgálati pótlékban része
sülnek. Az aranyosmaróti és lévai várme
gyei közkórházak orvosi karának kérelme il
letményeinek rendezése iránt teljesittetik. 
A körmöczbányai süketnéma intézetnek 100 
koronát szavazott meg a közgyűlés. Hason
lókép a podluzsányka-szikincze-völgyi társu
lat kérelmét, hogy a törvényhatósági köz
utakon emelt vasbeton hidak után, 10,000 
boronát engedélyezzen, a vármegye meg
szavazta. Egyéb kérelmek és fellebbezések 
elintézése után a közgyűlés véget ért.

— Meghivó. A közoktatásügyi mi
nisztérium rendelete érteimében a városok
ban eddig szervezetlenül működött ismeret
terjesztő előadásokat ezentúl szervezett 
Szabad Lyceumok fogják endezni. Jt'olyó 
hó 29.-én vasárnap délelőtt 10 órakor a 
fögimu. rajztermében alakul meg a Lévai 
Szabad Lyceum. Az alakuló gyűlés intézö- 
b.zottsága ezúton kéri fel Léva város értel
miségét : papjait, orvosait, ügyvédeit, bi- 
ráit, tanárait, tanitóit és mindazokat, akik 
városunk kulturális életének feji sztésére 
hivatottak, logy megjelenésükkel, a Lyceum 
tagjai közé való belépésükkel, mely egyéb
kent semmi kötelezettséggel nem jár, járul
janak hozzá a megalakulás kcmo'y fontos
ságának emeléséhez. A Szabad Lyceum 
céja lesz az ismeretek kiszélesítendő körét 
a nagyközönség minél szélesebb rétegeiben 
terjeszteni. Ezentúl tehát aktív szereplői 
sem kizárólag a két tanintézet tanárai lesz
nek, mert eiedményes munkájához a tudo- 
dományok és ismeretek minden ágából 
aktív támogatókat kell nyernie értelmisé
günkből.

— Kitüntetés. Frigyes főherceg ki
tüntető figyelemben részesítette Kraffstky 
József verebélyi esperest. Ugyanis, nemcsak 
szóval fejezte ki meleg köszönetét a had
gyakorlatok alkalmával történt szívélyes 
elszábásáárr, hanem löudvarmestere utján 
is megismételtette köszönetét és egyben 
kegyes sorok kíséretében gyönyörű töber- 
cegi aranykoronával díszített, a saját keze 
aláírásával ellátott fényképét is elkü.dötte 
az esperesnek. A képen a következő szö
veg all : „Elmekül az 1912. szept. 4., 5., 
6. napjaira*.

— Az iskolai elmerek. A törvény 
érteimében minden magyar iskola (püloteu 
az ország címerét kell elhelyezni. Ezeket a 

címereket nehány éve tették fel az isko
lákra. A címerek azonban nagyrészt any- 
nyira elkoptak már, hogy alig lehet reájuk 
ismerni. A . özoktatásügyi miniszter most 
rendeletet adott ki, hogy a címereket ha
vonta tisztittatni kell és ba kopottak, a kir. 
tanfelügyelőnek kell jelenlést tenni, hogy 
újakkal cseréltesse ki.

— Eljegyzés. Dr. Barkóczy Elemér 
ügyvédjelölt, Barkóczy Barnabás pénzügyi 
titkár fia, e hó 17.-én jegyet váltott Jánoska 
Mariannával Aranyosmaróton. Állandó bol
dogság kísérje frigyüket.

— Uj Állami lskolúk. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1913. évi szept. 
hó 1.-től kezdve vármegyénkben a követ
kező helyeken kiváu felállítani állami elemi 
iskolákat: Pálosnagymezön 6, Dóciiürészeu 
3, Jánoshegyen 2 és Alsóhámoron 1 tan
erővel.

— Szüreti táncmulatság. A Lévai 
Kath. Legenyegyesület folyó évi október 
bó 6.-án saját helyiségében zártkörű tánc
mulatságot rendez. Dé után 5 órakor jel
mezes fölvonuláB lesz zenével a báti parton 
lefelé. A felvonulás kediezötlen időjárás 
eseten elmarad. A tánc este 7 órakor kez
dődik. — Belépt-díj szeméiyjegy 1 kor., 
családjegy 3 kor.

— Rendőrségünk buzgó vezetője 
figyelmét ezúttal olyas valamire irányítjuk, 
ami a járó-kelő közönséget sokszor nagyon 
molesztálja és erélyes példa statuálásaval 
sikeresen veim megszün'élhető. Varosunk 
nagyreményű leendő iparos és kereskedő mi 
nemzedéke ugyanis, bizonyos előszeretettel 
és jobb ügyhöz melló következetesseggel 
hord végig, többnyire nagy terjede mű 
postai vagy egyéb csomagokat és dübörög
tél végig vastalicskakat a gyalogjárón. 
Oiyan helyeken, mint például a Grotte-fele 
üzlet, vagy a Petöfi-uicaban a Bókné-féle 
ház előtt, a szó teljes értelmében leszorít
ják a közönséget az asztaliról. A figye.mez- 
letést — kor, nem és állas tekintélyét nem 
ismerő — pimaszsággal replikázzáa, a ren
dőr pedig méla kon.emplacióaba elmerülve 
nem lát semmit. Ezeket a felcseperedö in 
spe cs. es kir udvaii szállító urakat meg 
kellene egy kissé rendszabály ózni. Az ipa
ros és áeretkedeimi tanonciskola ezt a 
szemtelenkedö sisorahadat nem bírja mó- 
reszra tanítani, hat hadd fogja füiön ne

sért. A gyakorlat d. u. 4 órakor ért veget. 
Tökéletesen ki volt merülve ember és ló. A 
tüzérek megfeneklettek a sarbau ; a bakaa 
fele elmaradozott. Több ló a sárban lovas
tul együtt felbuaott. Es ilyen állapotban 
még 20 km.-t kellett tenni Lakács községig, 
hová csak agyagos mezei út vezet. Es 
milyen község 1 Dovorán hozzá képest a 
Riviéra. Este, azaz, pardon, délután 7 óra
kor ebédeltünk. Az étkezde egy korcsmában 
volt felállítva. Következő napon, tekintettel 
a kiál.ott fáradalmakra, pihenő volt. Reg
gelre az elmaradozók és a sárban elakadt 
podgyász is megjött. De azért délután 
esett az eső.

Reggelre tovább indultunk. Megint 
csak szakadó esőben, mely később elállt- 
Ezen napi gyakorlatunkat a honvédség fő
parancsnoka, Klobucsár báró lovassági tá
bornok, is végignézte és bennünket meg
dicsért. Délben Pásztó községbe mentünk.

Pásztóról ugyancsak hadosztálygyakor
lat keretében Románfalura kerültünk, 
ahol a megszokott zuhogó eső és igen rossz 
elhelyezés fogadott. Ez volt szeptember 
6.-án.

7.-én  nagy napunk volt. Fárasztó, 5 
kilométeres szántás, megállás nélkül, azu
tán harc, megint szántás, a végéu zápor. 
Gyakorlat után a mi esredünk és a 16.-oeok 
Nyitrára vonultunk be. De megelőzőleg 
diszmenet volt a kerületi parancsnok úr 
előtt. Az egész hadosztályban a 14-esek 
tetszettek neki legjobban. Ezt meg is 

mondotta. Nyitrán a Párutcában és Palank- 
utcában kaptunk elhelyezést. Aki Nyitran 
járatos, tudja, hogy milyen finom elhelye
zési körlet. Mindegy, jól aludtunk és más
nap pihentünk. Az eső azonban egyre 
zuhogott.

9.-re gyakorlat volt tervezve, de a 
nagy eső miatt elmaradt. Csak délután 5 
órakor volt újból riadó. Ekkor kezdődtek 
a hadtestgyakorlatok.

Az ellenfél a pozsonyi közös hadosz
tály volt és pedig a 48, 71, 72. és 76. gya
logezredek, 2 század huszár, 1 */, ezred 
tüzér. Tehát egészen egyenlő erő a mi hon
véd hadosztályunkkal. Ezek a közösök 
ugyanazon nehéz gyakorlatokon mentek át, 
mint mi. Az ö ezred, dandár és hadosztály 
gyakorlataik Barsmegyébeu folytak le. A 
hadtestgyakorlatokual ők voltak a jelszalla- 
gos „vörös fél“.

Tehát 9. én d. u. 5 órakor a mi zász
lóaljunk elindult előőrsökre. Csak egy szá
zad, a 7.-ik, állított tábori őrsöket, mi, 
többiek, a sátortáborban állottunk készen
létben. Miután gyalázatos, komisz, esős idő 
volt, a legénységet egy nagy barakban he
lyeztük el, mi tisztek pedig a kantinépü- 
letbe mentünk, hová étkezdénk is nemso
kára megjött. Rebesgették, hogy ba holnap 
reggel esik, a gyakorlatot lefújják, már 
készen is vannak a táviratok a föparancs- 
noksághos.

Másnap reggel persze, hogy nem esett. 
De annál hűvösebb szél fütyült. 5 órakor 

elindultunk. Rövidesen Pográuyba értünk, 
hol a Pilishegyre küldtek tartalékképen.
I* 1/] órai várakozás után megindítottak 
Bodok-Babindál felé. Batindálon túl már 
harchoz fejlődtünk. Több patakon és dom
bon át végre a verebélyi országútat értük el. 
Az úton túl már ropogott a puska. Mi is 
belevegyültünk a viadalba és megrohamoz
tuk a 48.-asokat. De azok egy erdő szegé
lyen állottak és tú'eröben voltak. így a 
döntnök parancsa visszavetett bennünket. 
Újból elönyomultunk, akkor már sikerrel. 
Később a 48,-asok visszavonultak és a 
71,-esek álltak velünk szemben. Ezekre is 
több, sikerült támadást intéztünk. Persze 
nem úgy kell ám érteni, hogy az egész 
hadosztály, vagy ezred együtt és egyszerre. 
Az ilyen harcban legfeljebb egy zászlóaljról 
lehet szó, mely szoros összefüggésben támad. 
Az erdős, beláthatlan terep nagyon hamar 
részekre bontja a csapatot. Például a mi 
századunk legtöbbször a zászlóaljon kívül 
harcolt, hol a gyarmatiakkal, hol a jols- 
vaiakksl, nyitraiakkal, sőt pozsonyiakkal 
egyesülve. D. u. 4.-kor a harc félbeszakitta- 
tott és mindkét fél visszavonult.

A mi esredünk egy majorba, az Auguszta- 
majorba került, hol rajtunk kívül még a 
hadosztály parancsnokság és tüzérek is vol
tak. A msjor 2 istállóból és 2 kis cseléd
lakásból állott. Szállás nem volt. Század
parancsnokom mondotta másnap reggel, hogy 
ö az őrnagy úrral együtt egy pinceajtón 
bált. No, és a hadosztályparancsnok úr, aki
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hányszor a rendőrség. Azt hisszük, volna 
eredménye.

— A Betyár kendője. Abonyi La
josnak ezen erkölcsi tartalomban gazdag, 
de műkedvelők részére talán túl, énekdara
bokkal élénkített ti szinváltozalú népszín
művét mutatta be a körmöcbányai kath. 
Jegényegyesület e hó 22.-én es pedig a 
legszebb sikert érve el vele, ami legjobban 
tauuskodik Kiedl Béla rendező nagy buzgó- 
aágáról és a szereplők ügyességéről. Külö
nösen ki kell emelnünk Drechslcr Janka elő
kelő és fesztelen előadáséi. Övé voit özv. 
Onadi Kulcsár Nagy Istvánná szerepe, amely
ben egy jóságos es nemesszivü úrnőt sellett 
bemutatni', amihez lágy hangja ée mindig 
szerény, kedves megjelenése már sziLte 
predesztinálta. Jól atérzett szereplésével 
igazán megérdemelte a sok tapsot. — Őr
zői, a Betyár neje szerepét Mikes Elzuska 
adta elő. Ennek a szerepe bar lelki moti- 
vukbau a leggazdagabb es epazert nehéz 
is volt előadásra, mégis igon kitünően el
került. Az ügyes szereplő a féltékeny asz- 
szonyt, a szerető nőt s a boldogtalan sze
relmest egyaránt kiválóau alakította ki meg 
a legtragikusabb részleteken is. — Kliment 
Mariska különösen énekeivel aratott lelkes 
tapsokat. Ö adta elő Zsóti, a Betyár szere
tője élénk szerepét. Ba ch Annuska a Betyár 
anyját mutatta be. Rövidebb szerepében is 
kitűnően alakította a Kardos magyar asz- 
szonyt. — Fél fiák közül Riedi Béla Bandi 
betyár, a főhős szerepeben mutatta be nem 
kis drámái tehetségét. Mert, hogy kitűnő 
komikus, azt mar régebbi szerepléseivel 
bebizonyította. Játéka nagyon biztos mindig 
és erős vonásokban alakítja szerepét. Szép 
sikerrel dolgoztak azután a többi szereplők 
is sorra. Különösen elismerést érdemelnek 
kisebb szerepeikben is Tornázok Géza, 
Boucs Lipót, Scherer ób Zalay, Gróh Ferenc 
es különösen Nagy János, ázn ék eleme és 
félszeg alakok bemutatása és Mócaik Lajos, 
aki egy kis túlzás meLett is nagyon mulat- 
tatóu adta elő a futó betyár sierepet. — 
Itt-otl meglátszott, hogy a szereplők nem 
magyar ajkúak. De ez is csak dicsőségére 
válik úgy az egyesületnek, valamint a sze- 

altábornagy és kegyelmes úr, az meg a 
tehenek között, szalmán feküdt. Étkezdénk 
téves irányítás folytan elveszett. A legény
ség azonban megkapta étkezesét, sőt theát 
la kapott. Csak a tisztek maradtak éhen. 
Az eső meg zuhogott. Reggel, vagyis hiva
talosan szólva „délelőtt" 3 órakor vak sö
tétben elindultunk. A Verebély előtt fekvő 
Újhegyet támadtuk. Nagy voit a harci 
lárma. A hadi szerencse hol ide, hol oda 
dőlt, mig végre a szüntető jelre a harc 
megállt. Tudtuk, hogy erre már csak a 
lehívás következik. Következett is. Ujjon
gott mindenki, hogy most már vége a 
gyötrelmeknek. A legénység rendbe szedte 
magát és megindultunk Verebélyre, hová 
d. e. '.jlÜ-kor érkeztünk. Miután a szakadó 
esőben a 2 napja nem aludt legénységgel 
még aznap Lévára jönni nem volt tanácsos, 
tehát Verebélyen beszállásoltunk és Hitler 
vendéglőjében az elmulasztott táplálkozást 
helyre pótoltuk. Jól esett a frissen csapolt 
sör a 3 hét alatt elfogyasztott hallatlan 
mennyiségű glühwein után. Jól kipihenve 
másnap „délelőtt" ti órakor nagy énekszóval 
útra keltünk. Kálnán egy órai pihenőt tar
tottunk és d. e. tjglj-kor megcsattant a 
lévai keramit lépteink alatt.

Látod, Édes Öcsém, elég mozgalmas a 
katonaélet. Küiönbeu majd lesz Neked is 
részed benne. Addig ia trainirozd különösen 
bendődet, bogy ne lázongjon majd, ha 
véletlenül Te is az Auguszts-majorba 
kerülsz.

ölel bátyád
Vilmos.

Vége, 

replöknek is, bogy ily szép nemzeti miez- 
sziót végeznek, a mi nehéz nemzetiségi vi
szonyaink között s hogy ök karolják fel 
azt az igazán nemzeti irányú snnmüvet, 
amit a hivatott színészek mindenféle idegen 
szmtermékek kedvéért méltatlanul fél
relöktek.

— Helyreigazítás. Lrpunk előző 
számában a városszerte el'erjedt hir alap
ján Horn Berthold fakeruskedönek halál
hírét közöltük. Ez a hir azonban tévesnek 
bizonyult, mert mint biztos forrásból 
értesülünk, — Horn Berthold jelenleg 
Losoncon akik és a legjobb egészségnek 
örvend.

— Küzdelem a tüdővész ellen. A 
tuberku’ózis elleni küzdelem országos bizott
sága kérelmére a közoktatásügyi miniszter 
újból nyomatékosan felhívja legutóbbi ren
deletében a tanfelügyelők figyelmét a tüdő
vész terjedésetek megaksdl lyosozása vé
gett kiadott miniszteri rende etek pontos 
végrehajtására. Egyben a közeljövőben egy 
egészségtani kátét bocsát közre, hogy abból 
a tanítók megszerezhessék a tüdövesz 
elleni védekezés cé jából szükséges ismere
teket, az egészséges életmód követelményeit 
éz szabályait.

— Kitüntetés. A király Koncsos Adolf 
vihny epeszerenyi lakosnak, a Kache mann- 
fele vasgyár volt munkavezetőjének sok évi 
és hü szolgálata elismeréséül a koronás ér
demkeresztet adományozta. A vármegye 
főispánja a keresztátadaaaval Finka Nán
dor garamszentkereszti járási főszolgabírót 
bízta meg.

— József főherceg adománya. 
József főherceg az eucharisztikus kongresz- 
szus napjaiban a kicői templom orgonájára 
ezer aoronat adományozott.

— Tanítói helyettesítések. Bars
vármegye kir. tanfelügyelője fekeri azon 
okleveles tanítókat és tanítónőket, ázik az 
állami elemi Iskoláknál üresedésben lévő 
tanítói állások teendőit az állás betöltéséig 
a tzabályszeiü helyettesi díjért ellátni, vagy 
az áll, és községi iskoláknál szabadságolt 
tanerőket helyettesítem hajlandók, lakáscí
müket vele közöljek.

— Személyi pótlék. A kultuszmi
niszter Kiss Imre zee.izi ref. tanítónak a 
tanügy leren szerzett érdemeinek elismeré
séül 200 korona törzsfiietés jellegeve. b.ró 
izeme.yi pótlékot engedélyezett.

— A vasút kártérítési kötelezett
sége. Fö.merült esettől kilo.yilag ítéletben 
mondotta ki a Kúria, bogy a feladó helyett 
a vasút által ömlesztve rakott gabonakül- 
demenyek zsákjáért a vasút szavatossággal 
tartozik azon esetben, ha a berakás a 
feladó távollétében történt. Ha a vasút a 
nála visszamaradt sákok iránt a feladót 
rende kezesre föl nem hívja és szokat aa 
átvételre nem jogoeitotl személynek szol
gáltatja ki ; ezen öt gondatlanság terheli.

— Jóváhagyott alapszabály. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a Bars- 
megyei Ált. Taniióegyesü.et és a vele kap
csolatos József Főherceg Tanítók Haza mó
dosított alapszabályait jóváhagyta.

— Áthelyezés. A vallás- és közokta- 
táiügyi min szter Kovács Katahu garam- 
Bzentbeuedeki állami óvónőt sajat kére mére 
a budafoki állami Óvodához jelen minősegé
ben áthelyezte.

— A must eltartása. Ha valaki az 
idén várható szűkös szölötormes mustját 
hosszabb ideig akarja eltartani, a következő 
módon teheti ezt : Palackokba töltjük a 
leülepedett tiszta mustot, a palackokat le 
zárjuk a a dugaszt lekötjük eröB fona.lai s 
beállítjuk egy üstbe szalma köze, hideg 
vízbe. A vizet azután 80° C.-r.i mejegitjük. 
Kihűlés előtt a palackok dugaszai újra jói 
leszoiittatnak ; kihűlés után kivesszük a 
palackokat ii üstből és használatig a pin
cébe helyezzük.

— Sirius Időjóslása. Fury/ia László, 
aki a fenti címen folyóiratot ad ki, a kö
vetkezőképp jósolja meg az időjárást októ 
bér hónapra. A hőmérséklet fokozatosan 
emelkedni fog, úgy hogy okt. 8, 4, 8, 9, 
10, 11, 12, 14.-ig már kielégítő es kedve
zőbb időjárásban lesz részünk. — A leve
gőnek egy pár napi lehűlése után az idő-

járás ismét kedvezőbbé fog változni : 17.-ike 
körül éjjeli fagyok várhatók ; nehány napra, 
19—20.-tól kedvező napok, 23, 24,-töl
hidegebb idő jön, több helyen havazá
sokkal.

— Szőlészeti kongresszus Szege
den. Az állami szölötelepeken már egy év 
óla fogynak a kísérletek a moly elleni vé
dekezés leghelyesebb módjának megállapí
tása iránt. E kísérletek Jablonovszki József 
a rovartani állomás igazgatója vezeti. 
Most Serényi Béla földmivelésügyi minisz
ter engedélyt adott a rovartani állomás 
igagatójáuak, bogy az ez évi molyirtási 
tapasztalatokat a szegedi kongresszuson 
közzetehesre. Most, mikor a gazdák tan. el
tanul állanak az óriási mólykarokkal szem
ben, nagy közérdeklődést kelt Jablonovszky 
igazgató előadása, amely hivatva lesz a 
moly eileni védekezést az egész országban 
irányítani. Jablotovszkyn kívül előadást tart 
a kongresszuson Dr. Istvánfy Gyula egye
temi tanár is a peronospora elleni véde
kezés legújabb tapasztalatairól. A kongresszus 
ismertetőjét, kedvezményes jegyeket stb. 
minden érdeklődőnek küld a Homoki Sző
lősgazdák Országos Egyesülete szegedi iro
dája.

— Bezárt vaggouajtók és az utas 
kulcsa. A uyilv uosság régóta foglalkozik 
azzal a kérdéssel ; vajjen szabad-e az utas
nak o>yan kulcs segítségévéi, ameiy sok 
üzletben megszerezhető, egy belülről el
zárt vasúti kocsiszakaszba behatolni ? A 
vasutigazgatóságnak nézete az volt, hogy 
nem szabad. Az elzárt szakaszok kinyitására 
csakis hivatalos személyek jogosultak. Nem
régiben egy ausztriai bíróság —— s tudomá
sunk szerint ez eddig az első alkalom, bogy 
a kérdés bíróság elé került — a vasútiak 
álláspontja mellett döntött. Az eset a követ
kező : Egy utast a szolgálattevő vasúti kalauz 
rajtaert, amint egy kocsiszakaszt kulcs
csal kinyitott.A kalauz a kulcsot az utas
tól ei akarta venni, de az elienizegült. Fel
jelentés folytán az államügyészség vádat 
emelt az illető utas ellen a bíróságnál,/nire 
utóbbi a vádlottat a bünletörveny könyv 
alapján hivatalos ténykedésbe való beavat
kozás által elkövetett kihágásban vétkes
nek találta és öt napi fogházbüutetesre ítélte.

— A szennyvizek levezetése. A 
iö.dmivelt sügyi mm.si.ter a belügyminisz
terrel egyetertöieg kijelenti, hogy a vízjogi 
törvény tiltván a folyó vizeknek ártalmas 
anyagokkal való megfertőzései, azt sem le
het megengedni, hogy egyes gyárak, gyár
telepek, a telepeken összegyülemiö szeme
tet, fürészport es szennyvizet a bennük 
levő ártalmas anyagok fertőző erejének 
elvonása, vagyis kellő megtisztítás nélkül 
az élővízbe bebocsáthassái'.

— Az orvosok szabadságideje. A 
belügyminiszter egy konkrét esetben hozott 
határozatával kimondotta, hogy a törvényben 
a községi és körorvosok reszere biztosított 
éveukiuti három heti szabadságidő akkor 
is kijár, ha a három heti szabadságidő 
igénybevételei az orvosok semmivel sem 
indokolják. Abban az esetben, ha az orvo- 
soanak egyes me.tánylkst erdemiö esetekben 
három hétnél hosszabb szabadságidőre van 
szükségük, annak engedélyezését a három 
heti szabadságidőre vonatkozó törvényes 
rendelkezés nem akadályozza.

— Szőlő a vasút mentén. A vasúti 
töltéseket akként lehetue hasznavebelövo 
tenni, ha szőlővel telepítenék be ; az így 
betelepítendő hosszúság meghaladná a 7U,0ÓŰ 
kilométert. Minden oldalon ket-két sor 
lugas nagyon szépén elférne. Ame'iett, bogy 
szép is volna, nagy haszonnal is járna, meg 
a sok állateigázolks sem történne. A va
sútvonalhoz tartozó földrész határát pedig 
be kellene iásita.ni.

— A íöldmivelő tízparancsolata, 
Cantoni olasz egyetemi tanár szerint ez : I. 
Ne végy földbirtokot a más pénzén. II. Ne 
örülj az Igen alacsony áraknak. III. Ha 
kevés a pénzed, csak bérlő légy s ne akarj 
földbirtokos lenni. IV. Magad müveid a föl
dedet, ha képes vagy rá. V. Ne építs, ha 
nincs rá okvetlen szükséged. VI. Szeresd a 
munkáskezet, hanem azért gépekkel dolgoz
tass. VII. Ha módodban áll, öntözhető szán
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tófűidet válassz. VIII. Csak olyan barmot 
tarts, melynek táplálására földed van, de 
rossz barmot soha se tűrj meg magadnál. 
IX. Ha jól műveled és gondozod földedet, 
több termésed lesz, mint amennyit el bírsz 
adni. X. Terményeidet ne hamisítsd meg s 
mindig arra törekedjél, hogy a legjobbat 
termeld.

— JÓ hor dótapasz. Jó hordótapaszt 
készíthetünk 2*/2 dkgr. friss faggyú, 2 dgr 
viasz és 4 dgr. disznózsírból, mely alkatré
szek keverés előtt felolvasztandók, majd 
lehűlés közben 2*^ dgr. szitált hamuval 
keverendők össze.

— A gyümölcsfák téli védelme. 
A gyümölcsfákat télre burkolni szokták. 
Ez a burkolás azonban nem hideg eben 
védelmezi a fát, mert a hideg a gyümölcsfa 
törzsének nem árt, hanem fölötte árt a 
fának a február márciusi időjárás, mikor a 
verőfényes meleg nappalok hideg, fagyos 
éjszakákkal váltakoznak. A nappali meleg 
ilyenkor már előcsalja a fában nedvkeriu- 
gést, a me'yet azonban az éjjeli fagy is
mét megállít. Ez okozza a fa kérgének föl- 
repezéset. A zsenge fák törzsét tehát ezekben 
a hónapókban kellőleg megvédelmezuÜHk; 
mész, szalma és egyéb tuikoló anyaggal.

— Ab uborka történetéből. Az 
uborka azok közé a növények közé tarto
zik, amelyeket Ázsiából aránylag későn 
hoztak el hozzánk. A Homér korabeli görö
gök és a régi egyptomiak még nem ismer
ték, bárha egyes fajtái Afrikában úgy lát
szik, már a történelem előtti időben ter
mettek. A görögök a Kr. e. hetedik szá
zadban kezdették tenyészteni as uborkát, 
amelyet hozzájuk Kis-Ázsiából, ide pedig 
kerek háromezer év előtt Elöindiából 
hoztak. Különböző okok szólnak amellett, 
hogy az uborkát Indiában is kívülről, még 
pedig a mai maláji államok területéről 
hozták. A rómaiak annyira szerették az 
uborkát, hogy az év minden szakában 
termesztették. Ttberius császár annyira ra
jongott érte, hogy amikor utón veit, ke
reken járó kis uborka-melegágyakat vitt 
magával.

Külső használatra. Testrészek fáj
dalmai, csúszós és kőszvényes bajok es 
mindennemű gyulladások a „Moll-féle sós 
borssesz“-szel gyógyittatnak biztos sikerrel. 
Egy üveg ára 2 kor. — Szétküldés napon
ként utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. 
és kir. udv. szállító által Becs, I. Tucblau- 
ben. A vidéki gyóg) szertárakban és anyag
kereskedésekben határozottan Moll-féle ké
szítmény kérendő az ö gyári jelvényéve 
és aláírásával.

Globint veszek 1 Ez a legjobb és 
fegfinomabb csipökrém amelyet az ifjabb 
Fritz Schulz betéti társaság Aliséig a—E 
gyárt. Minden bőrt ragyogóvá varázsol a 
Globin, a közönséges CBizmát éppen úgy 
mint a legfinomabb sevro cipőt. A Globin 
páratlan a maga nemében, semmiféle más 
börtieztitó ezerhez nem hasonlítható. A 
Globinnak fáradtság nélkül pompás fényt 
adunk a lábbelinek, amely fény még esőben 
ia megmarad. A Globin nem piszkítja a 
nadrágot, vagy Bzoknyát. A Globin savak 
és egyéb ártalmas anyagok nélkül készül, 
annál több zsiradék van benne, amelyek 
a bőrt erősítik éa a bőr törését megaka
dályozzék. Száz szónak egy a vége 1 a 
Globin felülmu. minden máa cipöfénymazt 
éa az egész világon használatos. Mindenütt 
kapható nagy dobozokban. Kérjünk hatá
rozottan Eritz Schulz-féle Globint és ne 
üljünk fel értéktelen utánzatoknak.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás-

Mindazok, kik felejthetetlen férjem, 
illetve atyánk elhunyta alkalmából bána
tunkat részvétükkel enyhíteni kegyeskedtek, 
fogadják jóságukért mély hálánkat és kö- 
szönetünket.

Léva, 1912. szept. 25.
Úzv. Komzslk Lajotné 

ét gyermekei.

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Kérem szíveskedjék egy kis helyet bzo- 

I r‘tam b. lapjában annak kijelentésére, hogy 
i a Lévai Orálló 39.-ÍU számában irt azon hir, 

mely szerint hold. Komzsik Lajos ur azon 
a végzetes napon vendéglőmbe tért volna 
be, teljesen valótlan.

Tokody Imre, 
vendéglős.

Köszönetnyilvánítás.
A József Főherceg Tanítók Házának 

dr. Rischanek Béláné őnagysága Újbányáról 
egy kosár almát és Kántor István valkházi 
tanító úr mézet küldöttek ajándékba. A 
jólelkü adományokért hálás köszönetét 
mondanak

Léva, 1912. szept. 26.
Jaross Ferenc, Köveskuti Jenő,

gouduok. felügy. biz. elnök.

Búcsúzó.
Mindazon jóbarktaim ismerőijeim és t, 

vendégeim — akiket személyesen nem ke
reshettem föl — ez úton fogadják szívélyes 
búét úsásomat.

Jeszenszky István,
volt lévai, jelenleg 
tompái vendéglős.

Hivatalos közlemény.
6561 —1912 szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete a 

f. hó 12-én hozott fenti számú határozatá
val az ezutáni tartandó börvásárok helyéül 
a vasúton túl az uradalmi rj majorral szem
ben fekvő városi szántóföld 600 □ ölnyi ré
szét jelölte ki.

Ezt azzal teszem közhírré, hogy ezen 
határozat ellen az érdekeltek a törvényes 
határidő alatt felebbezéssel élhetnek.

Léva, 1912 évi szeptember 13-án.
Bódogh. X.ajc» 

polgármester.

Színház.
Szombaton, szeptember 21.-éu mutat

kozott be Hídvégi Ernő staggione tá>sulata 
Bissonnak Az államtitkár cimü vígjátékéban. 
Az első előadás hidegen hagyta a közön
séget, noha a szereplők dicséretes igyeke
zetét mutattak. A franoia vígjátékokat a 
cselekvés BÍma, gyors lepergéee jellemzi ; 
az előadó színésznek nem szabad bosszú 
psuzákat tartani s jól kell tudui a szerepét. 
A szereplők ép ezeket a pauzákat nem tudtak 
kitölteni, sokszor idegesen feszengtek helyü
kön. — Hídvégi mega régi ismerősünk. Jó 
megjelenésű, igazi eznpadi alak. Rutinnal 
játszik. Az állam itkar szerepét kreálta ere
deti ügyes felfogással. A legsikerültebb 
alakítást produkált larnay Lidia az anyós 
szerepében. Kiváló komikai tehetség. Kedves 
jelenségek voltak Kovács Margit (Gilberte) 
és H. Lengyel Irén (Susanne). Bazsay 
(Bouquet) erősen túlzott, de nem ízléstelen. 
Pífront és Derecskéi emelkedtek ki még a 
többi közül. Kovács Sándor régi, talentu
mod színész. A közönség hamar meg fogja 
szeretni törülmelszett, eredeti felfogású ala
kításáért. Általában az a nézetünk, hog, a 

1 társulatban sok kiváló tehetség van és 
el kell ismerni, hogy ambícióval játszanak.

Vasárnap délután Molnár Ferenc bohó
zata A doktor ur, este Ohnet A vasgyáros 
cimü színmüve került szinre. Ez utóbbi 
bizony nem sikerült. Hidvigi tehetsége sem 
érvényesült. Kovács Margit hangja az erő

sebb kitörések színezésénél gyengének bi
zonyult, bár játéka kifogásolni valót nem 
hagyott fenn. Kovács volt még a legjobb 
Moulinet szerepében. Az előadásban ismét 
sok vo't a pauza, amit a szereplők nem 
tudtak kitölteni. A rendezés hiányai nagyon 
szembeötlők voltak, ami a legjobb szereplőt 
is megzavarja. Pedig Tarnay Lidia, Petrán, 
Vértes, Győző, Acél Mariska, Bányai 
Etelka, Aranyossy Lenke kétségkívül jó 
tehetségek s lelkiismeretesen játszák szere
püket. Arról értesü ünk, hogy a zavar oka 
a villamos-vezetéken támadt rövid zárlat 
volt. Mi is ennek tulajdonújuk, mert a 
következő előadások már művészi színvo
nalon állottak.

Hétfőn üres ház előtt ment Herczeg F. 
vigjáteka : A három testőr. Az előadás ki- 
türő volt s Kovács (Pollacsek), H. Lengyel 
(Róza), Bszsay (Latorka), Derecskey (Kos- 
nitzky) remekeltek. Csak az igazság ked
véért jegyezzük meg, hogy a III. felvonás 
háromnegyed része kimaradt és a plébános 
szerepét teljesen elhagyták.

Kedden kis számú közönség nézte vé
gig a Kis Lord című angol életképet, pedig 
az előadás egyike volt a legsikerültebbek
nek. Kovács Margit Cedrik szerepében 
ekszcelláit. Graciöz alakítását nyilt színen 
többször megtapso ták. Szép ób he'yes fel
fogással játszotta szerepét Aranyossy Lenke. 
Vértes, mint Dorincourt gróf minden izében 
gondosan kidolgozott alakítást nyújtott. 
Kovács Sándor mint mindig, ma is kifogás
talan Habba volt. Bazsay is megállta helyét 
Vick szerepében. Jó volt Gyötö, mind 
Harisham, Raffay, mint Tomás és Petrán, 
mint Hipkins, Bányai Etelka elfogulatlan 
játéka szintén hozzájárult az est sikeréhez. 
De általában mindegyik szereplő részt kér
het belőle. A közönség jót mulatott és 
zajos tapssal adózott a kitűnő előadásért.

Szerdán nagy, hálás diáksereg nézte 
meg Ibsen világhiiű színmüvét: A kisértetek-et. 
Az átöröklés borzalmas vilagitású problé
mája kisért a darabban, mely részben a 
szabad szerelmet is propagálja. Sötét miliő ; 
minden nagy és borzalmas ; a tendenciózus 
költészet hidegebb világba már nem vezet
het. Az előadás jó volt. Hídvégi (Oazvald) 
és Vértes Mihály (EugslrandJ nehéz sze
repükkel sok megérdemelt tapsot arattak.

Csütörtökön láttuk a Csitrit, Véber- 
Heltai bohém-vígjátékét. A darab poétikus, 
bohém-világának még a pikantériája is 
kedves. Az öaszjáték kifogástalan volt. H. 
Lengyel Irénnél jobb Colettet képzelni sem 
lehet. Aranyossy Halén (Vancy V.), Hídvégi 
(De lanay), Derecskéi (Vergnand) jók vol
tak ; Tarnay Lídia (Aglae) mindig jó.

Pénteken Bisson régi jó bohózatát a 
Válás utánt láttuk sikerült előadásban. Kü
lönös elismerés illeti meg 'darnay Lídiát, 
ki az anyós szerepét kreálta erős komikum
mal. Kovács Margit (Diane) kedvesen mo
solyogta el Bzerepé*. R. Bányai Etelka 
(Gabriella) szintén kedves jelenség volt. 
Vértes Duval szerepét adta. Sima, termé
szetes előadása nagyban hozzájárult az est 
sikeréhez, amelyben osztozott vele Bazsay 
(Bourganeut). Petrán, mint Cbampeaux 
szintén megállotta helyét. A közönség nem 
is fukarkodott az elismeréssel.

' Tegnap szombaton nagy közönség nézte 
végig a Gyöngyike drága gyermek előadását, 
me yröl jövő számunkban referálunk.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Dr. Horváth Gyula rendörkap:tány.

Búza na.-múzsánként 20 kor. 40 fiil.— 
20 kor. 60 Kétszeres 17 kor. — fiil. 18 
kor. — fiil. — Rozs 18 kor. 40 fiil. 18 kor. 
60 fii. Árpa 18 kor. — fiil. 18 kor. 80 till. 
Zab 22 kor. — fiil. 23 kor. — fül. 
Kukorica 21 kor. 40 till. 22 kor. — till. 
— Lencse 30 kor. 60 fiil. 31 kor. — fiil. — 
Bab 26 kor. 60 fül. 26 kor. 80 fiil. — 
Köles 13 kor. — fül. 14 kor. — fül.

Vetőmagvak 100 kilónként.* Vörös ló
here természettől arankamentes 176 —180 
Vörös lóhere, kis árúnkká 165—175 Vörös 
lóhere, nagy arúnkús 150—160 Luczerna 
természettől ar»»nkanientea 130—138 Lu
czerna, világos szemű arknkks 115—120
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
l»12. évi hé 22-töl 1912 évi stept. ho 29-ig

Szülétes.

A szülök ueve
<D ©

< a s 
» a
it

A gyerme
nőve

Varga András Gál Julianna fid
lij* Mordényi A. Cservik 1. leány Erzsébet
Akáca Sándor Akossy Mária leány Erzsébet
KovZcs J zsef Rakovszki M. f d László
Gbiuiessy Mihály Strba E. leány Erzsébet
Tóth Antal Palkovics Hona leány halva szii
Vau k István Sindler Anna fiú László
Brauner Károly Katrosil I. leány Maria
Bonn István Halka Mária leány Ilona
Német György Horvát E. fid bah a szil1

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Gtibo Józavf Sabik Veronika rkath.
Dóka András Rác« Jolán rkatb. ref.

Halálozás

Az eUiDiiyt iieie Kora A halál oka

Varga 1 napos Görcsök
Bozsenyik Mária 7 eves Beláttdródás

Nyilttér.

M OLL-FÉLE
kvSEI DLITZ-POR^
Enyhe, oldó háziszer n.inóazoknak, kik tmésztés 
zavarokban és az illő életmód egyébb íiivifktz 
ményeibeu szenveduek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakba:*, kérjük TshÍoll
készítményéit.

F M OLL-FELE □
SOS - BORSZE

bedörzsöiés,
elismert, régi jóhirnevü báziszer 
szaggatás és hiilésböl származó 

niiüdeunemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kor. a.

Kapható minden gyűgvszertárban 
és drogériában.

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
Ca. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbnen 9.

Gyümölcs!
Jő minőségű téli faj alma és 
körte, kapható métertnázsánként
20 koronáért, ládába gondosan 
csomagolva, Geletuek—Szkleuó- 
fűrdő állomásra szállítva — —

Dr. Gasparetz Belanénal Szklenófürdön
Tslrfou : Sekiorófürdö 2.

Thomassalakot
őszi éB tavaszi szállításra kilópercen- 
tenként 38 fillérért bérmentve 
bármely állomásra, ugysziutén super- 
fosfát. kálisó. kainit és egyéb 
műtrágya féléket a legjutányo 

aabban ajánl
Berceller Márton Ipolyság, 

(Ingyen vegyelemezés.)

Édes must 
kaphaló Forgács-féle ki
mérésben és szüretkor 20 
hektó mustbor eladó, a vevő 
zzz a kádról elviheti, zzzz

Kiadó üzlet és lakás.
Kalnai utca 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

Iskolázott leány 
ki a négy polgári iskolai 
jő bizonyítvánnyal ren
delkezik, állást keres. 

Cim e lap kadohivatalaban.

2863— 1912 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság közhirré 

teszi, hogy a végrehajtást szenvedő Német Albert és 
neje Sebest én Zsófiának a lévai kir. járásbíróság te* 
rületéu Kissalló község határában fekvő és a kissalói 
3ő8 sztjkvben A I 1. 2. sr. 221.228 hrszám alatt fog
lalt szautóföldbeni 1—6 részére 900 korona az ottani I 
382 sztkvben All sor 97 hrsz 30 ő. i. számú ház i 
udvar és kertbe ni 1—2 részére 800 korona, az ottaui 
66 szljvbeu A 1 2. 3. sor 96 171 hrszámu szántóf >ldek 
l—2 észére 200 korona az itteni 56 sztjkvben A 1 
1 sor 332 hrszámu s-őllőbeni 1—2 /észére 156 korona 
kikiáltási álban elrendelte és pedig ameunvibeu ezen 1 
ingatlauok vetelaia a Nemet András és neje Veres 
Julauua javára bekebelezett lakási szolgálni jog I 
fentartásával is 8000 koroua ősszvételárat elérnek 
úgy a lakház ezen szolgalom terhével lesz áruba 
bocsátva, ha azo bau ezen szolgalmi jog terhe mellett 
az összes ingatlanok vetelara 8CÜ0 koronát nem érne 
el, úgy a nyomban megtartandó njabbi árverésen ezen 
szolgalmi jog terhe uéiküi fog történni az elárverezés.

Ezzel nyilvános bírói úrverés 191- eví Október 10 
napján délelőtti 10 *Sj orakor Kissalló község ha 
zanal lesz megtartva,

Az aivéreim szándékozók tartozuak az ingatlanok 
kikiáltási árának 10°j0*ál készpénzben, vagy az 1881 
évi 3333 számú 1. M. K. 8. §-aban kijelölt óvadek- 
kepes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy 
az 1881. évi LX. t. ez. 170. értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt előieges elhelyezéséről 
kiálli ott szabályszerű elismervény, kiszolgáltál in, mely 
kö’elezettseg alól csak a Vhu. 21. §-ábau megneve
zettek vannak felmentve.

A kikiáltási áruál magasabb ígéret esetében bánat
pénz a Vhu 26, §*anak megfelelően és az ott jelzett 
kö* etkezmények terhe mellett kiegészítendő.

Kelt Léván a kir. járátbiróság mint telekköuyv- 
hatőságnái 1912. évi jul. h' 10. napján. Pogány s. k. 
kir. járás bíró.

A kiadmány hiteléül :

Bányai
kir. tlkvvesetö.

íW" Semmi sem pótolhatja! "W

BEND ALIN 
legjobb foljekonj Uljlueiüst festéket.

Nem pattan le vörösre izot£ kályhákról eem, hanem 
kihűlésük után ismét szép ezüstfényű marad.

Nem robban ===== Használatban rendkívül kiadós. 
Kapható:

Stern Józsefnél, Léván.
■ y’íólo'k: Georg Benda, Lutz-Werke 
bronzfestekgyár, WIEN, Traismauer, N.Oe Prag.

A borfogyasztó közönség
• figyelmébe.

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
— házhoz szállítva. =

Börzsönyi zöld fehér literenként 80 fii 
Balatonmelléki , . 100 „
Neezmelyi Ó vörös „ 110 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Teleforon is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

Eladó ház.
Léván Teleky utcza 10. sz. ház 
melybe Jelenleg évek óta fen Álló 
hentes üzlet van 
szabad kézből eladó. — — —

Bővebbet ott az üzletben.

Harisnyakötést
és mindennemű.

kötö-gép munkát 
elvállal 

NYITRAI NÁNDORNÉ 
Léva, Laszló-utca 13.

Modern ház
a Mángorló utcában (17), 4 szoba 
konyha, fürdő szoba, kamra, pin- 
czer üvegezett folyosó mellék
épületben cselédszoba és mosó 
konyha, parkírozott uavar, gaz
dasági udvar kis zöldséges-kert, 
kút az udvaron, folyo ev november 
hó l-töl bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél 

tudhatók meg.

= Kölcsönkönyvtár ==
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

magyar. német és francia regény

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVAN. 

Előfizetés bármely nap Jtezdhetö.
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Házeladás.
A Vár»di-utca 10 számú 54 □-öl terű 

letíí telkemet és azon épült lakóhá
zamat, 694 Q-öl területű hozzá 

tartozó földemmel mely a ház 
végében áll szabadkézből eladom.

GOLDFINGER ADOLF

Kukorica-szárító
------- eladó -------

1 méter széles 4 méter magas 
és lp méter hosszú.

Bővebbet; Ladányi.utca *7-

„KL OLLA“ 
szakorvosok 
által meg 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évi jót

állás. 
Ára 

tucatonként 
4—, 6.- 

8.— és
10. korona

GUMMr 
különlegesség.

A tudomány mai 
állása szerint 

bebizonyított 
legjobb létező 
Gumml 
óvszer.

Az 
„OLLA" 

200 crvoa 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva 

Kapható az 
ország min- i 

den gyógy- 
szertárácan 
ts jobb dro

gériákba.

Követelje azonban hogy a szállitója Önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint Tép oly jót* feldicsérni' 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 

»OLLA“ £DmiDi£yar Wien. H]437Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KKAPP 1. drogériájában 

s PICE EDE illatseerést-üz!  etében.

Glóbus
ÍFémtiszlitókivonattalj

Tanuló Welib— Kiadó |akás-
. 3 szoba, konyha és mellékhelyi

Stöinor Sándor Bégekkel azonnal kiadó.

órás és ékszerésznél. Lévan. i Lóvá, László.utcza 13.

Pályázati hirdetés.
A_ lévai állami taxiitóképzőirjfőzet ig-aasg-eLtó— 

eága a köztartáeának céljaira szükséges

élelmicikkeknek és tüzelőanyagoknak
az 1913. évben történendő szerződésszerű szállítására ezennel pályázatot hirdet.

I. 1.) Tejre (átlag naponta 30 liter, bánatpénz 100 K)
2. ) 2-es és 8-as lisztből sült kenyérre (60 dkgr-os cipók alakjában ; 

átlag naponta 30 kg; bánatpénz 200 K)
3. ) O-ás lisztből sült 8 dgros zsemlyére (átlag naponta 200 drb; bánat

pénz 200 Kj
4. ) Mészáros és hentesárukra (marhahús I. II., borjúhús I. II., bárány

hús, birkahús, sertéshús, füstölt hús, sonka, füstölt kolbász, friss kolbász, füs
tölt szalonna, hurka disznósajt, párizsi, 1 pár virstli, 1 drb szafaládé, disznó
zsír, máj ; átlag n. 28 kg. ; bánatpénz 500 K)

5. ) Mindennemű fűszeráru cikkekre (liszt [0, 1, 2, 3, 6], rizs, dara, 
tarhonya, makaróni, hüvelyesek, kávé [valódi, pót], cukor [süveg, kocka, por], 
túró, sajt, szalámi, tonka, papriks, só, ecet, mandula, csckoládé, élesztő, mák, 
növényzsir; 100 személyre ; bánatpénz 200 K)

6. ) Tüzelőanyagra (bánatpénz 300 K).
II. A pályázni kívánók kötelesek egykoronás bélyeggel ellátott Írásos aján

latukban feltüntetni: 1. az ajánlattevő nevét, polgári állását és lakhelyét; 
2, minden cikkre vonatkozóan az ajánlati egységárakat (fix árukat) számmal 
és szóval, valamint a havonta esedékes összegből levonandó százalék-kedvez- 
mtnyt; 3. azon nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő a pályázati hirdetésben 
foglalt feltételeket ismeri s magára kötelezőnek elismeri; 4. kötelező nyilatko
zatot, hogy az előirt biztosítékot leteszi, ha ajánlata elfogadtatott.
III. 1. Az ajánlattal együtt az évi szállítás értékének 5%a bánatpénz fejé

ben leteendő az intézet igazgatójánál.
2. Az elfogadott ajánlat tulajdonosa tartozik bánatpénzét 10%-os bizto

sítékra kiegészíteni s a szerződésszerű bélyegilletéket sajátjából fedezni.
3. A szállítás napi rendelés szerint történik átlagosan naponta 100 sze

mélyre számítva, július és aug. hó kivételével.
4. A szabályszerűen szerkesztett, aláirt és lepecsételt zárt ajánlatok 

f évi október hó 10-én déli 12 óráig nyrytandók be az igazgatóságnál, 
ahol a tárgyalás időpontja is megtudható, valamint egyéb felvilágosítás 
is nyerhető.

Később érkező, vagy szabályszerűen ki nem állított ajánlatok figye
lembe nem vehetők.

Léva, 1912. szept. hó 26-án.

Köveskuti Jenő
áll. tanitóképző-intézeti igazgató.I a világ legjobb fémíisztitószére ]

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnöksége alatt álló BÚTORCSARNOK 
és Ixitelszövetlcezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet bgja, 12 éve fenáll 
felhívja a n. é. butorvásárló közönség figyelmét a 

VIII.. József körút 28. (Bérkocsis-u. sarok), valamint 
IV., kér. Ferenciek tere 1. bz. (Királyi bérpalota) 

újonnan átalakított helyiségeiben renpezett

lakásberendezési kiállítás
megtekintésére, raktárunk mely a legnagyobb az országban, a 
legegyszerűbbtől, a legnagyobb kivitelű, művészek ál tol ter

vezett és szakbizottság által felülvizsgált bútorokból áll.

Teljes lakásberendezéseket művészi 
---- tervek szerint készítünk,

minden darab jótállás mellett adatik el.

I

CLIMAX 
nyersolajmoíorok és lohüinobiloK 3-71 HP. j 
Magasnyomású nversolaimolorok’6 .Xl6-g 

lagolosóbb és B 
legmegbízhatóbb B 
Ütemet biztosit B 
Jók. üzemköl B 
seg lóerőnkén B 
1-2 fill. Al án B 
dóén zavartalan B 
Üzem I — Pénr B 
Ugyörl felügye B 
let nélkül I Epy B 
szeri kezeiét ISak B 
azaz gép Izembe* IB 

Költségvetése* és árlapo díjmentesen. |

V

Bachrich és Társa 
betétitársaság motorgyári fióktelepe 

BUDAPEST
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rekedtseg es hurut ellen nincs jobb a 

RETHY-féle pemetefű czukorkánál! 
Vásárlásoknál azonban \igyázzonk és határo
zottan RÉTHY-fé’ét kérjünk, mivel sok haszon
talan utánzata van. Az eredetinek minden 

egyes darabján rajta van a Réthy név.
I doboz ára 60 fillér. Nagy doboz I korona. 

lIlBilenUtt kapható.

Mllilís is tarozás 
valamint lcöltözköd-éselcet 

legfigyelmesebben és jutányos 
árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Léva, Szepesi ü- 22.

legjobb mosószer
Washall Company Wien 

II Kurxbauergasse 5.
Kapható; KNAPP drogériában LÉVA.

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

0

0
0
0

knIpFdávid
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

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

kaucsuk sarok.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve. 
s-= Hazai gyártmányú gépek: ——_;

Világbirü „ RAPID láncxos kutak. ..Alfa Separatoru tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz-iéle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e Bzakba vágó gépek és géprészek.

&OOOOOOOIOOOOOOOO

0
0
0
0

$
0

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

forrásokból beszerzett
fűszer- és gyarmatáruinkat,

Kern Testvérek 
fűszer, csemege és vasnagykereskedése 

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881.
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valamint állandóan friss csemegesajt, 
naponta érkező felvágott és egyéb 
—— csemegeáruinkat. ----
Közvetlen kávéimportunk tülytSll

kávéink
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek!
Legjobb Mauthner féle kerti és 
•••• vetemény magvak!
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz. raffia-háncs, min- 
~ dennemtl festékáru, ~

portland és románcxement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasó es löpor-arnda- 
DISZKOSZORUK 

fa- és érczkoporsók gyári áron!
VARKÖGÉFEK

6 évi j őtállá e ral

Ajánljuk továbbá qjonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

konyhaedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb mii><- 
ségü sajtolt lapát, sczél répavilla és répakiemelő, fejese 
csákány, kapaáru, itírés-/, leszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági. méhészeti, tej- 

I gazdasági, bádogos- és kcmives szerszámok, épü 
I let- és butorvasalások olajozók, kenőszelenczék, gép- 
I szíjak. szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, viz- 
I mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
I kereskedelmi öntvények stb. vascikkekbő).
| Legczéhz<i(íbb többször csavart horg. drótfonat
I kerítés és tüskés huzal raktár.

I Fényképészeti cikkek, kerékpá- 
I rok, pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk spe

cziális árajánlattal. Nagybani vételnél külön ajánlat-

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


