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árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

velelös szerkesztő-, holló Sándor. ||
Megjelen vasárnap reggel. 
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„BARS“
XXXI. évfolyamára.

Aki ismeri a vidéki hírlap
irodalom nehézségeit és szinte le- 
Küzdhetetlennek látszó akadályait, 
igazat fog adni nekünk, ha önérzet
tel tekintünk vissza eddigi műkö
désűnkre. Tettünk, a mennyit 
tehettünk. Első Borban is megyei 
érdekeink gondozása lebegett sze
münk előtt s jeles munkatársaink 
8 a nagy közönség szives támo
gatásával ez irányban fejtettük ki 
működésűnket, mindazonáltal gon
dosan kerülve annak lehetőségét, 
hogy lapunk magán avagy párt
érdek szolgájává fajulhasson. Ez 
alapon ajánljuk lapunkat továbbra 
is a nagyérdemű közönség szives 
jó indulatába. A múltban elért 
eredmény leend a jövő reménye, 
mely ezután is lapunk változatlan 
irányát jelenti.

Előfizetési ár :
Egész évre
Félévre 
Negyedévre

10 kor. — fiil.
5 kor. — fiil.
2 kér. 50 fi|[.

Karácsony.
Amikor szent karácsony estéjén 

megkondulnak a harangok, a Meg
váltó születését hirdetik a nagy világ
nak. A Mindenható legfelségesebb 
ajándékát: az örökkön élő szeretet 
eljövetelét a fekete gyülölségben és 
visszavonásban élő földre. Mert e nap 
emlékezete, forrása a szeretetnek, a 
jók és az igazak legfényesebb eré
nyének.

Majdnem kétezer éve, hogy a 
nazarethi istenember megszületett, le
hozván aa égből végtelen irgalmasságu 
atyjának malasztját, hogy annak bir
tokosává tegye az emberiséget, meg
váltsa a bűntől, tudatlanságtól és a 
szolgaságtól. . .

Csillag támadt napkeletről, fénye
sen ragyogó, hogy bevilágítsa útját 
az uttalau éjszakában, bölcsőjéhez 
zarándokló napkeleti királyoknak.

Kétexer év ! .. óh, mi nagy idő!.. 
ób, mennyi édes reménység és keserű 
bánatot temetett a végtelenségbe !. . 
És ime, mégis kételyektől tépett lel
künk ma is megnyugvást talál az 
éjféli órákban megkonduló harang sza
vában, —- éa a mi fájdalmaink kínzó 
vihara lecsandesül szeretett gyerme
keink ártatlanul örvendező kedves mo
solyán és mintegy önkéntelenül, átszel- 
lemülten érezzük, hogy a hit szava, 
mely a karácsonyi ének ablakunkba 
verődő töredezett dslában megszólal, l 
megváltott. '

Újból bizuDk törekvéseink keresz
tülvitelében és szent igazság gyanánt 
érezzük, hogy valóban megszületett a 
Megváltó!

Szép, dicső és valóban lélekemelő 
és emlékemelő ez emlékünnep!

Az idő, mely felette elviharzott, 
nem csökkentette értékét, nem változ
tatta értelmét.

A nagy elmék — melyek a 
hosszú időközökben a társadalom tova- 
fejlesztését tűzték ki működésűk fel
adatául, nem tértek el e nagy eszme 
alapjától, sőt ellenkezőleg, ez képezte 
cselekvésük főrugóját, intette őket ki
tartásra; mert az eszmében rejlik a 
varázs, amely állandó kapocsként szo
rosabbra fűzi az embereket egymáshoz 
és e kapoes : a megtestesült szeretet!

A nemzet karácsonyfáját is körül- 
álljuk évről évre. De vajmi ritkán van 
öröme benne ennek a szegény ma
gyar népnek. Egy csomó csillogó ki
tüntetés a púba gerincüeknek : adó
emelés és uiás tehertöbblet a népnek. 
Az idén is ott lógnak az uj monopó
liumok, a közös bank szabadalmának 
meghosszabbítana, a katonai létszám
emelés és sok más kedves ajándék 
onnan túlról, a Lajta másik partjáról. 
És a nemzet, mint az ostorcsapáshoz 
hozzászokott, megtörött rabszolga 
fásult közönnyel nézi a nagy tüleke
dést; félreáll a jobbik rész s elvonul 
kicsiny családja körébe, ahol mit sem 
tudnak politikáról, de igazán és gjer- 
mekbittel tudnak örülni a karácsony
fának.

A karácsonyfa, melyet gyöngéd 
szülők és rokonok palotákban épugy, 
mint a kunyhókban, a találékonyság 
minden kigondolható meglepetésével, 
nem ritkán egész éjjelen át, a szív 
legtermészetesebb s legönzetlenebb gyö
nyöreivel díszítenek fel övéik számára 
szimbolicze bár, de híven tolmácsolja 
a soha el nem évülhető emlékünnep 
magasztosságát, melynek története bár 
mily régi is, mindig uj marad, mint a 
tavasz szépségeit, melyeket költők és 
madarak minden évforduló alkalmával 
egyaránt megénekelnek. . .

Igen. A szeretet magasztos ün
nepén a szeretet hagyományos jelképe 
a karácsonyfa.

Karácsonyfát állitunk azoknak, 
akiket sxeretünk s a legszebb családi 
ünnep örömzsibongása karácsonyfák 
körül zsong e szent ünnepen.

Jíí is karácsonyfát állitunk föl 
olvasóinknak, kik e lap családi körét 
képviselik.

E szent eszmék kapcsolnak min
ket össze olvasóink családi körével s 
a miként eddig, úgy ezután is azon 

iparkodunk, hogy ez a nemes kapocs 
minél jobban össze) űzzön bennünket, 
hogy egymást minél inkább megérthessük, 
hogy a mi komolyan átgondolt és 
legjobb indulatból eredő szavunk ne 
legyen elhangzó szó a pusztában, de 
nyoma maradjon annak s verjen gyö
keret minél mélyebben.

Adja a jó Isten, hogy minden 
ilyen szent alkalom csak erősbitse a 
köteleket közlünk s olvasóink között. Adja 
a jó Isten, hogy városunk polgársága 
legjobb egyetértésben, békében, — meg
felelő értéket tulajdonítva a helyi sajtó
nak, — segítse elő azt a nemes célt, 
melyért mi oly odaadólag, ernyedetlen 
kitartással lelkesedni és munkálkodni 
fogunk a jövőben éppen úgy, — mint 
minden nehézséget s akadályt leküzdve, 

, munkálkodtunk a múltban.
Szivünk őszinte melegével kívá

nunk boldog ünnepeket lapunk minden 
olvasójának. Legyen igazi örömüunep 
szent karácsony napja kunyhóban és 
palotában egyaránt! A szeretet glóriája 

i ragyogjon le minden karácsonyfáról, 
I hogy legyen végre boldog a magyar!

Szocializmus a kereszt alatt.*)
A mostani kor sok uj dolgot hozott a 

vi'ágnsk, miről nagyapáink még nem is 
álmodtik s ha ma felkelnének sírjukból és 
egy nagy városba vetődnének, azt gon
dolnák, hogy talán nem is itt a földön 
vannak, hanem a holdon, vagy más csil
lagzaton.

Hiszen most már a kocsikat nem lovak 
húzzák, hanem láthatatlan erővel az elektro
mosság van elibök fogva, ami tulajdonképen 
nem más, mint a villámnak egy neme. És 
• régi faggyugyertya helyébe jött először a 
petróleumlámpa, aztán a gáz, de most már 
ezt is a lomtárba szorítja az eiektromoa 
lámpák szemkápráita'é fénye.

Mindezekkel a dolgokkal asonban 
mintha megváltozott volna az embereknek 
a gondolkozása is. Olyan szavakat hall aa 
ember u'on-utféien és olvas az újságok 
m nden lapján, melyekről előbb nem ia 
ba'lott semmit lein.

Ezek közé, a régiek előtt ismeretlen 
szavak közé tartozik főként a : szocializmus, 

Éa ha airjaikból feltámadt dédapáink 
látnának egy olyan aokadalmat, ahol egy 
népvezér órák hoaazat szaval a szocializmus
ról és megkérdeznénk valakit a hallgatók 
éa tapsolok közűi, hogy bát mondaná meg, 
mi ia tulajdonképpen az a szocializmus, 
amit es az ur annyira dicsér, ■ a mitől 
annyi jót vár, hát alig akadnának olyanra, 
aki, ezt nekik meg tudná mondani. Legtölebb 
csak annyit hallhatnának : mi ezzel a mos
tani világgal, a társadalom berendeakedé-

•) A .Magyarok Vaiárnapjá^-ból.



s B -A. ZR H 1910 deeember 25,

■ével nem Tegyünk megelégedve, m1 mind, 
eat fel akarjuk forgatni, nekünk más rend ke I, 
hol nem parancsol senki, hanem minden 
ember azt teszi, ami neki tetszik s ahol 
nincs se gazdag, se szegény, hanem minden 
vagyont egymásközt felosztanak az emberek,

A mi jó dédapánk ebből csak azt értené, ! 
hogy az elektromos kocsi, meg a vasút, a 
nagy gyárak, a fényes paloták nem tették 
az emüereket boldogabbakká, hanem, hogy 
azok most még jobban panaszkodnak, m ut 
az ű napjaiban.

S ez bizony úgy van; sz emberek 
régóta nem kívánkoztak annyira jobb sor 
után, mint manapság. Légtől ebb tálán abban 
az időben, mikor a Messiást várták, voltak 
az emberek szivei nagyobb izgalomban és 
türelmetlen várakozásban, mint a mostani . 
időben. Csakhogy akkor a le.kek azért 
sopánkodtak, hogy i\ szellemi sötétségből I 
megszabaduljanak, manapság a kenyér és 
jólét, azon szavak, amelyek nevében meg
válást kivánnak.

És vannak is, kik Ígérik, hogy ezt 
a megváltást meghozzák és a népek nyo
morúságos helyzetén javítanak.

Az Ígéret szép szó, ha megtartják, úgy 
jó. Lássuk azért, kiknek az ígéretében lehet 
bízni s kik azok, akiknél az csak üres 
handa-bandázáe, hogy vele a népet félre
vezessék éa elbolonditsák.

A szocializmus a mai viszonyok tossz 
és mostoha voltán akar javítani, oly törvé
nyeket követel, mely az üzleti spekulációnak, 
munkás kizsaro ásnak, egyszóval, a népuyo- 
morgatásnak véget vetne. De ezen eszmének 
hirdetői nem m nd járnak hely a utón. 
Legtöbbje telve van a keresztény egyház 
és minden intézménye ellen. Nekik nem 
kell se Isten, se törvény. E einte Krisztus I 
Urunkra hivatkoztak, de mikor a h széseny 
embereket hálójukba kerítették, akkor az'án 
lasaan-lasaan, becsepegtették azt a mérget, 
amellyel kiölik szivében az igaz keresztény 
hitet és istengadókká nevelik. Ök a vallást

TÁRCA.

Svarba József jubileumára.
— Léva, 1910. deo. 22. —

Hol volt, bol nem volt, volt egyszer egy iskola, 
Kedvesebbet annál nem láttam én sohii.
Négy fehér fala közt egész világ liouolt, 
És minden élt beune. minden Dieselt, dalolt, 
A fekete tabla — nem is volt fekete. 
Rubint volt a lapja, gyémánt a kerete. 
A tarka föld; b^osz ott függje a falon .* 
Egy beszélő ország, tiindérbirodalom, 
A kis barmónium zengő, víg hangjai I . . . 
I>yet többé, tudom, nem fogok ha>lani.
Volt még ott nők m<nden, meg egy fali óra, 
Tik-tak, nem is igaz, cotn intett a jóra, 
Hiszen nem ’• akadt közöttünk rossz senki, 
Nem tudtunk mi ott mást: szeretni s szeretni.

8 micsoda vendégek jártak oda hozzáuk I 
Megdobbant p szivünk, kipirult az orcánk ; 
Ajtó s m ny.lt soha, mégis betoppantak, 
Századok sírjában, akik meg nem haltak, 
ült volt a bot.szerző Árpád is, emlékszem, 
Daliás szép alak, bölcseség szemében.
Rajongva hallgattuk, mik voltak szavai : 
E földet még egysz**r meg ke I hódítani ! 
8 jött Mátyst király is győzehn* pompábau, 
De egyszer — a ez volt szép — ócska álruhában, 
8 a kolosi birót jó' megleckéztette. 
Hogy az igazságot úgy elfelejtette.

Hol volt, hol n> fn volt, volt egvszer egy iskola, 
Kedvesebbet annál nem láttam én soha I
Mesének s valónak élt benne világa, 
Mugár volt, mely jövőnk kapuját kitárta. 

magánügynek mondják, vagyis semminek. 
De azért e-öttük Knastus egyháza nem 
valami bö öt bős dolog, — amivel egyáltalán 
nem törődnek — han>‘ix) egy gyűlő t in*é’- 
mény. Ö< gyíí'ö ik magá* J izuat, az ö evan
géliumát, egyáltalában minden va laso< in
tézményt. Ak rhozy akarják tagadni, ceá- 
bitó könyveikben v ágúban ki van mondva, 
hogy a vallás, kereszténység, Krtz'us 
nitása csak ábrá dós képzelet.

Ös azt tanítják, hogy az emberi élet 
ben minden a természeti törvények parancsa 
szerint történik. Az ember egy masina, melyet 
a teimíszet törvényei hajtanak. Sz-b.d 
akarata és e ha'á ozás* nincs. Az enber 
tesri szükségleteit iparkodjék akár tiszt
ségtelen eszközökkel kielégíteni. Leíkin-me- 
rettel ne törődjék, mert az nincs, ez csak 
önámitás.

llát ilyen tanok mel ott ki hiszi azt el, 
hogy ök bo'dogságot, békét, megelégedést 
akarnak a vi'ágra bonni? O-t, ho’ Isten 
törvényeit, nem ismerik, ahol az emberek 
valón adj’k át magukat a térni :szeti vá
gyaiknak, ho1 a lélek nem p»r»nc«ol a test
nek, csak viszá'ykodás és bujálkodás lehet.

Ők tpbá1, kik Istent tagadják, lelket 
nem ismernek, Kiisztust megtagadják, az 
egyházat gyalázzák, sz'dalmaták, boldog
ságot nem tudnak e földön létrehozni, ök a 
társadalomra veszedelmesek. Ha hatalomra 
kerülnének, csak mindent felforgatnának, 
lerombolnálak, de h lyébe nem tudnának 
semmit sem építeni.

Fel akarják bontani a cxa'ádi köteléket, 
is. Férfi és nö addig éljen együtt, mig 
nekik tetszik, ha egymásra unnak, keresne 
nek mást magúknak. A gyermekekről gon
doskodjék az állam ; ha egyszer annyira 
fa nőttek, hogy anyai á^o ásta nem szorulnak, 
akkor vigyek okét epy közös nevelőinté
zetbe, se a szülő ne törődjék többé gyer
mekével, se a gyermeknek ne legyen gondja 
szüleire.

Hat ha egyszerű kis kunyhóban kellene

Á'oiu, mdy életűek ad alato', neve*, 
Elet, mely álommal összeölelkezett.

Hol voit ez iskola .’ . . . Oh emlékszem rája, 
Megvan m*g most ís: a Svarba iskolája!

8 volt egysser egy mes’er, egy iskolamester, 
Szel d volt, művész volt, bölcs és igaz ember. 
Tele volt a lelke ; gondolta magába' 
E'osztom a kincsem s indult a világba. 
1'övis meg'.érezte, bozó' megszaggatta, 
Az-rt meg nem állott, ment j-z irtatlanba. 
8 fehér ösvény csillant, merre járt, nyomába. 
Forrásvizet nyitott s vatag pusztába; 
Földhöz ragadt cserjén addig nyesegetett, 
Mig végre kiuyilott s pompás termőfa let*.
8 amikor az útja sötétbe vezette, 
Kuy-egy pásztortiDet gyuj o’t a szivekbe, 
Minden kis kelőnek kinc et osztogatott, 
Negyven esztendeig, amíg tan tgatott.

Koldus lett he ő e, azt hiszitek taláu, 
A ki sziikölk"dik majd élte alkonyán ? 
Kis kirá’y lett. Éppen ez itten a csoda, 
Minél többel adót’, töl b lett a vagvoua. 
Az ö Krőzus kincse : Szólón bölcsesége, 
Műiden osztódásnál es »k u<> ékessége, 
A nyíló leiekbe ez varázsol eget, 
Isten nagyságához ez vezet közelebb ; 
Ember* n hoi>szere’«-t édes barin ’ona. 
Amitől ember l< sz, itt az ember fia I 
Megeied, megszé; ül öle a i olt anysg, 
Az aranynak ez á.l meleg sugarakat 
liiu drágakőbe ez lehel eie’et, 
A sötét szivekbe ez gyújt csak mécseket I

vo’t a vagpouoti, éu igaz mesterem, 
Bőkezűen el böl juttattál te nekem, 
Szítaknak, ezreknek, ki tuduá a számot, 
Marék kai, nyalábbal szórtad a virágot. 

is é’niink, bebivánkozoánk-9 abba az uj 
világba ? Családunk köreben eltöltött kará
csonyestét odaadnók-e az ilyen szocializmus 
közön palotáinak fényességéért ?

Hát szó ami szó. Igaz az, hogy a pénz
nek és tulajdonnak szertelen szeretető sok 
bajnak az okozója e világon. A p^nz ked
véért csa'nnk, rabolnak az emberek, elvoi - 
ják a munkástól az Ő jogos keresményét; a 
pénz, a vajon módnéiküli kívánságából a 
házastágot üzle'tárgyá teszik, megszegik az 
sdott Hzót és esküt.

Mindezek visszaélések a vagyonnal és 
magával a házasság szentségévé1.

Di ba valamivel visszaélnek szemberek, 
abból nem következik az, hogy azt el kell 
törülni, mert hisz az emberek goi oszsága 

! mindennel, m4g magával az élettel is vissra 
• tud élni. — Nem sz in’ézméiiyeket kell 
j eitörülni, hanem a visszaéléseket keli meg

akadályozni.
Ezek a vi-Bzaflések pedig onnan szár- 

' máznák, hogy az emberek megfeledkeznek 
: JüfU’ról, az ö .jelleméről és tanitásáró1, 

hátat fordítanak az Anyaszeule^yháznak . 
Nem iehet egyszerre szolgálni Mauimonnu < 
— az igaztalan pénzszerzés bálványának — 
éa az Gr I ’einek ! Sokan vannak, kiknek a 

i vagyon nem eszköz, hanem cél, ez okozza 
társadalmunk bajait.

Ezektől csak az Ur Jézus szeretető, az 
ő szellemének me'ismerőse és követése tud 
megszabadítani. Igen, legyünk szocialisták, 
Jézusnak, az örök igazságnak és végtelen 
szeretetnek szellemében és akkor a földi 
élet is mindenki számira megelégedést hoz 
és előkészít a mennyei boldogságra. Igen, 
legyünk szocia isták, de a kereszt alatt 1

Svarba József ünneplése.
A lévai taniiókepző->nt<)zet gyakorló- 

isko'Apnak ügyouzgó tanára, Svarba JÓ2seI, 
a múlt ev végén érc tanitói működésének 
40 éves határkövéhez. A lefo'yt hosszú idő
ből egy évet Jókán, hármat SzernpceD, tizet 
a lévai róm. kaíb. e’emi faiskolánál, a 
hátralevő hu zonhat évet ped'g a gyakorló- 

És fordult az idő, mely caak vett, íme, ad : 
Munkás életedért vírr dt egy háiauap, 
Pompája : csodás fény, kinyíltak a szivek, 
Telt kalászok féuye, arass, mind a tied ! 
Letessek hát én is íin egy sze éuy szálat . . . 
Megáldottá Isten a t • bölcs munkádit, 
A te iskoládat.

Havas István

Csipkerózsa, 
irta: Fark.tné,Slpois Erzsi.

Mikor a kis tára.sóg helyet foglalt a 
I ki> gor ettbeo, hová a futó srápor elől m>' 

nek ült, Makiári Iván, egy feltűnően elegái h 

megjelenésű, halvány arcú férfi, a nők is
mételt kérésének engedve, csendes, szomon: 
bangón beszélni kezdett:

„Legyen tehát, elmondom önöknek a 
kis Csipkerózsa történetét. Egy évvel ez 
előtt még azt hittem, hogy nem tudnál" 
senkinek e mondani ezt a szomorú töri - 
netet ; ma azoubau szükséget érzem snna 
hogy elm adjam valakinek. Legyen ea j1 
barát vagy teljesen idegen, nekem a 
mindegy.

E öre I-e I bocsájtanom, te várjana- 
tőlem va ami rendkívüli érdekleszitö tört- 
nete*. Olyan egyszerű mindennapi történet
van a kis Csipkerózsának, mint ö mag 
volt. Tu ejdonképpen nem is tudom, in é 
adták neki ezt a nevet. Lehet, hogy éde 
feh^r arcáért; de 1 hét, hogy csak azért, 
mert életének legnagyobb részét ott töltötte 
a vadrózsák s galagonyák között, abban »
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ekolánál töltötte el. A kiváló pedagógus
it a négy évtized alatt a tanügy terén 
orzett kiváló érdimei nem maradhattak, 

0 nem is maradtak méltó elismerés nélkül.
A taniótfcépzö tanéri kara és az inté

zet ifjúsága Svaiba József tiszteletére — 
ii városunk derét szülöttje — e hó 22-én 
doileumi üi népségét rendezett, amelyen a 
Uzszeretetbeu álló tanterfiunak volt nővén- 

idtei, baratai és ismerősei nemcsak váró- 
unkoói, de a messze vidékről is szép 
summái veitek részt, bogy eddig kifejtett 
azgó működéséért elismerésüknek és sze
letüknek hálaadóját rójak le iránta,

A ritka es lelekeme ö ünuepség első 
esze az intézet zenetermében folyt le, ahol 
mielőtt 9 órakor a tanári kar diszgy ülést 
.rtott és jegyzőkönyvbe iktatta Svarba 

Józsefnek az intézetben 26 év alatt szer- 
,tt sok és n'gy érdemét.

Az ünnepség fénypontját a városi 
.■adó dísztermében délelőtt 11 órakor 
rdezett Matiné képezte, melyen a közön- 
g zsúfolásig megtöltötte a termet. Az ifjú

iig zenekara által előadott Meynyitó tene 
után : Tomcsányi János kir tanfelügyelő lel
kes üdvözlő bőszedben ecsetelte Svarba 
Józsefnek 40 éves paratlan szorgalmú tanitói 
működését, a népoktatásnak modern irány
ban való fejlesztése Körül és a tanügyi 
irodalom térén szerzőit kiváló érdemeit, 
melyek a legszélesebb körben nagyfokú 
tiszteletre méltatják öt. Üdvözölte az ünne
peltet a kultuszminiszter kiküldetésében is, 
asi a következő meleghangú leiratot intézte 
az érdemdús pedagógushoz :

,74777. sz.
Tudomásomra jutott, hogy On a folyó 

évben tölti be a népoktatás térén kifej
tett áldásdus működésének negyvened k 
esztendejét. Közhasznú eredmi nyékben 
gazdag tanitói pályájának ezen neveze
tes évfordulóján ölömmel ragadom meg 
az alkalmat, bogy köszönetemet fejezzem 
ki önnek áron odaaüoan buzgó, farad
hatatlanul lelkes munkásságáért, mellyel 
közel egy felszázad alatt a magyar nép
nevelőd ügyel nemcsat hasznosan szol
gálta, hanem dics< roteB hiva.ás-szeretetiel 
es kiváló szaktudásával a saját ba.áskö- 
reben lankadatlan szorgalommal annak 
felvirágzását nathelósan elő is mozdította.

Budapest, 1910, julius hó 22.
Zichy a. k.“

Az ifjúsági énekkar Jubileumi i/oM-uak 
elhangzása után, — a gyakorlóiskolai tanu
lók nevében ifj. Köveskuti Jenő IV. o. ta
nuló, — a tan tóképzöi ifjúság neveben 
Tarkas József IV. éves tanitóuöveudék, _
volt gyakorló-iskolai tanítványai részéről 
dr. Aovotny Ernő ügyvédjelölt, — volt 
tanítóképző növendékei revében Havas 
litván fővárosi polgári isk. tanár és iró 
alkalmi költeményévé1, melyet lapunk tárca- 
rovataban köz'ünk, — a Tanítóképzői Ta
nárok Orsz. Egyesülete nevében Méssáros 
Jenő, tanítóképzői tanár, egyesületi főtit
kár, — a lévai állami tanítóképző tanári 
testületé nevében Köveskuti Jenő igszgató 
üdvözö ték a jubilánst, aki minden beszédre 
küiön válaszolva, szive mélyéből és a leg
nagyobb meghatottsággal köszönte meg a 
szives megemlékezést.

Az összes részlteiben gyönyörűen sike
rült matinét, amely a jeienvoltak szivében 
kedves és maradaudó emléket hagyott — 
az intézet ifjúsága a Himnusz eléueklésével 
fejezte be.

Déli 1órakor a vigadó dísztermében 
120 teritékü s igen kedélyes lefolyású la
koma volt, amelyért a vigadó bér öje min
den tekintetben dicséretet érdemel. A lako
mán a résztvevők szintén lelkesedéssel ün
nepelték Bvarba Józsefet, akire Köveskuti 
Jenő, Tomcsányi János, isaolatársai nevében 
Medveczky Sándor, Tóth Sándor, főgimn. 
igazgaló, Bódogh Lajos, Csekey Vilmos, dr. 
Karifiáth Máriua, aki egyúttal Jaross Fe
rencről is megemlékezett és Bír.ha József 
mondottak felkösaöntőt. — Svarba József 
Léva város közönségét, — Kriek Jenő 
Tomcsányi Jánost, Mészáros Jenöt és Havas 
Istvánt éltette. — A vármegye föÍBpauja, 
több tanintézet tanári kara, kartársai, 
volt tanítványai, barátai es ismerőiéi közül 
igen számosán táviratilag fejezték ki az 
ünnepednek jókivánataikat, akit jubileuma 
a kaimával mi is őszinte szeretettel üdvö
zölve — forrón óhajtjuk, hogy öt a Minden
ható a magyar tanügy díszére és javára 
boldog megelégedésben még sokáig éltesse 1 

J.

Különfélék.
— Karácsony szent napján, *me y 

a szeretetnek magasztos ünnepe, szívből 
üdvözöljük kedves olvasóinkat és őszintén 

óhajtjuk, hogy e szent napokon ne zavarja 
meg boldogságukat a gond, a bú és a szen
vedés, — csak a fönséges szerétéiből fakadó 
öröm töltse be szivüket. Dicsőség legyen a 
mair'.saágban az Istennek és békesség a 
iöldön az embereknek I

— A Lévai Nő egylet táncmulat 
sága. Az Auyusgta tőhercegasszony véd
nöksége alatt álló, Stefánia-árvabázat fen- 
tartó Lévai Nőegylet az általa fenntartott 
árvahás, cselédnevelö- és patronázs-egyesület 
javára 1911. évi január hó 7.-én, a városi 
uj vigadó dísztermében a lévai műkedvelők 
társaságának közreműködésével egybekötött 
táncmulatságot rendez, amely iránt — mert 
ez egyúttal a vigadó disztermeuek ünnepé
lyes megnyitása is lesz, — úgy városunk
ban, mint a vidéken igen nagy az érdeklő
dés. — A meghívók e napokban gróf 
Coudenhove Kunóné, nőegyleti elnök, — 
Leidenfrost Tódorné, tb. elnök, — Farayó 
Sámuel, titkár, — Bittó Gyuláné, rendező 
bizottsági elnök éB Bellán .'ándor másod
titkár neve alatt lettek kibocsátva. __ A
szinházmegoyitó ünnepély mütora . 1. Prolóy. 
.Hegedős ének a városi színház és vigadó 
megnyitására*, irta Dr. Kersék János, el
mondja egy tanitóképzö-niivendék. 2. Élőkép. 
„Parnaszus“, mithologiai kép. Bemutatja ; 
Bobok Mária ürhölgy. Az élőkép alakjait 
ábrázolni fogják : Beicsák Ilonka, Belcsak 
Béláné, Belcsák Tőnké, Boleman Edéné, 
Gyapay Marosa, Halassy Mici, Hetzer Dóra, 
Hctfmann I'onka, Jozsefcsek Gézáné, Ková- 
csik Margit, Klain Aranka, László Lenke. — 
Következik : 3. „A Aőkérdés". Vígjáték 1 
felvonásban. Idegenből átdolgozta : Gárdonyi 
G'za. Személyek; Virágh Erna, a Rózsa
színű kürt* nevű feminista nőegylet elnöke, 
Mohi Mimi. Lili buga, Konkoly Theye E. 
Doroghy Zelma az egylet tagja, Pólya 
Giziké, HorgOBS Gitta az egylet tagja, 
Arvay Mici, Kárlty Olga az egylet tagjs, 
Medveczky E*ta. Weöreössy Ervin tengerész
hadnagy, Bellán Sándor. Ágoston inas, 
Szvoboda Imre. (Történik Budapesten, nap
jainkban). Ezt követi : 4. „A betee,u. Víg
játék 1 felvonásban. Irta -. Dumanoir. Sze
mélyek Székely Gusztáv, Schubert Tivadar. 
Szentirmay Károly, orvos, Barkas Tivadar. 
Adé1, Pintér Vilma. Berta, Medvectky Mica. 
Rigó apó, Kottek Ferenc. (Történik Add 
lakásán). Rendező : Fenyvesi Károly. A zenét 
a m. kir. pozsonyi IV. houvédkerületi zene

csinos kis erdeszlak bán, mely mint egy 
kis fecskefeszeK tapadt oda a hegyoldalba.

Mikor megrongált egészségem helyre
állítása végett orvoeom falura rendelt, fel
kerestem bátyúmat, ki egy felvidéki város
kában plébános volt. Időmnek legnagyobb 
részét az erdőben töltöttem. Mivel azonban 
bátyám nem volt vadász ember, röviden 
megismertetett az uradalom fiatal erdészé
vel, kivel csakhamar jó baiátsugba jöttünk 
s egesz napokat bsraLgO'tuuk együtt a 
hegyek kökön. Et-nek a fiatal eidesznek a 
buga volt a kis Csipkéi ózsa. Misor először 
.állam, őszintén megvallva, nem láttam 
rajta semmi feltűnőt ; de hiaba tagadnám, 
bogy hideg, tartózkodó magaviseleté ue 
bosszantotta vo na itri.ui h.usagomat. Sze
reltem volna imponálni ennek az egyszerű 
fa usi kislánynak, s hogy ez nem sikerűit, 
egy kissé bosszantott.

Csakhamar észrevettem, hogy ima 
kedves badarságok, amelyek a fiatal leányo
kat mulattatni ttokfáli, s mikhez én olyan 
kitünően érteltem, öt ntm igen érdekelték. 
Eleinte nem is igen törődtem vele. Néha 
azonban voltak perceim, mikor szereltem 
volna ennek az egyszerű, vadvirágok közt 
nevelkedett leánynak a leikébe látni.

Egy napon, midőn a szokott időben 
felmentem, a leány egyedül fogadott. Bátyja 
a kastélyban a grófnál volt. Látszott rajta, 
hogy várta távozásomat, én azonban kije- 
Icjiteitem, hogy meg fogom várni bátyja 

visszatértét. Erre ö nem nagyon szívesen 
ugyan, de udvariasan, a kis vendégszobába 
vezetett. Soha sem fogom elfelejteni azt a 
mély megilletődést, ami a kedves fehér 
függönyös, rezedától illatos kis szobában 
elfogott. Ami mindennél kellemesebben 
meg'epett, az egy csinos könyv állvány 
volt, telve a klasszikus és modern irodalom 
minden jelesebb termekével.

E pillanatban már tudtam, hogy, ha a 
leány leikéhez közel akarok jutni, — csak 
a könyv, ez a közös jó barát, vezet 
majd oda. Csskbsmsr az irodalomra terel
tem tehát a társalgást. Mintha csak most 
is látnám a kis Csipkerózsát.

Ott ült a nyitott ablaknál, mely előtt 
egy virággal teli bárs susogott. És beszelni 
kezdett, halk, álmodozó bangón, édes, cso
dás dolgokról, meiyre öt az ő kedves köny
vei tanitották. ügy tetszett, mintha nem is 
annjira nekem, mint inkább önmagának 
beszélt volna.

Én pedig hallgattam. Olyan banálisnak 
tetszett előttem e pillanatban minden bzó, 

amit hozzá intézhettem volna. Nem tudom, 
hogy ennek az egyszerű, falusi leánynak 
mindenről helyesen alkotott foga m-, vagy 
lágyan csengő, édes hangja volt-e, ami né
mává tett. Egy hang nem tudott ajkamra 
jönni. Ma már tudom annak az igézetnek 
a nevét, melynek uiár akkor hatalma alatt 
álltam ; ma, mikor már későn van min
den. . .

Egy pillanatra elhallgatott. Odalenn a 
fürdő-parkban e percben megzendült a 
zene, mely a távolból szomorú halk akkord
ban jutott el a gloriettebe. A társaság 
egyetlen tagja sem zsvarta a gondolataiba 
mélyedt férfiút, bármilyen teszült figyelem
mel várta is a történet folytatását. Végre 
néhány percnyi szünet után Makláry ismét 
beszélni kezdett:

„Körülbelül négy hete jártam már a kis 
erdészlakba mindennap anélkül, hogy haza 
vágytam volna. Nem akartam ugyan magá
in ou semmi lényeges változást észrevenni ; 
de tény, bogy a távozás gondolata egészen 
lehangolná tett. Őszintén szólva, nem bán
tam volna, ha valami rendkívüli esemény 
közbejötté folytán meghosszabbíthatta volna 
szabadságomat. Nehány nap múlva ez ia 
bekövetkezett egy valóban nem várt és 
rém nézve majdnem végzetessé vált ese
mény által.

Egy este as egyik erdőör jelentette, 
hogy a „Hosssuvölgy ben* több vadkant 
látott. Mi persze rögtön elhatároztuk, hogy 
másnap lesbe megyünk. Erre az utunkra a 
kis Csipkerózsa is elkísért egészen a tisz
tásig. Itt azonban elvált tőlünk s lassau, 
álmodozva haladt lefelé a vadrózsákkal 
szegélyezett kis hegyi utón.

Batyja vidáman beszélgetve haladt fel 
előttem, én azonban alig figyeltem reá. 
Qsak azt a fohér-ruhás leány-alakot láttam 
ott a vádi ózsák között, amint visszafordulva 
nézett utánunk.
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kar, további Bartoz Lajos és Sárai Kálmán 
lévai cigányzenekara szolgáltatja. — Belépő
díj : személyjegy 4 korona, családjegy 12 
korona. — Kezdete pontban esti 8 órakor.
— Jegyek előre válthatók Nyitrai ég Társa 
r. t. könyvkereskedésében. — F'eiülfizeté- 
aeket aa örök szeretet nevében hálás szivvel 
fogad az egyesület. — A kis árvák fölsegi- 
tésének eszméje és a minden oldalról meg
nyilatkozó szeretet visszhangot keltett nem- 
oaak vármegyénk, hanem a szomszédos 
megyék jósaivü és egyúttal mulatni vágyó 
közönsége körében. Mint halljuk, a Selmec
bányái erdészeti és bányászati főiskolának 
számos előkelő és rokonszenves tagja és a 
beaztercebányai nagyszámú fiatalság is kilá
tásba hely esték eljövetelüket, hogy hiven a 
nőegyleti mulatságok tradícióihoz: mulassanak 
és mulattsssanak.

— Tisatujítás. A városnál december 
29-én megtartandó 'tisstujitás folytán kibo
csátott alispáni hirdetésben kitűzött vég
határidőig, folyó hó 23. napjának d. e. 11 
órájáig pályázati kérvényeiket az alább 
megnevezettek adták be : Polgármesteri 
állásra : Bódogh Lajos, — tanácsnoki állásra: 
dr. Mocsy Aha és Mácsánezky János, — 
főügyéssi állásra; Csekey Vilmos, — 
mérnöki állásra : Belcsák Béla, — al- 
kapitányi állásra ; Bitesek József és Esztel 
Béla honvédhadnagy ó-lublói lakos, — fö 
galmazói állásra: Bellán Sándor és Észtéi 
Béla, — ssámvevői á. Iáira ; Baker Árpád,
— pénztárnoki állásra : Komzsik Lajos, — 
közgyám városgazdái állásra : Rácz János,
— ellenőri állásra : Torma Lajos és For
gács Mihály.

— A trónörökös ős a delegációk 
Érdekes politikai bír érkezett e napokban 
Bécsből. Ugyanis : Férene Ferdinand királyi 
herceg, a magyar trón várományosa karácsony 
után Budapestre érkezik és e hó 28.-án a 
király képviseletében megnyitja a budai 
váriakban a delegációkat.

— Egy főigazgató ünnepeltetóse. 
A poztonyi tankerüle'hez tartozó középis
kolák tanárjai elhatározták, hogy a tanke
rület főigazgatójának, Pirchala Imrének, 40 
éves szolgalati jubileuma alkalmából egy 
művészi plakettet készíttetnek. A kivitellel 
Rigele Alajost a jelenleg Rómában élő 
hazánkfiát bízták meg.

— Adományok. Radnai Farkas dr. 
besatercebányai püspök a közeledő karácso
nyi ünnepek alkalmából karácsonyfára 1200 

korona adományt osztott ki. És pedig : 
Besztercebánya szegényeinek 400, a pap- 
nevelő-intezet növendékeinek 200, az irgal
mas nővérek intéseiének 200, az irg. 
nővéreknek 100, a közkórházi beteeeknek 
100, a katb. Legényegyesületnek 100 és a 
Kér. munuásegyesületnek 100 korom t.

— Tudományos felolvasások. A 
kedvezőtlen időjárás dacára e hó 20.-án is 
szépszámú közönség jött ö s.e a főgimnázium 
rajztermében, ahol feszült figyelemmel és 
élénk érdeklődéssel hallgatta meg Papp 
Jánosnak Az időjárásról és dr. Altér Bélának 
A babonáról tartott előadását. — A legkö
zelebbi előadások január hó 10.-én lesznek, 
amikor dr. h'ovy Ferei c Bevetelés a bölcse
letbe című értekezését olvassa fel ; Deák 
Miklós pedig Az ókori keleti népek műemlé
keit mutatja be vetített képekkel.

— Gyászblr. őszinte részvéttel ve tűk 
a gyászos hirr, hogy Szűcs József, nyug, 
csiffári plébános, életének 63. iá, áldozó 
papságának 41.-ik évében ho'szas betegség 
után e hó 18.-án meghalt. A boldogult buzgó 
lelkipásztornak hült tetemeit a község és 
vidéke lakosságának nagy részvété mellett 
e hó 20.-án, délelőtt 10 órakor a c ifiári 
temetőben helyezték örök nyugalomra. A 
verebélyi esperesi kerület papsága mé'yen 
megszomorodott szivvel külön gyászjelentés
ben fejezi ki ai eretel t paptársának elhunyta 
fölött érzett nagy fájdalmát.

— Ügyészségi megbízatás. A m. 
kir. igaasá^ügyminiszter dr. Pongráce József 
aranyosmaróu gyaktrió ügyvedet az 
aranyosmsróti ügyészség kerületebe ügyész
ségi megbízottá rendelte ki.

— Magyar nemesség. A király 
FliUner Káro.ynvk a besztercebányai keres
kedelmi és iparaamara elnökének, takarék
pénztári vezérigazgatónak és törvényes 
utódainak közgazdasági térén szerzett érde
meinek eiirmeréseül a magyar nemességet 
„Szepesszombatiu elönévvel díjmentesen ado
mányozta.

— Visszahelyezett polgármester. 
Bsrsvármenye közigazgatási bizottsága Pál- 
kOvtcs Emil körmöcbanyai polgármester 
ügyeben hatályon kivül helyezte a városi 
képviselőtestület határozatát, mellyel a pol
gármester felfüggesztését elrendelte, amely 
határozatról annak idején mi is említést 
tettünk, — ea a polgármestert visszahelyezte 
hivatalába.

— A Kath. Legényegylet által hol
nap előadandó Betlehemi Bakter című, kará
csonyi énekes pásztorjátékban, amelyet 
Szabó János kántortaniió irt, — a következő 
sz< mélyek fognak szerepelni; S.üz Maria, 
Beluch Margit. Szent József, Popráce Karoly 
Angyalok : Bilik Mariska, Bányai Auuuska, 
Konecsni Micise. Iies ej jeli őr Bet! bemben, 
Csuvara László. Pásztor gazda, 'lóth Karoly. 
Tamás öreg pásztor, Dóbtász Pai. Gyurka 
pasztorfiu, Danis Lajos, Andris pasztorfiu, 
Sebó István, óitska pasztorfiu, Jancsovics 
Béla. Böske a gazda leanya, Miklóssy Mariska. 
Kst.ca, Gyurka húga, Síposé JuiiBka. Ve
rőnké luea leánykája, Bányát Böske. Bara
bás útonálló, Uhlánk Sándor, Simon úton
álló Bella Gyuia. I. felvonás történik a 
pasztortauyán. II. le.vonás a betlehemi istál
lóban. III. felvonás az istálló közelében. — 
Az előadás de>utan ö órakor kezdődik.

— Betyárvllág Baxsban. A Garam 
vidékén a cseudörseg mar régóta nyomoz 
egy büoszövetsezet után, de csak most 
tudta megcsípni annak tagjait, akiknek 
leikét egy csomó betörés, gyújtogatás ter
heli. Műn szamunkban adtunk hírt arról, 
hogy Bajkan a Kürtby fe.e kastélyba, amely
heti most Hocbberg Jiizset beriö lakik, 
be.őrien, de a teitesok nyomara akadni nem 
tudtak, De egy szerencsés veletleu kézébe 
adta a csendoreegnee es a belügyminiszté
rium részéről kiku.dött két detektivuea a 
rejte.y ku.csát. A betörés ejjeieu a kastély
ban csak a beriö, s unnék szooajaval szem
ben egy másik szónkban * fiata., legeuysorban 
levő ispán FauteUer Rudolf a.udtak. Ouabu 
azonkívül a konyhában vo.t a cseled leány. 
Az ispán ejjel csak arra euredt fel, hogy a 
iolyosou va aki hangosan jo reggelt kivan. 
E re meggy ujiotta a gyer.yat a meglepetve 
látta aa Oian, hogy meg 1 óra Blues egeszeu ; 
mire kinézeti a loiyosora. Az ajtaja ne sem 
voit csukva, nyitott ajtó mel.eit aiudl s a 
ku.es kivü.rol >oit a zárban. Latra, hogy 
negy-öt ember van a folyosón s gondolva, 
hogy nem jó szaude^bsn Járnae, hirtelen 
kiaapta a zarboi a ku.CoOt és visszaugorva 
a 8-ouaoa, aa ajtói beiuliöi bezárta, be 
ekkor a aiut levő emberes káromkodni 
kezdtek 8 aa ispánunk úgy tetőzett, minibe 
ajtajai feszegetlek volna ; megrémülve le
kapva a falról vadászfegyverei, mely sörei
től voa töltve s odatartva az ajtó legveko- 
nyabb lesne ele, oisuiotle, mire kint valaki 
eisikiiotia magái, bogy meglőttek. Erre a

.Vájjon melyikünkért tette?... „Váj
jon ez sz érdeklődés egyedül a bátyját 
illette-e ?‘ Már ekkor annyira hatálmában 
voltam * kis Csipkerózsa igézetes varázsá
nak, hogy minden gondolatom csak vele 
foglalkozott.

Nagy szórakozottságom volt az oka 
bizonyára annak is, hogy midőn lesbeiyem 

megváltoztattam, nem tudattam est vadász
társammal. Csak ia igy történhetett a vég
zetes tévedés. As erdész azt gondolta, még 
mindig a régi helyemen vagyok; a homály
ban nem iámért meg, s hirtelen abba a 
vadonba lőtt, ahol én álltam. Ugyan e pil
lanatban erős ütést éreztem a karomon, 
aatán nem em.ékesem többé semmire. Mi
kor magamhoz tértem, ott találtam magam 
aa erdésslak kis, febér-függöuyös vendég
szobájában. És ott álltak mellettem szo
morú, halvány arccal a kia Csipkerózsa, 
meg a bátyja.

Nem vagyok érselgős ember ; de e 
pillanatban szerettem volna meghalni. Meg
halni a kia Caipkerózaa szerelemtől égő, 
szomorú tekintete alatt, Taián e pillanatban 
nem is volt tudatával annak, hogy ebben 
a röpke, önfeledt tekintetben öntudatlanul 
tárta fel lelkét előttem. A másik percben már 
tudott parancsolni magának. Mikor bátyám 
éa as orvos megérkeztek, ő voit talán a 
lsghiggadiabb mind között.

Bátyám terméazetezen rögtön hasa 

akart vinni, az erdész azo'nban erősen el
lenkezett. 8 mim hogy az ortos egyelőre 
feltétlen nyugalmat rendelt, bátyám enge
dett, s en ott maradtam. A seb maga nem 
volt ugyan veszedelmes, de a sok vérvesz- 
tés következtében egészen elgyengültem.

Az orvos és bátyám mindennap eljöt
tek 8 olykor, ha az erdész nem volt otthon, 
Csipkerózsa is segédkezett a kötésnél és 
sokkal ügyesebbnek buonyult bátyámnál, 
vagy az öreg Sára gazd.Bizonynál. Nem 
tagadom, hogy ilyenkor erős fizikai fajdal
maim voltak, de ba Öt láttam remegni mel
lettem aggódó tekintettel figyelve minden 
mozdulatomra, csak á.dani tudtam a vélet
lent, mely engem abba a kenyeimes hely
zetbe hozott.

Úgy látszott, hogy nagyon komolyan 
vette ápolónői tisztet, mert többnyire 
olt üit az ablaknál ea felolvasott valamit.

Egy édes álomba ringató délután — 
még most is olyan jói emlékszem reá — 
egy vigyázatlan mozdulat következtében 
karomról leesett a kötés. Meg két órát 
kellett várni az orvos erk-atere s a sze
gény kis Csipkerózsa egészen keisegbeesve 
állt mellettem. N mi tudta, mit kezdjen? 
Mosolyogva ajánlottam, hogy pióbalja meg 
egyedül bekötni; talán sikerül.

Egy pillanatig mintha habozott volna, 
aatán nagyot sóhajtva mégis, hozaalogott. 
Kissé nehezen ment; de végié sikerült.

Eu pedig e kozbtn egy pillanatra sem vet
tem le tóla szemeimet, míg ö gondosan 
kerülte tekintetemet. Mikor készen vo.t, 
valami edes bódulat szánt meg b hirtelen 
keze után nyúltam a ajkamhoz vontam.

Soha sem logom elfelejteni azt a szo
morú, felig szemrehányó tekintetet, amit 
akkor ream vetett. Eize.meimet nem vette 
komolyan. Bármennyire fajt is biza.mat.au- 
tsga, kénytelen voltam igazat adni neki, 
Hiszen idáig meg olyan tartózkodó voltam 
ve.e szembeni Nem tagadom, hogy voltak 
perceim, m.dbn egyet.eu szava vagy tekin
tete eleg lett vo.ua arra, hogy feltárjam 
előtte egesz bensőmet; de ö mindig gon
dosan elkerülte az alkalmat.

Szimoruan tapasztaltam, hogy mig én 
félve gondoltam a távozásra, adóig ö aug 
várta azt. Ha csak egy röpke tekintete 
vagy egy öntudatlanul elejtett rövid szócska 
elárulta volna az uioibö búcsú atka.mával, 
hogy fájlalja távozásomat, ott mai adtam 
volna örökre. Ha szenvedett ia, az utolsó 
percben is ura volt érzőiméinek.

Mikor uto.szor nyújtotta felem kezet, 
bármiül kerestem is, nem tala.tam édes, 
nagy barna szemeiben egy sugárt, ajaau 
egy szót, mely marasztalt voina. Nem hitt 
bennem, szerelmemet lutó láznak kepaeite, 
melyből hamar ki fogok gyógyulni távol 
tőle. Leányos büszkesége nem engedte, 
hogy őt as ellenkezőről meggyőzzem. Kj.

vo.ua
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otörők elmenekültek. Vagy egy óra múlva, 

mikor elcoendesedett minden, kijött az ispán, 
i kihívta a gazdáját is, ki a rémülettől 
jgész oda voit s konstatálták, hogy a rab
lói eltávozták. Egy darabon vernyom je- 
,zte, » merre mentek, de azután a nyomok 

evesetek. A ber.ö két detektívet hozatott a 
.eügyminiszténuabó:. 1 zek ee az értesített 

esendőtök Utsasan kutattak egy hét óta. 
Eleinte a cselcdsaget is gyanúba vették, de 
ion artatlausaga ny írnbaii k idei ült. Később 

□ egtudták, I ogy ur. brauai J*kao kororvos* 
z alBopéa szőlőhegyre hívták beteghez, 
kinek lőtt sebe vo;t. Kiindulva az uj nyo- 
ron, csakhamar kiderítették, hogy az illető 

.Szabó Lajos, fiatal feisőváradi molnáriegény, 
kkor kapta a sebet, mikor Faufóder ispán 

ajtón kilőtt. A combjába iúródoit több 
éret. A sebesült tiu azután bevallotta, hogy 
sztvetta betörésben s elárulta, hogy egy 
-esz büostövetkezet volt, ameiy több gyuj- 

ogatást és betörést követett el. Céljuk az 
óit, bogy a bajkai bérlőt akiről úgy érte
titek, bogy nagyobb pénzösszeget kapott, 

aegölik s knaboijak. A fiút a kórházba 
átfutották s csakhamar egy csomó jobb 

Jiodu molnárt es gazdát tartoztatlak le. így 
.'Jancz István uagykaiuai molnárt, ki ál.íó 
ag a banda feje von n aki a betörés éjje

len Szabó Lajosi előre tuszkolta * folyosón 
úgy, hogy az ispán ajtajába esett, Szabó 
litván teisőváradi molnárt, Czimer Káimun 
kiskalnai molnait, S. ücs r. ároly kukáinál 
gazdát, BaiOgh Karoly telsövaradi cigányt, 
B.ró Lajos molnanegenyt. Később eltogias, 
ue azutan szabadon bocsátottak, Meszaios 
Lajos telbőszecsei 1.a.eszi. Az a su.yos gyanú 
terheli a bajkai betörésen kívül a letartóz
tatottakat, hogy ök törtek be Csekey Dávid 
atsovaradi rét. pap .akáoi, bogy ők raboltak 
ki egy év előtt ozv. Nagy lmtene hazát, 
hogy ök gyújtottak fel Caimer József kis- 
kaluai maimat s az alsováradi es aisopeli 
malmokat. A nyomozás erélyesen loiyik s 
remélhető, hogy a közelmúltban e vidéken 
elkövetett bűnesetek menyek teljesen ki fog
nak derittetui b a környék megszabadul

váltunk. Bátyja eikistrt az állomásig, a 
leány pedig * kis virágos keriből intett 
búcsúi fehér kendőjével.

Ha en akkor a szivemre ha.lgattam 
volna! Ha akkor, misor a kis erdesalakás 
eltűnt szemeim elöl, viaszaiul dúltam volna, 
a kis Csipkerózsát bizonyára ott találtam 
volna zokogva a kis kerti pádon, ahol 
annyisror ültül k együtt azóta.anul, boldogan. 
Büszkeségim visszatartott s mentem tovább.

Mentem fájó szívvel, égő szel elemmel 
os azzal az erős elhatározással lelkimben, 
hogy nem fogok visszatérni ide töube soha 
tem. Gyengelkedésimre hivatkozva, még 
egy hónapi szabadságot kertem s mint 
nnyi más, en is az utazásba kerestem feledést.

Mind nem ért semmit. Akar az Alpesek 
örök hófedte csúcsait btmuiiam, akár a 

ngerhaik zúgását hallgattam, mindenünnen 
z Ő edes, izcmotu atca tekintett resm.

Vegre, mikor már ereztem, bogy min- 
eu küzdés hiába, leültem ée megírtam a 
anynak őszintén mindent.

Ha én aat a levelet csak pár nappal 
óbb küldtem volna el) ma boldog ember 
ölnék ; de már elkéstem.

Ugyan az nap, mikor en irt>m, egy 
esete azegeiyü, ezomoiu level jött az j 
desz akbóJ. Tudatta, hogy a kis Csipke- 

lőzsa nincs többé. Meghalt az en uianam 
való sóvárgásban, as eu nevemmel ajasáu.*

Melyen megieLdü.ve, halkan ejtette ki 
sáláéi az utóbbi szavakat, aztsn kalapjai 

"ilyen szemére húzva, szótlanul távozott.
Es senki sem uriutia öt vibizb. Olyan 

csínynek, oiyan semmitmondónak tetszett 
• öltük e percben mnden sió, amit sírnak 
a szegény embernek a vigasztalására ruoud- 
üatlaa. volna, akt szomorúan egyedül haiadt 
fit lenn a susogó jegelek között.

, attól a lidércnyomástól, amely az esztendők 
, óta tartott rablás és gyújtogatások miatt a 

lakosokat rettegésben tartotta,
V ~ Községi Állatorvos választása

■ be merült esetből kifolyólag elv, jelentőségű 
. határozatban mondotta ki a közigazgatási 
i bíróság, hogy a gözségi állatorvos az elöl

járóság ttgja. Községi állatorvossá tehát 
. csak 24 eves és nagykorú honpolgár vá- 
i lasztható meg. 6
1 — Husmérgezések Esztergcmban.

A jéghiány már érezteti súlyos következ- 
, menyeit. A könnyeu romló husneműek csak 

Jégen tarthatók el és ennek hiányában né
hány nap alatt mérges anyagok fejlődnek 
ki bennük. A múlt hét folyamán — Írja az 
üszteryom és Vidéke — több mint húsz eset
ben vált szükségessé a város területen 
orvosi beavatkozás romlott hústól megbete
gedett egyéneknél. A betegek nagy része 
kolbászféléktől kapott mérgezést. A megbe
tegedések szerencsére jóindulatú lefolyá- 
suak voltak.

Névjegyeket egy óra alatt készít 
Nyitrai és Tarsa r. t könyvnyomdája Léva.

Őfelsége az olasz király és királyné 
udvari fogorvosa ezeKet írja: „Gyakran 
volt a kaimam mehbetegeknel, akinél egy 
enyhe hashajtószerhez kellett fordulnom, 
Purgo-t igénybe venni s annak enyhe, 
Bimmikép eem izgaló hatással rendkívül meg 
voltam elégedve. VélemeDyem szerint ezen 
szer valóban a jövő laxán.iának tehinthetö. 
Prof. Dr. Antomo Maggioran'.

Hazai Ipar Hódítása Minden ma- 
icmiulajdonos, garda, nagy es kisiparos 
tisztábban van azzal hogy üzleti érdekének 
első feltétele a kifogástalanul és legolcsób- 
bau azaz a legkevesebb Ü2emkö.tséggel 
működő bajtógep. Silány gépek beszerzése 
mar nem egy szépén indu ó vállalata rom
lását idézte elő. Örömmel üdvö ölhetjük a 
Brtinn Kőniysteldi gépgyárrak azon szán
dékai, bogy legközelebb motorjainak gyár
tásaira Msgyaiorszigon nagyszabású gyárat 
épít — a Brünn — Königsfoldi 1 600 
loerejü motorok mind a legszolidabb es 
leggazdaságosabban dolgozó gépek Magyar
országon kitűnő tu újdonságnak örvendenek 
a fentemjieti hazai gyár létesítése a cég 
agil.B vczerkrpviselöjének Ábelem l.mil-noK 
köszönhető Budapest V. Váci ut 14.

Hivatalos róziemény.
7990/1910. szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete Reitm.nn 
Ignácz lévai lakos aztn ajánlatának tárgya
lását, mely szerint ez a városi homokbánya 
melieiti mii öjeböl ÍCOO négyszögölét meg
haladó területet megvételre felajánlott 
1911. évi január bó 2O.-ik napjának d. u. 
4 órájára tűzte ki, mely körürmény ezennel 
közhírre tetetik s a kepviselötestület tagjai 
az ügy tárgyalására jelen hirdetmény utján 
is meghivatnak.

Léva, 1910- évi dec. hó 17.-én. 
EádLog-K Lajos 

polgármester.

7805/1910.szám.
Hirdetmény.

Léva város képviselőtestülete f. évi 
rőten bér hó 19.-en urtott köigyülésében 
hozott 7114/1910, ssimu határozatával 
Toftdy István lévai rím. kántori illetmé
nyeit <vi 600 kői Ólával emelte Léva város 
hlzi pénztára terhéie s ezen javadalom 
emelés összegének lelekszám szerinti ará- 
nvitásával a többi teiekeieleket is Tokodi 
István kántor működésének idejére segélye
zendőknek határozta el.

Ezen határozat Léva város tanácsának 
iktató noda helyiségében a hiváUloe órák I 
alatt letekinthető s ellene bármely lévai 
sdót zeiö által a bi tarosainak hírlapi köz
zétételétől számított 15 nap alatt feiebbezes | 
adható be.

Léva 1910. évi deczember hó 16.-án
EódogrB. Lajos, 

polgármester.

7771 és 8292/1910. szám.

Köszönetnyilvánítás.
Léva r. t. város tanácsa hálás köszö

netét nyilvánítja a „Lévai takarékpénztár
nak1* és a „Lévai takarék és hitelintézetnek11 
azon jótékonyezélú adakozásáért, hogy a 
lévai szegények közt kiosztás céljából 
egyenkint egyszáz-egyszáz koronát voltak 
szivesek adományozni, mely összeg vallás- 
külömbség nélkül a lévai szegények között 
karácsonyi ajándékul lett kiosztva.

Kelt Léván, 1910. évi deci, hó 23.-én.
LöcLojL Lajos ( 

polgármester.
7804/1910. szám.

Hirdetmény. •»
Léva város képviselőtestülete f. évi 

november hó 19.-én tartott közgyűlésében 
hozott 6127/1910. számú határozatával az 
1911. évi városi legtöbb adófizetők név
jegyzékét a következőleg állapította meg:

Friedmann Samu, Engel József, Lei- 
űenfrost Tivadar, Bakó Ferenc, Horn 
Berthold, Nyitray Ferenc, dr. Balog Sándor, 
Levatich Gusztáv, Szauer Izidor, Faragó 
Sámuel, Heitman Ignácz, dr. Gellényi Mi sa, 
Amstetter Imre, Steiner Henrik, özv. 
Jozsefcsek Károlyné, Vajda Jenő, dr. Kara- 
fiáth Márius, Belcsák László, Klain Ödön, 
Grotte Vilmos, Báthy László, özv. Bólé
mén Edéné, Frommer Mór, Weisz Benő, 
özv. Boleman Józsefné, özv. Mészáros Jó
zseffé, Lövi Lipót, Holló Sándor, Lévai 
takarékpénztár, dr, Kmoskó Béla, Med
veczky Sándor, Weisz Mór szeszkereskedö, 
Lévai takarék és hitelintézet, dr. Frommer 
gnácz, Weisz Salamon, Dukesz Lipót, 

Huberth Vilmos, dr. Kersék János, Szilárd 
Samu, dr. Prizner Gyula,

Miröi az érdekeltséget a 15 nap alatt 
érvényesíthető felebbezési jogra tekintettel 
ezen hirdetmény utján értesítem.

Léva, 1910. évi decz. hó 16,-án.
Bódogh. Lajoa 

pulgarmester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi dec. hó ld-tól 1910. évi dec. bó 25-ig.

Születés.

A szülői íieie

Frommer Imre Weisz Melánia 
Tereuyi Gyula Majoros Mária 
Fürjes Lajos Hóna Zsófia 
Bóna János Pomotyi Anna 
Kotasz János Mészáros E. 
Lőwinger Henrik Scbulcz Etel

Ad
V V A gyermek 

neve

leány Boriska
leáuy Erzsébet

fin István
fin halva szili.
fin János
tiu Imre

Lévai piaciárak.
UovatveMtö : Kónya Jóneí reudörkapUiny

Búza m.-mázsánként 20 kor. — fiil. — 
20 kor. 40 Kétszeres 17 kor. — 611. 18 
bor. — üli. — Rozs 15 kor. 50 fiil. 16 aor. 
50 fül. — Arp 16 kor. 40 fii). 17 kor. 
40 fiil. Zab 16 kot. — till. 17 kor. 40 üli. 
Kukorica 12 kor. 80 till. 13 kor. 60 til. 
— Lencse 24 Kor. — till. 25 aor. — till. — 
Bab 19 kor — till. 20 kor. — till — Kö- 
l«*a 13 kor. — fiil. 14 kor. 20 fiil.

Nyilttér*)
Városi szálloda ——= 

■■ színház termőben
JXTJkG-Y ■ ■■ t. - —

Sylvester estély
t artatik

melyre a n. é, közönséget tiszte
lettel meghívja

Fertikó József
szálloda bérlő.
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2804/910. tlkvi szám. étk. asept. hó 14-én.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az újbányái kir. járásbíróság, miut telekkönyvi 

hatóság közb’rré teszi, hogy Feldmanu Léui vghaj ta
ténak özr. öchlaihardtné szül. Qvurkovszky Teréz 
végrehajtást szenvedő elleni 112 kor. 50 fillér töke 
követelés és jár. iráuti végrehajtási ügyében az újbá
nyái kir. jbiróság területén lévő, az njbáuyai 504 tjkv
ben A I 2—4 Borsa. 632. 633. 634. hrsz. a'att foglalt 
ingatlanokból fház, udvar, pajta, kertek; B. 30 tétel 
alatt a végrehajtást szenvedő nevén irt 1/2. »z u. o 
1328, sz. tjkvben All sorsz. 4786 4787 hrsz. alatt
foglalt ingatlanból B. 30 tétel alatt (szántóföld és rét) 
ugyannak nevén irt */» részre 4432 és 200 korona 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést el
rendelte és hogy a fenuebb megjelölt ingatlanok az 
1911. évi január hó II. napján délelőtti 10 órakor a 
tlkvi halóság helyiségében megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási ár */3 részén alól 
eladatDi nem fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsáráuak 10%-át készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42 §-ábau jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november bő 1-en 3333 szám a. kelt 
igazságügyministeri reudelet 8 §-ában kijelölt óvadék- 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. 60 t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előlegei elhelyezéséről kiálli’ott szabály
szerű elismervényt átszolgáltatui.

Kelt Ujbányáu a kir. jbság, iniut tlkvi hatóság
nál az 1910. évi szeptember hó 24 én. Pátkay s. k. 
kir. jbiró.

A kiadvány hiteléül tikvvezető helyett;

Csepcsek János
kezelő.

2887/910 tlkvi szám érk. november 17-éu.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az újbányái kir. jbiróság mint telekkönyvi ható

ság közhírré teszi, hogy Tröszt ler Ármin végrehajtsa
nak Simin Vtczián János és neje vgbajtást szenvedők 
elleni 773 kor. 58 üli. ‘őkekövetelés és járulékai iráuti 
végrehajtási ügyében az újbányái kir. jbság területén 
lévő, a madarasalja*gyertyán‘ai 94 tjkvben All. 
3—5. 8 sorsz. 110. 94. 96. 107, 341. brsz. alatt Simin 
Vicaián János és ntje szül. Repiszki Auua nevén irt 
egész ingatlanokra (ház, kertek, rét) íz u, o. 105 sz. 
tjkvben A I. 1—59 sorsz. alatt foglalt közős legelőből 
ugyanazok nevén irt (B 200. 309. 315. 316. tétel) 
240/10560, az u. o. 111 ‘jkvbeu All sorsz 732. 
hrsz. alatt foglalt közös erdőből B 37.48. 51. 52 tétel 
alatt ugyanazok nevén Irt c6/268, — az u. o. 256 sz. 
tjkvben All sorsz. 91 ursz. alatt foglalt száutó és 
rétből B 3. 10. 14. 15 tétel alatt ugyanazok uevéu irt 
12/16 részre, az u. o. 262. sz. íjkvbeu A 1. 1 — 2. 
sorsz. 342/a—b brsz. alatt ugyanazok nevén irt egész 
ingatlanokra (szántó és rétek) 409 kor 68 kor 46 kor. 
104 kor. és 67 korona ezennel megállapított kikiáltási 
árban sz árverést elrendelte és hogy a fenuebb meg
jelölt ingatlanok az I9il évi január hó 9 ik nap án 
délelőtti II órakor Madaratalja-Gyertyánfa község 
házánál megtartandó nyilvános aiveresen a megállapí
tott kikiáltási ár */B részén alól eladatui nem fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsáráuak 20°/o-at készpénzben, vagy az 1881. évi 
60. t. ez. 42. § abau jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1.-én 3333. sz. a. kelt igaz
ságügymin isz'eri rendelet >. §-ában kijelölt óvadék
képes értékpapirbaii a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. 60. t. ez. 170 §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni,

K» It Újbányán a kir. jbság, mint tlkvi hatóságnál 
1910. évi november bő 19-én. — Patkay sk. kir.
járásbiró.

A kiadvány hiteléül :

Kovácsik József,
tlkvvezető.

TíloAA Különleges csemege és bor- 
XklwUUe fajjal itiültete’t — jó termésben 
levő Forgács fele sző lő, egészben vagy 
két résire osztva, egy 4 rzobás és egy 2 
szoba, konyha, éesk.nira, zári folyosó, prés
hát, jó pince és külön gyilmö esős udvarból 
álló lakással.

Áliánt boron E;y okl-. óvónü’ xLllcloL Át/lüSa Állás hiányában 
üzleti, pénztárnoki, v elárusítói alkalmazást 
keres. Esetleg báziass/onyi állást is elvál tp 
öiv Kllmo Imrédé FelsH-B^ks, u. p. B t.

Szigorlatokra is az összes jogi vizsgákra 
a kolozsvári Egyetemen leggyorsAbhan biztos 
sikerrel a dr. Köpesdy Dezső *B’l vezetett 
„Jogi Szemináriumban" l és-ti hét elő. O thon 
tanulókat is előkéseit. Hat év alatt szájakat 
■egitett diplomához. Prospektust ingyen 
küld. Ne tévessze össze rek'óm szana'ó- 
riumokkal. Cim : Kolozsvár Deák Ferenc u 19.

Eladó ház. Balaso-utca 8 szám
4 szobából és mellék-

belyiségekbői álló ház szabadkézből eladó.

Kiadó lakás. előtérből és kanirá- 
bői álló modern udvari lakai vízvezetékkel 
Ozmán tér 3, számú hájban Riadó.

Eladó hlzak. utcában levő 14. 
éfl 16. számú s?ouMz^do* hAzak szabadkéz 
böl azonnal eladók. Bővebb értesítést ad a 
tulajdonom ; özv. K**-eikéryin*4.

EALMAR és ENGEL
Motor és Gépgyár. Budapesten

Szivógázmotor telfjf — A jelenkor legolcsóbb üzeme.

DIESEL

rBenz“ nyersolaj motor.

*

RENDSZER

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilo** cséplőkészleteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teijes jótállás, kedvező fizetési feltételek. — Költség
vetés és á»jegyzek ingyen és bérmentve.

KöhögésaV l]| I I I I I

i Wa

| reliedtseg. kaiarui es elnyalkoda.- 
i oörcs- es hörghurut ellen ne va-a. 
, = ro jón must, mmr a tinomi ü — 

i Mell Caramellet 
a „Három fenyőivel

I dr>'. orvosok és magóno-
i qQQQ sck'ól számlázó bizony t 
' vány igazo ja a biztos

eredm nyt. Csomagokban 20 es 40 
fill. Dobozáén 60 fillér. Kapható: 
Burda Karoly, dr Flittner Jenő, 
Göllner Béla i.y'í-iwt:ráb-i. Besz
tercebányán, Jeszenszky Ervin 
pvégvAzer sráb n Trsztenan Weiss 
Conrad Gusztáv i-yó.% z< ár-can 
Gyervan «« Knapp Ignác g' ó?vsz<t- 

tárában Levan.

Védjegy: „Horgonyt4

I
>

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

pótléka
egy régiónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsöljenek bizonyult 
köszvenynél, osuznál rá meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
•sak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva Ára üvegekben K-.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Tőrök József 

gyógyszerésznél, Budapest

0[ Richter gyógyszertári az „Árny eroszláahor,
Prágában, Elisabethstrarae 5 neu.

.AZ’OLLA' 
szakorvosok 
által meg. 
vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve 

van.
Két évi jót

állás

tucatonként
4.—, 6.-t

8. —, és 
10.— korona

Az 
„OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által lég. 
megbizha 

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min- 
(len gyógy- 
szertárácan 

és jobb dro
gériákban.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értrkü silány utánzatot mint ,ép oly jótu feldiesérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLAU gnnuniinár Wien- H 437 Fraterstrasse 51
Kapható Léván : KNAPP 1. drogériájában.

Fix fizetés és magas jutalék mel
lett alkalmazunk vidéki

ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladáfához. Havonként elérhető jövede’em 
300—600 korona. Hecht Bankház Rész
vény társaság, Budapest Ferenciek-tere 6.

Tűzifa
teljes vaggon rakományokban 

kapható 
Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető V0LFNER S. czeg- 
nél Budapest, VI., Drava utcza 6.

CLIMAX
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok 

Legjobb es leg
olcsóbb hajtó
erő mezőgazda

sági es Ipari 
célokra

Nincs 
robbanási 
veszély I 
te pénzügyi 
ellenőrzés. 
Elsőrangú 
refenozlak

és Társa
Magyarországi mintaraktár és Iroda:

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

Budapest. Wien, Hamburg
MOTORGYÁR

Wien, XIX 6, Hailiqenstádtlerstrasse 83.

Bachrich
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KÓTH bank
BUDAPEST.

Magyarorszag legtekínteiyes ebb, 
legszolidabb es legrégibb 

BANKHÁZA.

Bankaözpontunk :
VI., Váci körút 45. Bankpalota 

Internban lehiphon 92 -25.
péosüzy.khen <lijtal>.ull lyujlink bar- 

knek BAakbZtrü felvilágosítást.

Lövélbeli inegkerenéHh z tr iintenkor válanz- 
bé'yt'g mellékieudö.

100 millió arany forint készpénzt folyositattunk Barsvármegye területén!
. Folyósittatunk : ■

Törlesztéses jelzálogkölcsönöket * '■ i<.-6s.wj .^^0 töri«,ztö.r» «»//,„<«/„'/,-o.
lol,ni„„LXi„ • -I x s ",k. .... keszpemben. »a'..gle»«l árl..lv»m v<..»t«we nílküi.Jelzalogkolcsonoket im iit-sd ....... éTrB 4%, e.6t„g éTi kanilll n,ellett/
Személy és tárcsvaltohitel Iparosok és kereskedik részére.

!rtékpJpiJokra’vídéki péDZÍnlézeUk és va,lalaíok részvényeire
isuieretesBU i ut 't r'"'? "V* TÁ' ° " 1 ■" L'bizasoka’ a budspesti ea külföldi áru éa értékiüzadében lelki-
»u.erete«e.i ... eljes.tuek .u.ndenk .., t ,.r..,I1Déu,iye|, „ árfolyamukat uapouta díjtalanul közöljük.KODVfirtíllink . .  ' üi/úi-' "l,il nyújtott jel.alojri.s-, törlesztéséé-, személyi éa váltökülcsönt. Mindeuuentü

1 v . L> . . r |k d’ e;WkP*P'r‘ '"1-i *ysmun vasijuk és eladunk.
a an > »te e e ugat uu . aiu t’ ab luvgái.ap. <lás szerint. Péuzügyi szakba vágó miudeu reális ügyletet a legnagyobb 

Bel óh kulin di penzcsoportoknál tevő e . yös ösHZököttetéseiiikuél fogva legkulánsabban bonyolítunk te.

Bw.ovb 161. iiágOéitást ad: RÓTH BANK Igazgatósága, Budapest

Névjegyek, Meghívók,

üzletáthelyezés. 1
Eljegyzési kártyák

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

II könyvnyomdájában, -=• Léván.

Van sztlencsém a n. 
é. közönség szives tu 
dón ására adni, hogy 
óra és ékszer üzlete

met az Engel-féle házból a Városi szálloda
épületébe helyeztem at.

Üzletemben raktáron tartom a leg
divatosabb és a legegyszerűbb óra és ekszer 
arukat, úgymint valódi briliáns ékszereket, 
amoletteket. gyűrűket, fülbevalókat, arany 
lanczokat és karkötőket, nagy raktár valódi 
éa china ezüst dísztárgyakban és evoesz 
közökben.

Azonkívül raktáron tartok arany, ezüst, 
aczél és nickel zsebórákat, továbbá pali 
szander mahagóni, diefa éa fényes polírozott 
inga órakat hangütéssel. Omega órak 
nagy választékban.

Mindennemű óra és ékszer-javiiások 
saját műhelyemben készülnek és jutányosán 
számíttatnak.

A nagyérdemű közönség további szives 
pártfogását kérve Mély tisztelettel

STEINER SÁNDOR 
órás és ékszerész.

í

i
• n>

Knapp Dávid, o
mezőgazdasági és varrógépek /\

-■ ■ ~ nagy raktára LÉVÁN. =====

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára V 
épült házamban nagy választékú v

állandó gépkiállítás q 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek- ~ 
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőz- 
csep'ő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

. ------ gépük és géprészek. -----.. —

8
800

KE
r

TESTVEREK
__________ fűszer-, gyarmateru- es vasnagykereskedése =====

Alapittatott 1881. LÉVA. Telefon szám 14

Ajánljuk mindennemű fűszer- és 
esemegeáruinkat 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. Diszkoszoruk 
és koporsók gyári áron.

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 
alumínium es valódi nickel főzőedé
nyekből, modern háztartási és kony
hafelszerelési cikkekből.

Takarektüzhelyek, folyton égő 
kályhák, fa- és széntartók, kályha- 
cllei zők, szesz- és szénvasalók. gyors- 
forralók, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, konyhamérlegek stb., legju- 
tányosabb árakon.

Varrógépek
& évi jótállásra.
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Drezdai Motorgyár részy.-társ. 
Németország egyik legrégibb 

legnagyobb motorgyára.
KLEIN SÁNDOR

órás és ékszerész *»*• LÉVÁN.

Ajánlja nagy választék u raktárát

Újévi 
ajándéknak 

legalkalmasabb ékszer, 
óra, finom ezüst 
és Chinaezüst 
dísztárgyakból. ..

Rendkívül 

olcsó árak!

Szállít «z*kkörökb«n elismert legjobb gfártmknyu 

Benzin-, Nyersolaj-, Géz-, Petróleum
motorokat és iocomobllakat 
va'amint szivógázmotorokat 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 

óránklnt csak kb. 1 fillérbe kerül.
Veaérképviaelet;

Gellért Ignác és Társa 
Budapest, Teréz körút 41. Telefon 12-91.

LegmiMsbbmew jótállás. Kedruő Hűtési feltételek.

| loserth dezső~
J csemege-, fűszer-, bor- és ásványvíz kereskedése
• Kossuth Lajos-tér I. LÉVA. (Városház épület.)

I Ajánlom mindennemű

csemege és fűszer áruimat
olcsó árban, gyors és pontos kiszolgálás mellett:

Prágai 8Ódar nyersen és főzve! Naponta 
érkezett friss felvágottak, bécsi, frank
furti és S2epességi virslik. Legjobb minő
ségű teák és rumok, friss teasütemények
ben nagy választék. — — — —

Mindennemű czukorkákban nagy választék. 
Különféle halak és consenek. Naponta friss TEAVAJ. 
------- Idei ásványvizek nagy raktára. = 

i»»o moo oá oo oooo nőst) ooen o seo oeo9 oooo oesoeeeo üss

! I i
!!Üzlet áthelyezés!!

Közel egynegyedévszázad óta fennálló 

BÜTORRAKTÁROMAT, 
kárpitos és asztalos műhelyemet 

Báthy-utcza 1. sz. alá 
helyeztem át, 

s kérem a n. é. közönséget, akik közei 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a legmodernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LÉVÁN.

Brünn-Königsfeldi gépgyár motorosztálya 
a Monarobia legelőkelőbb gyára! .. — — Egyedárásitó: ABELES EMIL Budapest, V. Váczlút 14 

Jéggyár és
Hűtőtelepek 
városok, tejgazdaságok, 
hentesek, czukrászok, 
szállodák, kórházak, ser

főzök stb. részére.
Teljes transmissiotelepek, Közgépek, eöztazmk, es enM íépeszeti lerendezések.

Bénáin
Nyersolaj 
Szivógáz
Diesel
Locomobil
===== X- SOO ló ériig-. ■
Taljea caépldgasnAtvizaiE és malomberenStiöusk.

Alacsony ée magasnyomású 

zivattyuk 
transmissió-, villany

vagy motorüzemre bármely 
vízellátási és ipari czélra. 

Fűrész- és famunkáló gépek 
fűrésztelepek, asztalos mű
helyek teljes berendezése.

lölliíjitlti, ánjinlal Is mérnóklitogitússl díjmentesen izilplol.

Nyomatott Nyüriú és Tina r. t gyoroeojtoyán Léván.

k


