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

10 K. - f.
5 K. - f.
2 K. 50 f. 

ara 20 fillér BARS HIRDETÉSEK
C centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUKKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

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

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI ÓS TÁRSA T. t

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
A

„JBARS“
XXXI. évfolyamának I. evnegyedere.

Lapunk múlt számával kezdte 
meg harminc egyedik 
évfolyamának 1-ső évnegyedét. 
— 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 sorban is megyei 
érdekeink gondozása lebegett sze
münk előtt s jeles munkatársaink 
s 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.

ZEJlőfizetési étr : 
Egész övre . 
Félévre . . 
Negyedévre .

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

Az alapítványok sorsa.
Machiavelli tanítása, bogy a cél 

szentesíti az eszközüket. Az emberi 
goncszság tetteinek sóba jobb takarót 
nem talált ki még elme, mint ezt az 
elvet. Ha valahol a törvény, jog és 
igazság ellenére történik valami, erre 
a mondásra hivatkoznak és a társa
dalom is reá borítja a megtépázott 
igazságon a teledes fekete palástját. 
Nálunk is a nemzet életre ébredő ön
tudatát ebben az elvben született 
eszközökkel némitották el s ba valaki 
szemére hányta a vezetőknek az elkö
vetett törvénytelenségeket, peri'id mo
sollyal hivatkoznak arra, bogy a be
teget meg kellett operálni saját, érde- 
kébau akarata ellenére is.

Es amiként a nagyok cselekesz- 
nek, akkép tesznek a kicsinyek is. 
A kicsinyek, akik akár múltjuknál, 
akár jövendőjüknél fogva kevesebbek 
a valaminél, akik soha sem maguknak, 
sem embertársaiknak még nem hasz
náltak, utánozzák a nagyokat s abban 
kívánnak tündökölni, hogy beáll az 
ellenség láborába s Koriolán módjára 
az ellenfél vezérévé lesz, mert otthon 
nem tud érvényesülni saját kicsiny
sége miatt.

Látjuk minden téren a régi rend
szer feltámadását. Törvény, szabály
rendelet, szokásjog, ősi nagy tradíciók 

nem képeznek oly akadályokat, hogy 
azok áthágását a modern Koriolánok 
legalább meg ne kísérelnék. Hiába 
hoznak fel ezek ellen jogszabályt, az 
ő meggyőződésüknek ez útját nem 
állja. Rikító szinezetü példát szolgál- | 
tatott erre nekünk a legutóbbi várme- I 
gyei közgyűlés, amely csekély szótöbb
séggel döntött egy alapítvány sorsa 
felett, amely alapítvány az alapító 
intenciójának megfelelőig más célra 
volt rendelve, mint amelyre az ara
nyosmaróti érdekeltség azt felhasználni 
akarja.

Szó volt ugyanis a Majthényi-féle 
alapítványról, amelyet a nagynevű 
hagyományozó azon célra tett, hogy 
a barsmegyei s illetve aranyosmaróti 
járásbeli ifjak gazdasági kiképzésére 
szolgáljon. Az alapítványt nem lehet, 
nem szabad másra fordítani, mint azt 
az alapitó-levél meghatározza. Ennek 
dacára az aranyosmaróti érdekeltség 
fumigálva törvényt s joggyakorlatot, 
azt kívánta, hogy az egész alapítvány 
teljes összegében Aranyosmarót köz
ségének főgimnázium céljaira adassék 
ki, mert bár az alapító mást rendelt, 
de a falu esze ekként bölcsen kifun- 
dálván, egy kis fantáziával a gimnázi
umi oktatást is gazdasági továbbkép
zésnek lehet minősíteni.

Igazán nem tudunk eléggé cso
dálkozni, hogy nem akadt a túlsó ol
dalról egyetlen iérfiu, aki nyílt és bá
tor nézettel azt merte volna mondani, 
hogy ez törvénytelen dolog s egye
nesen az alapitó intenciója ellenére van. 
Mert hiszen ha az alapitó nem rendel
kezhet az a'apitváuya sorsa felett, ba 
ki van téve annak hogy a késő Machi
avelli elveit valló unokák arra fogják 
az alapítványt felhasználni, amire akar
ják, akkor kérdjük: érdemes e egyál 
talán alapítvány létesítésének gondo
latával foglalkozni? Ha valaki nem 
tudja megrendelni alapítványának sor
sát, akkor meg kell gondolni, hogy 
érdemes-e egyátalában alapítványt 
tenni ?

Különösen szép és felemelő lát
ványt nyújtott a jelen esetben, bogy 
ép az alapítvány kurátora, akinek kö
telessége arra ügyelni, bogy az alapít
vány céljától és rendeltetésétől el ne 
vonassék, az eleök közé állott, akik 
ennek az alapítványnak megsemmisi- 
téíét és Aranyosmarót község részére 
leendő kiszolgáltatását kivárnák.

Azonban hisszük és tudjuk, hogy 
a belügyminiszter, az alapítványok leg
főbb őre, nem fog segédkezet nyújtani ' 
az alapit’ányok eltékozlására és kör
mére koppant a szövetségnek, mely 1 
ezt az alapítványt más célra akarja I 

felhasználni, mint amelyről az alapitő 
oklevél szól.

A törvény törvény, mindenkit 
— még Aranyosmarótot is — egy
formán kötelez, bármily távol essék is az 
a fejlődés és haladás sugárkévéitől. Be
igazolhatnék, hogy Marót az agyonbol- 
dogitás dacára sem képes fejlődni, 
M}’ a gimnázium ideáját nem tár
gyilagos számvetés alapján a szükség 
vetette fel, hanem a hiúság, amely a 
rana rupta meséjét akarja újból aktu
álissá tenni. Mi azonban csak az ala
pítványok sorsáról óhajtottunk szólni, 
követelve, hogy az alapitó-levelek 
becsülettel, az alapító intencióinak meg- 
felelőleg pontról-pontra betartassanak. 
És mivel a túlsó félnek süket fülei van
nak arra, hogy a tárgyilagos objektív 
érveket meghallgassa, helyesen tették 
törvényt és az alapitó akaratát tiszte
lők, hogy ezt a nyilván törvénytelen 
határozatot megfellebbezték.

Elvégre is akkor egyetlen ala
pítvány sincB biztonságban, ha annak 
sorsa szavazás utján eldönthető.

A boldogság elfajulása.

Az egyén, vall mint * társadalom éle
tének legfőbb célja bizonyos boldogság 
elérésében leli jellegzetes kifejezését. Mind
egyikünk törekszik s epekedik egy oly 
helyzet megteremtésére, mely boldogsá
gunkat célozza. Ennek kapcsán kérdéssé 
válik, vájjon elérhető-e az u. n. abszolút 
boldogság ? Ha kissé elemezzük a felvetett, 
kérdés lényegét s részint s mi tapasztala
tainkkal, részint mások kijegecedett tapasz
talataival összevetjük, kiderül, hogy bizony 
az abszolút boldogság csak elvi jellegű, 
többnyire az egyén különböző káprázata. 
inak, illúzióinak, fantáziájának, álmának a 
szüleménye, egyébként elérhetetlen valami. 
Láthattunk és látunk ugyan boldog egyé
nei et, társadalmakat, sőt sokszor mi is 
éreztük magunkat boldog egyéneknek, de 
ez korántsem számithstó az abszolút bol- 
d ogsíg közé. As egyik a gyermekkorban, 
a másik az ifjúságban, a harmadik a sze
relemben (ez a leggyakrabbi) a házasság
ban, a családban, a vagyonban, * hírnév
ben, stb. véli feltalálni a boldogságot. De 
vájjon megtaláljuk-e ezzel az abszolút 
boldogságot? Ennek elérése után nem vá
gyódunk-e más boldogság után ? Megálla
podunk-e végleg sz elért boldogságban ? 
Ezek s mindezekhez hasonló kérdések 
szinte önként tódulnak előtérbe, ha a bol
dogságról esik ssó, s várják * kellő fele
letet, Vannak egyének, sajnos sokan, akik 
pusztán csak a maguk boldogságával tö
rődnek, mátokéval éppenséggel semmit. 
Ismét akadunk egyénekre, sajnos kevésre,
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akik a maguk boldogsága mellett a szoci
ális boldogságról sem feledkeznek meg. Az 
előbbi csoportba tartozó egyének céljukat 
csak hamis, aljas eszközökkel érhetik el, 
mert minden egyes egyén boldogsága csak 
mások, vagyis a szociális boldogsággal kö
zelíthető meg. Ha azokat nézzük, akik a 
szociális boldogság megteremtésén fáradoz
tak, úgy tapasztaljuk, hogy ténykedésük
kel igen sokat lendítettek azon, de célju
kat, mely az abszolút boldogság révébe 
erezett, nem érté; el, de nem is érhet
ték el.

Miért ? Azért, mert a bo'dogság az 
egyéni vágyak kielégitéséből sarjadaó élve
zetek sorozatából áll s éppen ez az, ami 
az abszolút boldogság elérhetetlenségét leg
jobban jellemzi. Az egyéni vágyakat sohse 
lehet teljességükben, egészükben egyszer 
smindenkorra kielégíteni. Ha kieiégitjük 
az egyiket, nyomban egy egész sereg más 
vágy keletkezik egyéniségünkben. Épp 
ezért az abszolút boldogság nem is érhető 
el. Mert ez abszolút boldogság a valamennyi 
egyéni vágynak tökéletes a állandó kielégí
téséből áll.

Ez azonban fiziológiai és pszichológiai 
lehetetlenségek közé tartozik, mert egyé
niségünk oly elemekből van alkotva, me
lyek a természet örök törvénye szerint alá 
vannak vetve bizonyos tökéletesedésnek, 
fejlődésnek, mely tökéletesedés csak az 
egyén egészséges vágyaival érhető el.

így tehát a tökéletesedés és az egyéni 
vágyak elválaszthatatfau kapcsolatban ál
lanak egymással. De sem az egyik, sem 
a másik nem éri el az abszolút fokot. Ha
bár tehát tudjuk, hogy nem érhetjük el az 
abszolút bjldogságot, mindamellett bizonyos 
egyéni s szociális boldogságra kell töre
kedtünk. De ne keressük, mert azt puszta 
kereséssel még a Diogenes-féle lámpással 
sí m találjuk. A boldogtág foka és minősége 
mindenkoron attól függ, hogy mennyire 
tudjuk a bennünk kelttkezett vágyakat egyőn- 

tetüen lecsendesiteni s kielégíteni s magunkat 
a fööa'eges s tulsott vágyuktól távol tartani. 
Mindez az érett megfontolástól, az előre
látástól, az akarattól éa a fennálló eszkö
zöktől függ. Hasonlóan magának az állnn- 
nak, illetve a társadalom vezetőinek is kell 
cselekednie, hogy ;z (gyének vágyai kielé
gítésében Lizonyos egyetemlegesség s össz
hang honoljon. A társadalmi rétegek meg
elégedettsége, békés elete éppen ebből 
magyarázható ki.

A társadalom oiyan, mint az egyes 
egyén, ha csak az egyik vágyát elégít, ki, 
rögtön a többi is kié égítésre törekszik. Az 
egyénben lelki zavar, a társadalomban pe
dig szociális mozgalom támad.

Minél fejlettebb, tökéletesebb az egyén, 
vagy a társadalom, annál több, finomabb 
vágyának a birtokosa. A primitív ember 
vágyai pusztán fiziológiai jeilegüek voltak. 
Ezek leginkább a jóllakácra és nehány 
alacsonyabb rendíl ösztön kielégítésére irá
nyultak. A civilizáció és a kultúra számos 
fiziológiai és pszichológiai vágyat ébresz
tett az egyénben.

Az embe'iség fejlődéséből és művelő
déséből vont következtetések arról győznek 
meg, hogy voltak korszakok, amelyek oly 
vágyakat ébresztettek az egyénekben, me
lyek csak a túlvilág bizonyos területein 
nyerhettek kielégülést. Ma már azonban 
a természettudomány pozitív alapokra he
lyezi a vágyak kielégítését. A pozitív tu
domány többé-kevésbbé megingattta a hit 
oea'opait, s ezzel az egyén boldogságát 
szilárd alapokra kivárja beyezni. A bol- ■ 
dogság airor.tu i részét az öserő állandó
ságában véli feltalálni. Azért a vallás, ha 
létét akarja biztosítani, aikalmazkódnia keli 
a kor haladó szeliemehez.

Folyt köv.

Iparpártolás.
Sokat írtak, sokat beszéltek erről a 

témáról is.
Különösen az utolsó négy esztendő 

volt hangos ettől s ha legalább egy har
mada valóra vált volna a sok beszédnek, 
írásnak és Ígéretnek, mely a magyar ipar 
felvirágoztatását célozta, a magyar iparosok 
megelégedettebhek lehetnének.

Szó sincs róla, ankétek, kongresszusok 
bőven foglalkoztak a kérdéssel, de kézzel
fogható eredmény alig mutatkozott s ha 
mutatkozott is, annak sem a pártfogásra 
nagyon is rászorult kisipar látta hasznát. 
Mert volt ugyan nehány kivétel, mely szá
mottevő állami támogatást biztosított a 
gyáripar egyes ágainak, csakhogy éppen 
e támogatást sinylette meg és sínyli még 
most is a kis és kézműipar.

A koalíció alatt, melytől pedig a kis 
exisztenciák oly sokat vártak, az iparfej
lesztő politika csak a gyáriparra terjedt ki, 
a kisiparosokat, a kézmüiparosokat figye
lemre nem méltatták, sorsuk javításáról 
nem gondoskodtak s ennek lehet köszönni 
azt, hogy a kisipar Magyarországon egyál
talában nem fejlődött és stagnálást mutat.

Pedig a kisipar művelői nagyon is 
megérdemelnék, hogy foglalkozzanak velük. 
Produktumaik nagyon országos szükségletek 
kielégítésére irányulnak s számottevő hatás
sal vannak az ország közgazdasági viszo
nyaira is. S mégis sokáig mostoha gyermeke 
volt a kisipar az államnak.

Hieronymi Károly kereskedelmi minisz
ter a magyarorsz/gi kereskedelmi éa ipar
kamarák küldöttségének adott e hét elején 
azon előterjesztésre, amelyben a kormány 
iparpolitikájáról teljesen méltányolja a kis- 
és kézmü iparosok fontosságát és iparpolitika 
jóban ez osztály felkarolása, a rendelkezé
sére álló eszközökkel való támogatása ue 
elsőrendű feladatok közétartozik. Kijelentette, 
hogy a kisipar állami támogatása nem a/, 
eddigi metódus szerint fog történni és leg
közelebb fe hívja a kamarákat, hogy vilá
gosítsák fel a minisztériumot, melyek azok 
az iparágak, melyek életképességgel bírnak 
s azokat segíteni fogják. Ne csak azokról 
adjanak a kamarák ezentúl véleményt, 
akik támogatásért folyamodnak, hanem ök 
maguk kezdeményezzenek és jelöljek meg 
mindazokat, kik a segítségre érdemesei

TÁRCA.

HEGEDŐS ENEK.
AZ „OROSZLÁN" TOOÖ ES SZÍNHÁZ FELAVATASARA.

Irta: Or. KERSÉK JÁNOS

Cigány muzsikája a mikor megharsant, 
A fejére csapta kucsmáját a Farsang; 
Zsinóros dolmányát kerité nyakába 
S elindult, a merre vitte lova lába : 
Cifra, csikóbőrös kulacsába jó bort 
Töltvén ma itt, holnap amott ütött sátort: 
S a hova kiszállott, hangos lett a tábor, 
Nagy zenebonát tett Karnevál és Ámor.

És a merre ezüst-sarkantyúja pengett, 
Dámák diadalmas nevetése csengett, 
Mert ott a sziveket úgy összebogozta, 
Makacs legénységet oly zavarba hozta, 
Hogy mikor hirtelen az eszére téré, 
Ép akkor térdelt az oltár küszöbére ; 
lloltom-holtodiglant ép akkor rebegte, 
Mikor észre vette, hogy a szárnyát szegte.

S a inig igy keresztül járt-kelt sok nációt, 
Rendesen nálunk is tartott egy stácziót. 
Öreg Hars vármegye, hites Léva vára, 
Ide hozta szive farsangi szállásra. 
Csalogatta öt az ország híres „«iál»“. 
Benne hét vármegye híres virágszála. 
Itt is ragadt szépen alig hogy belépett, 
I lel héten keresztül tette a sok szépet.

Kétszáz éve is tán, — ki emlékszik arra, — 
Mikor dédapáink huzatták hajnalra ?
Mikor dédanyáink a palotást járták, 
Lesütött szemekkel öt, a kedvest várták. 

Csínom Palkó, Jankó s az egész legénység, 
Menyecskék s lányok közt maguk illegették. 
S hogy ha tánezra szólt a czigánv muzsikája, 
Sarkantyúval verték a taktust hozzája.

Ezt a kerek erdőt, — hányszor kell még járnom, 
A míg, kis galambom, te leszel a párom? 
Sárga cserebogár, haragszik a rózsám, 
Sárgacserebogár, mondd, mért nem szól hozzám ! 
Húzd rá cigány, húzd rá, messze még a hajnal... 
Ki törődik mostan a szivbéli bajjal ? 
Zsuzsikám, édes, ne haragudj sokáig, 
A tied leszek én koporsóm zártáig.

Az öreg „Oroszlán**  minden ablakába 
Száz szál gyertya lángol havas éjszakába, 
Száz itce bor gyöngye ömlik a pohárba, 
Száz hajadon s ifjú járja, vígan párba. 
Százas bankó tapad a cigány szemére, 
így szokták kiverni a bú szemét véle. 
S amig az öregek fogják a kanosokat, 
Summásan kívánnak mind hasonló jókat.

Az öreg „Oroszlán**,  a fala volt ölnyi, 
Félország ide jött bánatát elölni.
Címeres nemesség, sok céhbeli mester 
Egy két görbe napot csapni itt nem restek 
Dorottya s társai: a sok szép kegyetlen — 
Innen támadtak az agglegénység ellen. 
Es hogy nagy sikerrel, a tanúság rája 
Három felekezet nagy matrikulája.

Installációkra itt gyülekezőnek, 
Magnum áldomáson itten szólt az ének.
Itt ütöttek sátort a vándorszínészek, 

A szála fogadta mint valami fészek. 
Ez lett a mi magyar Helikonunk berke, 
Innen indult útnak a múzsáknak serge; 
Legények és lányok, urak és asszonykák 
Rózsás álmaikat itten szőtték-fonták. * 

Hej öreg Oroszlán, hogyha rád emlékszem, 
Nem tudom szivem vissza tartani még sem! 
Elfogja lelkemet nagy, csodás igézet, 
Amint a múltadba vissza-visszanézek.
Régi időd eltűnt, muzsika elhangzott .... 
Hej látunk-e többé ilyen vig farsangot ? 
Ahogy a faladba a csákány bevágott, 
Eltemettünk veled egy régi világot.

Régi híres nóta visszacseng fülembe, 
A ieledés kodé emléked belepte.
Mintha újra latnam azt a régi népet,
A mely egykor itt élt annyi sok jót, szépet, 
tényes csillagai a báli teremnek, 
Újra latom, amint vigan tovalejtnek, 
Szinte érzem szárnyuk tovasurranasát, 
Rég letűnt időknek látom folytatását.

Álmom végezetlen — folytatása lesz még : — 
Ezt a szép palotát hisz azért emelték. 
Elvénhedt Oroszlán a sírodba néztem, 
De elmúlásodban nem hittem egészen.
Régi időd elmúlt, — de nem szűnt meg élted, 
Vagy, a ki voltál, csak köntösöd cserélted; 
Mint a I isza vizét, ki borodat issza, 
Vágyik annak szive, vágyik ide vissza.

Vissza jő majd Farsang hosszú stációra, 
A mig meg nem kondid a nagyböjt! óra;
Itt lesz a múzsáknak állandó szállása, 
Vidám magyaroknak magnum áldomása.
Uj virágos kert lesz ez*  a szép uj szála, 
Itt virul majd Barsnak sok szép virágszala. 
Összegyűl a sok nép, a mely tova széledt, 
Barátság és jókedv újra mind megéled.

Magyatság halárán ez itt a végvárunk, 
Benne büszke magyar Tháliára várunk.
Mezit-láb járt eddig, mint az árva gyermek, 

A kit a pusztában a zivatar lep meg; 
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s akikben megvan aa egyéni tulajdonéig, 
a továbbképzésre való törekvés.

Kapják a segítséget árok, akiknek 
kesében aa állam támogatása aa iparfejlesz
tő, zsimpontjából a leghaszonhajtóbb, mert 
csakis így lehet eredményes és sikeres aa 
illám támogatása.

Oly kijelentések esek, melyeket első
sorban asoknak kell megballaniok, kik 
minden jóravaló törekvésük mellett is elfe
lejtett gyermekei voltak az államnak, de 
amelyeket meg kell érteniük mindazoknak, 
kik Magyarország iparának fejlesztésére 
hivatva vannak.

A miniszter nemes intencióit csakis úgy 
va'ósithatja meg, hogyha azok a tényezők, 
melyek as ipari érdekek szolgálatában álla
nak, a legnagyobb készséggel si. tnek segít
ségére. Erre a munkára első sorban a ka
marák vannak hivatva, melyeknek közremű
ködését maga a miniszter is kérte a a me
lyek kesdeményezö és véleményező joguk
nál fogva igen szép eredményeknek lehetnek 
elösegitöivé.

A kormány ujirányu iparpolitikája Léva 
iparosaira nézve is sokat jelent. Nálunk, hol 
a kis- és kézműiparotok képezik as iparos
ság legnagyobb kontingensét, igen sok 
alkalom nyílik állami támogatásra s ha 
iparosaink a haladásnak, az iparfejlesztés
nek hívei, megragadhatják aa alkalmat arra, 
hogy saját sorsukon segítve, a magyar ipart 
fejlettebb, virágzóbb nívóra emeljék.

Régi igazságként hangoztatják, hogy 
valamely ország annál gazdagabb, minél 
fejlettebb ipara van. Ha ez irányban a 
kormánynál a legmeszebbmenö jóindulatot 
iapasatalbatják, az iparosokon a sor, hogy 
es aa axióma nálunk is igazsággá váljék

Különfélék.
__Szinházmegnyltás. Azt a címet 

is írhattuk volna, hogy .nőeyyleft bál* * „stál- 
loda-megnyitás*  sat. Készakarva emeljük 
ki a színházat, mert ez újabb, mint a bál 
vagy a szálloda. Igaz, hogy bál se volt 
még ily nagy, fényes, jövedelmező, jótékony, 
szállodánk te volt ily modern, kényelmes, 
minden igényt kielégítő ; de színházunk 
egyátalán nem. A kultúrának ez az uj szen
télye bizonyos büszkeséggel, ihlettel tölti 
el teulönket. Eddig korcsmákban, bérhá

zakban terjesztették Thália papjai a ma
gyarságot eser nyomorúság közepette, most 
templomot emeltünk nekik, ahol hatvá
nyozott eredménnyel apostolkodhatnak a 
magyarság és kultúra fejlesztésében. — 
A színház felavatása tegnap történt meg. 
A közoktatásügyi miniszter képviseletében 
megjelent gróf Festetich Andor, a vidéki 
színészet főfelügyelőjének jelenlétében. A 
bizottság megtekintvén a szép és ízlésesen 
kiállított színházat, kedélyes társasebéden 
gyűlt össze, hogy a fehér asztalnál is ünne
pelje Léva városának kultúrtörténetében 
eme nevezetes napot. Mintegy ötvenen gyűl
tek össze. A pezsgőnél Bódsgh Lajos nyi
totta meg a telköszöntök sorát, éltetvén gróf 
Festetich Andort és a vendégeket, kik kö
zött ott láttuk /lennel Emil ezredest, Tóm- 
csányi János kir. tanfelügyelőt és Bodor 
Káro'y kir. főmérnököt. Utánna gróf Feste
tich Andor a vidéken legsikerültebb szín
házak egyikének tartja a lévait. Hálával 
emlékezik meg városunk áldozatkészségéről 
és magigéri, hogy tekintélyével és befolyá
sával oda fog hatni, hogy színházunkat 
virágzó helyzetbe juttassa. Érzi, mily nagy 
kulturhatással van a színház a magyarság e 
végvárában. Tóth Sándor főgimnáziumé igaz
gató a polgármestert éltette. Holló Sándor 
takarékpénztári igazgató beszédében a város 
és a honvédség közt fennálló jó viszonyt 
emelte ki éa ennek képviseletében Kennel 
ezredesre és Bittó őrnagyra emelt poharat. 
Hennel ezredes megköszönvén a ügyeimet, 
Léva 'áros polgármesterét és a város kö
zönségét köszöntötte fel. Majd Fenyvesi 
Károly bizt. tisztviselő találóan humoros 
beszédben kérte Festetich grófot, hogy Léva 
városának ez újabb kulturális intézményét 
a kormány ügyeimébe ajánlani kegyesked
jék. Majd Bódogh Lajos polgármester 
köszöntötte fel a vigadó építési tervé
nek készítőjét Morbitzer bpesti épitészt. — 
Végül dr. Kérték János ügyvéd a 15-ös 
bizottságot éltette, mely rendületlen kitar
tással vezette a vigadó és szinház építke
zésének ügyét. Az ebéd igazán dicséretére 
vált Fertikó József konyhájának. Az illuszt
ris társaság jó ideig maradt együtt a leg
jobb hangulatban.

— Ünnepelt kamarai elnök. A 
besztercebányai és kereskedelmi iparkamara 
múlt hó 30.-án tartotta meg évi utolsó 
közgyűlését, melyen napirend előtt lelkes és 
megerdemlett ünneplésben volt része a 

kamara élén 20 év óta odaadóan működő 
elnökének, Flittner Károlynak, akit a király 
a közgazdaság terén szerzett érdemei elis
meréséül szepesszombati elönévvel a ma
gyar nemességgel tüntetett ki. Bárczy 
Károly alelnök a kamara, dr. Holeach István 
titkár a tisztikar és Kujnis Gyula a kama
rai kültagok nevében üdvözölték as elnököt. 
A közgyűlés az elnök érdemeit jegyzőkönyv
ben örökitette meg és elhatárosta, hogy 
Flittner Károly nevén 2500 koronás alapít
ványt létesít a besztercebányai felsőkeres
kedelmi iskola egy jeles növendéke részére.

— Kinevezés, Csépány Elemér és 
llojjinann Árpád, járásbíróságunk aljárásbi- 
rói, jelenlegi helyükön való meghagyásuk 
mellett, járásbirókká neveztettek ki. A 
köztiszteletnek Örvendő, buzgó tisztviselőket 
előléptetésük alkalmából mi is őszintén 
üdvözöljük.

— A lévai nagysurányi vasút 
dolga — a Vállalkozók /.apja szerint — 
szépen halad előre, úgy annyira, hogy 
annak megvalósítására alapos kilátás van. A 
tervbe volt uj vasúti vonal tudvalevőleg 
Bars és Nyitravármegyék érintett vidékeit 
tetemesen rövidebb utón kapcsolja be a 
budapesti-marcbeggi vonal révén a világ
forgalomba, mint a többi terveaett vonal s 
ezért majdnem biztosra vehető, hogy a kilá
tásba vett 42 Km. hosszú vonal még ez év 
folyamáu kiépül. Az épitést egy kitűnő hír
névnek örvendő mérnökvállalkozó cég 
eszközli, amely már a tinanoirozás kérdését 
is megoldotta.

— Gy ászhír. Martincsek János cím
zetes kanonok, kistapolcsányi plébános, 
Barsvármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja — mint részvéttel értesülünk — e hó 
4.-én hatvanhárom éves korában Aranyos- 
maróton meghalt.

— Kinevezés. A m. kir. igazságügy
miniszter txhindler József körmöcbányai 
gyakorló-ügyvédet az aranyosmaróti kir. 
ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottá 
rendelte ki.

— Kedvezmény az önkénteseknek. 
Az egyéves önkéntesek az ezredet maguk 
választhatják a közös hadseregben. Akik 
magas számuknál fogva a honvédséghez 
kerültek, ennél eddig i em volt joguk as 
ezred választására. Ezután aa önkéntesek 
megjelölhetik a közös hadseregbeli ezreden 
kivü. azt a honvédezredet is, amelynél 
szolgálni óhajtanak.

De itt a múzsáknak szentelt csarnokokba 
Magyar lelkesedés tüze ég lobogva.
S mig e szent tüzeknél melegedett lelkünk, 
Minden kis göröngyöt ó neki szenteltünk.

Vegyen itten szállást a magyar színészet, 
Töresse innét a felvidéki bércet.
Világot löveljen, mint magas láng kéve, 
Idegen nemzetség sötét éjjelébe.
Jókai, Petőfi, Arany szellemének 
Zengjen diadalmas himnuszt itt az ének, 
Hogy egész világcn mindenütt hallhassák, 
Nagy és müveit nemzet él itt : a magyarság.

Magyar Thália, légy itt szép nyelvünk őre, 
Iláromszin zászlónkkal menj bátran előre;
A mi szépet és jót alkot magyar szellem, 
Ékes magyar nyelven hirdesd rendületlen. 
Ha idegen hallja, ne menjen el egy sem, 
Hogy meg ne csodáljon és meg ne szeressen. 
Az lesz büszkeségünk, hogyha célod érted, 
Irigyelni fog a müveit világ érted.

Ez a szép palota, mig kő lesz belőle, 
Áldozat készségünk örök hirdetője,
A magyar szellemnek legyen erős vára, 
Innét induljon meg bóditó útjára.
S a mikor szállásul magyar múzsák kérik, 
Igaz szeretettel nyissunk kaput nékik. 
Mert a mit a nemzet ö reájuk áldoz. 
Ezerszeres fényben mind visszasugároz. 

A diákok és inasok harca.*)
Folytatás.

Aa Írtatoknak ea • folytonosan provo
káló magatartása 1865.-ban annyira felit- 
gáttá a diákokat, hogy a negyedik obs-

•) át iparos.olvttókörnek dac. tté.-Su tartott 
•atályáu felolvasta : Járass Fenne. 

tálynak legidősebb tanulói, akik között 
16—17 évesek is voltak a akiknek már 
olyan csiros bajusz díszítette arcukat, hogy 
bajuszpedrőt is bssznáibattak, — május 
hónapjának egyik szombat délutánjára az 
összes diákságot titkos tanácskozásra hívták 
míg, inieljen e határozták, hogy döntő 

csapást mérnek az maiokra és teljesen meg 
fogják őket törni.

Ki lett adva a rendelet, hogy másnap 
délután 3 órakor minden diák kapóssal 
ellátva a barcmvátáitérin legyen.

A betegeket es a nyu'szivüeket kivéve 
a diákok pontotan megjelentek a kijelölt 
helyen. — A tövezír az alvezerel.kei rövid 
tanácskozás után ntgy csoportba osztotta 
a diákokat. A legkisebbek a téren marad
tak laptázni. Egy csoport a Kálnai-utca 
végén levő hid alatt-, a másik a Papmajor-, 
a harmadik pedig a vámbáz mögött rejtő, 
aöit el.

Négy óra után az iratok, (lehettek 
100—120-an) akik megtudták, hol vagyunk, 
— k Káinéi- utcáról nagy aeibajjal köze
ledtek a vásártér felé a amikor oda értek 
éa szét akarták verni a lapdáaó kia diáko- 

_ a fővezér a hid alatt megfujta a 
trombitát. Aa adóit jelre villámként elö- 
robant a bálom csapat és alig egy negyed 
óra loatzat taitó harc után a diákok tel
jesen legyőzték az ellenséget, amely ron
dellán futásban a vároB felé iramodott. A 

győzelmes diákság azonban Usöbe vette 
az inasokat és egész a Malom-térig hajszolta. 
A diákok a nyert csata örömére vígan és 
dalolva mentek vissza a vásártérre és késő 
estig folytatták a játékot.

De a lévai diákokon is beteljesedett a 
regi közmondás, amely szerint: Nincs öröm 
üröm nélkül.

A sok bevert inasfej, a számtalan 
összetépett kalap, kabát és egyéb ruhanemű 
a köveiketö napon mind a városi kapitány 
elé vonult, — akinek a diákok fölött nem 
lévén ítélkezési joga, — a sok szemmel 
látható és kézzel fogható corpus delicti 
alapjan hívstaloarn, meg pedig irásbelileg 
megkereste a gimnázium igazgatóját, hogy 
csináljon retdet a diákok között, mert kü
lönben nagy baj léasen.

Féja István, a csizmadiáknak messze 
vidiken is igen jól ismert, erélyes céhmes
tere, akiről más alkalommal bővebben fo
gok megemlékezni, — személyesen ment 
as igazgatóhoz panaszával és a céh megbí
zásából kérte a diákok szigorú megbünte
tését s ezt joggal tehette, mert a csizma
dia céhnek azon időben száznál több inasa 
volt b így szók között történt a legtöbb 
sebesülés.

A kapitánynak hivatalos átirata és 
Fejának panasza folytán összeült a tanári 
konferencia és a megejtett aséleakörü vizs
gálat s hosszú kihallgatás befejeztével M
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— A nöegylet mulatsága. Tegnap 
eate a Stefáuia-árvaházat fenntartó nöegy- 
let rendeaott műkedvelői előadással egvbe- 
kötött táncmulatságot. A kiváló műsor Kér- 
sók János dr. alkalmi prológjával kezdődött, 
melyet lapunk tárca-rovat bán közlünk. 
Utána Bobok Mária urhölgy rendelte a 
nParnasstusu élőképet. Ezt követte nA bő
kérdés' egy felvonásos vígjáték. Végül „A 
beteg' c. 1 telvonásos vígjátékot adták elő 
a műkedvelők. Az előadás és táncmulatság 
olysn fényesen sikerült, hogy valóban méltó 
volt a siisbáa ünnepélyes megnyitására ób 
díszére vált c nöegyletnek is, mely ezt a 
rendkívül szép mulatságot rendezte, mely
hez hasonló már évtizedek óta nem volt 
Léván. Az estélyen nemcsak a város szine- 
java volt jelen, — de a messze vidék és 
a szomszédos vármegyék intelligenciája is 
oly nagy számban vett részt, hogy az il
lusztris közönség zsúfolásig megtöltötte a 
csinos és pazar fénnyel diszitett tágas ter
met. _  Az estély bővebb méltatására la
punk jövő számában még visszatérünk. — 
A jelenvolt hölgyek névsora — amennyire 
azt a mulatság nagy látogatottsága mellett 
sikerült összeállítanunk, — a következő : 
Asszonyok : Arvay Józeefné, Amstetter Im- 
réné, Balbach Arpadné (Dobogó), Dr. Balogh 
Sándorné, ;Baumann Gyözöné (Újbánya), 
Bándy Endréné, Belcsák 1 ászióné, Belcsák 
Béláné, Berkó Istvánná, Bergmann Gyuláné, 
Bilcsek Józsefné, Bittó Gyuláné, Bocsek 
Károlyné (Újbánya), Bogner Gyuláné, Bole- 
lemaon Edéné, Bolemann Vilmosáé, özv. 
Bolemann Edéné, Bódogh Lsjosné, Boros 
Gyuláné,.Borcsányi Béláné, Bottka Zoltánná 
(Ar.-Maróik), Blum Gyuláné, Brestyenszky 
Alajosné (Hontbessenyö), K. Braunmüller 
Sándorné, Bottka Zoltánná, Gróf Coudenhove 
Kunóné (Zseliz), Cssmbel Józsefné, özv. 
Czirok Jánosr.é, Csornák Izidorné, Duschek 
Ernőné, Engel Józsefné, Engel Gyuláné, 
Faragó Samuné, Fenyvesy Károlyné, Dr. 
Frommer Ignácné, Fiscber Nathá'né, Grimm 
Vilmosné, özv. Gyenes Józsefné, Dr. Halasy 
Kálmánná (Hont-Varsány), Halbwirt Osz- 
kárné (Zseliz), Henyey Etekné, Hetzer 
Adolfné, Holló Sándorné, Hofimann Arpádné, 
Hotfmann Ferencné, özv. Horváth Józsefné 
(Újbánya), Jakabfalvy Barnáné, Jozefciek 
Gésáné, Jozefcaek Károlyné, Dr. Katona 
Jánosné (Félegyháza), Dr. Katona Sándorné 
(Aranyosmai ót), özv. Kaufman Ká.ménné, 
Dr. Kersék Jánosné, Dr. Kolpaszay Dánielné,

összes diákok elaltatván a nyilvános he
lyen való laptázástól, — a vezérek még 
külön is példás büntetéssel Bujtattak.

A fővezér, akinek a magaviseletről 
szóló minősítési táblázata már élőbbről is 
erősen meg voit terhelve, — 12 virgácsot 
kapott. — Ezt a büntetést a tarári kar 
a minden osztály két-két tanulójának jelen
létében délelőtt 9 óra után, a gimnázium 
folyosóján a hegyaljai szücsmesterböl lett 
pedellus osztotta ki. A végrehajtás alatt 
az összes oast.lyok aj’ói oyitva voltak, 
hogy minden diák elrettentő például hallja 
a virgács suhintásait és az elitéit diáknak 
jajgatását. A fővezér azonban olyan mokány 
gyerek volt, hogy a virgács alatt meg 
sem szisszent.

Köztünk iegyen mondva, a pedellus, 
akit a diákok általában Vendus bácsinak 
hívtak s aki rendkívül lágyszívű ember 
volt és nagyon szerette a diákokat, mert 
ezek dohánnyal, szivarral a egyéb ajándék
kal kedveskedtek neki, — a nyirfavesszök- 
böl készített virgáccsal nagyokat suhintott 
a levegőben, — de mire a virgács lecsapott, 
az ütésből csak amolyan csiklándozó simo- 
gatás lett.

A fővezér kiállotta a büntetést, de 
ezt a megszégyenítő eljárást annyira szi
vére vette, bogy soha többé nem lépte át 
a gimnázium küszöbét.

A bárom alvezért pedig egymásután

Konkoly-Thege Sándorné (Hont-Ssántó), 
Kovácsik Samuné, Kostyek Józsefné, Koezab 
Frigyesné, Kolbenhayer Gyuláné, Ketiers 
Emilné (Újbánya), Kherndl Jánosné, ifj. 
Kriek Jenöné, László Imréné, Leidenfrost 
Tódorné, Madarassy Istvánná, özv. Mailáth 
Istvánná (KiskereBkény), Mailáth latvánne 
(Aranyosmaró b), Maly Pálné, dr. Med- 
veczky Károlyné, Náday Dénesné (Ar.- 
Maróth), Nyitray Náudomé, Ordódy End
réné, id. Ordódy Vdmosné, Ortmann k idél- 
né, özv. Pólya Andorné, Pátkay Gyu
láné (Újbánya), Báró Perényi Gáborné 
(B<racs' a), Patachtüber Vilmosné, Pollák 
Emilné, özv. Pollák Adolfné. Rázgha Ernő 
né (Kistér), Báró Kévay Lászlóné (Kálna), 
Ruhák Edéné, Dr. R schaneü Béláné (Új
bánya), Schoen Gézáné (Oroszka), Sohubert 
Pálné, Sebestyén Gézáné (Oroszka), Simo- 
nyi Béláné (Ar.-Marótb), Soós Jánosné, özv. 
Simonyi Elemárné (Aéanyosmaró'), Szi'sssy 
Dezsőné, Dr. Szi'árd Ssmuné, Szauer Izi- 
dorné, Taubinger Ágostonná (Tőre), özv. 
Toóth Zsígmondné, Tonhaiser Józsefné, 
Tó'h Ferencné, Tóth Istváuné, Vajda 
Jonöné, Weinberger Zsígmondné, Weisz 
Benőné, Weisz Gyuláné, Gróf Wilczek V.-né, 
Leányok : Arvay M'cike, Aranyossy Mar
git, Babusik Irén, Bajacsek Ella ét Mriska, 
Belcsák I'onka és Tóniké, Birly E la (Ba
racska), Bocnek Erzsi és ."ári (Újbánya), 
Bodó Ionka (Ar.-Maróth), Bobot Mária, 
K. Braunmüller Klára, Brutsy Jo'án (Esz
tergom), Csekey Mariska és Adrienné, Csor
nák Olga (Újbánya), Cziglan Anna (Baka
bánya), Halassy Mici (Hontvarsánv), Hen- 
nel Ilonka és Cora, Hetzer Dóra, Hoffmann 
Ilonka, Karafiáth Ju iska, Klain Aranka, 
Konkoiy-Thege E., Kolbenheyer Grete, Ko- 
vácsik Margit, Kriek Batyka, Kukta Ka
milla, László Lenke, Leidenfrost Dóra, 
Linkmann Klári (AranyoBmarót), Mailáth 
Kata és Margit (Kereskény) Maly Margit 
(Budapest), Medveczky Mica, Medveczky 
Etta, Mohi Mimi, Novák Margit, Olgyay 
Viola (B.-pest), Ordódy Kamilla, Ordódy 
Marcsa és Sári, Pintér Vilma, Pólya Giziké, 
RiBanek Mici (Újbánya), Rudnyánszky Olga, 
Schoen Ilonka (Oroszba), Sávór Irén, Tau
binger Vilma (Tőre), Tonhaiser Aranka. — 
Mire e sorok napvilágot iátnak, a tánc a 
legvidámabb hangulatban még mindig tart.

— A F. M. K E. évnegyeden gyű
lése. Nyitráu a F. M. K. E. nagy érdek
lődés mellett tartotta meg évnegyedes gyü

két két vasárnapié behívták aa iskolába, 
ahol a nehéz Írásbeli feladatok elkészítése 
közben — éhen-szomjan, uj haditerveket 
szőhettek az inasok ellen való harcra, — 
ha ugyan volt kedvük hozzá.

Mélyen Tisstelt Hölgyeim és Uraim l

1865.-ben igy végződött nálunk az a 
nevezetes harc, amelynek azóta nem volt 
folytatása.

Ne is legyen 1
Nem harc kell nekünk, — hanem ál

landó oéke I
És ezt úgy élhetjük el, ha a családok 

és iskoláink val áserkölcsösen, hazafias szel
lemben s olyan irányban nevelik ée tanít
ják az ifjúságot, bogy abból idővel bár
mely pályán a városnak ób a hasának de
rék éa hasznos polgárai váljanak.

HiBzem, hogy Önök velem együtt őszin
tén óhajtják, hogy Léván az egyetértés ée 
kölcsönös szeretet töltse be az ifjúság és 
a polgárok szivét; mert csak az egyetértés 
és az egymás iránt való szeretet teheti 
virágzóvá városunkat és boldoggá annak 
minden lakóját.

Adja Isten, hogy úgy legyen I
Vége. 

lését, melyen fudomásu' vette az elnökség 
időszaki jelentését és elhatározta, hogy 
Osilány községnek, mely 20.000 korona 
költséggel uj ovodát építtet, tíz éven át évi 
100 korona segélyt ád. A folyó évi nagy, 
gyű ésen, melyet az egyesület tudvalevő eg 
Léván tart meg, a Thuróczy Vilmos 200 
koronás jutalomdijat egy lévavidéki, a Nem
zeti Kaszinó 120 koronás dijat egy liptóme- 
gyei, a Bende Imre 50 koronás dijat egy 
nyitramegyei, továbbá a Tanitói Jutalomalap 
100 — 100 koronáB dijait egy barsmegyei, 
tiyrócmegyei és egy nyitramegyei tanerő fogja 
kspni, kiket az érdekelt vármegyék tanfelü
gyelői jelölnek ki.

— Gyászhlr. Részvéttel vettük a 
szomoiu hirt, bogy Laufer Henrik városunk 
egyik kiváló szorgalmú vegyeskereskedője, 
akiben dr. Laufer Arthur ügyvéd és dr. 
Laufer L pót orvos édes atyjukat gyászol
ják, — munkás életének 65-ik, boldog 
házasságának 38 ik évében e hó 1 én déli 
1 órakor hosszas szenvedés után családjának 
és ismerőseinek nagy fájdalmára elhunyt.

— Helyettesítés. A Vasa Ödön ha
lálával megüresedett zseiizi plébániára Juhász 
Béla odava'ó káplán neveztetett ki admi
nisztrátornak.

— Az áHami gyermekvédelem. A 
br ügy minisztérium költségvetésében 700 
ezer koronával van nagyobb összeg előirá
nyozva — szemben az 1909. évi költség
vetései — az állami gyermekvédelem 
céljaira. A cél, amit ilyen módon elérni 
szándékozik a kormány az, hogy az állami 
gyermekvédelem kötelékébe ne jusson 
egyetlen gyermek sem, akinek a közvéde
lemre joga nincsen és az olyanoktól a 
védelem megvonaBsék, akik felületes intéz
kedések vagy illetéktelen beavatkozás 
folytán kerülnek oda. A költségvetésbe a 
7 éven aluli gyermekek gondozására 140.200, 
a 7 éven fe üii gyermekek gondozására pedig 
559,800 K. többszükséglet van előirányozva, 
amiből a hét éven felült gyermekek gon
dozási dija előlegként szerepel, mert e«t 
az illetékes községek kötelesek visszafizetni.

— Áthelyezés. A vármegye alispánja 
Hojjmann Pált, t ármegyei közigazgatási 
gyakornokot, a garamszentkereszti járási 
fösio'gabirói hivataltól az oszlányi járási 
főszolgabíró me lé osztotta be, illetőleg 
helyezte át.

— A bajkai betörök. Hétfőn, barom- 
vásárnapján hősi á t a cserdörök és a detek
tívek a baj-sí rablókat a lévai kir. járás
bíróság fogházába. A megvasalt gonosztevők 
nagy feltűnést keltettek, amerre mentek, 
úgy bogy va'óságos emberáradat kisérte 
őket a bíróságnak a Deák Feronc-utcában 
levő épületéig, ahol a fogházörök vették 
át. A banda már jó ideje működött s most 
is csak a véletlen lett árulójuk. Mikor a 
bajkai betörés után menekültek, a váradt 
határ felé vezető dűlő úton a meglőtt fiatal 
Szabó Lajossal megái ottak a megnézték a 
sérülését s amikor Mancs a legény össze
roncsolt lábszárát meglátta, agyon akarta 
lőni s azután a Garamba dobni, nehogy 
árulójuk lehessen. Csak az apának, Szabó 
Istvánnak kérésére állott el, &i azt ígérte, 
hogy Esztergomba viteti s ott fogja a kór
házban gyógykeseitetni. És Mancz csakugyan 
jól sejtett, mert ennek a sérülésnek nyomán 
bogozták ki a banda összes büncselekm - 
nyeit, a csendörség és a detektivek csak
ugyan derekas mánkét végeztek. A rablók 
föbadi szállása Balog Cimbalmosnál volt 
Alsóváradon, kinek hazában a rablás után 
valóságos orgiákat rendeztek. Ennek a ci
gánynak a haza akként volt berendosve, 
hogy ha valaki az utca ajtót nyitotta, nyom 
bán megszólalt a villamos csengő. A tettesek 
kőiül Erdélyi József, Mancz István, Szabó 
István es Czimer Kálmán már a bíróság 
fogházában vaunak előzetes letartóztatásban. 
Szabó Lajost pedig a kórhásban őrzik. A 
társakkal még folyik a nyomozás. Esek 
gyújtották fel a varadi és alsópéli malmokat 
és Czimer József alsópéli malmát. Minden 
gyújtogatáshoz fegyveresen mentek késsen 
arra, hogy agyon lövik azt, aki őket meg
lepi. Érdekes világot vet a gonosztevők 
lelaületere, hogy mikor a váradi malmot a 
fiatal Szabó felgyújtotta s mikor a petró
leumba áztatott zsákkal létrán a malom
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tetejébe: mászott, a többiek lent imádkoztak 
a sikerért. Ugyanezek törtek be Kelecsényi 
Káfael baracskai kástélyába, amelyet előzőleg 
,gy hónapig kerülgettek, de a kutya min
dig elriasztotta. Egyszer Mancs azt mondja 
a vele volt Szabónak, hogy tesz ö a kutyá
val olyan csodát, amilyet még nem látott. 
Este, mikor a rablást megkísérelték, a bun
dáját kifordítva magára terítette s négy
kézláb mászott az elősietö kutya elé. Az 
ostoba állat úgy megijedt a szokatlan alak
tól, hogy elszalad*  s egy hét múlva is alig 
tudták hazacsaini. A roppant erejű Mancs 
ekkor egy kocsiruddal kiemelte egyik Bzoba 
ablal át. A zajra azonban felébredt a szó 
óiban alvó hölgy és segítségért kiáltott. Erre 
aztán a rablók tovább állottak. Ezek rabol
ták ki az alsóváradi ref. pap lakását is. Az 
osztozásnál Czimernek egy ezüst zsuzsu, egy 
kis kéményseprő figura jutott. De Czimer 
• zt babonaságból a Garamba hajította. Es 
csodálatos véletlen folytán egyik molnár- 

gény kifogta s a detektívekhez juttatta. A 
órnyék valóságos lidércnyomástól szabadult 

nieg, mert a gonosztevők minden molnárt 
^gyújtással fenyegettek, ha el nem távo- 
; ik a környékről s malmát el nem adja.

— Előlegen jelentés. A lévai Keres- 
l edö ifjak egyesülete folyó évi február hó

1.-én  a városi szálloda színháztermében 
tartja ssokásoj tánczvigalmát, melyre elő
zetesen is felhívjuk az érdeklődök figyelmét.

— Ötödfél millió könyv a nép 
kezén. A hivatalos kimutatás szerint ha
zánkban tizenhétezer különböző nyilvános 
és egyesületi könyvtár van s ezek sorában 
első helyet foglalják el számra és talán 
kultúrmunkára nézve is a földmivelésügyi 
inmisztérium gazdasági könyvtárai. 3245 
községben van ilyen könyvtár és a bennük 
elhelyezett ötödfél millió könyvből a fele 
a szépirodalom legjelesebb müveire esik. A 
minap hivatalos jelentés érkezett a minisz
tériumhoz, hogy az évek óta kihelyezett 
közkincs milyen népszerű, milyen állapotban 
van s mi a magyar könyvek végzete ; nem 
kallódtak-e el a kölcsönadás révén ? A 
jelentés nagyon örvendetes. A könyvosztás 
mindig népszerű a falvakban és a könyv
tárosoknak sok a dolga. De ami a legör- 
vendetesebb : a könyvek állapota nem a 
legjobb. Még a legerősebb kötésű könyvek 
is úgy elkoptak a sűiü használat folytán, 
hogy részint uj kötést kivánnak, részint 
újabb müvekkel kell pótolni a már elron
gálódott könyveket. Ez a hivatalosan be
jelentett elkopás legnagyobb dicsérete Jó
kainak, Rákosi Viktornak, Mikszáthnak és 
más hírneves Íróinknak, akiknek müveit 
szívesen olvassa a nép ; de egy ben dicsé
rete a nép fejlett ízlésének is. Ötödfél mil
lió könyv a nép kezén nagy dolog lenne 
még fejlettebb kultúrája országban is, mint 
amilyen Magyarorsrág.

— Közigazgatási bíróság határo
zata. A magy. Sir. közigazgatási bíróság 
367 az. alatt egy alkalmi esetben így hatá
rozott : az 1868. 38. t. ez. 25. §-a meg
engedi ugyan, de máé hitfelekezetűeket nem 
köteles arra, hogy valamely vallásos iskola 
segélyezéséhez hozzá járuljanak, mert így 
rendelkezik a hivatkozott törvény 11 §-a. 
(Bekűldetett).

— Tavasz a télben. Tudjuk, hogy a 
hetek óta t- rtó rendkívül enyhe időjárás 
sok helyen virágot fakasztott a gyümölcs
lakon, — de aa mégis csak ritka eset, hogy 
a Botka-utcsában Seőcs András udvarán egy 
ais almafa nemcsak kivirágzott, hanem a 
lacskán cseresnye nagyságú kis almák is 
láthatók,

— Tolvaj leány. Harangozó Ferenc, 
'>»kahányat zenész panaszt telt a rendörsé- 
’ cn, hogy Kovács Katalin garamszölösi leány, 
akivel hét éven át közös háztartásban élt, 
lolyó hó 4.-én éjjel, amíg ö egy istállóban 
aludt, — 18 korona pénzét, ezüst óráját és 
-ét darab aranygyűrűjét ellopta és elszökött. 

A rendőrség a tolvaj leány ellen megindította 
bűnvádi eljárást.

~~ Vásári tolvaj. Pólyák Károly né, 
’uksi Zsófi, felsöpéli lakosnö, a folyó hó 
:--en tartott orstágos vásár alkalmával 10 
darab kendőt szedett össze ifj. Kova esik 

János kékfestő sátrában s a kendőkkel — 
“int aki a legjobban végezte dolgát — 

kifelé ballagott a sátorból. A Kékfestő azon
ban észrevette az asszony gonosz szándékát 
és a tolvajt átadta a rendőrségnek, ahon
nan a lopás beismerése után — a további 
eljárás végett, — a járásbírósághoz kí
sértetett.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

A karáosonyi ünnepek alkalmából a 
szegénysorsú gyermekek részére befolyt 
sdományok . Irg. növ. intézete 1 vég ruha
kelme, N. N. 10 K. özv Féja Kálmánná 
5 K, Fenyvesi Károlyné tanszerekre 5 K, 
Hsrti Rezsöné 1 ruha, 2 alsószoknya és 3 
pár harisnya, Grotte Vilmos 30 m. ruha
kelme, Holzmann Aranka 5 m. kelme, 
Schveihs Margit 3 pár harisnya, Kovács 
Etel 1 pár cipő, Budapesti kereskedők 26
m. flanel, polg. isk. növ. gyűjtése 110 K, 
10 fill, elemi isk. gyűjtése 79 K, 43 fill, 
Óvodások gyűjtése 21 K, 76 fill, ismétlő 
isk. gyűjtése 2 K, 34 fill. Ruhát kapott 60 
gyermek. Ruhát varrtak : Hartl Rezsöné, 
Nyizsnyánszki Gézáné, Gyurcsek Jánosné, 
Kónya Anna, Töth Terka, Havas Erzsi, 
Seilinger Vilma, 2-2 ruhát; Bakos Lajosné, 
Bús F. Csűri Istvánná, ilonecz Józsefné, 
Jánossy Istvánná, Kovács Józsefné, Kvassay 
Józsefné, Mátéfi Gáspárné, Krizsmanek 
Károlyné, Tottczer Jenőné, Sinkovics J., 
Szalay Imréné, Szocha Józsefné, Szudy 
Imrén--. Rajcsányi K, Horváth Erzsi, Lakos 
Erzsi, Tolnay Mariska, Vajda Gyuláné. 1-1 
ruhát. — Hálás köszönet a kegyes jóte
vőknek.

Irg. növ. intézete.

Nyilvános köszönet.

A helybeli Legényegylet által rendezett 
karácsonyi pásztorjáték alkalmával felülfi
zettek a következők : Báthy L. prépost 5 
kor., Schulpe Alfonz 1 kor. 20 fill., Macsek 
István, Ghimessy János, Agárdy Sándor 
1—1 kor.; Uhrik Sándor, Kiss M. Pálné 
60—60 fill. ; Bakos Lajosné 50 fill. ; Sebó 
István, Molnár Lajos, Kostyek Józsefné, 
Csernák Izidorné, Kuzbert József, Kovács 
Zsigmond, Szarka István, Abaffy I. 40—40 
fill. ; Miklóssy Józsefné, ifj. Fraich József, 
Drenka Vilmos, Sebó Fülöp, Jarábek Irén, 
Boldis Jenő és többen 20—20 fillér. A 
szives feiüifizetésekért ezúton is hálás kö
szönetét mond,

az egylet választmánya.

Köszönetnyilvánítás.

.4 „Kern Testvérek*  lévai igen tekin
télyes nagykereskedő cég as újév alkalmá
ból 100 azaz egyszáz koronát volt szives 
újévi ajándékok megváltása és az üzlet 30 
éves fennállása alkalmából küldeni Stefánia*  
árvaházunk céljaira.

Fogadják e nemealelkü emberbarátok 
úgy magunk, mint kis árváink nevében 
bálás közönetünket.
barsl Leidenfrost Tódorné s. k. Faragó Sámuel s. k. 

tb. elnök. uöegyleti titkár
& Ferenc*József  rend lovagja.

Meghívó.

A József kir. herceg szanatórium egyesü
lt lévai bizottsága folyó évi január hó 
8.-án délutáni 5 órakor a városház tanács
termében tartja meg tisztújító közgyűlését, 
melyre az egyesület tagjai eruton is tisz
telettel meghivatnsk.

Tanácskozási tárgy : a tisstujitáson 
kívül, a lévai tüdőbeteg gondozó intését 
felállításának előmozdítása.

Léván, 1911. évi január hó 5.-én.

Dr. Kmosko Béla, 
a József kir. berreg ezz- 
natorium egyesület lévai 

bizottságának titkára.

Dr. Frommer Ignác, 
a József kir. herceg sza
natórium egyesület lévai 

bizottságának elnöke.

8235/1910. szám.

Hirdetmény.
Az országgyűlési képviselő választók 

1911. évre érvényes állandó névjegyzéké
nek Léva városára vonatkozó része as 
1899 XV. t. ez. 150. §-a értelmében Bari
vármegye központi választmánya által lekül
detett.

Ezen névjegyzéket a vároB lakosai a 
városi iktató hivatalban a hivatalos órák 
alatt megtekinthetik, sőt ott díjtalanul le is 
másolhatják.

Léva, 1910- évi decz. hó 27.-én.
36402 2a. Z->«.joa 

polgármester,
7/911. szám.

Hirdetmény.
Ezennel közhirré teszem, hogy a telek- 

könyviieg bekebelezett tartozások bejelen
tési ideje elérkezvén, felhivatnak tehát aa 
adózó felek, hogy a ház és földbirtokra 
bekebelezett adósságaikat január havúoan 
annyival is inkább jelentsék be a városi 
adóhivatalnál (9 sz. szoba), mert a később 
beadott vallomási ivek mint későn beérke
zettek figyelmébe nem fognak vétetni.

A szükséges nyomtatványok ugyan a 
fenti hivatalnál díjtalanul beszerezhetők.

A városi adóhivatal.
Léván, 1911. évi jan. hó 2.-án.

Komzsik Lajos 
városi adóh. főn.

Születsz.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi jan. hó 1-tdl 1911 évi jau. ho 8-ig.

A szülőt neye
.. _  . . . . .  -

A gyermek 
neve

Macsuha Gyula Malis Jobauua leány Ajauka
Rakovszky József Kliment A. fiú József
Kaszás Károly Veiner Mária leány Margit
Tamás József Klieba Borbála fiú János

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neye v.n».

llrusovszky Károly Varga Mária

Halálozás.

r. kalh.

Az elünnyt neye Kora A halál oka

ifj. Valeutkó András 
Valeutkó Mária 
Buthor Pál
Kmoskó Jánosné 
Bella Franciska

Valeutkó László

14 év
4 év
15 év
69 év
14 hó

Agyhártya gyűli. 
V örheny 

Vesegyulladás 
Agyvérzés 
Vörheny

Lévai piaciárak.
Ko.atv.BeUi ; Kónya Jóa.eí readörkap'tány

Busa m.-mázsánként 20 kor. 20 fill. — 
20 kor. 40 Kétszeres 16 kor. — fill. 17 
bor. — fill. — Rozs 14 kor. 40 fill. 14 kor*  
60 fill. — Arp . 16 kor. — fill. 17 kor.
— fill. Zab 16 kot. 60 üli. 17 kor. 40 fill- 
Kukorica 13 kor. — fill. 13 kor. 80 fii.
— Lencse 24 kor. — fill. 25 kor. — fill. — 
Bab 19 kor — fill. 20 kor. — fill — Kö- 
ks 13 kor. — fill. 14 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here természettől arankamentes 150—155 
Vörös lóhere, kis aránkás 135—145 Vörös 
lóhere, nsgy aránkás 125—140 Luoserna 
természettől arankamentes 165—170 Lu- 
czerna, világos szemű aránkás 155—160 
Lucteri a, barnás szemű 115—120 Biborhere 
80—85 Baitacsin 82—34 Muharmag 14—
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Nyiltér.
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Enyhe, oldó bériezer nindasoknak, kik eméestéa 
sa-arokbau éa az illő életmód egyebb követkéz 
ményeiben aaenveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakba:: kérjük X^Ccll
kéazitmenyeit. _______

r yi oi-L-hféleTI

Tűzifa
teljes vaggon rakományokban 

kapható 
Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető V0LFNER S. ezég- 
nél Budapest, VI Dráva utcza 6.

TTIM A A Különleges csemege és bor- 
XdltiLCLUe fajjal kiültetett — jó termésben 
levő Forgács-féle raöllő, egészben vagy 
két résire osztva, egy 4 srobAa és egy 2 
szoba, konyha, éléskamra, lirtíolyosó, prés
ház, jó pince és külön gyümölcsös udvarbó. 
álló lakással.

bedörzsölés,
elismert, régi jóbiruevü baziazer 
szaggatás és bűiéiből szármuzá 

mind^unemü betegségek ellen.
Eredeti üveg ára 1e©x. 2

Kapható minden gyogvszertarban 
00^ é* drogériában. 0999
Föszétküldesi hely MOLL A. gyógyszerész.

Ca. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuacbbnen 9.

Fiz fizetés lett alkalmazunkvidéki 
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladásához. Havonként elérhető jövedelem 
300—600 korona. Hecht Bankház Rész
vénytársaság, Budapest Ferenciek-tere 6.

Szigorlatokra és az összes jogi vizsgákra 
* kolozsvári Egyetemen leggyorsabban biztos 
sikerrel a dr. Köpösdy Dezső által vezetett 
„Jogi Szemináriumban**  készülhet elő. Otthon 
tanulókat is előkéseit. Hat év alatt százakat 
segített diplomához. Prospektust ingyen 
küld. Ne tévessze össze reklám szanató
riumokkal. Cim: Kolozsvár Deák Ferenc u. 19.

W.ÍA ÁH Balasa-utcz 8 szám£él&CLO XLwZw 4 szobából és mellék
helyiségekből álló ház szabadkézből eladó.

Eladó hazak, Léván a Baíasaa- 
utcában levő 14. 

éa 16. azámu pzomszédoB házak szabadkéz
ből azonnal eladók. Bővebb értesítést ad a 
tulajdonos : özv. Kereskényiné.

CLIMAX
nyersolaj-motorok 

és lokomobiiok 
Legjshb e. Isg- 
slMóbb hajtó- 
erő mezőgazda 
sági és Ipari 

obiakra
Nincs 

robbanást 
▼estély I 
se peazsgyi 
elleairzM. 
Eloőriog" 
refssszlák 

TársaBachrich
Magyarországi mlataraktár éa Iroda;

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

Budapest, Wien, Hamburg
MOTORGYÁR

Wien, XIX 6, Heiligenstádtlerstrasee 83.

és

.AZ OLLA*;  
szakorvosok 
állal meg. 

vissgálva és 
legjobbnak 
minősítve 

van.
Kit évi jót- j 

állás. 
Ára 

tucatonként I 
4.-. I 

8.—, is 
10.— korona

bLm
GUMMl

különlegesség.
| A tudomány maii 

állása szerint A 
bebizonyított A 
legjobb létező 
Gummi 
óvszer. V

Drezdai Motorgyár részv.-társ. 
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú 
Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-^ Petróleum

motorokat és iooomobilakat 
va'amint szivógázmotorokat 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
éránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.

Vezérképviselet :

Gellért Ignác és Társa
Budapest. Tsrsz-körut 41. Telefon 12- 91. 

Legmeuibbmeső jótállás. Ksdruö fizetési feltételek.

:n

Az 
.OLLA- 

tÖbb mint 
| 2O(J orvos 

által lég- 
I megbízha- 

tóbbnak van 
ajánlva.

Kapható az 
ország min- 

l (len gyógy- 
szertárácan 
is jobb dro
gériákban.

önnek csakisKövetelje azonban hogy a szállítója
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
órtrkú silány utánzatot mint rép oly jót*  feldiesémi. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld as

rQLLAu lummigyar Wien. H 437 Fraterstrasse 57.
Kapható Léván : KNAPP 1. drogériájában.

RÓTH BANK
BUDAPEST.

Magyarország legtekintélyesebb, 
legszolidabb és legrégibb 

BANKHÁZA.
Bankközpontunk:

VI., Váci körút 45. Bankpalota. 
Internbán telephon 92—25.

Pénzügyekben díjtalanul ryujtunk bár*  
kinek Biakavtrü felvilágosítást. 

J^avélbeli megkeresésbe*  mindenkor válasz, 
bélyeg ■tellékiaudő.

22. vHiteg itoiHÖ 
„Benz“Eredeti!

KALMÁR és EHGEL 
Motor és Gépgyár, Budapesten.

Városi raktár éa iroda :
V. LipotKőrut

Világhírű!

RENDSZER

Elismert legjobb gvártmány.
Ajaulja bauzíii-lokomobilos t-aéplőkdozloteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Szivogázmotor telep. — A jelenkor legolcsóbb üzeme 
.Benz' nyertolaj motor.

DIESEL

Teljes jófálláa, kedves# fizetési feltételi k. — Költség
vetés ég á»jegyzek ingyen ea bérmtntve.

Köhögés
rekedtség, katarut és elnyálkodá,- 
görcs- és hörghurut ellen ne vása- 
■b roljon mást, mint a finomít ü __ 

z?Z;Mell Caramellet 
a „Három fenyő“-vel

—m*A  örb. 0rv080^ és magáto- wwOO s< któl szál mazó bieonyit- 
viny igazolja a biztos 

eredményt. Csomagokban 20 és 40 
flll. Doboibtn 60 fillér. Kapható: 
Burda Karoly, dr. Flittner Jenő, 
Göllner Béla gyógyszerárában Besz- : 
tercebanyan, Jeszenszky Ervin 
gyógyszensráb.n Trsztenán, Weiss 1 
Conrad Gusztáv gyógy izei társban I 

g| Gyerván cs Knapp Ignác gj ógyszer- | 
tárában Levan.

■iI 11 r
SE*  £ i

100 zuilllo arany forint készpénzt íoljo alt altunk Baravérsuegj e területén! 
== Folyóaittatunk : —

TiirlMjtíIPQ ifllálnrknlfCiiTinkít l#ldbirtok>a « bt lű. tikra IO-66 n:g lerjtdő torksaiéira »•/-•/„ <•/, éa 4*/, 1/,-' 1 UlltblltbCb JCUdlU^BUlLbUllUt Cl k.m.i,, Ii,k.li>il.,zt...el késipuubsi, .a>ogkvel mdkiű.
Jelzálogkölcsönüket ll-od éa 111-ad 1 elyi beláblázáara 6—16 évre 6*/,,  '* ílllt •*/. ’/. évi kamat mellett. 
Személy és tárcaváltóhitel ipazosck es lceim.űaadöJc zémsézm.
Értüpapiiokri, vidéki pénaimézeUk éh vállalatok iésnénjtiie
Magyar Bank mindenkori kanmtiaba felett 1%-al. TÖuadi mi gbirásoka’ a budtptati és külföldi áru és éitókiöeadében leik**  
ismeretesen <’a pontoséi) telj«aitünk mindéi kon feltétlen értdnéniyel, bb árfolyamukat bépouta díjtalanul közöljük.
K flll V pH ál link *»<»»*>>  belföldi pénaintéaet által njujtott jelaaJogoa-, t őr lesz léét.-, Bit xna.yi éa váltókdlcwöut. Mindé— 9- 

Ull 1 vl IB1U11A bel*  éa külföldi éitékpapiil napi álfolyamon vérzőnk éa eladunk.
Takarék beiét*  két elfogadunk, kimatláb megálla|odáa sierint. Pénzügyi szakba vágó miudeu reália ügyletet a legnagyobb 

Bel éa külföldi peiacaoportoknál levő előnyül öeaaeköttetéaeinknél fogva legkuláuaabban bonyolítunk le.

Bővebb felvilégositáet ed; BÖTB BANK Igazgatósága, Budapest
I.

k
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Minden valódi dobos 25 darabot lartaliuar. 

Minden tabblettán rajta van e két szó

Vissza a hamisítványokkal mart kár* konyak

Szereti egészséget ?
Ki ne tuduá, hogy utolérlietetleiiiil legjobb imali»jt<i 

a világbirii

PURGO-BAYER.

Minden valódi dobon -25 darabot tartaiasaa. 
Minden tabblettán rajta van e két azó

Vissza a hamisitványokkal, mert kártékonyak.

í>ö2>r. *>*■•*-,  rwy. exaet.

LOSERTH DEZSŐ 
csemege-, fűszer-, bor és ásványvíz kereskedése 
Kossuth Lajos-tér I. LÉVA. (Városház epület.)

Ajánlom mindennemű 

csemege és fűszer áruimat 
olcsó árban, gyors és pontos l iszolgálás mellett:

Prsgai sódat" nyer-en ésíizve! Naponti 
érkezett friss felvágottak, bécsi, frank
furti és szepességi virsl'k Legjobb minő
ségű teák és rumok, friss teasüteniények- 
be;i nagy választék. — — — —

Mindennemű czukorkákban nagy választék.
Különféle halak és ccnservek. Naponta friss TEAVAJ.

Idei ásványvizek nagy raktára. ----------
.-úxz '.<»w o-w, -v-xx» eefesz nééó ow* ‘sv. -.-O<X. rwx»

temetők,

<OOCOOQIOOIOOOO
A Budapesti Asztalos Ipartestület 

védnöksége alatt álló

BÚTORCSARNOK
és hitelszövetkezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja

12 éve fennáll, felhívja a n. é. butorvásárló kö
zül ség tigye inét, hogy VIII. József-körut 28. 
sz (Bérkocsi utca sarok , valamint IV. ke
rület. ferenciek tere 1. szám Királyi bérpa
lota) újonnan átalakított helyiségeiben rendezett 

lakásberendezési kiállítás 
megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az 
országbah, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivi
telű, művészek által tervezett és szakbizottsg által 
felülvi; sgáh bútorokból áll, teljes lakásberende
zéseket művészeti tervek szerint készítünk, 

minden darab jótállás mellett adatik el.

Kalocsai Gyula
szita . rosta- és sodrony-kerítés készítő

Elvállal; sodrony-kerítések, 
sétányok faiskolák, sirkeritések kavics 
és homok áthányók és egyéb gazdasági 
területek bekerítését, úgyszintén minden
nemű e szakmába vágó n. unkák és javí
tások jutányos áron

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek 

----- — nagy raktára LÉVÁN. ==
„ Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
V épült házamban nagy választékú

0 állandó gépkiállítás 
t j van berendezve, melynek megtekintésére az érdek- 
Olődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 

mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará- 
Q zatokkal készséggel szolgálok.

J Hazai gyártmányú gépek
u. m. BOFBEER es SCHBANTZ-f'éle gőz- 

\/ cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

- gepek és géprészek. -

*0000000

0
8
0

Brünn-K önig sfeldi gépgyár ni o tor osztály a
a Monarchia legelőkelőbb gyara! Lgj edarusitó : AI1IES

Jé.^gyár és
Hűtőtelepek
városok, tejgazdaságok, 
henlesek, ezukrászok, 
szállodák, kórházak, ser

főzök stb. részére.

ecc íóviíig-.

Benzin
Nyersolaj
Szivógáz
Diesel
Locomobil
------------ i
Tiljei cséplő? a:r.!'.vi2áJr és tralcmbererdnesek

IL Eudapest, V. Vécziút 14

Alacsony és magasnyomású

Szivattyúk 
gőz-, transmissiő-, villany
vagy motorüzemre bármely 
vízellátási és ipari czélra 
Fűrész- és famunkáló gépek 
fűrésztelepek, asztalos-mű
helyek teljes berendezése.

fc.ise^etés, íujínít is ir.émöUstcptisssI iijrenltstn sulplíí,
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i^^an szerencsénk a tisztelt vevőközönséget értesíteni, miszerint a jelen 1911. évvel 
W cégünk immár harminc éves múltra tekinthet vissza. .
Midőn ezen harminc éven át tanúsított kegyes pártfogásukért és szives jóindu
latukért hálás köszönelünket fejezzük ki, van szerencsénk egyúttal szolgála
tainkat a jövőre nézve is készséggel lelajánlani, kérve továbbra is jóakaralu 
támogatásukat. ~

A lefolyt 30 év alatt a

fűszer, gyarmatáru és vasszakma 
minden számottevő cikkének eladásával foglalkoztunk, és e szakmában eddig 
szerzett tapasztalataink, valamint jóhirnevünk és megbízhatóságunk biztosítékot 
képez arra nézve, hogy mindennemű megtisztelő megbízásnak a jövőben is 
szakértelemmel és lelkiismeretességgel fogunk eleget tenni, hogy bizonyítékát 
szolgáltassuk pontos, előzékeny, előnyös és körültekintő üzletvitelünknek.

Miként az eddig lefolyt harminc évben, úgy ezután is azon leszünk, 
hogy üzletünket szigorúan reális alapon, legszolidabb elvek szerint, 
szakavatott kezelés mellett vezessük és főcélunk az lesz, hogy 1. vevőink 
legmesszebbmenő igényeinek is a legteljesebb mértékben megfelelhessünk, bizal
mukat és megelégedésüket gondos és pontos kiszolgálásunkkal kiéidemeljük.

Midőn ismételten arra kérjük a mélyen tiszteli vevőközönségei, hogy 
becsülettel és tisztességgel megalapozott szerény vállalkozásunkat 
szives jóindulatukkal továbbra is támogatni szíveskedjenek, eleve is biztosítjuk, 
hogy minden igyekezetünk oda lóg irányulni, miszerint nagybecsű bizalmukra 
magunkat továbbra is érdemessé legyük.

Kész szolgálatainkat jóindulatú figyel
mükbe ajánlva, vagyunk

kiváló tisztelettel

Kern Testvérek.
Léva, 1911. január hó.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. L gyorssajtóján Léván.


