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A népszámlálás.
Nemsokára megkezdődik a nép
számlálás, amely nyíltan és világosan
meg fogja mutatni az ország állapotát.
Mennyit szaporodott avagy mennyit
fogyott a magyar? A statisztika a
legbiztosabb tokmérője minden ország
kultúrájának, jólétének, vagyoni s
erkölcsi gyarapodásának. Nálunk tíz
évenként ismétlődik a népszámlálás ;
tiz évenként mutatja a statisztika a
magyar nyelvbatár terjedését, a ma
gyar szigetek eltűnését a nemzetiségek
között, 8 dacára annak, hogy mily
rendkívül fontosságú ez, mert ebből
tudjuk meg, bol vannak a vedelem re
szoruló gyengébb pontok, a nép még
is tél tőle, mintha attól tartana, hogy
a népszámlálás azért történik, hogy
megint valami uj adót akarnak
behozni.
Mert a nádtödeles kunyhók egy
szerű, naiv lelkű lakója azt hiszi,
bogy a hivatalos járatú ur azért fag
gatja úgy ki tövéről-hegyére az ő
összes vagyoni és családi viszony airól,
mert uj pénz- es véradót akarnak
sodorintani a nyakaba. Pedig már
most is alig tud lélckzeni a nyomo
rúságtól. Kiirthatatlan balhit a falusi
nép közt, hogy mikor Írást vesznek
föl a parasztról, mindig valami úri
huncutság jár a nycmábr.n. Azért az
tán valami nagyon pedáns népszám
lálást nem is igen lehet Magyarorszá
gon még ma sem keresztülvinni. Jól
emlékszünk rá, mikor a löldmivelésügyi kormány a baromfitenyésztés
tmelése céljából statisztikával akart
magának tájékozódást szerezni, nem
volt olyan módos magyar gazda, aki
le ne tagadott volna egy pár csirkét.
Mert senki sem tudta meggyőzni
arról, hogy az Írás után nem jön a —
esirkeadó.
De a kormánynak szüksége van
a népszámlálásra. Amint a jelekből
sejthető, főleg azért, hogy az általános
választójogról szóló törvény javaslatot
előterjeszthesse. E lontos relorm meg
alkotásának pedig nélkülözhetetlen
előfeltétele a nepviszonyok felöl való
kellő és pontos tájékozódás.
Akármilyen fontos legyen is an
nak a népszámlálásnak az eredménye,
a választói jog fontos reformját agyon
nem ütheti, azt minden melléktekintet
nélkül meg kell alkotni.
Mikor a népszámlálás valószinü
eredményeit latolgatjuk, önként is
felelevenedik elménkben a regi jó za
matos magyar »doma, mely minden
vonatkozásban, mindig és ma is találó.
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Az öreg magyar földes urnák „jeles-“re
vizsgáz le a latinból a fia. Első dolga
lefordítani magyar nyelvre a latin szö
vegű nemesi oklevelet. De az öreg
nem adja oda neki a féltve őrzött kutyabőrt. Megrázza a fejét és igy érvel;
— Sohse forditgasd le azt fiam,
így legalább nem értjük, De magyarul,
tudja Isten, milyen huncutság sül ki
belőle ?
Mert azt az oklevelet, osztrák
uralkodó, labanc érdekekből adta, Rá
kóczi árulásáért, elkobzott kuruc domí
niummal, annak a bizonyos első
hősnek.
A népszámlálással is igy járha
tunk. Először is nagyon szomorú dol
gokat fog föltárni az államnak. Ha
másból nem, hát a népszámlálásból
megtudja a kormány, hogy milyen
rombolást végzett itt az önös osztály
politika, mely kétféle elemet teremtett:
nehány ezer kiváltságos mágnást,
főurat, nagytőkést és sok-sok millió
éhező, nyomorgó koldust. Ez a nép
számlálás fel fogja tárni azt az ijesztő
valóságot — melyet ma is csak a
vak nem lát, — hogy mennyire meg
csappant számbelileg a magyar laj.
A magyar faj, melynek szine, virága,
javaereje is odaát van Amerikában,
munkaerejét idegen világ gazdaságára
áldozza, Az ujoncozásoknál láttuk az
ijesztő eredményt már, hogy alig akad
száz közt öt-hat fegyverforgatásra al
kalmas legény. Az izmos, egészséges
karok idegenben keresnek boldogulást.
A népszámlálás száraz adatokkal fogja
bizonyítani, bogy mekkora pusztítást
vitt véghez a becsületes szociális po
litika hiánya Magyarország népén egy
rövid emberöltő alatt.
Azért szinte fájó beletekinteni.
De ha már meg kell lenni, hát von
jon is le belőle méltó okulást és ta
nulságot a kormány és a törvénylioíás; bölcs szociális politikával egy
virágzóbb, szebb jövendő korszak meg
teremtésére.
Különösen pedig fogja látni a
kormány, hogy a nemzetiségi, főleg
pedig az oláhok lakta vidékeken,
nagyobb figyelemre kell méltatni a
magyarság ügyet, mely teljesen ki
van szolgáltatva a nagy pénzzel és
idegen segítséggel dolgozó külföldi
agitátoroknak. Az oláh bankok egyremásra veszik a magyar domíniumokat.
A kormány nem nézheti behunyt
szemmel a magyarság vergődését
a nemsetiségek óceánjában. Vegyen
példát a poroszokról, akik a meghó
dított tartományokat minden áldozattal, •
ha kell erőszakkal is teljesen porosszá '
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és a nagy némettest egy részévé
akarják tenni.
A népszámlálás világosan meg
fogja mutatni, hol szükséges a kor
mány támogatása. Feleljen is meg
tehát ebbeli kötelességének.

A hitfelekezetek viszonya Léván.
Irta . Jaross Fereac.
Léva lakossága, amely tudvalevőleg
négy vallásfelekezethez tartozik, a feleba
ráta taeretet gyakor'ásának és az egymás
iránt tartozó tiszteletadásnak mindig valódi
mintaképe volt.
Nagyon széles körben hire ment ezen
szép es példás egyetértésnek.
A felekezetek főpapjai és kiváló állam
férfiak, (Tisza Kálmán, Baross Gábor stb.)
ak s. annak idején látogatásukkal tisztelték
meg Lévát, — minden alkalommal a leg
nagyobb öi nmüknek es megelégedésüknek
adta kifejezést a polgárság kölcsönös sze
retető fölött.
Ée vájjon mi képezte föforrását eme
példás és jó viszonynak ? — A felekeeeti
tiirelinesség, amely első sorban is arra indí
totta a lakosságot, bogy mindenki a saját
hite es meggyőződése szerint a saját temp
lomában
imádja az Istent; de a vallást
soha ne vigye a közügyek terére.
Megszívlelte a lakosság a költői szép
mondást, amely szerint ; Egy patak ,még
nem bir hajót; de bírja száz, ba egybe
folyt; — egy ember sem bírhat nagyot;
de birja száz, ha összeforrt. — Es a lakos
ság, ha a város érdeke vagy a közjó meg
kívánták, — teljes lelkesedéssel hódolva a
költői mondás igaz szavainak ; rang- és
valláskülömbség nélkül forrott össze.
Ez magyarázza meg azt a körülményt,
hogy — szegénységünk dacára — nemcsak
a mindnyájunk által óhajtott békét élvez
hetjük, — de összetartással párosult küz
delmeink árán a város modern fejlesztésében
is kiváló ée nagy eredményeket birunk fel
mutatni, amihez az eszközöket csakis a
közös erőből és a kölcsönös szeretetböl
meríthettük.
Hogy a múlt században, amelynek ese
ményeit részint az öregek elbeszélései után,
részint a saját tapasztalásaimból ée visszaemlekezeseimböl ismerem, — milyen volt
Léván a telekezetek közötti viszony, —ezt röviden következő soraimmal ohajtem
illusztrálni.
A plébánia temploma, amelyet ezelőtt
általában csak nagy templomnak neveztek,
— az 1808. évi tűzvészkor tornyával együtt
leégett. A katb. hivek önerejükből talán
évtizedes múlva sem bírták volna újra
felépiteni templomukat, ha a reformátusok
— akkor még az evangélikusok és izraeli
ták száma csekély volt Léván — pénzes-
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— Nem hoztam én semmit, kedves
Lsei bátyám. Ellenkezőleg: egy nagy szí
vességet szeretnék elvinni.
— Hm I és mi legyen ez a szívesség ?
— A tanítónk más állásra ment s igy
nincs emberünk, aki az isteni tiszteletet
elvégezze. Engedje meg, édes Laci bátyám,
hogy nehány vasárnap, amig uj tanítót
kapunk, J. Ferenc orgonáljon a templo
munkban 1
— Szívesen, kedves Miska öcsém,
akár meddig, ha ő vállalkozik rá 1
S mert én ígéretem folytán már
előzőleg vállalkoztam a kisegítésre, — az
egész nagy vakációban el is végeztem az
evangélikus tanitó kántori teendőit.
Plébánosom és a rabbi tudtával és
De nemcsak ezekben nyilvánult meg beleegyezésével a 70-es évek elején hóna
a hitialekezeteknek egymás iránt való ba pokon át éneket is tanítottam az izraelita
rátságos és szeretetteljes viszonya. Megta iskolában, amelynek azon időbeli tanítói
láljuk est a fe'ekesetek lelkészei és tanítói közül egyik sem értvén ezt a mesterséget,
között is. Mindig örömmel tapasztaltam, — a kollegiális jó viszonyból eredöleg en
hogy városunk papjai a legszebb egyetér gem kértek fel a világi ének tanitására.
A 70-es és 80-as években, amikor a
tésben, mondhatom: őszinte barátságban
éltek. A papok szép példája hozta létre a dalárda, melynek magvát a gimnáziumi és
város tanítói között meglevő szoros együvé- a képezdei tanári kar mellett a kaih. taní
tartozást és az egymáshoz való ragaszkodást tók képezték, — virágzó korát élte, —
éa ápolta a lakosságban szinte közmondá minden hazafias ünnepség alkalmával nem
sossá vált békét és egyetértést,
csak a semleges téren, hanem az összes
Városunk már régen megboldogult pap felekezetek templomaiban is megjelent, hogy
jainak benső viszonyát szépen jellemzi a közreműködésével emelje az ünnepségek
fényét és magasztosságát.
következő eBet:
A 70-es években történt az is, hogy a
1871.-ben a tanév végén az evangé
üresedésben
likus egyház tanitója más helyre választat ref. egyház lelkészi állása
ván meg, — elhagyta Lévát s igy az evan lévén, papválasziás felett tanakodtak a hí
vek. Akkor két fiatal képezdei tanár élt
gélikusoknak nem volt kántoruk.
M. Mihály lelkész egy este a casinóban közöttünk, akik együtt hol a kath., hol a
azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy ref. egyház istentiszteletein vettek részt.
nem volnék-e hajlandó vasárnaponkint náluk A hívek ogy küldöttsége megjelent az
az isteni tiszteleten orgonáim ? — Amire egyik tanár lakásán s a tanár és felesége
Ón azt feleltem, hogy teljes készséggel, ha távollétében a tanár anyósának adják tud
tára jövetelük célját. Az anyósnak roppant
a plébánosom megengedi.
Másnap a tiszteletes elment a plébá nagy örömet okozott a vő iránt nyilvánuló
niára. A kölcsönös üdvözlések után kérdi megtisztelő eljárás; s a fiatal pár hazajöve
tőle a plébános ;
tele után, nagy titoktartás között el is
— Mit hoztál ? Miska öcsém.
mondta leányának a reájuk váró szerencsét.
géllyel, as anyagok szállításával és kézi
munkájukkal nem segítik. Szavahihető öreg
uraktól hallottam, hogy a tabáni jó polgár
társak szinte vetekedtek egymással a fele
baráti szeretetnek ée a vallási türelmességnek nemes gyakorlásában.
Ast is tudom, mert erre már magam
is emlékezem, hogy 1861.-ben, amikor a
reformátusok a maguk templomát és tor
nyát alaposan restauráltatták, — a kath.
bivek jó részben igyekeztek nekik vissza
adni a nagylelkű kölcsönt és szívesen segí
tették őket munkájukban. A templom és
torony megáldását pedig az egész város
örömmel ünnepelte velük, aminek — mint
9 éves gyerek — én is szemtanúja voltam.

TÁRCA.
Magdához.
Mikor mtg együtt jártunk a balba.
Lenge, fehér, sólyma* ruhába’
Mikor még együtt szültük a terset,
Ki legyen enyém? . . a ki Isss a tied?
Mikor az ajkad gőgösen beszélt
Kgy .senkiiül* — ki többet remélt,
Többre vágyott, miut szabad lett volna
8 noha a szived pártfogolta,
Kitaszítottad a kezét.
Jat*. eszedbe es az idü?

Á fényes ábrándok közül
Vajh mennyit váltott be a jövü?
.............. Én megtaláltam az álompárom

8 ügy elnémított a boldogságom,
Hogy elfeledtem a Múzsát, lantot,
Á sok riniss, bobó kalandot*
Zümmögi, beik melódiák
(Kútára alig szedhetők)
Zengik be uálunk a szobát
• a publikum: egy kicsi lény
Tapsolva nyújtja ki felem
a bölcsőjéből két kosét.
Meleg sugárzás árad szét
Áugyalsreának mosolyától.
Elismerésben különbözik ez
Virágaáportól, tapsorkántól;
Ife mennyivel fönságeeebb
Mert van-e gyönyör édesebb?
Miut bölcső felé hajolni lágyan,
Hogy összeérjen a fejünk
á párunkkal, kit szeretünk,
Kivel jártunk a menyorsaágbau,

Kinek jóságos, nemes lelke
Kivirull a kis smbervirágban.

Halad a perc, múlik az óra,
Maboluap dal lesz, — ■ a piros égbolt
Emlékestet már alkonyodóra. . . .
Te még mindig a bálokat járod,
Hol a ssereiicset makacsul várod.
De most úgy hallom: „zörög a hnraizt*,
A megvetett, a kigunyolt paraiz ,
A lenézett „senki* utadat állta,
Szerelmes szivét fölkínálta
Másodszor is, — s a kajáu végzet
Megbosszulja a régi vétket!

Magdal ne haboz*! maholnap dél lesz;
Ne késlekedjél, hogyha megértesz.
Harcoljon még a szív a* tsuzel
8 ha a múltból valamit érzel,
Ha a szived meg pártfogolja,
Ne játszál megint, mint a gyermek
A fölajánlott férfikézzel
. . . . Mert szalad a perc, — múlik az óra...

£a!áxsyrié, Zalay Jrtasa.

Lábay Gyula
— 40 éves tanítói jubileumára. —

Korunk társadalma ma már sokat kö
vetel a tanítótól s bátran kimondhatjuk,
hogy a követelés nagyiága nem áll arány
ban sem az erkölcsi, sem az anyagi elisme
rés mértékevei.
Elvárják a tanítótól, hogy társadalmi
föllépésében kifogástalan legyen, a nyilvá
nos életben példás életet vigyen s az isko
lában csak úgy, mint aa élet piacán is
sokoldalú embernek kell lennie.

1910 december 4,
— De édes anyám ! — hiszen az uram
nem kálvinista 1 ?
— Nem-e ? no látod édes lányom, ha
ezt tudom, hát mindjárt megmondtam volna
nekik ; node semmi, majd áthivatom Z.
szomszédot megmondom neki, hogy legalább
még egyszer ne fáradjanak.
A dalárda fennállása idejében — sőt
később is — minden nagyobb ünnepnapon
a plébánia és a piaristák templomában az
isteni tiszteleteken az énekkart zene is
kisérte. Úgy az ének-, mint a zenekarban
mindig akadtak olyan tagok, akik nem
voltak katholikusok; de azért uz Isten
házában is nagyon szépen megfértek egy
más mellett.
És mikor 1892.-ben Léván a Torony épitö-társulat 10 évre megalakult, ameiy
azt tűzte ki céljául, hogy a plébánia tem
plomához egy, esetleg két tornyot emel
tessen, — ennek a társulatnak igen sok
refoi matus, evangélikus és izraelita polgár
társunk is rendes vagy pártoló tagja volt,
mert tudták és érezték, hogy a torony
nemcsak arra való lesz, hogy a város egyik
terén terpeszkedő, rut éa rozoga faalkotHiányból a harangokat húzzák fel abba, hauem
egyúttal a város díszére is fog szolgálni.
Részben a más vallásunk szives támo
gatása tette lehetővé, hogy a két torony
1902.-ben felépittetett.
Aunak is számtalanszor szemtanúja
voltam, hogy amíg Léván csak egy Temet
kezési Egylet volt, melynek vailáskülömbség né'kül mindenki tagja lehetett, — ha a
tagok közül kath. halt meg, a temeteseu a
ref. vagy ág. ev. tagok is vitték az egye
sület jelvényeit és viszont.
És vájjon uem a legszebb egyetértés
bizonyítéka az is, bogy a városnak bosszú
időn át református voit a kapitánya és
polgármestere is 1 (Lovas és Tereimet.)
Itt említem meg azt is, hogy jelenleg
a város hivatalnoki karéban hogyan van
képviselve a négy hitfelekezet ?

Verbeii tanítóknak tehát csak azok
nevezhetők, akik hivatásukat hűen töltik
be s akik — ezt alá is szeretnem húzni —
szeretettel c.üggnek igazán nemes ;s mű
vészi pályájukon, smeiy biz egesz embert
kíván. Akik tehat nagyaiányu köte ezetcs egeiknek eleget tesznek aa iskola falain
kívül, — azok meilók aa emberek ensmeréaere. 8 akik az ísko.aban nem robotolnak
a silány megélhetésért, hanem kö<elessegeikel lelkesen, elvezettel, szeretettel teljesítik,
mintegy űzve, óhajiva aa öuőnmaguaban
rejtő alkotni vagyaaioi, — azok menők a
nemzet baiájara.

Egy ilyen vérbeli tanítót mutatunk be
tiszteit Olvasóinknak az újbányái íánitóaör
világi elnökében.
Lábay Gyula szül. 1850. nov, 17.-én
Liptó-S.t-Miha.you, hol atyja kanlortzuitó
volt s koiau eihait. így a tiu iö.nevoiese
a gondos anyura haramiott, kinek nyug
dija sem leven, a legnagyobb nélkülözések
alán, de ölömmel nevelte föl jó fiát a már
koiau ecifctie öt a jövö elet viharának.
A mar aaktr is törekvő gyermek, elemi
es gymL.sibmi itkoiái Rózsahegyen vegezte
Nagybatyjainak Muukay József plébános a
Munkay János c. kanonoknak anyagi támo
gatása lelietöve tette, bogy 1868/9.-beu a
besztercebányai tanítóképzőbe vetesse föl
magát, ahol lb7ü.-beu tót nyelvű iskolák
ban való tanításra képesítést nyert. Az

1910 december 4.
A huszonkét városi tisztviselő közül
tizenkettő katholikus; tiz más vallásu; és
pedig*, öt református, négy evangélikus és
egy izraelita.
Ezeket a szerény és igénytelen soro
kat, amelyek némi világosságot vetnek vá
rosunk lakosságának egymáshoz való szere
tetteljes viszonyára, — a szivem eugalta
nekem, az öreg embernek, aki már meg
ette kenyere javát és szive utolsó dobba
násáig boldognak és virágzónak óhajtja
látni kedves szülőföldjét!
Azért Írtam meg e sorokat, hogy váro
sunk ifjabb nemzedéke ismerje meg belőlük
Léva lakosságának a múltban egymás iránt
tanúsított határtalan vahábi türelmét és
békés egyetértését és kölcsönös szeretettől
áthatva, a jövőben is már csirájában fojtsa
el az üszköt, amely esetleg a legcsekélyebb
egyenetlensegnek tápot adhatna.
A kölcsönös szeleteiben és összetar
tásban kövessük elődeink példáját, mert
csak igy oldhatjuk meg sikeresen a reána
varó nagy es nehez feladatokat.

Ktüonieiék.
— Tiszlüjitas. Varosunk választás
a a eső iis-.il k-rar.ua megbízatása a foiyó
ev vegevel lejárván, a varmegye alispánja
a ll.zlUJllSst december hó 29 napjának dél
előtt 10 órajara tűzte ki. A betöliendö
ailasoa : poigarmesier, tanácsnok, főügyész,
mérnök, számvevő, penataruos, közgyam,
varosgazda, alkapitany, ellenőr es fogalmazó.
— Aaik ezen auásoa valamelyikére páiyazm
Óhajtanak, a szuaseges okmányokkal fel
szerelt kor vény en-et december hő 23.-ikának
den 12 órájáig az aiispam hivatalhoz nyújt
hatják be.
— Jótékonyság. A „Stefánia** árva
hazat lenn.aiiő uvai Nötgylet, mely 40
eveu át gyakorolja az emberbarati szeretet
nagy munkáját, ismét szép tanujelet adta
nagy szeretettnek. A míg el nim múlt
koieraveszely idejére ugyanis a teljesen
szegényeknek esgyamo.taiauokuak táplálékot
nyújt es mint értesülünk, az arvahazban

ambiciózus fiatalembert azouban ez ki nem
elegitette, átment a zniováraljai ál.ami taní
tóképzőbe s itt 1872.-ben magyar, német
és tót nyelvű iskolákban való tanításra
kepesiitetett.
Működött Gyetván, Kecskeméten, majd
Kispesten, hol meg is nősült, de innen
feiesege r bajára Zsainóczera—ment',' ahol
immár 32 esztendeje hinti a magyar kultú
rának mágiát, a mar szintéu altala nevelt
szülök most mar ifjú nemzedékének fogé
kony, kicsi, de a magyar hazájukat nagyon
szerető, szivébe, lelkebe. Zsarnóca község
32 ev előtt teljeseu tót voit, — ma pedig
utcáján csak elvetve lehet egy-egy tót szót
b.bani s ez, — a legutóbbi eveket leszá
mítva, me.y idő aiatt nagy munkát vegea
- terén Zsarnóca község általánosan kedvelt
p bánosa, Havas Beia is,— bizony az ak
kor még úgynevezett másod-, ma osztályi-nilók gyakori váltakozása mellett, úgy
szólván, tisztán Lábay Gyula érdeme.
Mint zs.-i tanító mindig a sajtó szol
imában is ál.oit. így sokaiéit a „Bars“-ba,
a nGaiam-Videke‘*-uek s a bpesti .Magyar
f* 1 vp*-uak egy évtizeden át aüando leve
li oje vo.t. lioda.ai tevekenyseget a „BaraU1I yti Gatd. Egyesület" meg is jutalmazta.
‘ gébben nagy tevekenyseget fejtett ki as
U1 kasoméban. Eidemei vannak a temetke
zz i egylet megalakítása körül, a közegesz•(,K terén, mely utóbbiért az „Graz. Köz.
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azon dolgoznak, hogy tiszta fehérneművel
láthassák el a veszély idejére a szerencsét
len betegeket. Bárcsak a hatóságok is
karöltve az árvaházzal igyekeznének a
veszély terjedését meggátolni és a nagy
közönséget pedig felolvasásokkal, illetőleg
tudományos előadásokkal figyelmeztetni a
baj elkerülésére óvóintézkedések meeieölesével.
— Uj főispánok. A kiiály Kiirthy
Lajost, B*rs-, Zoiyuw es Komaromvaruűegyek, valamint Komarom izabad kir. város
főispánját B«rs- es Zólyomvármegye főispáni
állásában való meghagyása mellett Komáromvármegye és Komarom város főispáni
állásától saját kére mére felmentette ; Kürthy
István országgyűlési képviselőt pedig Komáromvármegye és Komárom varos főis
pánjává kinevezte.
EzÜstUfiso Bakos János, érsek
vadkerti esperespiebánoe, tiszteletbeli ka
nonok, aki városunk szülötte, — mint
értesülünk — múlt héten tartolta meg
ezüstmiséjét, meiy alkalommal paptársai, a
község lakossága és az iskolás gyermekek
szép ünnepség keretében üdvözölték a köz
szeretetnek örvendő kanonokot.
— Főherceg! vadászat. József kir. és
Henrik poroez heiceg egy vadásztársasággal
múlt heten vadászatot rendezlek Kstapolcsányban. A vadászat három napig tartott és
dacara annak, bogy a második uapon nagy
hóvihar akadályozta a vadászatot, mégis
45 darab vaddisznót, 8 szarvastehenet és
kel rókát ejtettek zsákmányu., amelynek
jeleutöa részét Henrik porosa herceg lőtte.
József kir. herceg ritka nagystgú vadkant
ejtett ei.

— A munkaszüneti felfüggesztése.
A karácsony előtti vasárnapok munkaszüuetének fe.lüggesztése ügyében a beszter
cebányai kereskedelmi iparkamara felter
jesztést intézett a kereskedelemügyi mi
niszterhez, kérve annak engedélyezését,
hogy dec. 4. és ll.-iki vasárnapon az üzleti
e árusítás deli 12 óráig, a 18,-iai vasárnap
pedig egész napon történhessél.

—

Felemelik a tisztek lakbérét

Megbízható helyről vett értesülés szerint a
katonatisztek es katonai hivatalnokok lak
bél et január l.-töl kezdve felemelik. A
hadvezetóseg már régóta foglalkozott ezzel
a tervvel. Figyelembe vette, hogy az utóbbi
tíz ev alatt a .akáiok árai atlsg 50 száza

egészségügyi Bizottság** részesítette juta
lomban.
Sokoldalú elfoglaltsága
dacara,
hosszú időn at a tűzoltó egyesületnek
parancsnoka is voit stb. stb. Közhasznú
működését elismerte maga a község is, mi
kor 1903.-ban a szeretet s tiszteletnek
legkülönfélébb a igazán megható nyilvánulásai között ünnepelte meg zsarnócai taní
tóskodásának 25 eves évfordulóját.
Az újbányái taniiói körnék 18 év óta
elnöke s mint ilyen a tanítóságot érdeklő
ügyeket nemcsak, hogy figyelemmel kísérte
de az általa megindított s szervezett moz
gatómnak köszönhető, hogy az 1907. évi
XXVJI. t e. 24 j. 490 kncstan tanító ja
vára módosíttatott.
Lábay Üyuia hivatásának élő kántor
tanító fenntirt érdemeit nemcsak a ízéchényi-Kollomt e a Wekse mann-féle ösztön
díjak dicsérik, de elismerte úgy a magas
kormány, mint a főt. egyházi főhatóság is
oiykep, hogy a 32 év leforgása alatt külön
böző módon 11-szer juta mázták meg. Sike
rekben gazdag magyarosításának legutóbbi
elismerését hirdeti a
M. K. E. dísz
oklevele is. A illetékes körök azonban, úgy
hallom, nem akarják, hogy ez legyen az
utolsó elismorese, szép eredménnyel bővel
kedő munkásságának, hanem az ünnepelt
tanfétfiu 40 éves tanítói jubi euma alkalma
ié', iskolást éke, azzal a valóban méltányos
kérelemmel fordult a nagyin, vallás- és

a
lékkal emelkedtek, méltányolta tehát a tisz
tek jogos panaszait, de a lakbéreket csak
1U—15 száaalékkal birta felemelni. A pénz
ügyminisztériumok nem tudtak e célra ele
gendő pénzt adui s ez az oka, hogy csak
ilyen kis arányban emelik tel a tisztek
le kbérét.
— Tanítók üdvözlése. Főgimná
ziumunk tanári kara november hó 30.-án
tartott tanácskozásából — Tóth Sándor,
igazgató, indítványára — Svaiba Józsefet
a tanítóképző-intézőt tanárát és Jaross Fe
rencet, a r. kath. elemi fiúiskola igazgató
tanítóját 40
éves
tanitói
jubileumuk
alkalmából — az egesz tanári kar által
aláirt jegyzőkönyvi kivonattal a legmele
gebben üdvözölte. — A Barsmegyei Álta
lános Tanítóegyesület lévai körének Léván,
tegnap délelőtt megtartott ülésén, amelyről
jövö számunkban bővebb értesítést adunk,
— Vigh István, az egylet oluöke, méltatta
Svaiba Józsefnek a tanügy torén szerzett
kiváló érdemeit és Jaross Ferencnek jegy
zőkönyvileg tolmácsolta szívélyes üdvöz
letét.
— Esküvő. Koeab Vilmos, a lévai
Sclioeller uradalom pénztárnoka, november
hó 21.-én tartotta esküvőjét Hangba Gizel
lával, Bangha Géza tótmegyeri uradalmi
számtartó kedves leányával.
— Tűzeset. Múlt hó 29.-én este Vámosladánybau tűz volt, amely is házat, több
melléképületet és sok baromfit pusztitott
el. A kár meghaladja a 8 ezer koronát. A
tűz keletkezésének oka eddig még ismeretlen.

— Emberek száj- és körömfájása.
Most, amikor, Magyarországon s ami vidé
künkön is sok helyütt pusztít a szarvas
marha között a száj- és körömfájás, szük
ségesnek tartjuk rámutatni arra a tényre,
hogy ez a csúnya és kinaó kór, bár ritkán
van rá példa, de átterjedhet az emberekre
is. Bécsbec már több ember meg is kapta
a betegséget, azonban szerencsére nincs szó
az egyik emberről a másikra átragadt baj
ról, hanem egyes külön fellépett esetekről.
Ajánljuk kivált a gazdáknak, hogy óvatosan
járjanak ei a beteg marhák körül, nehogy
esetleg ők is megkapják a betegséget. A
közönség pedig tartózkodjék a forralatlan
tej használatától. A betegség nem vesze
delmes ugyan, mert a legnagyobb ritkaság
hogy halállal végződjék, de igen kellemetlen
és fájdalmas.

közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz,
hogy Lábay Gyulának, mintegy előléptetést,
az igazgató-tanítói címet adja meg.
Azt hiszem, nem lesz érdektelen tudni,
sőt érdemeinek dicekoszoruja teljesebb less,
ha felemlítem, hogy sokoldalú munkásságát,
mint nagyszámú családfő teljesítette, mert
boldog házasságából 9 gyermeke született,
akik közül az egyik plébános, a másik
tanár, a liaimadik tanító, a negyedik III.
éves orvostan hallgató. A többi részben
óvónői pályára képesített, részben pedig
tanulmányai befejezése előtt meghalt. Szóval
mindahány tanult, müveit emberré lett s ez
egy nfplanítóuak maga is nagy anyagi gon
dot okozó munka, s la e mellett a közér
deket is úgy szolgálja, mint azt Lábay
Gyula tette, akkor kötelességeinek lelki
ismeretesen tett eleget s méltó a megem
lékezésre.

Még csak néhány hete Jaroast ünne
pelték, ma Lábait ünnepük a holnap ? . . . .
Adja a magyarok istene, hogy a sajtóban
s az összejöveteleken, minden napra jusson
egy, — hozzájuk hasonló, akiket nocsak
ünnepeljünk, mert ünnepelni méltók, de
mert példájukon lelkesedni lehet, kövessük
is, mert követni érdemesek.

Margltay Alajos.
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— Gazdasági tudósító. A fö'dmivalésilgyi miii'z'er vármegyénk lévai járá
séra Schwarter Sándor káínai lakost a gaz
dasági tudósítói tiszttel bízta meg.
— UJ tanítóképző Selmeczb dny én.
A selmecabányai ág. hitv. evsng. egyház
elhatározta, hogy tanítóképző intézetet épít
tet s ezen célra — m:nt értetü'íink — 80
ezer koronát szavazott meg.

— Hitoktatók Államosítása. Az
1911. évi költségvetésben nagyobb összeget
irányzott elő a kormány ai állami közép
iskolában működő hitoktatók államosítására.
A közoktatásügyi minisztériumnak az a célja,
bogy azoknál az intézeteknél, amelyeknél
valamely felekezet növendékeinek a száma
meghaladja a százat, ott az illető felekezet
számára állandó hitoktatói állást szerveznek.

— A kereskedőiül alkalmazottak
iyranhnv.il A kereakedeimi alkalmazottak
országos egyesületének emberbaráti sz. pmüködését honorálta a pémügy miniszter,
arn dón megengedte, bogy az elaggott, vagy
kereselképtelen kereskedelmi a'kalmazottaknak emelendő Menháza alaptőkéje gyara
pítására jótékonycélu sorsjátékot rendezzeuek. A tevékeny egyeiűlet sorsjegyei már
városunkban is forga'omban vannak s igen
népszerűek. Aruk 1 korona. A sorsjáték
főnyereménye 20.000 koronád
fejedelmi
bajék és kolliér csupa briliánsokból, a többi
nagy nyereményeket a nyerőn amá az
ékszerésznél vtgy bútorgyárban válogatják
ösize az érték mirden levonása nélkül, ahol
óhajtják. Így tehát a vidéki ipar és keres
kedelem 50.000 korona árurendeléshez jut
a sorsjáték révén, s a boldog nyerő azt
választja ki, mi neki tetszik és amire szük
sége van. Igen ügyas újítás ez és a sors
jegyek kelendőséget felette biztosítja. Di
csérjük kereskedő ifjainkat, hogy a saiat
kari éidekeikert oiy buzgócá6ot fejenek ki.
— Képkiállitás Léván. A városház
nagytermében e hó 2.-sn, pénteken nyílt
meg egy budapesti festő-csoport képeinek a
kiállítass. A kiállításon résztvesznek képeik
kel ; Berkes Antal, aki Párisi utcarészlete
ket, Neogrady akvareleliet,
1 inek Lajos,
karikatúrákat, Veres Ernő, genreképeket,
Hollós Káro y, női tanulmány fejeket, Né
meth Gyula, falusi geureket, Nagy Ernő,
vásári je.enttrket, Bábud Árpád, kostejeket,
Zorkocat Gyula, telsömagyarorszagi piktor
pedig tót falvakat piigklt es állított ki. Az
egész k álntáe általában kedves benyomást
gyakorol a látogatókra és hisszük, hogy
a lévai kösönség méltányolni fogja a kiállító
művészek fáradságát és pártolni fogja kiállí
tásukat. A kiállítás nyílva less csütörtök
estig e hó B.-áig megtekinthető d. e. 9 este
7 óráig 40 fillér bel< pö díj meiiett.
— Házasság. Fark i Vilmos lapszer
kesztő, a Füsserkeresv edok Egyesületének
titkára, november hó 20. áu vezette oltár
hoz Körmöcbányán Stiasny A bért pípsgyáros kedves leányát, A unkát.

— A Büketnémék összeírása. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter tapasz
talva azt, hogy a tanköteles süketnéma
gyeimekek ösaaeirass nem történik meg a
k.vautató lelkiismereteseggel, most körrendeietileg hívja fel a vármegyéket és váro
sokat, bogy a süketnémák összeírását az
1904 évi 11.158. számú rendeletben körül
írt követelményeknek megfelelő módon a
lehető legpontosabban hajtsák végre.

— Az alkoholizmus és betegségek.
E rettentő es tajdalmas az a statisztika,
rneyet az orvosi tudomány aa alkoholizmus
és a betegségek kost levő összefüggéséről
egybeállít, Az orvo<ok az utóbbi években
különös figyelmet fordítanak arra, bogy ezt
aa összefüggést kiderítsek. És már eddig is
kitűnt, bogy igen sok esetben as öngyilkos
ság oka is az aikobouzmus. A legtöbb orsaagban — sajnos, ná uuk is -— ezrekre rúg
a notórius iszákosok szama, akik közül
majdnem ieie as elmegy ógy intésetek be kerül.
A degenerációnak is egyik tóoka az a kohol.
As orvosok számos esetben sst állapították
meg, fogy as elmebajos alkoholista szülök
gyermeke. És ssiLte hihetetlennek látásik,
hogy Nemetorsság adja a legtöbb alkoho
listát, ahol valóságos lörtengerbe tuil.dnak
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as emberek. A sörivás oly mértéket öltött,
bogy még a németországi csecemöre is 111
liter jut évenkint. A kormány mindent
elkövet az antialkoholista mozga'oni támo
gatására. A császár is a legutóbbi hadgya
korlatokon elreudeiie, hogy a legénységnek
csak alkoholm *ntes italokat adjanak s ö
maga is jó pé dával járt elöl, mert csupán
ásváryvizeket ivo't.

— Okmányhamisitö

állatorvos.

Liiwi József gsrauiszentzereszti szü'eiéaü 24
éveB okleveled állatorvos nagy ny< morca
jutott. Úgy akart segíteni magán, hogy
Budapesten hamisított okmányokkal könyör
adományokat gyűjtött. A rendőrség azonl au
rájött a szélbamosságtra es letartóztatta a
szélhámost, aki most a to'oncházban üli le
1 iir> tetősét.
— A legénység zsoldja. Mint elő
ző eg jelettük m»r, a bndügym'uiszter e bó
-töl tényleg megkezdette a legénység zsold
l.
jáuak emelését, melyet következőleg á la
pítottál' meg : Tisat jelöltek és őrmesterek
napi zsoldja 70 fiilér, magasabb fokon 90
fillér. Szakaszvezetők 48 és 70 fi lért kap
nak. Tizedesek 36 és 40 fillért. Őrsvezetők
24 éB a közlegények 16 fillért. E önkiiül a
regge-i pénzt fejenkint 5 fillérről 10 fillérre
ímelték. A kórházban epolt katonák 6—20
fiüéres reold javítást kapnak. A nős altisztek
télen 290 ki ó szenet kapnak hónaponkint
és a háztartási illetéküket is fe emelték.
— Amerika népessége. New Jurából
jelentik, hogy az amerisai népszámlálás
adatai már ismeretesek. Etek szerint az
Egyesüt-ÁHamok lakosainak szíma a gyar
matok nélkü 93,471.648. így tehát a lakos
ság tíz év aiatt majdurm tiz millióval
szaporodott.

— Vége a magán-kurzusoknak.
Bécsiéi jelentik, hogy a most keBzütö uj
vederötörvény újabb rende kezáseket tar
talmaz az egyéves önkéntesekre vonatko
zólag. Ugyanis kiküszöböli tejesen az úgy
nevezett magán-kurzusokat, t mennyiben
ezeknek vizsgái alapjáu Berki sem lehet
többé önkéntes. Az önkéntességi jogot csak
az szerezheti meg, aki Ausztria vagy Ma
gyarország, továbbá Bosznia és Hercegovina
valamelyik áLatrj, községi vagy uydvánosságí joggal fe ruházott főiskolájában az
érettségi vizigát sikerrel tette e.

— Szavatosság a sertésvészért.
Sok perie adó t okot a bitói joggyakorlat
ingadozása azon kérdésben, hogy ez eladó
mely időpontig felel a sertésvészért, amely
az általa e'adott állatokon mutatkozik. A
Kúria újabban nmét hozott ily ügyben
Ítéletet és kimordo'lr, hogyha az eladó
sertésvészeu még át nem m-nt sertéseket
ad el, öt a sertéseknek az átedái után
Bérlést észben való m^gbelegedéieert és
elhullásáért siavaza'OBság nem terheli. Bi
szavaló! akkor, ha a sérti,sek már az át
adáskor a vesz csirái által fertöztetve voltak.

— Olaszországban is

19.9 kilóra . — A 26— 27 kilós felezi
relést véve alapul, annak terhes voltá
mutatja, hogy egy 155—160 centiméte:
magas katona, a kinek általáooi testsúly
54 kilogramm, — saját su'yának msjdni-i
felét cipeli. — Itt is beigazo'ódik, hogy
hadvezetöség a lovat jobban kim li, mint aembert, mert as átlag 400 klogramm súly
ló legfeljebb 100 kilogrammal, tehát saj.
súlyának kb. negyedével van megterhelve
— Legszerencsésebbek tebát a francia ka
tonák, kik a többi hadsereg 26—27 kiló,
borjújával szemben csak 19.9 kilóval vannak
megterhelve.

— A képes levelezőlapok forgalma
A Vi.ág posia-Egye»ület a napokban erdeáe
statisztikát tesz közzé a képes levelezőlapok
világforgalmáról. Németországnak az 190*,
évi képes levelezőlap forga-ma meghaladja
a másfél milliárdot. Angolcrszágoan 883
milió képes levelezőlapot küldték szét.
Északamerika 400 millióval, Délamerika 240
millióval szerepel a kimutatásban. Francia
országban csak 12 milliót tesz ki a képes
levelezőlapok siáuia, ami annak tulajdonit
ható, hogy egy levelezőlapért annyi portót
kell fizetni, mint a levélért. O.oszország e>
Magyarország képes levelezőlap forgalma
386 millió darabot tesz ki, mig Ázsiára,
Japánra és Indiára 223 millió darab esik.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divatlapokat Nyitrai és Tarsa r. t. könyvkerei
kedésében Léván megrendelni, megkimei.
a postai beküidéti költségét.

Trebitsch Gyula jóhirü tövórosi mo
tortelepén (VI. Eötvös-utca 42) a legújabb
rendszerű motor cséplőáész.erek, benzin-,
nyersolaj- es szivógázmotorok, teljes ma
lomberendezések igen előnyös részletfizetési
félté elek mellett szerezhetők be.
A Dr. Blchter-íéle Liniment. Caps
COmp. (Horgony-Pali-Expeiler) igazi, neptzeiü haziszerré lett, mely eiámos csalán
ban mar tok ev óta mindig készletben vau.
Hátfájás, csipötájdalom, fejfájás, köszvény
ctúzual stb.-cél a Horgony-Linimentlel való
bedörisölesek mindig fájdalomcsillapító in
tést idézték e.Ő ; sőt járványáéinál, minő ;
a kolera éa hány, haitolyáe, az aiiesinek.
Horgony-Limmenttel va ó bedörzsöiése mu
dig igen jónak bizonyult. Ezen kitün..
haziazer jó eredménynyel alkalmai tatot
b idöriaölesképpen az influenza ellen ib eüvegekben : a K —.80, K 1.40 ea K 2.a legtöbb gyógyszertárban kapha'ó; <1
bevárarás ajkaiméval tessék határozottat.
B.cL e -le.e liorgo. y Linimentet (Horgony
PaiL-Expeilert) kérni, va amint a „Horgony
veojegyre ügyelni és csak ereden üveg
e fogad Ul.

havazik.

Bégén ért Európa o yau erős telet, au>, yen
a tavalyi kivitessen enyhe tél u'án — az
idén várakozik reánk, Bizonyság rá, hogy
amire emb remiékezet óta nem volt példa,
november végen Olaszországban is leesett
az első hó. Velencében és környékén a múlt
héten annyi hó esett, bony néhány órára
egészen feher lett a lagúnák városa. Azt
írják az o asz lapok, h így akkora hideg
száz esztendeje mmvoit azon a környékén.
— Drágul a kávé Is. A többi élelmi
o.kk meüett a sávé ara is ruhatnosau emel
kedik. Ma már oiyan magsa ára van a ká
vénak, bogy 1896. óta nem jegyeztek ilyen
magas órkáat. A kávé drágulásának oka
a rossz termés. Mert pe daui a többi között
Brazíliában is — ahonnan kávéink legna
gyobb menny Bégét kapjuk — igen Bzük
termés volt s e miatt as árak annyira fél
ti öktek, hogy az export izinte lehetet er.

— A francia gyalogság uj felsze
relése. A jipau-oiosa hanorubol levonta* a
modern hadseregek ast a következtetést is,
hogy a katona minél kevésbié legyeu meg
terhelve. A j-pan gyalogosok után rendsze
rint koosikon szállító ták a felszerelést. —
Legújabban a franoia hadves tőség hozott
be jeientös változást. A francia gya ogos
katona 26 5 kilós felszerelését leszállították

Közönség köréből.
Meghívó.
Az önk. tüzoltó-egyiet szervezésére
városi képviselőtestület
által kiküdi
bnottság úgy a városi tűzrendészet) sz.bw
rendelet javaslatot, mint az ö. t, o. egy
részére kícoigozott alapszabály-terveziletárgyalta.
Ént é fogva mindazokat, kik az öi
t. o. egyletbe mütödö tagokul már jele
keztek, vagy akár működő, akár alap
tagokul as egyletbe még belépni kivánu.
a folyó évi december hó 4. én, vásári
d. e. 11 órakor a városháza kis tanácsi
meben megtartandó közgyűlésre ez u
ia meghívom.
A közgyűlés tárgyai ;
1. a városi tüzrend. szab. r. terve
ismertetése.
2. az önk. t. o. egylet alapszab
tervezetének elfogadása.
3. as egylet ideig], megalakulása.
Léva, 1910. nov. 28.

Csekey VUmot
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Mélyen tisztelt Szerkesztő úr I
L®gt*lső kötelesBégemnek tartom, hogy
igaa köe öoetemet fejezzem ki azon szives
készségéért, melynél lógva módomba jut
tatni kegyeskedett, hogy becses lapjában
alkalmat es tért nyertem meggyanúsított
személyem tisztázására.
Mnt becseB lapja legközelebbi számá
ban jeleltem is, Birlba Józse I lévai lelkész
és a közöttem li-iő ügyet teljes obi,c’ivitással novb. 29-n után akailsm a nyilvánosság
elölt hmirtetní.
Hogy miért csak ekkor, annak az oka
az voit, bogy refo-ui. egyházmegyénk eepe
réti teljesen saját kezdeményezéséből a
fentjelzett napra egy egyeztető bizottságot
hivo't össze, melynek feladata volt a Birtha
József s a köztem levő ügyben békét
teremteni.
Ennek a bizottságnak tagjai; Konkoly
Thege Sándor és Varannai Lajos urak
voltak.
Mélyen fekvő okok hatása alatt a rám
felette kinos, becsületemet mélyen érintő
ügyben egy, nyilatkozat" jött létie, meiy a
„Bars" és a „Lévai ű-'ál ó“ hasábjain jele
nik meg.
Ezen nyilatkozat
tisztázni és bele
jezni akarja az ügyet.
A tárgyalás menetéről, az azon történt
kijelentésektől írni, nyilatkozni hivatva nem
érzem magam : úgy bisztm megnyugvással
veszi a nyiivánostág tudomásul, bogy a
békés egyezség elül el uem zárkóztam.
„Jobb a sovány békesség, hogy nem
mint a gazdag háborúság/ Háborúskodni,
veazekedui nem lelkészhez illő dolog, a
lelkésznek legszebb ektsoége legyen a
mindenben megbocsátani kész szeretet. Ha
Bir'ba József lévai eikész is a megtocsajtó*)
szeretet vezarfenyét követi, ez a vezéifeny
elvezeti egy helyre, a nyugodt békesség
csendes helyére.
„Keressetek a bekessége'„ úgy mint
bennünket az örök Szeretet, — igy kérem
en is a viszá kodó lelkeket ; mert biszeu ha
eliüuik a vissáy a helyéi egyetértő mun
kásság foglalja el, akkor szépén fejlődik az
egyház, a társadalom, a közügy. Akkor az
a váios, meiy szívesen adott hlyet sok
idegennek, bizalmat előlegezett tok ember
nek, uem lesz feldúlva a viszály és gyülölség langjá'ól, hanem a felett a bekesseg
feber angyala teijetzn ki á.dasos szárnyait.
A sótegy vernek, 1910. nov. 30.

refoiniátua lelkész.

♦) E szerint ö a sértett fél — erről lapunk kő
zőnsége eddig tájékozva nem volt. — Szerk.

Cserey Gyuláné és Hatsch'-r Károlyné
yyu/lüiven az ősei qyüjtés alkalmával a
következők udakoztuk:
Folytatás.
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Hivatalos közlemény.

Nyíl ttér*)

2654/1910. saám.

M O LL- FÉLE

Hirdetmény
Ezennel felliivatnak m ndazok, akik a
mai napig esedékessé vált közadók és azok
módjára beszedendő tartozásaikat neveze
tesen; illeték, htdmentességi dij, Iparkamarai
illeték, városi és megyei pótadó — be nem
fizették, bogy azt most már 8 nap alatt
annál is inkább fizessék be, mert ellen
esetben az 1883. évi XL1V. t. ez. 51. tj a
értelmében végrehajtás ú ján fognak be
hajtatni.

LS EIDLITZ^ P O R<l
Enyh*’, oldó háziszer n indazoknak, kik tmésztée
za'árokban és az illő éhtn.cíd tgyelb követkéz
ménjeiben szenvednek.
Egy eredeti doboz ára 2 korona.

Vidéki gyógyszertárakban kérjük
készítményeit.

Komzsik Lajos
városi adób. főn.

SÓS - BORSZES7 >■'

folyt, köz.

Mönsólís, ,

régi jóhiruevtí háziszer
szaggatás és hűiéiből származc*
mindennemű betegségek ellen.

elismert,

Eredeti üvog ara kox.

Kapható minden gyógyszertárban
és drogériában.

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész.
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbuen

Lévai piaciárak.

9.

Rovatvezető ; Kó-ya Jdssef reudörkap'táay

Búza m.-mázsánként 19 kor. 50 till. —
19 kor. 80 Kétszeres 16 kor. 20 fill. 17
kor. 20 üli. — Köze 14 kor. 40 till. 14 kor.
90 fill. — Arp 13 kor. 60 fill. 14 kor40 fill. Zab 16 kot. 40 till. 17 kor 20 till.
Kukorica 13 kor. — till- 14 kor. — fii.
— Lencse 26 aor, — till. 27 aor. — till.
Bab 19 la - fill. 12 kor. — till — Kö
ve 14 k<i. 40 fi)!. 14 tor. 80 fiit.
kilónként. Vörös lóa rab ka mentes 150 — 155

XxuULvw lett alkalmazunk vidéki
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való
eladóikhoz. Havonként elérhető jövedelem
300— 600 korona. Hecht Bankház Rész
vénytársaság, Budapest Ferenciek-tere 6.

Szives tudomására adom az igen
tiszteit vevő közönségnek, hogy üzle
tembe!) az előnyösen ismert

OCCASIO ELADÁS

Vetőmagvak 100

here termesze tol
Vöiös .óhere, kis aránkás 135—145 Vörös
lóhere, nagy aránkás 125-140 Luezerna
teimeszettöl arankamentes 165—170 Lucaerna, világos szemű aránkás 155—160
Luezerna, barnás szemű 115—120 Biborhere
80—85 Baltaczin 32—34 Mubarmag 14—15

é* ““g“a >uUlók

Tiv
•

mint minden évben ez idén is folyó
évi december hó 1-én veszi kezdetét.
Eladásra kerülnek; fekete és szí
nes selyemszövetek 3 féle árban, kü
lönféle ruhaszövetek, batisztok és
zephirek.

Blumenthal Jónás,
női- és úri divatüzlet,
Léván.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910.

1910. évi dec. ho r-ig.

évi nov. bó 27-tól

Szülató*.

A szülök ueve

4> O
-> e §
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A gyermek
neve

tiu
tiu
leány
tiu
tiu
leány

István
József
Rózsa
Gyula
József
Má ia

Hamran János Dávid Mária
Varga János Vajda Julianna
Jenei B*r*alan Szabó A"iia
Hegedűs Béla Varga Maria
Pieczka József Czuprr E.
B^nzing István Silónak Róza

A legújabb rendazerii motorooéplőkoozietok.

továbbá a legjobb benzin-, nyersolaj- és
azivógázmotorok, valamint téliét malom
berendezések lagolosobban

Trebitsch Gyula
Teljed jótállás I

Vóicíeny es menyasszony neie
Tolnai János Nyúlása Juliauua

telepén

Budapest, VI., Eötvös u. 42. kaphatók

Hazassag.

Könnyű reazletflzetea

------------ Árjegyzék Ingyen

Vallása

1-----------------

Ezeu jéhirü oég motorai köunyii kezelésük
éi uagy erőkifejtésük folytán az egész or
szágban nagy elterjedésnek és kadveltségnek
örvendenek.

________

Czaudt látván 1 h , Sicdler J-kab 20
fill., Grctuau Istvánt.é 40 fii)., Svarba Endréné 1 k., id. Ghimessy JózBefue 1 k.,
Liptik Jánosné 40 fii1., Papp ői mester 20
fill., Pataki Istvánne 10 lil., N. N. 20 fill.,
N. N. 50 fill., tíoldis János 40 t.d., Szudy
20 fill., Bártvai Ká.man 40 fill., Konecsny
Jánosné 1 k„ Sztiuhár 1. 20 hl., Essösyné
1 k., Újfaluéi Mihályné burgonya, Bányámé
1 k., Kot.cz Ktroiyné 40 till., Lengyel
György 20 fii)., Kugyela Painé 10 fill,,
özv. Vanger Istvánne 2 k., Ertinger kerete
40 fii)., Balogh Lajotne 1 k., Be csákóé
2 k., Sebulpe 6 k„ Ubiik Sandór 1 k,,
özv. Gépelne 20 lill., Biölke Andris 20 fill.,
Frasch József bab, Hochbergerné 30 fill,,
Wi.heim Mór 1 k,, Agáiúyné 2 k., Kersekne 2 k., Thuióczyue 2 k., dr. Weinbergerné 3 b., Weisz Mórné 2 zták burgonya,
Adier Miksane 1 k., Heksch S.muue 1 k.,
Imre Vmcze őrmester 1 k., Faragó Bámuelné
2 k., 1. magy. ált. biztosító társ. 10 k.,
Bellán Sándor 2 k., Sollner 1 k., Lapp Bóra
2 k,, Mailinecué 1 k., Ujhely Antal 1 k.,
Dr. Honr.chué 2 k., Tonbaiserné 1 k.,

~baf oll

K moll-féle j

A városi adóhivatal.
Léván, 1910- évi november bó 29. én.

Kitűnő tisztelettel :

Varannay Sándor

-R.

ref.

Halaloza*.

Az elhunyt neve

Kora

A halál oka

Özv. Jakubecz Autalné
Mikula Fáni
Özv. Qyurovszki J. nw
Varga Katalin
Baranyai István
Doleg Julianna

81 év

Agylágyulás

80 év

Szívizom elfajulás

67 év
1 hó

Gutatités
Tüdőgyulladás

I((r Védjegy: „Horgonyt*

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

egy régiónak bizonyult háziaser, mely már
’> k óv óta legjobb bedörzsöl ősnek bizonyult
köszvcnynel. osúznál és meghűléseknél.
Figyel luezletea. Silány hamisítványok
miatt l>o vásáribbkor óvatosak legyünk és
csak olyan erodeti üveget fogadjunk el.
'v a „Horgony" vedj< gygyei és a Rtchter
i • pj'Lyzessel ellátott dobozba van csoma
golva. Ara üvegekben K —.80, K 1.40 és
K 2. éa úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József
gyógyszerésznél. Budapest.

«<^*S^*^;>e**Í8**9*
KölceőnköryVtAr ujonsn berendezve
kb. 8CC0 lötit nsjysr, néniét és francia
rrgéry Nyitrai és Társa r. t. könyvkerekrdérében. Előfizetés.bármely nap kezdhető-

«S**S*«4S*^*S**»»*6*

fö

0[ Richter ogysze tára íz „Arany irnszlaohez".

&

Prágában, Elisabethstrasee > neti.

s
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helyiségekből

Tűzifa

teljes vaggon rakományokban
kapható
Ipolypásztó

állomáson levő raktáramból

nyersolaj-motorok
és lokomobilok

Az

több mint
200 orvos
által leg
megbízha
tóbbnak van
ajánlva.
Kapható az
ország minden gyógyszertárácan
és jobb dro
gériákban

Követelje azonban, hogy a szállítója önnek
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb
értrkü silány utánzatot mint ,ép oly jót" feldiesérni.
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti
propaganda reklámot ingyen küld az

„ OLLA“ mnuDimr Wien. H 437 Fratersirasse 5?

I

Legjobb es leg
olcsóbb hajtó
erő mezőgazda
sági és Ipari
célokra

i rekedtség, katarut és elnyálkodá,- ’P^j
i uörcs- és hörghurut ellen ne v»»4.

j ZZ roljon mást, mint a tinomizü ~ I—.

N incs
robbanási
veszély I

„OLLA-

szakorvosok
által meg.
vizsgálva és
legjobbnak
minősítve
van
Két évi jót
állás.
Ara
tucatonként
4.—, 6.—,
8.— , és
10.— korona

mérési üzletben, egy ovadékképes pincér
elszámolásra kerestetik, kinek felesége jó
polgári konyhát tudna venetni. Cím a
kiadóhivatalban.

CLIMAX

Megrendelhető VOLFNER S czegnel Budapest, VI.. Dráva utcza 6.
.AZ OLLA"

Elszámoló pincér.

imádé lakás.

B»lasH-utca 8 szám
szobából és mellék
I ból álló modern udvari lakás vízvezetékkel
Álló láz szabadkézből eladó.
! Ozmán tér 3, bz^idu házban kiadó.

HlOtdó lláZ. 4

| S“XMell Caramellet
a „Három fenyő“-vel

se pénzügyi
ellenőrzés.

I
_ _ drb. orvosok és magánoí q2QQ soktól származó bizonyit:
vány igazolja a biztos
I eredményt. Csomagokban 20 és 40

Elsőrangú
refenczlak

Bachrich és Társa
Magyarországi

*

minlaraktár és iroda:

Budapest, V. Szabadsagtér 17.
(Tőzsde-palota.)

I

Budapest. Wien. Hamburg
MOTORGYÁR
Wien, XIX 6, Heiiigensládtlersirasse 83.

| fill Dobozban 60 fillér. Ktpha>ó:
| Burda Karoly, dr. Flittner Jenő,
i Göllner Béla gyóg, szertárában BeSZStercebanyan,
Jeszenszky
Ervin
vtógvszer’árában Trsztenán Weiss
I Conrad Gusztáv gyógy,zeiiáraban
j Gyerván es Knapp Ignác gyógyszer
társban Levan.

Drezdai Motorgyár részY.-társ.

KLEIN SÁNDOR
órás és ékszerész •••* LÉVÁN.

Németorezág egyik legrégibb és
legnagyobb motorgyára.

Ajánlja nagy választékú raktárát

Karácsonyi
és újévi
ajándéknak
legalkalmasabb ékszer,
óra, finom ezüst
és Chinaezüst
dísztárgyakból. ..

Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú

Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum

motorokat és iocomobilakat
va'am ni szivógázmotorokat
meglepő

újdonság!

EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL
a tényleges lóerő
óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.

Vezérképviselet ;

Eendkivül

Gellért Ignác és Társa

olcsó árak!

Budapest, Teréz körút 41.

Legmiszsbbmenö

jótállás.

Kedvező

Telefon 12- 91.

fizetési

feltételek.

••

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázsd óta fennálló

Tiszlelettel értesítem Léva város és
vidéke n. é. közönségét, hogy a

BÜTORRAKTÁROMAT,

LANG-féle éttermet

kárpitos és asztalos műhelyemet

az azzal kapcsolatos bor- és sör kimérést

Báthy-utcza 1. sz. alá

átvettem s abban a régi jó hírnevéhez
mérten Ízletes ételekkel, tiszta és jó
italokkal a közönség rtndeíkezésére állok.
Minden törekvésemmel azon leszek hogy
a n é, közönség- bizalmát kiérdemeljem.
Nagybecsű pártfogást kérve, maradok

helyeztem át,
s kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is. ahol úgy a lej modernebb, mint a legolcrótb berendezések is választhatók, további nagybtctü pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József,
bútorkereskedő LÉVÁN.
a------------

Ítész szolgálattal
£<

Jeszenszky István.

1910. december 4.
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l LOSERTH DEZSŐ l
| csemege-, fűszer-, bor

I Kossu'h Lajos-ter I.

és ásványvíz kereskedése

LÉVA.

(Városház

Ajánlom mindennemű

I
I

Tisztelettel értesítem a n. é. vevőközön
séget, hogy a raktáron levő összes árukat

epii'et.

$

csemege és íűs.-er áruimatl
olcsó árban, gyors és pontos kiszolgálás mellett: f

Prágái södar nyersen és főzve! Naponta $
érkezett friss felvágottak, bécsi. fiánk- |
furti és szepességi virslik Legjobb minő- §
ségti teák és rumok, friss teasiitemények- X
ben nagy választék.

Karácsonyi

czukorkákban

—

—

nagy

_

__ J

választék.£

Különféle halak és constrvek. Naponta friss TEAVAJ. I2
.

é

<•«««

Idei ásványvizek nagy raktára.---««<;« «.-oóv««««
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mélyen leszállított áron árusítom.
Ajánlom a t. közönségnek következő alkalmi
cikkeket; női ruhaszövetek, bluzbársonyok,
selymek, gyermekruhák, színházi fejkötők,
sz. vet- és bársony-kendők, nyakkendők,
vásznak, zefirek. barchetok, szőrme boák,
keztyük. ágy és asztalterítők, teljes garnitúrák
s kézi munkák óriási választékban.
Selyem és posztó maradékokat minden elfogadható |
áron eladok. Nagy választékot tartok a — — —

W férfi divat összes cikkeiben. "W
4 karácsonyi vásárt bárki vétel kényszer nélkül megtekintheti.
Teljes tisztelettel — — — — — — _

SCHÖNSTEIN HENRIK
•S—s>
Q=—

MAGYARAZaT.
Hogy mennyire köztudomású a közönségnek
az a tény, hogy

—«■
-(gi

*00000000

kolerajárvány

Knapp Dávid,

veszélyének esetén a tisztaság mellett

legjobb óvszer

női és úri divatáru üzlete.
- ■
-

az

mezőgazdasági és varrógépek

Esterházy-cognac

~ nagy raktára LÉVÁN. 1
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára
épült házamban nagy választékú

annak legjobb bizonyítéka a rendkiviili fogyasztás.

Hivatalosan, közjegyzőileg meg van állapítva,
hogy Esterházy cognacgyár két Egrot-féle fő
készüléke
1,752.000 liter bor
termelő képességet foglal magában,
Ez az óriási szám legjobb bizonyítéka annak,

állandó gépkiállítás
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is —
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará
zatokkal készséggel szolgálok.

hogy a közönség tudja, mivel védekezzek a

kolera ellen.

Hazai gyártmányú gépek

Ez a magyarázata a rendkívül nagy fogyasztásnak

u. m, EOFEERR és SCHRANTZ tele gőz
cséplő készletek, GANZ tele motorok minden
nagyságban, valamint minden e szakba vágó
— gépek és géprészek. —■ ■ J— —

te Esierbázj-cognic mindenütt kaplutó.
Központi iroda: BUDAPEST, Csaky utca 14 sz

KERN TESTVÉREK
——

—............ =- fűszer-, gyarmatáru- ée vasnagykereskedése

Alapittatott 1881.
Ajánljuk mindennemű fűszer- és
eeemegeáruinkat naponta friss fel
vágottakat és prágai sonkát.
Állandó nagy raktárunkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz
teák, és angol

rumokból.
Teasütemények likőrök, cognacok,
pezsgők, cukorkák és déli gyümöl
csök legjobb minőségben.
Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoszorúk
és koporsók gyári áron.

—>

LÉVA.

-

.
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Telefon szám 14
Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta
alumínium es valódi nickel főzőedé
nyekből, modern háztartási és kouyhafelszsrelési cikkekből.

Takaréktíizhslyek, folyton égő
kályhák, fa- és széntartók, kályhaelIsLzők, szesz- és szén vasalók, gyors
forralok. kávé- és teafőzők, húsvágó
gépek, kunybamérlegek stb., legjutányosabb árakon.

Varrógépek
5 évi jótállásra.
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Szálloda megnyitási jelentés!
Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. közönségnek becses
tudomására hozni, hogy Léván az újonnan épült

V

árosi nagy szállodát mpnnvítnm
f, évi deczember hő 10-én |||uU|| J1 lUllli
Ezen szálloda s hozzátartozó éttermek és kávéházi helyiségek a leg
újabb építési technika, valamint fényes berendezésénél fogva hivatva
lessz a mai kor legkényesebb igényeit is kielégíteni. — — — —
Megemlitendők, hogy az összes helyiségek központi légfűtés, villany
világítás. vízvezeték és megfelelő szellőztetőkkel elvannak látva. — —
A szállodában fürdők, telephon, társas kocsi és magán fogatok a n. é.
közönség rendelkezésére állanak. — — — — — — — — — —
Nekem pedig legfőbb törekvésem lesz, hogy a bel- és külföldön számos
éveken át e szakmában szerzett tapasztalataimat a n. é. vendégeim meg
elégedésére használjam fel. — — — — — — — — — -- — —
ízletes konyha, tiszta italok, pontos és előzékeny kiszolgá'ás által igyekezni
fogok a n. é. közönség megelégedését kiédemelni. — — — — — —

Üzletem megnyitása alkalmára TZnp7p
sikerült megszereznem a fővárosi
-■■■

-----------r------------
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Antal
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orszfig hírneves czigány zen ekarÉit

egy napi hangverseny szereplésére; —

mely alkalomra bátorkodom a

d.

e. közönségét tisztelettel meghívni.

Midőn még megemlítem hogy a kis kocsma vezetését Bucskó István úr
volt helybeli központi vendéglősére bíztam. — —
N. é. közönség pártfogását és támogatását kérve
mély tisztelettel

FERTIKO JÓZSEF

..városi szálloda bérlője11.

üzletáthelyezés.
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^*n eztrencsém a n.
é. közönség szives tu
donáxára adni, hogy
óra és ékszer üzleteinét az Engel-féle házból a Városi szálloda
épületébe helyeztem at
Üzletemben raktáron tartom a leg
divatosabb és a legegyszerűbb Óra és ékszer
áiukat, úgymint valódi briliáns ékszereket,
VÖ

amoletteket. gyűrűket, fülbevalókat, arany
lanczokat és karkötőket, nagy raktár valódi
éa china ezüst dísztárgyakban és evőesz
közökben.
Azonkivül raktáron tartok arany, ezüst,
aczél és nickel zsebórákat, továbbá paliszander. mahagóni, diefa és fényes politirozott
inga órakat hangütéssel. Omega órak
nagy választékban.
Mindennemű óra és ékszer-javítások
saját műhelyemben készülnek és jutányosán
számíttatnak.
A nagyérdemű közönség további szives
pártfogását kérve
Mély tisztelettel

BTEINER SÁNDOR
órás és ékszerész.

Nyomatott Nyitni ét Társa r. t gyonsajtóján Utóm.

