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Gyakori hirdetők és a velünk 
ósszoköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 
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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
A

„BARS“
XXX. évfolyamának I. évnegyedére.

Lapunk mai számával kezdi meg 
harmincadik évfolyamának 
1-ső évnegyedét — Aki ismeri a vi
déki hírlap irodalom nehézségeit és 
szinte lekilzdhetetlennek látszó 
akadályait, igazat fogadni nekünk, 
ha önérzettel tekintünk vissza ed
digi működésűnkre. Tettünk, a 
mennyit tehettünk. Első sorban is 
megyei érdekeink gondozása le
begett szemünk előtt s jeles mun
katársaink ős a nagy közönség 
szives támogatásával ez irányban 
fejtettük ki működésűnket, mind
azonáltal gondosan kerülve annak 
lehetőségét, hogy lapunk magán 
avagy párt-érdek szolgájává fajul 
hasson. Ez alapon ajánljuk lapun
kat továbbra is a nagyérdemű 
közönség szives jó indulatába A 
múltban elért eredmény leend & 
jövő reménye, mely ezután is la
punk változatlan irányát jelenti.

Előfizetési
Egész evre 
Félévre . . 
Negyedévre .

10 kor. — fiil.
5 kor — fill.
2 kor. 50 fiil.

A Bars XXX. évfolyamán.
Harminc esztendő az idők végte

lenében egy porszem, melyből a föld 
rétegei évezredeken keresztül is alig 
tüntetnek fel észrevehető változatokat; 
a népek, a nemzetek élettengerében 
alig egy csöpp viz : mig az élő társa
dalom kultur-fejlesztésének munkájában 
már egy teljes korszakot s az egyén 
cselekvése körében három évtized a 
nemzedékek felváltásának újabb idő
szakát jelenti.

Az 1880. év magasztos Karácsony
ünnepeinek csendes, zajtalan munkája 
hozta létre Barsvármegye első újság
termékét, a Bars-ot. Ifjú hévvel, lelke- 
sü'tséggel ragadtuk meg az ideát egy 
sajtő-organum megteremtésére, mely 
hivatásszerűleg gyűjtője legyen a ne
mes gondolatoknak és irányitója vár
megyénk és városunk társadalmának 
fejlesztésére felbuzduló törekvéseknek.

Az eszme meg valósításához, az 
alapitói és szerkesztői munkák terheinek 
megosztásában nemes odaadással jöttek 
segítségünkre : Konkolyi Sándor, Ordódy 
Lajos és Szovdthy Lajos, mint a lapnak 
társszerkesztői, Mdcsai Lukács és Bo- 
leman Adolf, mint a lap belső munka
társai. Az ő érdemeik elismerésének 
megújítása mellett, a vármegye és Léva 
város hű fiatunk egész sorozatát kellene 
feltüntetnünk, kik a letűnt évtizedek
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alatt, mint munkatársak, sorakoztak 
mellénk.

Munkatársaim önzetlen támogatása 
tette lehetővé, hogy' a Bars — az én 
szerény tehetségem mellett — három 
évtizeden át hétről-bétre hűségesen kö
szönthette mindazokat, kik munkáját 
méltatva, hajlékot nyitottak neki. Ezen 
évsorozatok hosszú láncolatában kifej
tett munkásságunkért, vidéki lapok
nál alig tapasztalhasd kitartásért, bősé
ges elismerést talál tnk lapunk közön
ségének jóindulatú támogatásában,

A három évtized határkövénél, az 
évujuló nap küszöbén megiiletődve 
állunk meg, hogy egy emberöltő kor
nak, 30 esztendőre terjedő munkálko
dásunknak könyveit lezárjuk. Ezen 
könyvek sárguló lapjai tárják fel 

' majdan az utódok előtt vármegyénk és 
) városunk hű történetét. Feltárulnak 

ezen sorokban összes küzdelmeink, a 
közérdek előmozdítását célzó törekvé
seink, e sorok barázdáiban domborod
nak ki vágyaink, reményeink és hitünk 
a jo. i • -

Mi a megnyugvás boldogító öntu
datával tekintünk vissza ezen ifjú 
lelkesedéssel kezdett s tapasztalatokban 
gazdag pályafutásunkra.

Harminc évvel ezelőtt nagyon 
vegyes érzelmekkel, mondhatnék a jövő 
iránt érzett nagymérvű bizonytalan
sággal bocsájtottuk útra, akkor még 
sokkal szerényebb keretben megjelenő 
lapunk első számát. Éreztük a nehéz
ségeket, amelyekkel nekünk — kizá
rólag a közérdek szolgálatába szegődött 
vállalatnak — küzdenünk kell. Örörn- 
teljí-s meglepetés nem ért bennünket, 
fel kellett venni a küzdelmet a lapnak 
már zsenge korában s a buzgóság és 
kitartás minden erejét harcba kellett 
vinnünk, hogy a sajtó fegyverét, a 
tollat kezeinkben kötelességgel forgat
hassuk,

Minden irányban megőriztük füg
getlenségünket ; senkivel, sem osztállyal, 
sem felekezetiéi, sem hivatalos és magán 
egyénekkel szemben soha lekötelezettek 
lenni nem akartunk.

Pedig előttünk is feltárult a köny- 
nyebb boldogulás lajtorjája, a tapasz
talat bennünket is kioktatott, hogy 
könnyebb lenne a stréberség létráján 
felkapaszkodni, mint a vármegyei és 
politikai ellenzék meredek, fárasztó ös
vényét taposni.

Mennyivel kényelmesebb lett volna 
a fel feltűnő nap sugarainak fényében, 
melegében fürödni ! Csakhogy ezt téve, 
szem elől tévesztettük volna a hirlap- 
irds valódi feladatát, a közérdek ápolá
sát; akkor arcul csapva önérzetünket, 
mint a hatalom konc in élősködők

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

A LAP KIADÓJA; NYITRAI és TÁRSA

elvesztettük volna a harminc éves 
küzdelem pályabérét: polgártársainknak 
bizalmát és becsülését, amelyet mi a 
világ és a hatalom minden fényénél 
többre becsülünk.

Barsvármegye és főként Léva 
város közönsége jóakarattal, bizalommal 
kisérte működésünket, s igy meggyő
ződött arról, hogy lelkiismerettel, éber 
figyelemmel munkáltuk a társadalmi 
jólét és kultúra mezejét.

Valódi szabadelvtíséggel töreked
tünk a társadalmi és felekezeti béke 
fenntartására, felebaráti kötelmeket, 
szeretetet, egyetértést és összetartást 
hirdetve, iparkodtunk városunk és vár
megyénk igaz érdekeit szolgálni, boldo
gulásának útját egyengetni, a hatalom 
túlkapásait, egyesek ferdeségeit nyese 
getni.

Küzdelmünknek három évtizedes 
folyamán, hogy valóban eredményeket 
értünk el, azt senki sem vonja kétségbe. 
Kivettük mi a részünket a megyei 
közélet küzdelmeiben is ; követtük ki- 
tarE'ssa! garami érdekeltség harci 
lobogóját, mig végül azt, az önzetlen, 
nemes bajvívók a törvényhatóságnak 
nagyfontosságú határozatában diadalra 
nem juttatták. Léva város közintéz
ményeinek egész sorozata tanúskodik 
arról, hogy kicsiny', szerény társadal
munk egy emberöltő alatt évszázados 
mulasztásokat pótolt az emberbaráti 
és közművelődés terén létesített újabb 
alkotásaiban.

*
» «

De küzdelmeink eredményében 
ne keressük mi most az érdemeket, 
hanem keressük, kutatjuk a levonható 
tanulságot, melyet örök zálogul óhajtunk 
átnyújtania szerkesztőségben utódainknak.

S ez nem egyéb, mint a társada
lom alkotó elemeinek szerencsés egybe
gyűjtése.

Ez volt a mi erőforrásunk, mely
nek segítségével eszméink megtermé
kenyültek s társadalmi tényezőink 
segítségével kivitelüket biztosíthattuk.

Ez a mi alaptörvényünk, melynek 
megtartására utódainkat kötelezzük !

Hang és osztálykülönbség nélkül 
leendő tömör egyesülésre van szüksége 
e város közönségének, hogy az eléje 
táruló terhes feladatokat megoldhassa ; 
egyetértésre, hogy bölcs alkotásai által 
a felelősség súlyát elviselhesse.

Kicsiny, szerény társadalmunk 
ezentúl is csak úgy képes a fejlődés 
terén megmaradni, ha hivatásának ma
gaslatán kitartással építi tovább a 
magyar nemzeti kultúra védműveit, 
erős magyar sovinizmusát a testvéri 
szeretet gyöngédségével igyekszik át
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plántálni idegen nyelvű polgártársaink 
lelkületűbe.

* ♦♦
Harminc esztendő alatt a lelke

sedő ifjú fáradt, öreg emberrí válik. 
Fiatal, pezsgő életerőre van szükség, 
hogy az elénk táruló folyton terhesebb 
társadalmi feladatok megoldását a sajtó 
nemes fegyverzetével irányítsuk.

Ezt a munkát, mely a társadalmi 
tényezők legkényesebb közmunkája, kell, 
hogy az arra hivatottak kézröl-kézre 
vegyék át anélkül, hogy a generá 
ciók felváltásában visszaesés kelet
kezzék.

Három évtized alatt öntudatosan, 
lépésröl-lépésre, féltékeny gonddá1, kö
rültekintő számítással teljesitettük hir- 
lapirói kötelességünket; Léva város 
érdekében kifejteit munkánkat, harminc 
esztendő alatt ezer gonddal felépített 
müveinket, bástyáinkat csak hivatott 
vezérre bizhatjuk ; olyan egyénre, ki
nek agya a mi ideáinktól gazdag s 
szive, lelke érettünk dobog, velünk érez.

Pár év előtt már kifejezésre jut
tattuk ez irányban óhajtásunkat.

Ez év folyamán munkatársaim 
körében pedig alkottam egy szerkesz
tőbizottságot, hogy ezek segítségével 
lapunk fennállását biztositsam s a szer
kesztéssel járó gondot és felelősséget 
könnyebben viselhessem.

A szerkesztőbizottság tehát örö
künkbe lépett és máris megállapodott 
abban, hogy a felelősség terhének át
ruházása iránt a Bars XXX. évfolya
mán intéskedni fog.

Ezzel nem fogok búcsút venni 
lapom nagyrabecsült közönségétől, ba
rátaimtól, munkatársaimtól. Megmara
dok a szerkesztőség letétele után is a 
lap kötelékében s évtizedekre terjedő 

tapasztalataimmal továbbra is a szer
kesztő-bizottság rendelkezésére állok.

Azon reményben, hogy a B*rs 
szerkesztőségében majdan beállott vál- 

I tozás, az erőforrások újabb gyarapodá
sát jelenti; szivünk mélyéből kívánunk 
munkatársainknak, barátainknak és 
nagyrabecsült olvasóinknak szerencsés 
jövőt, boldog újévet!

Holló Sándor

Szenzáció.
(Cajus.)

Az estéli vonat érkezése után utca- 
hosszat hangzik a „szenzáció 1“ A közönség 
nevet rajta.

Pedig annak a nyomorult rikkancsnak 
a kiáltása nem is olyan nevetséges. Szomorú 
dolog az, mert jellemzi korunk Ízlését.

A mai kor emberének szenzáció kel). 
Valamikor „a haza minden előtt11 volt a 
jelszó, most: „a szenzáció, a botrány a fő 1“ 

Korunk közönsége azt várja, azt lesi, 
az után rajong. Ami nem botrány, az nem 
érdekes, az nem kell. S a közetika és kö.- 
esztetika e hanyatlásának okát megtaláljuk 
a hírlapirodalom egy részében.

Ahelyett, hogy az Ízlés nemesítésén 
fáradozna, sajtónk egy része tervszerűen 
űzi az iziés rontását, mert jövedelme van 
belőle. Igaza van a Budapesti Hírlapnak, 
hogy a legkelendőbb újság többe nem az 
lesz, amely legbecsületesebben szolgája az 
igazságot, hanem az, amelyik a legtöbb 
botrányt tudja csinálni.

Botrány, szenzációs botrány és botrá
nyos szenzáció, az kell a tömegnek, de sok, 
a ti'm.gen kivűl állónak is. Olcsó eszköz az 
a politikában is.

Ha nem süthetjük politikai ellenfelünkre, 
hogy hazaáruló, hát ráfogjuk, hogy nem 
tiszta a keze, hogy_m^;ánérdekből, komisz 
meggazdagodási vágyból cselekszik a haza 
érdeke ellen.

S a sajtó egy része e nemtelen törek
véseket készséggel támogatja. Pedig nem 
gondolja meg, hogy a hatalmával való ily- 

féle visszaélés önmérgezés, mely majdan 
talán még a szabadságát is veszélyeztetheti.

Szenzáció 1 csak szenzáció I
Lehet-e szenzációsabb valami, mint 

azok a vádak a magyar miniszterek e’len, 
melyeket a Népszava hozott ?

És — eltekintve e vádak tartalmától — 
lebet-e azonban botrányosabb valami, mint 
hogy e vádakat magyarországi lap egy 
osztrák újság nyomán közli, mégpedig közli 
csupán azért, mert azok —- csak vádak, 
anélkü', hogy a közlő lap tudná, alaposak-e 
vagy nem ?

A szociáldemokrata magyar lapnak ka
póra jött a dolog és ime egy másik magyar 
— krajcáros — lap szerkesztője pedig már 
külön brosürában terjeszti az ocsmány 
vádakat.

Vádakat bizonyitékok nélkül 1 Vádakat, 
melyekkel oly államferfiukat is meghurcol
nak, akiknek tisztességet, hazafi >agát még 
a legádázabb furor politikus sem merte 
kétségbe vonni.

Deák Ferencnek az 1832-iki ország
gyűlésén azt mondták a szemébe, hogy a 
Duna jobb partján tervezett vasúttal csak 
a saját zsebere dolgozott, Kossuth Lajosnak 
pedig azt hányták a szemére, hogy ellopta 
az ország pénzét. És sem Deák Ferencnek, 
sem Kossuth Lajosnak nem volt szükségé 
sem bajvivásra, sem törvényszékre. Miért 
nem ? Azért nem, mert abban a korban 
több tisztességerzetük volt az embereknek, 
mely nem engedte, hogy az a szenny, melybe 
valami hitvány érdek a tisztességek emuert 
mártani akart*, erre rátapadjon ; azért uem, 
mert abban az időben meg az a jelszó jarta : 
a haza minden előtt I

Ma meg Andrássy Gyulát, Apponyi Al
bertét stb. is aszal vádolja egy obsaurus alak, 
hogy a haza zsírján akartak meghízni. És And
rássy Gyula stb. megindítják a sajiópört. 
Miért ? Azért, mert a m.i kor szívesen ád 

Mitek annak, aki az ö botrány vágyat kielé
gíteni képes ; azért a mai kort valami tisz- 
tességellenes szellem metelyezte meg, mely 
irigyen nézi a mások tisztességét; mert az 
a mások tisztessége nem kvadral a cirku- 
lusaival; mert ma az a jelszó járja: a szen
záció, a botrány a fő I

A Bars 1908-iki évfolyamában a Lat- 
kóczy-esat kapcsán „A. közerkölcs védelme11

TÁRCA.
Mese a túlvilágról.

Irta : Keratk J/ínoi.
Mégy jóbarit malat. A aeue egy darabig ixol, a fnlk 

dalolnak.

XjMazló : 
Úgy-úgy fiuk, mulassatok, 
E rongyos élet úgy se sok. 
Holtomiglan és holtodiglan, 
Bizony tovább már semmi sincs. 
Amit a sirnak szája elnyelt, 
Nem adja vissza semmi kincs, 
Nohát fiuk, a nóta szóljon, 
A bor meg folyjon s a bu szálljon I 
Igyunk fiuk, az óra fut . . . 
De boldog, aki hinni tud.

De én, — de én már hinni sem tudok, 
Mint sebzett vad, magam elöl futok. 
Bele tekintek a azivembe 
S a látománytól borzadok ... 
Kifosztva, mint egy puszta templom, 
Leroskadt oltár, tört padok, 
A nagy oltárkép lenn a sárban ... 
A régi szentélyt keresem, 
S im egy kifosztott, puszta templom 
Mered reám sötéten, remesen.

Mit néztek úgy ? Bolond beszéd I 
Gondoljátok : elvezzté az eszét. 
Halgassatok ... Ez a történet, 
Amint most itten elbeszélem, 
Beillenék talán mesének, 
De a sors végig játszotta vélem. 
És semmi nincseu hátra más,

Mint az utolsó felvonás.
De már a sorsra nem bizom, 
Magam végzem be azt bizony. 
Nem voltam mindig ez a bús fiú. 
Vidám, jó pajtás és egy kicsit biú. 
Almok tündére volt velem : 
Ifjúság s édes szerelem.
Szerettem egy kis, barna lányt, 
A drága, édes, szép Jolánt.
Szeretett ö is, ah nagyon, 
Azt én csak ki sem mondhatom.
Lelkünkre égi béke szállott, 
Együtt szőttünk sok édes álmot: 
Nyájas tűzhelyről á'modozva, 
Együtt élünk majd jóban, rosszban, 
Mig elménk a jövőt színezte, 
Ajkam ajkán a mézet szedte. 
Oh kedves, bájos, édes gyermek, 
Akit egy szent sem érdemelt meg. 
Mintha előre tudta volna, 
A keblemre ráborulva 
Hányszor beszélte busán, szelíden : 
— Boldog vagyok, mégis az a hi'em, 
Hogy a szerelmünk sem több mint egy 

[álom, 
Mint egy harmatcsepp piros rózsaszálon, 
Ne esküdözzél, hogy szeretsz halálig, 
A sejtelem hamar valóra válik, 
A könnyem akaratlanul ki is perdül: 
El fogsz szakadni a szivemről.
Boldog vagyok nagyon, hogy szinte 

[félek, 
De hogyha elhagysz, csak addig élek.

Ki hitte volna ? Én, én soha nem 1

Pedig megtörtént, Istenem. 
Egy más városba áthelyeztek ...
Az volt a tervem, fészket rakni kezdek, 
Oda viszem majd, ott lesz tüsheiyem, 
S ott él majd boldogul velem. 
Szeretni fogjuk egymást mindörökké, 
E bucsuzánk... S nem láttam soha többé, 
Naponta Írtam s nap nap válaszolt, 
Minden sorából nagy szerelme szólt, 
Majd ritkább, s ritkább lett a levelem, 
S egy nap végkép elmaradt hirtelen.

Hozzám is eljött a kísértő, 
Helyette mást, egy gazdagot ígért ö. 
Szivem megejlé a kincs, a pompa, fény. 
Egy más leánnyal válték jegyet én. 
Nem is tudom, hogy történt ez velem: 
Szivemben most is ég a szerelem. 
Bár bocsánat nincs arra, amit tettem. 
MáBt, esküszöm, sohasem szerettem 1

Pár napra rá megjött a vád, 
Jolánka meghalt... Megölte magát. 
Vi'ág legszebb rózsája porba hullt. 
És én meg éltem 1 Oh én nyomorult I 
Rohantam ön kétség s remény között 
Mint sebzett vad, kit falka ü dözött. 
Lelkem megborzadt, ahogy benyitottam, 
Majd hogy a puszta földre rogytam.

És amit láttam szivemig nyilait : 
Nyolc gyergyaszálat és a ravatalt, 
Ét rajta ő, a kedves, tiszta, szende 
Örö ös álmait pihente.
Fehér menyasszony, koszorú fején,
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címén kifejtett reflexióimmal azt hiszem, 
nem jöttem ellentétbe, midőn azt a szen
zációs, de céltudatos brosúrát szennyes 
dolognak kvalifikálom.

Soha sem nem sütkéreztem a politika 
fényében, sem nem büsöitem az árnyékéban. 
Nem pártszeliem a eugailmazóm. De magyar 
Önérzetemet bántja, hogy van, aki magyar
nak vallja magát és mint az a bizonyos 
madár, nem becsüli meg a saját fészkét sem.

lla történt becstelenség, ha visszaélt 
valaki a nemzet és sirálya bizalmával és 
magas állását aljas, önző célok elérésére 
használta fel, ám lakoljon érte a haza, a 
neu-zet, a világ színe előtt. De am g a 
vádló nem állhat elő bizonyítékkal, mely 
fényesebb a napnál, addig gondolta meg, 
hogy a nemzet becsületét nem szabad anuaa 
kiváló fiaiban saiba rántania meg akkor 
Bem, ha az vaian.ely politikai célnak hasz
nára válhatna. A nemzet becsülete fölötte 
á>l a politikai partok önérdekének.

Annak a krajcáros lapnak a szerkesz
tője jó gseftet csinálhatott a brosúrájával, 
sok vásott lelket egy időre felvillanyozhatott 
a botrány, soknak kárörömet elégíthette ki a 
botrányos szenzáció, de a legtöbb hasznot 
mégis csak ellenségeink húzzak belőle — 
odaát Ausztriában, mert azoknak kapóra 
jön az, ha a magyar maga rántja sárba a 
maga nagy embereit.

Különfélék.
Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy 

postahivataluknál az előfizetés 
megújítása iránt szíveskedjenek 
intézkedni, hogy a lap küldése 
iennakadast ne szenvedjen
— Városi közgyűlés. Városunk kép- 

viselőtestuiete december hó 30.-án tartorta 
meg évnegyedes rendes közgyü eset. Az 
elnöklő polgármester jelentéseinek során a 
kepviseiötestüie; e.hunyt virnis tagját, Markly 
Jánost, parentáita el, kinek belyeoe Prizner 
Gyuia dr., legiöub adóifizetö, h.vatik be a 
folyó evben. Mivel az 1910. évi költségvetés 
meg el nem kés.ült, annak beterjesztéséig 
felhatalmazás a.apjau a múlt évi költségve
tés kereteben lesznek a kiutalások esaaöz- 

lendök. A kegyestanitórend lévai házának 
tulajdonát képező rétnek megvétele tár
gyában folytatott tárgyalások nem vezettek 
eredményre, mivel a tárgyalással megbízott 
polgármester s a közgyűlés a felajánlott 
eladási árat — 4800 korona kát. boldankint 
— túlmagasnak találta. Az állam által vá
rosunknak adott 5000 korona segélyből 
egyes tisztviselőé fizetősének kiegészítésére 
2730 korona fordittatik, a fennmaradó 2270 
koronát kitevő összegből pedig két rendőri 
állás szerveztetik, s az ezután is fennmaradó 
870 koronából egy öntöző-kocsi lesz beszer
zendő. A nyert államsegély u. i. elsősorban 
a tisztviselők fizetésének kiegészítésére, 
másodsorban közbiztonsági és közegészség
ügyi célokra volt a belügyminiszter rende
leté értelmében torditanuó. Hosszabb vita 
induit meg a városi tűzoltóság szervezése 
tárgyábau s a polgármester által készitetr 
szabályrendelet-tervezet felett, mely a kö
telező tűzoltóság intézményét óhajtja behozni 
a ezzel szemben Csekey Vilmos, városi fő
ügyész indítványa felett, aki fiatalos tűzzel, 
lelkes buzgalommal az önkéntes szervezet 
mellett foglalt áliáit. Bemutatta egyúttal 
az eddigi buzgólkodúsának eredményét ké
pező gyűjtőivel is, mely szerinte elegendő 
reményt nyújt arra nézve, hogy a kisebb 
köitséggel juró önkéntes tűzoltóság a tűz
biztonsági szempontot kielégítő módon lesz 
megvalósítható. A közgyűlés e fontos ügyet 
a pénzügyi szakosztály elé utalja, mely a 
főügyész úr által két hónap alatt benyúj
tandó elaboratum birtokában végleges ja
vaslatot terjeszt majd a közgyűlés elé. A 
városfejlesztésnek mindinkább szaporodó 
anyagi terhei arra sarkalják városunk veze
tőséget, hogy oly bevete.i források után 
kutasson, melyek egyrészt a városfejlesztést 
lehetővé, — másrészt az amúgy is magas 
községi pótadónak felemelését elkerü belőve 
lennek. Ilyennek gondolja a polgármester a 
városi takarékpénztár intézményét. Indítvá
nyára a közgyűlés készséggel megadta a 
felhatalmazást a szükséges előmunkálatok 
megtetelere s a helybeli takarékpénztárak
kal megejtendő eiö'oges tárgyalások meg
tartására. Az ag. ev. hitközség által temet
kezési célokra kért földterületet a képvi
selőtestület uévszerint való szavazással 
egyhangúlag bocsátotta a hitközség rendel
kezésére. Tudomásul vette a városi szálloda 

felépítésére vonatkozó vállalati szerződések 
jóváhagyásáról szóló törvényhatósági hatá
rozatot s felhatalmazta a polgármestert a 
további teendők megtételére. Egyhangúlag 
hozott határozatával elrendelte a Mángorló
utca megnyitását, az e célra szükséges te
rületeknek részint vétel, részint kisajátítás 
utján való megszerzését. A régóta vajúdó 
ügy eazel a határozattal a megoldás stá
diumába jutott s most már csak a végre
hajtásával megbízott közegek ügybuzgósá- 
gán s jóakaratán múlik, hogy az utca, mint 
ilyen, minél előbb használható legyen. El
határoztatott a volt városi mértékhitelesítő 
hivatal helyiségeinek 1910. május hó 1-től 
leendő bérbeadása. Elfogadta a közgyűlés a 
husvizsgálati szabályrendeletet. Nem ismerte 
el Gyuris András, Hirschlcr Samu és Hutai 
István, volt lévai lakosok illetékességét. 
Eifogadta s 189 kézi, 301 igás napszámmal, 
4608 korona értékben megállapította az 
1910. cvre szóló közmunkák költségelő
irányzatát. Bukta József kérvénye folytán 
a Ciepregi-kut nevű dűlőben épült házsort 
Csepregi-utcának nevezte el s a házszámo
zást elrendelte. Tudomásul vette a Hazai 
villám, r. t. által indított perben hozott 
elsőfokú ítélet ellen beadott felebbezésröl 
szóló bejelentést; szintúgy az 1907. évi 
gyámpénztári és a Jaitelesz J. Zsigmond
iéin alapítvány 1901—1908. évi zárszáma
dások jóváhagyását kimondó miniszteri 
határozatokat. Végül elrendelte a közgyűlés 
az 1909. évi junius—szeptember havi ne
gyedben előfordult állami adóváltozások 
folytán keletkezett községi pótadóváltozá
sok megfelelő kiigazitasát s bejegyzését.

— A vármegyei képviaelöválasz- 
tók száma. A varmegye három választó
kerületében a végleges névjegyzék szerint 
a választók száma a következőleg alakul : 
Az aranyosmaróti választókerületben 4009, 
a lévaiban 4764 és az újbányáiban 3401 
i álasztópolgárt vettek fel az 1910. évre a 
lisztába.

— Alakuló közgyűlés. A Nyitrai 
és Tarsa Irodalmi ez Nyomdai Kzazvény- 
társuiat 1909. dec. 28.-án tartotta alakuló 
közgyülését. Az alapítók nevében Kmoskó 
Béla dr. felhívta a részvényjegyzőket, hogy 
közgyűlési elnököt, jegyzőt és jegyzökönyv- 
hitelesitöt válaszon. A részvényesek elnökké 
Báthy Lászlót, jegyzővé Bzüassy Dezsőt,

Amit még akkor vettem néki én. 
Keze imára szépen összetéve, 
Mint a tündérmesében Hófehérke

Ér mintha most is hallanám 
Koporsójának bús szegezéset .. . 
Fülembe cseng a bús harangszó, 
Dübörög a nehéz göröngyök 
Eltompuló zuhogása, 
Amint a komor kapások 
Hántolják frissen az uj sirt.
S a nép már rég elszéledt valamennyi, 
De én csak álltam, nem tudtam hová 

[menni.
Úgy vittek el, sok lázas éjjelen 
Kiáitozám : Jolán, maradj velem. 
Párnám szélét csókoltam fuldokolva, 
Mintha csak az ö kis keze lett volna. 
Azt hitték, meghalok, de nem — 
Meggyógyulok, de a sob itt ég szivemen.

Keresztemet porig alázva
Azóta hordom békén, égve lázba. 
Megtisztul-e én bűnös lelkem, 
Ha bűnömet levezekeltem ?
Én oithatatlan nagy szerelmem 
Megőrjít, mégis kell viselnem.

Örökké látom hófehér alakját, 
Örökké hallom aéma ajkát.
Bár nem hiszem, hogy visszajárnak 
A temetőbe nyugvó siri árnyak, 
Úgy rémük, mintha minden éjjelen 
Fehér, szelíd alakja mcgjelen. 
Mindhasztalan hnnyotn le két szemem: 

let tép, itt szaggat a vád szivemen. 
Egy szól se szól, csak néz merőn, 
Megborzad attól csontom és velőm. 
Úgy éget ez a néma vád, hiszen 
Nem tudok ellene védekezni sem.
Csak amikor felébredek, 
Érzem, hogy a szivem nagyon beteg.

(Jolán hosszú fehér fátyolban, fején koszorú.)

Ott, ott... látjátok, hogy nem álom. 
Bár merre nézzek, újra látom...

(Többiek intenek hogy nem látják.')

Tolán-lca :

Nem nyíl ajkam panaszra többé, 
Engem a sírnak éje föd bé.
A földi harc itt véget ért,
Mert boldog az, ki mennybe tért. 
Jó voltál hozzám, mig szerettél, 
Hogy gyönge let'él, elfeledtél, 
Nem rovom bűéül lel neked, 
A kincs megejtő lelkedet, 
Az én szivembe nincsen semmi vád, 
Szeretlek s nem tudok haragudni rád.

Amit szenvedett a lelkem érted, 
Tudom, hogy fájni fog, ha megérted. 
Ahogy lelkem elhagyta gyönge testem, 
Magasba szállva a mennyet kerestem, 
De a mennyég előttem zárva volt, 
A telkemen ott égett egy kicsinyke folt. 
A vér, mely pisztolyom nyomán ki- 

[serkedt.
A lelkemen is egy parányi foltot ejtett.

Oh mennyit sírtam, haj mennyit zo-
[kogtam, 

Mig könnyeimmel hófehérre mostam. 
Éjfél táján, ha óra kondult, 
Hányszor szálltam ki bús sirombul. 
Kicsiny szobádban lázas éjszakán, 
Mikor borzasztott a hideg magány, 
Észrevétlen felkerestelek, 
Vígasztalául vergődő lelkedet.

Ott ültem én az ágyad szélén, 
S éjféli órát eibeszélvéu 
Hányszor meséltem én tenéked 
A mennyországról szép regéket. 
Aztán te reggel azt találod, 
Hogy milyen édes volt az álmod. 
Nem is sejtetted azt talán ; 
Én jártam ott az éjszakán. 
De hogyha nézted a kezed fejét, 
A könnyeimtől úgy megérezéd, 
Megmondta az a kis csepp ottan, 
Én voltam itt, én hullajtottam.

De most már újra hófehér a telkem: 
Sok könnyem árán a mennyre teltem. 
És én tudom, ki annyit sirtam, 
A szerelmem nem múlik el a sirban, 
A szeretem örök, miként az Isten, 
A nagy vi ág semmi, a szeretem minden. 
Szeretlek most is, bár szivem se dobban, 
Szeretlek, mint a földön . . . százszorta 

[jobban.
Az Ur Isten a sok könnyemért a vétked, 
Tudom, hogy megbocsátja néked, 
Oh jer vetem I No légy itt árván,
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hitelesítőkké Bándy Endrét és 'Iokody Ist
vánt választották meg. A közgyűlés meg
állapított* *,  hogy az alaptőke kellő 
éa befizetés által biztosíttatott s az alá>rók 
összehívása idejekorán megtörtént. A tár
sasági alapssabályokat Szilassy Dezső pont- 
ról-pontra felolvasta, * közgyűlés pedig 
kellő megvitatás és módosítás után elfogadta. 
Elnök felhívására a közgyűlés a réBzvény- 
társulat megalakulását határozatilag kimon
dotta. Aa alapítók bejelentették, hogy a 
„Tervezet® értelmében az igazgatósági 
teendőket 3 évre az alapítók gyakorolják. 
Eszerint az igazgatóság tagjai : Bándy Endre, 
Báthy László, Belesik László, Bódogh Lajos. 
Borcsányt Béla, Faragó Sámuel, Frommer 
Ignác dr., Gyapay Ede dr., Huberth Vilmos, 
Karafiáth Mánus dr., Kergék János dr., 
Kmoskó Béla dr., Leidenfrost Tódor. öled- 
teetky Sándor, Ordódy Endre, Schubert Pál, 
lóth Sándor dr., Weitt Benő. Az igazga
tóság 10 nél kevesebb és 18-nál több tag
ból nem állhat. Mindenegyesnek ö részvényt 
kall a részvénytársulatnál letétbe helyezni. 
▲ felügyelő-bizottság tagjaivá egy évre 
Stilasty Dessöt, Ortmann Fidélt és Fodor 
Adolfot választotta meg a közgyűlés. Egyen- 
kint 2—2 részvényt kell letétbe helyezniük. 
Aa alapitóköltségek elszámolását illetőleg 
a köagyülés aat határozta, hogy az elszá
molás a részvények kibocsátása után ejtendő 
meg. Intézkedett a közgyűlés még a cég
bejegyzésről. A részvények értékének a 
befiaetéae 1910. április 15.-ig eszközlendö. 
Befizethető havi 10 koronás részletekben is ; 
de ea esetben aa ápr. 15. után befolyó 
öseaegre 5%-os kamatot számit a részvény
társulat. Julius 1-ig a részvények teljes ér
téke okvetlenül befizetendő.

Megalakult a R. T. igazgatósága is de
cember hó 31.-én tartott ülésben akként, 
hogy aa igazgatóság elnökévé Medveczky 
Sándort, helyettes-elnökké Faragó Sámuelt, 
ügyvezető igazgatóvá Schubert Pált, jegy
zővé Gyapay Ede drt., választották meg. A 
részvénytársuiat már január elsején átvette 
aa ügykezelést s a vagyon leltározással az 
ügyvezető igazgató mellett dr. Kersék János 
és dr. lóth Sándor igazg. tagok bizattak 
meg.

— Karácsonyi estély. A lévai iparos
kör nagy közönség érdeklődése mellett tar
tott*  meg karácsony második ünnepén szo-

kásos karácsonyi estélyét. A körholyi.ég 
szorongásig megtelt. De * nagy érdeklődést 
meg is érdemelte a kör rendező bizottsága, 
mert oly műsorral lepte meg * közönséget 
amilyet ritkán lehet hallani. Az estélyt 
Pazár Zoltán tanitóképzöintézeti tanév
nyitotta meg Olaszorstági tanulmányújáról 
Írott felolvasásával. A jeles fesiötauar nem 
csak az ecsettel, de a tollal is remekül fest. 
Színes, eleven útirajzát nagy élvezettel 
hallgattáa és több helyen zajosan megtap
solták. Ezután Ördögh Gyula kép.

Majd Csuvara József kép. növ.

elöld itt éneket elismeréssel

Orr című vig monológot adta elő jóízű hu
morral. Majd Csuvara József kép. növ. 
énekelt vonós kíséret mellett két szép 
müdalt. A tiszta csengő hangú, meleg ér

fogadta a közönség. Ezután Dvorák Dezső 
és Korpás Böske adtak elő nagyhatassal, 
dr. Kersék Jánosnak lapunk mai tárcaro
vatában közlött „Mese a túlvilágról® című 
drámai jelenetét. Dvorák Dezső baritonja 
igen alkalmas az érzelmek különböző foko
zatainak kifejezésére s ez alkalommal a 
könnyekig megindította a hallgatóságot. 
Korpás Böske pedig mint kész művésznő 
mutatkozott be, szinte játszott a közönség 
érzelmeinek húrjain. A hatást fokozta a négy 
mulató pajtás éneke és a diskrét zenekiséret. 
A szerzőt is szívélyesen ünnepelték. Erre 
Kacséra József, a kör jegyzője, lépett az 
emelvényre s aa ö ismert szép hangján 
cigánykiséret mellett énekelt több szép 
magyar nótát, melyeket a zajos tapsolásra 
meg is kellett toldania. Páratlanul kedvesen, 
jóízű humorral adta elő ezután Szalay Pál 
a Fogadás című cigányjeíenetet. A aözönség 
viharos tapssal jutalmazta meg a szerzett 
élvezetért. Végül Agárdy Zsigmond és Ja- 
novics Mariska adtak elő egy remek szép 
páros jelenetet Oh az a kör címen. A zsör
tölődő házaspárt oly ügyesen s annyi humor
ral utánozták, hogy csakugyan megérdemel
ték azt az elismerést, amellyel a közönség 
őket fogadta. A műsort tréfás tombola 
fejezte be. Ezután a közönség az asztalok 
mellé telepedve nézte a fiatalság táncát. A 
mulatságnak csak a bekukkant hajnal ve
tett véget, de voltak akik, másnap is tyuk- 
veröt tartottak.

— A perbete—nagysallói vasút 
közigazgatási bejárása f. hó 21-en volt. Ko- 
máromvármegye kösigazgatasi bizottsága 

elhatározta, hogy megkeresi * 
káptalsnt, hogy mint a vidék legnagyobb 
birtokosa, a v-sut ügyét támogassa.

_  Xparostanoncok munka.kt.4Ul- 
táaa. Városunk iparostanonciskolája 1910. 
április hónapjában éri el fennállásának 25 ík 
évét. Az iskola felügyelő-bizottsága — mint 
értesülünk — elhatározta, bogy az iskola 
negyedszázados évfordulóját első Borban is 
-zzal fogja megünnepelni, hogy * tanév 
végén a tanoncok munkáiból nagyobb keretű 
kiállítást rendes, amelyre a városi képvi
selőtestület aa iskolának a folyó tanévre 
megszavazott költségvetésébe 100 koronát 
vett fel. A kiállítás biztosítása és sikeres 
megoldása céljából a tanítótestület tagjai 
a napokban személyesen keresik fel váro
sunknak tanoucokat tartó iparosait, akiket 
arra kérnek, hogy tanoncaiknak a kiállítás
ban való részvételét a kiállítandó munkához 
szükséges anyagnak felajánlása mellett Út
mutatásaikkal is segítsék. A bizottság pedig 
__hogy a kiállítássá' jaró tetemes költsé
geket megszerezhesse es a szegényebb ta
nulókat anyaggal is elláthassa — kérvé
nyekkel járu t a városban levő pénzintéze
tekhez, köröshöz, egyesületekhez s biztosító 
társulatokhoz, hogy szives adományaikkal 
tegyék lehetővé a szép eszme megvalósítá
sát. Hisszük, hogy a felügyelő-bizottságnak 
éa a tanítótestületnek * kiállítás ügyében 
kifejtendő buzgalmát — az iparosok érdek
lődésével » az illetékes tényezők támogatá
sával a legszebb eredmény fogja jutalmazni 
s a kiállítás nemcsak az 1880.-as és 1890 es 
években tartett kiállításodhoz, hanem az 
iskolának 25 éves fennállásához is méltóan 
fogja bemutatni, hogy Léva város ipara 
minden téren és minden tekintetben a kor 
színvonalán áll.

— Eljegyzések. Heyer Béla csejköi 
tanító eljegyezte u|ev napjan Berek*  ján 
Dobis Irént, Nyitray János bereaalja kan- 
tortanitó kedves rokonát.

Ifj. dr. Dereáno litván budapesti kir. 
pénzügyi segédtitkar, dr, Direáno István 
miniszteri tanácsos, kir. kincstári aligazgató 
és neje, liptószentandrási Andreáuszky 
Etelka fii, karácsony ünnepen eljegyezte 
enyerei es CBebi Pogány Valikat, eoyerei és 
csebi Pogány Vazul m. kir. szöiősaeti és 
borászati felügyelő s neje, nagysomkuti 
Buda Irén leányát, Pozsonyban.

A megváltást hiába várván. 
Elviszlek én, el... messze, messze, 
Ahol ragyog * csillagoknak ezre; 
Ahol az Urnák trónja mellett 
Megismered aa örök, hű szerelmet. 
Hol bánat és gyász nem terem ... 
Elviszlek én . .. oh jer velem.

(Lassan kifele indul, majd eltűnik,)

Látjátok ő hiv, várj ... megyek, megyek. 
(Egyik fiú ) Szegény fiú, nagyon, na

gyon beteg.

B. u. é k.
Uj esztendő első napján ez * négy betű 

tartja izgalomban * kedélyeket. S vala
hányszor bevégzödik egy tour a föld és 
nap keringöjében, mindannyiszor felhangzik 
aa ajkakon B. u. é. k. I S minthogy ez a 
pár betű az üdvözlő részéről igazán kevés 
áldozatba kerül, (annál többe az üdvözlői
teknek 1) nem szabad csodálkoznunk azon, 
hogy lépten-nyomon megrohannak a járó
kelők jókívánságaikkal, sőt a lakásunkba 
is utánunk törnek, hogy elárasszanak ben
nünket szivük őszinte vallomásaival.

A*  embert az ágyból jó reggelt helyett 
boldog újévet kívánókkal ugrasztják ki, s 
nagyon okosan teszi az ember, ha külön 
apró pénzzel teli tárcárói gondoskodik, me
lyet állandóan készenlétben kell tartani*.

Innen van aztán az, hogy újév napján 
két részre oszlanak az emberek. Az egyik 

és pedig a tömegesebb rész mosolygó arcot 
ölt, ezek az örök üdvözlök, kiknek újév 
napján hasad az „igazi*  hajnal minden 
esztendőben, * másik rész kétségbeesett 
ábrázattal tekint az ajtó felé, ahonnan ezen 
a napon hihetetlen nagy számban özönlenek 
be a máskor ismeretlen alakok. A felvonu ó 
seregben biztosan ott találjuk * házmestert, 
a vicét, * szabóinast, suszterinast, kémény
seprőt, lapkihordót, klubbszolgát, picolót, 
mosónét, vasalónőt, a villamost, a hegy- és 
mezőőröket, hordárt, fiakkerost, kézbesítőt, 
borbélyt, cukrászinast. akikhez még nagy
számban csatlakoznak a soha máskor nem 
látható alakok s akiknek arcáról valóságos 
mennyei öröm sugárzik le, mikor nagy 
gyakorlottságra valló folyékonysággal elsza
valják ; „Engedje a fölséges Atyauristen, 
hogy még számos boldog újévet megérhessen 
erőben, egészségben S‘b.®

Ezt kívánják minden esztendő első 
napján, természetes, hogy erről zengett * 
múlt évi jókívánók szava is. Talán meg is 
hallgatta volna a fölséges Atyauristen oda- 
fönn a jókívánságokat, — ha idelenn is 
éppoly szívesen f gadták volna az emberek, 
mint amilyen késsséggel mondták * jókivá- 
nók. No, de nálunk Léván ugylátszik nem 
lehet e tekintetben panasz. Volt á dás bőven, 
az alkotások egymást érték nálunk s bár * 
hagyományos pótadó ez évben nem emolő- 
dött, a bor- és hús-fogyasztási adók és vil. 
lamos dijak annál nehezebben folytak be. 
Most fejezte be a ref. egyház palotájának

építését. Most kezdték meg a fogadó és a 
tanítóképző építését. Társadalmi tekintetben 
sem nagyon változtak a viszonyok, dacára
* sok boldog kívánságnak, azaz, hogy mégis 
öregebbek lettünk a széthúzásban s ha igy 
haladunk, bizton remélhetjük, hogy az idén 
már elérhetjük azt a bizonyos „egységes 
társadalmat®, melynek alapjain boldogan 
épül fel a magyar haza.

Minthogy azonban nem akarjuk * múlt 
esztendő történetét itt leirni, s másrészt a 
szedő-gyerek sürget, kénytelen vagyok a 
bo dog újév üdvözletének mérlegelésére át
térni. A sok jó kívánság nem mindig jó 
kívánság. Tessék elhinni, bogy nem az. 
Mert bármiként is magyarázz*  a kémény
seprő, a cigánygyerek, * négylevelü lóhere és 
malac megjelenését a láthatáron, nem lehe
tőik boldogok addig, amig a jó kívánság 
csak kívánság marad és szivvellélekkel, 
egyesült erővel nem munkájuk hazánk, 
városunk és társadalmunk javát.

Lapunk szerkesztősége is előáll * szo
kásos jó kívánsággal. Ssivböl kívánja, hogy 
lapunk olvasói szaporodjanak és növeked
jenek, adjon nekik az Is en meleg kedélyt 
és érző szivet, hogy tudjanak örülni az 
életnek a bennünket is azok közé jegyez
zenek, akikről soha meg ne feledkezzenek. 
Valamint mi is Ígérjük, hogy sohasem fo
gunk megfeledkezni a prenumsratiór*  való 
felhívás pontos kibocsátásáról.
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Prager Ede, * Priger Samu és fi* 
jóbirü szabó-ceg beltagja Pécsről, eljegyezte 
Hamburger Rózsikét Léváról.

— József főherceg vadászzsák- 
mánya. A minap Jósáét löheiceg kista- 
poicsányi vadászterületére hajtatván, az út 
melletti réten egy 16 darabból álló szarvas- > 
falkát közelített meg, melyből 3 szarvakt 
leteritett, A közeli lövéséé tői lovai nyugta
lankodtak, a kocsis nem segíthetett, s így 
maga a kir. herceg kénytelen volt a szar
vasokat egymáshoz vonszolni. Alig végződött 
el ezzel, midőn oda vetődött egy fuvaros. 
A fenséges úr megegyezett vele és meg
hagyta neki, hogy a közelben levő útjába 
eső fövadászi lakásba vigye a zsákmányt, 
a fuvarbért rögtön ki is fizette, a terhet 
pedig maga segítette a szekérre feltenni és 
elhelyezni (egy szarvas 3—4 métermázsa) ; 
azu'án tovább ment vadászni. A fővadász
nak kérdőre vonási, után kiderült, hogy a 
furfangos fuvaros a 3 szarvast elfuvarozta 
és mostanáig sem lehetett kinyomozni, 
hogy hová.

— Karácsonyi színjáték. A Katb. 
Legényegylet pásztorjatekát többen is óhaj
tották volna megtekinteni, mint ahányan az 
egyleti helyisegekben elfértek; emiatt jan. 
2.-án vasárnap d. u. 5 és fél órakor az 
egyleti helyiségben (Kigyó-u. 1.) megismét
lik a sainielőadást. Belépti dij: felnőtteknek 
50 fiil., gyermekeknek 20 fiil. Tekintve ki
vált a II. felvonásban a megható gyermek
játékot, a szülők ne sajnálják gyermekeis- 
töi a 20 fillért. A múltkori feiüifizetőknek 
hálás köszönetét mond a választmány.

— Kinevezés. Turcer Gézát, nagy- 
koszmaiyi tóm. k-th. tanító , a vallás- es 
közoataiásünyi miniszter a zólyomi vasúti
telepen le.ö ailami elemi iskolához nevez e 
ki tanítóvá.

— Műkedvelő estélyek. A Bars 
vármegyei Caoiuo Dombay bLna.y es neje 
közremüködese mellett Aranyosuaróton,
1909. é-i december bó 29-en es 30 án jól 
sikerült műkedvelő szim előadásokat rende
zett. Az első estén színre került .Mar 
alszik* c. francia vigjá ek. U ana Belicza 
István, Náday Denes, Tichy Jóssef es Dr. 
Znamenák István vonósnégyese aratott nagy 
tetszés., Almási Bözsike es Révész Ilonka 
tánc-duettje, végül Dombay es neje adtak 
elő „Az elkényeztetett terj“-et. Másnap a 
„Va junk ei* c. vígjátékot adták elő nagy 
tetszés mel ett. Mmt értesülünk, a közelebbi 
napokban Lcvan folytatják sikerdus műkö
désüket.

_  WTssgJnt.ialmn.gntt tanítók. A szé
kesfőváros tauscsa 39 eiem es 21 polgári 
iskolai kiváló es már tioosz.bü idő ó a szol
gáló tanítót részesített jutalomban. A ki
tüntetettek soraoan örömmel olvassuk Laki 
Vilmos és Madarász László földieink nevet 
is, akik a fővárosnál eddig eltöltött 35 
éves buzgó működéseikkel érdemelték meg 
a jutalmat, amelyhez mi szívélyes üdvözle
tünket csatoljuk.

_  Elfogott tolvaj. December 24.-én, 
pénteken, a piactérén a szabók sátorából 
két darab mellény eltűnt. A károsultak ül
dözőbe vették a gyanúsított embert. A 
tolvaj a piactérről a Laktanya-utcába me
nekült, de innen már nem szabadulhatván, 
a régi Bottyán-fé e ház udvarába menekült. 
Futtában fellökte Schulz Joskót. Egy árok
utcai bérkocsis a földön siránkozó 2 éves 
Joskót a bal hóna alá kapta, jobbjával pedig 
a vadmacska módjára futkosó tolvajt ra
gadta torkon. Az elfogott tolvaj — egy 
eléggé jómódú vidéki kereskedő — nagyon 
hálás lehet Jozkó iránt, mert csakis ennek 
köszönhette, hogy bordái epek maradtak.

__Nópakadémla. A lévai áll. tanító
képző tanarikara áthatva a szabadtanitás 
szükségességének gondolatától, elhatározta, 
hogy a Katb. Legcnyegyesüietben az idén 
is tart ismeretterjesztő előadásokat. Az első 
előadás január hó 9.-en vasárnap d. u. 4 
órakor lesz az egyleti helyiségben (Kigyó-u. 
1.) Bslept -d>j nincs. Kérjük a nagyközön
ségét, hogy használják fel a kedvező alkal
mat a hallgassák meg minél többen az elő
adásokat.

— Követelésre méltó példa A jó 
hirnevnex öivendő Kern testvérek cég az 
újévi ajándékok megváltása fejében 100 ko
ronát, dezeeri Bolemán Vilmos szolgabiró pe
dig az üdvöiletek megváltásért 6 koronát 
adományozott a Stefánia árvaház céljaira.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet

Mindazon jó barátok és ismerősök, kik 
felejthetetlen férjem, illetve édesatyánk el
hunyta alkalmából mély fajdalmun at szives 
részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, fo
gadják ez utón is hálás köszönetünket.

Léva, 1909. december hó 29.
Özv. Márkly Janosné és családja.

Nyilvános köszönet

A lévai iparos-olvasókör választmánya 
ez utón mond köszönetéi mindazoknak, kik 
a folyó évi december hó 27.-én az olvasó
kör helyiségében rendezett felolvasó-estély 
sikeréhez tombola-tárgyak adományával 
hozzájárultak, úgyszintén azoknak is, kik 
feiülfizetéseikkel az anyagi sikert biztosí
tották ez estélyen.

Az elnökség. 
Köszönetnyilvánitás.

A karácsonyi ünnepek alkalmából a 
azegénysorsú gyermekek részére befolyt 
adományok : Irg. növ. iatézete 1 vég ruha
kelme, Fenyvesi Károlyué 4 K, Adler 
Etelka 2 K, Szlúka Margit 3 K, Grotte 
Vilmos 28 m. ruhakelme, özv. h ülöpné 4 
fökötő, 1 sapka, 12 pár harisnya, 2 trikó, 
30 drb. gyűszű ; Schwaihs Margit 3 p. ha
risnya, Trebitsch Margit 3 kendő, buda
pesti kereskedők 1 vég barchet, 25 m. ru
hakelme, 1 téli kendő, 2 m. posztó; polg. 
isa. növ. gyűjtése 78 K 8 fiil., elemi isk. 
gyűjtése 43 K 28 üli., o. odások gyűjtése 
13 K 65 ftli., ismétlő-iskola gyűjtése 4 K 
54 fiil. Ruhát kapott 52 gyermek. Ruhát 
var tak a következő hölgyek : NikiBer Etelka 
és Bella L. 3—3 ruhát ; özv. Bíró Janosné, 
Grausz M, Gyüresek Janosné, Hartl Re- 
zsöné, Krizsmanek Károlyné, Izsót Jánosné, 
Kossó B sláné, Kvassay Józsetné, Kónya 
Anna, Tolnay M-riaka, Seilinger Ferencné, 
Nagy Józsefné 2—2 ruhát; Bakos Lajosné, 
Bo.dis Janosné, Csűri Istvánná, Cblup Fe
rencné, Havas Erzsi, Kovács Józsefné, 
Gáspár 1 erencné, Lovas Jánosné, Lakos 
Erzsi, Nyizsnyánszky Gézáné 1—1 ruhát. 
— Hálás köszönet a kegyes jótevőknek.

Hivatalos köziemé aj.
8187/1909. szám.

Hirdetmény.

Az országgyűlési képviselő-választóknak
1910. évre végérvényes Léva városi név
jegyzéke Barsvát megye központi választmá
nya által lekü detvén — ért’sittetik a vá
lasztó közönség, hogy ezen névjegyzéket a 
város lakosai a városi iltaió hivatalban a 
hivatalos órák alatt megtekinthetik és dij 
talanul ott le is másolhatják.

Léva, 1909. deoember 28.-án.
SódLorlx Xuatjoa 

polgármester.

8390/1909. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, miszerint a Podlu- 

zsánka és Szikincevölgy. patakszabályozó 
társulat ártérfejlesztési térképe Léva város 
határára vonatkozólag a dülősoros ártéri 
kimutatással a vízjogi törvény 105. §-a ér
telmében a városi iktató hivatalban (Város
ház, I. emelet 12. ajtó) 30 nspra 1910. évi 
január hó 1-től ki van téve. Az ártéri érde
keiteket ez utón értesítem arról, hogy az 
ártó’ be való bevonás ellen esetleges f Iszó- 
lamlásaikat ezen 30 napon belül nyújthatják 
be a társulat választmányához az elnöknél.

Léva, 1909. évi dec»mber hó 30 án.
Sódtor^- Zsajo 

polgáriasat ar.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1909. évi dec. hó *6-töl 1910. évi jan. hó 1-ig.

Születés.

1 szülök neve A
 

gy
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ek

 . 
ne

m
e A gyermek 

neve

Hribik Ferenc Szabó Ilona fiú Elemér

Házasság.

Völeíeny es menyasszony neve v^u,.

Halálozás.

Preisich Győxő Pici Margit iar.

Az elhunyt neie Kora K halál oka

Tripiska Fii lop 69 éves Hörghurut
özv. Jamrik György né 

Styevko Mária 84 Agg. végkimerül.

Laufer Béla 20 • Tiidővésa
Szabó Ilona 20 9 Tüdőgümőkor

Lévai piaciárak.
Kovatves.tö ; Kónya Jóm.. randörkapUány

Búza tv.-mázsánként 26 kor. 20 fiil. — 
26 kor. 40 Kétszeres 24 kor. 80 fiil. 25 
kor. 20 üli. — Rozs 19 kor. — fiil. 20 kor.
— fiil. — Árpa 12 kői. 60 üli. 13 kor. 
60 fiil. Zab 15 kor. — üli. 16 kor. — fiil.
— Kukorica 11 Kor. 60 üli. 12 kor. — fii.
— Lenese 26 kor. — fiil. 27 kor. — fiil. — 
Bab 18 kor — üli. 19 kor. - fiil — Kö- 
les 14 kor. — fiil. 15 kor. — fiil.

Vetőmagvak 100 kilónként; Vörös ló
here természettől aránkamentes 135—140 
Vörös ióhore, kis arán káé 105—110 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 105—110 Luczerna 
természettől arankamentes 175—180 Lu
czerna, világos szemű aránkás 140—144 
Luczerna, barnás szemű 115—120 Biborhere 
42—44 Baltaczin 32—34 Muharmag 20—22

Nyilttér*)

M O LL- FÉLE
LSE I DLIT.ZtPORjÉ
Enyh*’, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
z»'. árokban és az illő életmód sgyébb követkéz* 
menyeiben szenveduek.

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

[? MOLL-FELE

TW' bedörzsölés, *
elismert, régi jóhirnevü háziszer /I Sor
szaggatás és hülésböl származz H .

mindennemű betegségek ellen. íj
Eredeti üveg ára leox. 2

Kapható minden gyógyszertárban
és drogériában. oOOO il • (f » 

Főszét küldési hely MOLL A. gyógyszerész.
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuchauben 9.

171 a J A la A ff Koháry-utcza 57. saámu 
£11110 llfiLZ. ház szabad kézből eladó.
Bővebbet ott a háztulajdonosnál.

171 aA la a n Báthy-utcza 24. zzáma £11110 HÍZ. ház szabadkézből eladó. 
Bővebbet ott a tulajdonosnál.

171 a J A la A ff Zúgó-utcsa 23. számú háa 
JmlllO HÍZ. szabad kézből eladó. Bő
vebbet ott a házban.

171 a J A la A a Balassa utca 8 számú £11110 HÍZ. 4 szobából ét mellék
helyiségekből álló ház szabadkézből eladó,



Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság miut telekkönyvi hatóság 

közhírré tessi, hogy Kalmár es Eugel budapesti bej. 
cég végrehajtatóuak özv. Hauszkó Lukácsod szül. Seb 5 
Erzsébet kisk. Hauszkó Pál, István, Jáuos, Ilona 
miut Hauszkó Lukács ismert örökösei és az ismeret
len örökösök végrehajtást szenvedők elleni vt grehajtási 
ügyében benyújtott árverési kérvénye folytán a neve
zett végrehajtató javára 5629 korona 36 tilt r tőke 
ennek 1907. évi október hó 25 uajjátói járó 5% ka 
matai, 222 korona 10 fillér eddigi per és végr. hajtási 
az ezúttal 51 koronában megállapított árverés kéreti, 
valamint a még felmerülendő további költségeknek 
kielegitése, úgyszintén az 1351. évi LX. t.-cz. 167. 
alapján ezennel csatlakozottuak k mondott végrehaj ási 
zálogjoggal biró hitelező nevezetesen Ehrnsteiu Ignác 
lévai lakosnak 63 korona töke eunek 1908. évi szep
tember hó 1-től járó 5% kamatai és 27 korona 60 
fillérből álló követelésének kielégítése végett az 1881. 
évi LX. t.-cz. 144 §. es a Vhu alapján a végrehajtási 
árverést a végrehajtást szenvedő ozv. Hauszkó Lu- 
káesné szü1. Sebő Erzsébet, kiskorú Hauszkó Pál, 
István, János, Ilona mint Hauszkó Lukács ismert örö
kösei és az isme ellen örökösöknek a lévai kir. járás
bíróság területén Uaramsolymos község hatarabaujekvö 
és a garamsoiymosi 343 sztjkvbeu 41. 2, 5. tetei alatti 
1/3 tikvi közös legelő illetőségben való 3|12 rósz ju
talékára 23 korona, az ottani 882 sztjkvbeu All 
sor 27/b. hrsz. 18 ö. i. számú ház és belietekben B. 
b. 9. tétel alatti rész jutalékára 839 korona, az ottani 
373 sztjkvbeu All sor lV4/a hrszamu szántóban B. 
3 tétel alatti 1/4 rész jutalékára, 30 korona, az ottani 
359 sztjkvbeu All Sor 216 hrszamu szántóban B 
3 tétel alatti 8/i2 rész jutalékára 23 korona, az ottani 
1< sztjkvbeu A 1 12 sor 556 hrsz. B 17 t. alatti 3/32 
rész jutalékára 10 korona, az ottani 302 sztjkvbeu A 
1 1 sor 874|b. hrsz. B. 3. tetei alatti 1/4 rész jutalé
kara 7 korona, az ottani 20 sztjkvbeu All sor ői8 
hrszámu szöliőben való B 3. alatti 1 [6 rész jutalé
kára 84 korona, az ottaui 37 sztjkvbeu A 1 3 sur 
233|a hrsz. 4 sor 285/a hrsz. 5 sor S3ő/a hrsz. 6 sor 
374/a hrsz. 7 sor 22 i/a hrszamu ingatlan és thuez 
tartozó 1/12 telki közös lege ő és erdő illetményben ' 
való 1/4 rész illetményre 127 koroua es az o tani 137 
■ztjkvb.-’U All sor 63b/b. hrrzáiuu szőhőbeu való 
1/4 rész illetményére 20 koroua kikiakasi álban az 
árverést elrendelte még pedig a Vbu 26 tj alapján ; 
akként, hogy ezen határnapon az ingatlanok a m g- i 
állapított kikiáltási ár ketbaimadáuáJ alacsonyabb arou 
eiadatui uem fognak.

Ezen nyilvános bírói árv.rés 1910. évi január hó I 
31 napján délutáni 2 órakor Garamsolymos község 
iiázaual lesz megtartva.

A/ aiverezui szándékozók tartozuak az ingatlan 
kikiáltási árunak 10°|t-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t. c. 42. § aoau jelzett árfolyammal számított 
es az 1881. évi 3333. számú 1. M. K. 8. §-ábau ki
jelölt óvadékkepeg értékpapírban a kiküldött kt-zehez 
letenni vagy az 1881. évi LX. t. c. 170 §-a ertelmé- 
beu a bánatpénznek a bíróságnál torteut előlege* elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű ehsmerveuyt atszoi- 
gaItatni, mely kötelezettség alól csak a Vau. 21. §-ab»u 
megnevezetlek vaunak felmentve.

Azon árverelö ki a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kötetes 
nyomban a kikiáltási ar százaléka szeriut megállapí
tott bánatpénzt az altala igén ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni, mert ha ezen kötelezettsegenek 
eleget uem tesz, ígérete ügyeimen kívül marad es a 
haladéktalanul folytatandó árverésben többe részt uem 
vehet*

Kelt Léván, a k«r. járásbíróság mint telekkouyvi 
hatiíságuál 1909. évi uovember hó 2. napján.

Hoffmanu Árpád,
 kir. elbíró.

Kellemetlen BŐRKIÜTÉS

X.

Alapelvem szerint minden kuruzslásnak 
ellensége vagyok, csakis orvosilag kezel
tetem magamat. Es igy felső szájszél 
gyuladásánol az orvost igénybe vettem. 
Négyheti orvosi kezelés után javulás nem 
állt be! A iecepttel egy más orvoshoz 
menten. Hat hét után ismét semmi javulás 
nem volt észlelhető. így egy fél éven át 
próbálgattam. 6 orvcsnál voltam, de teljes 
gyógyulásba nem jöhettem. Egyszer csak 
egy énekesnő a Zucker-féle szabad, 
gyogysiappant a a Znck00h-kreinet 
ajánlotta — s mi a csoda, ami engeniet 
most megilleti — 5 nap után a kelleniet- 

viszketeg teljesen elmúlt 
a bőr egynéhányszor lehámlott s a bajtól 
megszabadultam. Amit 6 orvos egy fél 
évben nem volt képes elérni, azt a 
Zucker-féle szabad, gyógyszappan, a 
wZnck°°h-krémmel** egyetemben 5 nap 
alatt helyrehozta. Több ezren, kik sömör- 
ben, bőrkiütésben, börviszketegség- 
ben,viszkető bőrkiütésben, blbircab^n, 
pattanásban atb. szenvednek, hasonló
képen nyilatkoznak a Zucker-féle szab. 
Wyégyszappanról, mely gyorsan s biz
tosan hat s amely több orvos által ajánl- 
tatnak s több ezerszer bevallott. Darabjának 
ára(15°/0-igil kor. és (85%-ig) 2.50 kor. 
(erősebb hatású). Ehhez hozzávaló Zuck°°h- 
krém (zsírtalanít) a bőrkrémek leghatha- 
tósabb s legnemesebb alakja Tubus áia 

2 50 kor., kis tubusban 1.25 kor.
Figyelni kell a kizárólag általunk használt 
eredeti csomagolásra és ne engedjünk le
beszélésnek. holmi ..pótszere’'" v s.irlasa ellené
ben. A Ztukcr szabad, gyrtgyszappant és a 

Zuck^2>-krémct nem pótolja semmi.

Kapható :
KNAPP IGNÁCZ drogériájában Léván.

Volt növendékeimnek, ismerőse
imnek és Léva város n. é. ■ közönsé
gének

Boldog újévet kíván
Kreutz Gyula,

a cs. és kir. hadxpród-ishola táneztanára
Budapest, Vili., Kemény Zsiamond utcza 12.

Salat termésből kis ílstön főzött 
kitűnő minőségben ...

Seprő és törköly-pálinka
Hektoliterenként .... 140 koronáért 
Literenként ................ 160 fillérért

Sárga baraczk-pálinka
Literenként 5 koronáért.

Kapható Levan
HOLLÓ SÁNDOR

pincéjében.

Tűzifa
teljes va ggon-rakomány okban 

kapható 

Ipolypásztö 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető WOLFNER S. czeg- 
nél Budapest, V, Drava utcza 16

< XX XX ->rgg

!! VALÓDI AMEfliKAI CIPŐK! I

Kovács Sándor >
dúsan berendezett

férfi-, női- és gyermekcipő raktára 
LÉVÁN,

Kossuth Lajos-tér 1, sz. (Uj városház épületben).
r

Legalkalmasabb ÚJÉVI ajándékok !

Nagy választék valódi

orosz-, sár-, hó- és házicipőkben.
Mérték utáni

megrendelések és javítások elfogadtatnak. 
Pontos kiszolgálás.

E= ’• ’• Legolcsóbb bevásárlási forrás ! ! —:

X

X

X

Eladó ház.
A Honvéd-utcrában lévő csinos

Sveiczi ház
egészben és hozzá egy darab gyümölcsös 
kert, juiányos árban megvehető Osztlldér 
György tulajdono ló!.

Köhögés, rekedtség és burai ellen nincs jobb a 

BÉTHY féle 
pemetefű czukorkánál ! 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 

HÉ'X'XX'S'-félát lcézj<xnl=, 
.0. mivel sok haszontalan utánzata van 

1 doboz ára 60 fillér
Csak RÉTHY-fölet fogadjunk el 1

X

X

X
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Kristálylimonádé
a citrom alkatrészeiből por alakban előállított 
készítmény a megfelelő mennyiségű czukorral 

együtt limonádé előállításához.

Viz hiányában 
szárazon a szájba véve kitűnő 

szomjúság csili pité.

Utazásoknál 
Kirándulásoknál

Sport-kedvelőknek 
Turistáknak 
kitűnő szolgálatot tesz.

Egy I kgmos doboz ára 3 K- 60 f. 

Egy kgrmos doboz ara I K. 90 t. 

Egv ‘/« kqrmos doboz ara I korona 

Egy adag csomagolva, ara 6 fillér. 
Az állandó limonádé fogyasztókra nézve 
előnyösebb ha '/* kg.-os, '/s kg -os, de 
különösen ha 1 kg.-os dobozt vesznek.

Törvényileg védte 1 — Ügyeljünk a védjegyre I

Kapható minden füszerkereskedésben 
Ké.ziü Kertész Ernő, 

gvőrvszer^sz Szabadkán.

T'l A Vé ? A Káluni-utcai 22. számú 
filftUiV llwu. báz, mely áll 3 külön la
kásból, mellékhelyiségekkel, tágas udvarral 
és kerttel szabad kézből eladó. Bővebben 
értekezni lehet ugyanott a bárnál.

Szőlőoltvány, 
szőlövesszőröl és bőrről nagy képes árjegyzékemet 

INT INGYEN
és bérmentve küldöm meg, aki czimét tudatja. Ezen 
könyvet még az is kérje, aki rendelni nem akar, 
mert ebből meptanulhatja a szőlőtelepítést s emel ett 
sok sző'ökép van benne. Szőlöoltványokból és más 
egyéb európai és amerikai sima és gyökeres vesz- 
szökből, a vi ághirü Delawar bél állandóan több 
millió készlet eladó olcsó ár mellett. Több ezer elis 
merő-levél, közte több herczegi és grófi uradalomtól 

Czina: Szűcs Sándor fia, szölötelepe 
T3 i h. a, r cll ó s z e g".

Védjegy: „Horgonyt1 'WU

á

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
s-ik év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvényr.éi, osúznál és meghűléseknél.

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

gyógyszerésznél, Budapest.

01 Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",
Prágaiban, Elisabethstrasse 5 neu.

Jóság, 
ar és 

súlyra 
kell a szappan összehasonlíiá-ánál 
és bevásárlásánál ügyelni. A világ 

egy szappana sem éri el a
Schichr

szarvas 
szappanét 

minden jó tulajdonságában, tiszta
ságában, mosóképi's-égében, lágy

ságában és olcsóságában.

valamint
Sérvkötök

saját kovács
- és --------

bognár műhelye

szíjgyártó kocsi 
nyerges és 

fényező

mim ? '“t
1 '

Ajánlom Léván Szepesi-utca 5. és Kálnai-utca 23 alatt lévő 
szíjgyártó, nyerges, kocsifényező, kovács 

Z és bognár műhelyemet, Z^ZZ 
kocsi és lószerszám raktárai-mat 
minden alakban; kívánatra rendelet szerint készítek 

i*- és javítok, '•u 
a mai ízlések szerint bármilyen alakú fiőderes kocsik elké-Elvállalok

szitásét valamint a legegyszerűbb munkákat is.
Nagy választékot tartok saját készítésű, könyű, Ízléses kocsizó lószerszá- 

mohban, igás és komét szerszámokban, nyereg és vadászati eszközökben, istálló 
és bürtisztitó szerekben, utazó cikkek, bördiszműáru szivartárcákban és lópokróe 

zzz? gyári raktára. ........ ■................ ...
lSz£ln.d.ezelsn.elz ia,-yitásdi,t eg-é^z olcsó a.rozx Isász 11exxx.

Kiváló tisztelettel,

Kiváló jó minőségű asztali jstsMje ts vörösLACZK BOROK
igen jutányos áron kaphatók

LÖWY LIPÓT
.: : bor- és sörnagykereskedőnél Léván .:...........
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Loserth Dezső
fűszer , csemege , bor- é? á«tv.-viz kereskedése.

LÉVA Kossuth Lajos-tér I. szám

Naponta friss felvágott. Teljesen friss arnk. Prágai sódar. 
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Friss teasötemények.

Jutányos ár! Gyors ás pontos kiszolgálási

Kern Testvérek

•M

O 
*«

L R V A unt.
Tas-, faszer- es csemeíekereskeflök.

Ajánljuk újonnan átrendezett 
raktárunkat olcsó, poutos kiszól- ;
gálásunkkal. Á

Valódi Anqol. Key. Bat- 1 | 
leaxe. Brazíliai, Cuba Jamaika 

rumokat, likőröket j £ 
TE Á K A T, csemege sajt,orosz-kinai

naponta friss felvágott, déli gyümölcsök és 
mindennemű fűszer- és gyarmat-árukat.fűszer- és gyarmat-árukat.

ti
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>
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Továbbá téli idényre magvar gyártmányú, foly
ton égő Viktória, Meidinger-rendez. koksz-, 

szén- kályhákat, fűtésű kályhákat 
és kályha felszereléseket, nickel alumínium, 
email, öntött és lemez konyha-edények, al- 
packa tea főzők, evőeszközök jótállásra vadá
szati fölszerelések, lőpor, fegyverek dús 
választékban, nagy választék épület és minden

nemű vasalásokban.
Becses pártfogását kérve továbbra 

is igen tisztelt vevőinknek.

Varrógépek
6 é-vi jótAllétsi-a 1
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Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 
~ nagy raktára LÉVÁN. =====

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára I 
újonnan épült házamban nagy választékú ; 

állandó gépkiállítás i 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek- I 
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül ia — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok. I
Hazai gyártmányú gépek

u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

0 gépek és géprészek zzzz: 

oooooooo

80000
0

I________ ______
Ferenczi János

úri-, női- és gyermekezipő üzlete
Kálvin-udvar. Léva. Kossuth L.-tér.

Az újonnan berendezett üzletemben raktáron 
tartok és mérték után készítek

úri-, női- és gyermek- 

ik csípőket 
vS legújabb divat szerint kiváló anyag

ból és bármely különlegességet a legszolidabb árak 
mellett.

£

?/____________________________________________________________________________ __ _______________________ 1

Kiváló gyógyhatású
Erős tápszerttartalmazó

Különösen lábbadozók, ag$<ok, betegek 
és gyermekek erősítésére is, orvosok 

által nagyon ajánltatik.
Kizárólagos egyedüli elárusító hely: 

e é -v" a ixr3

Loserth Dezső
fűszer és csemege üzletében.

HANGVERSENY GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép 

23—22 cm. széles és 13 cm. 
magas tokban, kitűnő hang
dobozzal, játszás közben for
gatható színes virágtölcsérrel 
minden nagyságú lemezhez 
alkalmas, 2 darab 19 cm, át
mérőjű mindkét oldalon be
játszott lemezzel együtt

MF 16 forintért 
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy
zéket ingyen és bérmentve

küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes. 
Kiéin Sándor, órás és ékszerész Léván.

— Baratta Alajos
keramikai gyárai

Tetőcserép, 
Kályhás agyag, 
Chamotte tégla
Poltár (Losoncz mellett) 
KÉPVISELŐT KERES!

Nyomatott Nyitrai ée Tina gyocseajtőján Léván.


