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

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI és TÁRSA r. t.

Felső iparoktatás.
A gazdasági kiképzés mellett az 

iparosok felsőbb kiképzésére csak az 
ujabbi időben kezdett a kormány 
némi gondot fordítani Magyarország - 
nak leltétlen szüksége van kiképzett 
gazdákra, mert hiszen túlnyomó rész- I 
ben agrikultur állam. Di már kezdik 1 
belátni, hogy a föld nem növekedik 
a lakosság szaporodásának arányában 
s igy a ker.yérkereső ifjak az eddig 
elhanyagolt ipari pálya felé kell, 
hogy nézzenek. Csakhogy nálunk az 
ipari oktatás volt ez ideig a legelha- 
n} agoltabb, mivel hosszú időn át 
senki se gondolt arra, hogy ezen a 
pályán is ép úgy ki kell képezni az 
embereket, mint más pályákon, ha 
értelmes s a külföldi versennyel bát
ran szembeszálló intelligens iparosokat 
akarunk nevelni. Csak az újabb idő
ben létesítettek az inasok számára 
alsóbbfoku ipariskolát. Felsőbb ipar
oktatásról azonban még ma sem be
szélhetünk.

Nézzünk csak végig az ország
ban, hogy hány felsőbb ipariskolát 
találunk? Bizony alig egy-kettőt. És 
azután azokban is hány tanuló nyer 
kiképzést ? Csak igen kevés, mert nincs 
elegendő hely. Még szerei esésnek vall
hatja magát, aki egy kis protekcióval 
egy ilyen tanintézetbe bejuthat. Mert 
tudnunk kell, hogy — különösen a 
budapesti felső ipariskolában — lega
lább négyszer annyi tanuló jelentke
zik, mint amennyinek hely adható. 
Felvételre elsősorban a mindenkori 
eln ült évben vizsgázott, de vissza
maradt, máiodsorban pedig a jeles 
bizonyítványokkal és hosszabb gyakor
lattal biró uj jelentkezők számíthatnak. 
A Budapesten fel ram vett növendé
kek egy része a kassai, vagy a múlt 
években létesített szegedi felső ipar
iskolán próbálhatja meg felvételét, de 

— mert ezeken is meglehetős 1 agy a 
torlódás, itt is ugyanazon kritikus hely
zettel találják magukat szemben, mint 
Budapesten, ahol a felső ipariskola 
igazgatósága és a képzettség legma
gasabb fokán átló tanári kar minden 
követ megmozgat a müveit iparoskép- 
zés felé törekvő ifjak érdekeinek elő
mozdítására. De hát — úgy látszik — 
budgetáris okok állják útját annak, 
iogy a budapesti felső ipariskola és a 
lelső épilőipariskola megfelelőleg kibő- 
vittessék, illetőleg, hogy az országban 
a felső ipariskolák száma — talán az 
alsó ipariskolák megfelelő átszervezése 
révén — legalább buszra emeltessék, 
amiáltal a tantestületek túlterhelésének

és az ifjak egyéni kiképzésének kér
dése volna előnyösen megoldható,

Miniszterek és államtitkárok nyil
vános beszédek keretében már több- ' 
szőr hangoztatták abbeli me. győződé- 
süket. hogy egészséges magyar ipar 
alapfeltétele a magas fokou álló ipa
rosképzés. A szegedi uj felső iparis
kola létesítésével be is igazolták, hogy 
nemcsak a puszta szó erejéig vallják 
nagyfontosságunak a felső iparoktatási 
ügyosztály vezetését — Péterffy La
jos miniszteri tanácsos személyében — 
a leggondosabb atyai kézre bízták, 
mely nem a sablonos formák, régi 
nyomdokai után, hanem a legmo
dernebb alapon : szívvel lélekkel 
és teremtő bátorsággal dolgozik. 
Ámde a felsőbb akarat, az uj al
kotások magvát képező mindenható 
pénz, a leggondosabb kezeknek is ha
tárt szab. Mit használ tehát a belá
tás, jobb iránti érzéB, a szükség, na
gyok óhajtása, ifjak sóhajtása, — ha 
a legfelsőbb végrehajtó hatalom a 
takarékoskodás aránytalanul felülmúlja 
a felsőbb iparoktatás kibontakozasa és 
kibővítése szükségességének méreteit ? !

A számos uj felső ipariskola léte
sítését korántsem egyedül a meglévő 
intézetek túlzsúfoltsága, sok ezer ta
nuló lemaradása, az áldozatkész és 
adófizető szülők méltatlan mellőzése, 
teszik szükségessé. Nem ! Hanem az 
ország legvitálisabb érdekei. Mert a 
felső ipariskolai kiképzés, — amellett, 
hogy a műegyetemre való felvételre 
és az érettségi bizonyítványhoz kötött 
bármely hivatalra praedestinál, egyes- 
egyedüli eszköze az egészséges magyar 
ipar teremtésének. Ezt vallották az 
előző kormányok is !

Számos felső Ipariskolát végzett 
ifjú vau ma már fényesen dotált ve
zető állásban; nemcsak honi, hanem 
igen előkelő külföldi vállalatoknál. 
Nem kell tehát tartanunk a reproduk
ciótól, már azért sem, mivel a kül
földre jutó felső ipái iskolásaink — ha 
még annyian volnának is — megta
lálják kenyerüket, mi mellett — meg
ismervén a külföldi ipart — vissza
térve, bő tapasztalatokkal gazdagítják 
hazánk iparát Nos és a fekő iparisko
lát végzett ifjaink nem-e használhatók 
ipartelepeinken, administrációs teendők 
végzésére is legalább oly jól, mint a 
kereskedelmisták ?

De számos és fontosnál fontosabb 
más étv is szól a felső ipariskolák 

, mielőbbi tetemes szaporításának szük- 
j ségessége mellett, amelyeket mérv

adó helyen bár igen jól ismer- 
1 1)e)[ _  az elkeseredett apák év-
1 ről-évre ismétlődő zúgolódásait, hírlapi

kirohanásait mégis a pusztában el
hangzó szó gyanánt tekintik. Legfőbb 
ideje volna, hogy a kereskedelemügyi 
miniszter, akiben a felső iparoktatás 
tetemes kibővítése iránti érzéknek 
teljes mértékben meg kell lenni, mie
lőbb alapos reform tárgyává tenné a 
felső iparoktatás ügyét.

Egy időben szó volt arról, hogy 
a felsőbb ipariskolákat szaporítani 
fogják s a célból egyes vidéki váro
sok kombinációba kerültek. Nem hisz- 
szük, hogy a kormány ezt a tervet 
elejtette volna, mert hiszen a min
denkori kormányok programmját a 
magyar ipar fejlesztése és versenyké
pessé tétele képezte mindig.

A felső ipari szakoktatás szük
sége még mindig fennáll, sőt nagyobb, 
mint valaha, mert már intelligens if
júságunk is szívesen megy erre a 
pályára. A kormánynak sürgős fel
adata, hogy ezeknek az ifjaknak teret 
nyisson az által, hogy kellő számú 
felsőbb ipariskola létesítéséről fog 
gondoskodni.

A boldogság elfajulása.
Folytatás.

Az egyes társadalmi rétegek különböző 
vágyait elemesve, arra a végkövetkezte
tésre jutunk, hogy e vágyak minemüségük 
és számuk szerint különbözők s egymástól 
elütök. Tapasztalatok bizonyítják, hogy az 
u, n. alsó népréteg vágyai egyszerűbbek, 
könnyebben kielégíthetők, mint a közép 
vagy a felső néprétegé. Azért az alsó népré
tegek között sokkal inkább találkozuuk ú.
n. boldog, megelégedett emberekkel, mint 
a felsőkben. A természet embere boldogabb
nak érzi magát, mint az attól elrugaszko
dott, elpártolt egyén.

Vizsgálataink közben még arról is szer
zünk tudomást, hogy a modern kor embere 
sok olyan vággyal rendelkezik, mely egész
ségtelen voltánál fogva úgy az egyén, mint 
pedig a táiBfdalom helyes fejlődése és 
tökéletesedése ellen tör. Ezzel korántsem 
kívánjuk jelezni, hogy a múltak embere 
teljesen mentes volt az abnormis vágyak
tól, mert akkor elébe vágnánk az egyes 
történelmi tényesnek, melyek a különböző 
egyéni éa társadalmi bukások indítékát aa 
abnormis vágyak kielégítésében leltek. Itt 
csak arról van ugyanis szó, hogy rámutas
sunk a boldogság elfajulását célsó jelen
ségekre.

A vágyak, melyek a boldogság elfaju
lására vezetnek, sajnos, ma már nemcsak 
pusztán a felső néprétegekben, hanem as 

alsó néprétegekben is ijesztő módon terjed
nek. Addig, amig as u. n. abnormis és túl
zott vágyak csak a felső rétegekben tanyáz
tak, a társadalom létérdeke nem forgott
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oly veszedelemben, mint most, amikor e 
vágyak az alaó néprétegek talajába is He
lyeztették gyökérszálaikat. A hibát, meiyet 
a vágyak minőségében találtunk, a társa
dalmi rétegek felszívódása némileg helyre
hozta, avagy kiküszöbölte. Most azonban 
az alsó talaj is meg van fertőzve, igy az 
alsó rétegeknek a felső rétegekben való fel
szívódása sem teljesítheti az előbbi köte
lességét, mert maga is fertőzött vágyak
kal bír.

8 ha e vágyak úgy az alsó, mint a 
felró néprétegekben a megkezdett ütemben 
haladnak előre, akkor egyszersmind meg
állapíthatjuk a jövő perspektíváját, mely
ben társadalmunk betegségének okozóját 
láthatjuk. A fertőzés, mint már jeleztük, 
felülről lefelé történik. Itt is, meg smott is 
oly vágyak is nyernek k elégülést, melyek 
a boldogság elfajulását eszközük.

Ez egyúttal szü^osa annak, hogy a 
boldog, a megelégedett emberek száma 
egyre apad s az elégedettleneké szaporo
dik. Az elégedettlenség pedig megbolygatja 
a lélek összhangját, feldúlja a család és a 
társadalom békéjét, nyugalmát s ezzel gá
takat emel a haladás és a tökéletese
dés elé.

Az emberiség vágyainak túlzott, ab- 
normis volta legjobban, legszembeszököbben 
a fokozódó fényűzésben, az értékiség hajhá- 
Szásában és az egoizmusban domborodik ki.

Az emberiség özöne könnyű szerrel, 
munka nélkül a nagy lábon akar élni s 
közben édes-keveset törődik a másol bol
dogságával, életével. Nem elégszik meg a 
szerénység és az egyszerűség halárai között 
mozgó boldogsággal, hanem o'y bo'dogfág 
után törtet, mely energiáját, a rendeltetésére 
álló eszközöket s anyagi tényezőit messze 
túlszárnyalja. Teimészetee, bogy ilyentén 

az igazi boldogságról, megelégedettségről 
szó sem lehet. Ez azután sok rossznak a 
kutforrását képezi.

Ilyen többek között a kétségbeesés, 

a nyugtalanság, az öngyilkosság, a csalás, 
rablás, sikkasztás, a hűtlenség, stb. a bol
dogság elfajulásának leggyakrabbi követ
kezményei. A házasságokról tudvalevő, 
hogy azok javaréBzo u. n. érdekházasság, 
mely csak igen ritka és kivételes esetek
ben lehet boldog A csaladok közölt sok a 
romantikus osa ád, melynek boldogsága be
teges alapokos nyugszik s etbikája telette 
ingadozó. Vágyai leginkább a fényűzés és 
az érzékiség hajbaszásába terelődnek. Az 
u. n. ethikai család, mely az egészséges 
fejlődést szolgálja, mindinkább háttérbe 
szorul.

Amilyen a család s annak bo dogsága, 
olyan azután a csa'ádi nevelés is. Az ily 
családokban nevelt, edi-tt gyermek későbbi 
életében sem lehet boldog. Köztapasztalat 
bizonyítja, hogy az ifjak és a leányok úgy 
álta'áoosságban véve igen migas röptű és 
a fényűzésre hajló vágyakkal rendelkeznek. 
Ezek a iények legkevésbbé sem tudnak a 
„szerénység*  körébe boleilleszkedni. Nincs 
annyi erejük, előrelátásuk, mint amenuyi 
a bennük keletkezett vágyaknak a fennálló 
körülményekhez, viszonyokhoz való alkal
mazkodásához, egyszerűsítéséhez és egy
mással való összhangba hozatalához szük
séges. Nem ismerik azt a hatást, ameddig 
vágyaik terjedhetnek. így természetes, bogy 
az igények fokozódnak, a munka azonban 
BÜ'yed, de ezzel sülyed a boldogság is.

Vannak családok, kűlöuösen a felső ré
tegekben, ahol a gyermek minden egyes 
kívánsága, vágya teljesül. Az így nevelt 
gyeimek követelődző, önző a nagy fényit 
lesz, mi későbbi életéveiben is megnyilat
kozik nála. A korar.rettség okait szintén 
a vázolt keretben kell keresnünk. A kora
érett gyeimek s ifjú csakhamar fásuíttá 
válik a nemes, a jó és az igaz iránt.

Élete unalommal van tele s ez velejé
ben az tbuoimis vágyak legfőbb kezdemé
nyezője. Lmét találkozunk családokkal, 
uelyk a gyemek valamennyi vagyát való

ságos drákói szigorba szorítják. A gyer
mek vágyai később, m kor bizonyos sza
badságot nyernek, hatványozott erővel tör
nek ki s leginkább a tiltott dolgok eléré
sére irányulnak.

Mindezeknél fogva a családi nevelés, 
nek mindenkoron oda koll törekednie, hogy 
a gyeimek vágyai csak o'y keretekben 
nyerjenek kielégülést, mint amilyen keretet 
kiván a gyermek korával, helyesebben 
testi és lelki fejlettségével párosuló boldog
ság, megelégedettség. Legyen azon, hogy 
a boldogság csak a szerénység határai kö 
zott mozogjon. Ne tompítsa, fékezze az 
u. n. élettani káprázafok érvényesülését, 
mert a gyermekkor boldogsága az élettani 
káprázatokon alapul. Óvjuk a gyermeket 
ée az ifjút a koraérettségtől, meiy időve 
a lelki élet zavarához, ŐBszhangtslansága 
hoz, az unalomhoz, s ezzel együtt a netn 
télén, túlzott vágyak felgerjesztéséhez veze'.

Kedveitessük a gyermekkel a munkát, 
mely nemcsak nemesit, hanem boldogít ie. 
Tartsuk távol mindattó', ami a gyeimek 
fantáziáját, túlzott vágyait, igényeit fokozná.

Szobolovszky István.
Vége.

Különfélék.
— A népszámlálás eredménye. 

Újév napjaié, nagy rs fárasztó munkát vé
geztek varosunkban és a pusztákon a nép 
számlálásra kikü döit számláló-biztosok, akik 
közül a népesebb kerületekben működők o 
hó lO.-éig a legjobb igyekezettel sem voltak 
képesek befejezni az összeírást s ezért még 
a múlt heten is folytatták muuKuju^a’, 
tmey elé varosunk lakoná’a — dicsére.éra 
legyen mondva — a legese télyobb aka
dályt sem gördített. A népszam álás mar 
be van fejezve s a biztosok az összeírás 
anyagát fe ülvizsgálás vegett át fogják adui 
a városi hatóságnak. Az eredményről telje
sen kimentő adatok ma meg nem állanak 
ugyan rendeli esésünkre, annyit azonban 
már mo't is jelezhetünk, bogy a számláló

T A B C A.
A színház és vigadó felavatása.

Oda künn a januári havas eső szeme
telt. Az utca ködén át a pislogó vil'amos 
lámpák fényé alig tudott utat törni. A tova 
gördü.ő kocsik s az utcán járó-kelők árnya 
fekete silhuettkéut tűntek el a sötét éjsza
kában. De az „Oroszlán*,  az uj vig'dó 
fényes volt, ragyogott, mint egy kivasalt 
gavallér, aki kérőbe indul. Igen, mi is ke
lőbe indultunk. Most volt az eijegyzese az 
ifjú „Uioszián*  nak a magyar Szinmüve- 
laettel. Est ÜLneptlte a lévai nöegylet egy 
iényer, jól sikerűit ünnepséggel.

Janu. r 7.-én, Vizkeieszt után vaió na
pon, a farai ng ellő napjan zsinóros dol
mányban, kucsmával a fejen, cifra csikó
bőrös kuli csávái oida.an i álunk tartotta első 
stációját Farsang. Veie volt egész táborkara s 
aoidbatjuk, nagy zenebonát leit Carnevai 
és Ámor, mert emelte mentek, nyomukban 
dauak diadaaas i icageaa ciengett.

Ftnyten útion a palota. Az oszlopos 
feljáró ele egymás u án göidü.tek a hiútok, 
amelyekből, mint aranyos pil.augóz, kék, 
teher és rózsaszín szárnyakkal szállották ki 
egymás után Harsnak szép viragszalai. Es 
benn a nagy sasiéban kacagás, jókedv, 
saj, vnágillat uralkodott. I latos voit a le
vegő és fangoB, mint tavaszkor a mező. 
Ide nem hatott a januári tél fagyos iehel- 

lelte, mert itt a szivekből kiáradó meleg
ség es annyos jókedv első lehel.etere 
azonnal bájos mosolyba olvadt.

Aki visszagondol az öreg, rozoga szá
lára, amelyet száz szál gyertya világított 
meg s maga előtt látja a hatalmas, m; gas 
csarnokot a villanyos körték fenyeben ra
gyogni, egy csodás áiom beteljesedését 
latja, amely bőven kárpótol bennünket, el
múlt, eiszollott illúziónkért. Fajdalommal 
vegyes érzelmeket váltott ki lelkűnkben, 
mikor a munkás c.-ákánya egy évvel ezelőtt 
az eisö vágást ejtette a szép világot látott 
öreg Oioszián ölnyi vastag falán. De amint 
a muisakn.k szentelt csarnok küszöbét 
átléptük, a regi álom nyomán egy szebb 
és vidtuitbb jövendő deiüjet láttuk csil
logni.

A szála tenyea és ragyogó. Hét vár
megye szépéi, iiajadouok es legények, ass- 
szonyok es urak gyü.tek itt össze, hogy az 
első koszorút lüzzek a u agyar színművészéi 
hem okára. Hevessel nyolc óra után meg
szólalt a honvedaenekar a jelezte a nöegye- 
sület ée a mulatság elnökeinek érkezesét. 
Coudeuhove Kunoue grófné, a nöegyesület 
elnöke, barsi Leidenfrost Tivadarne az 
egyesület tb. elnöke, saiosfai Bittó (iyulane 
a rendező bizott.ág elnöke, gr t Viiczea 
Vilmosné, báró Bevay 1 ásaióué,br.Perenyiué, 
Bottka Zolunne és meg számos úrasszony 
és urleánynyal helyüket e foglalván, kezdetet 
vette a felavató ünnepély, amelyen gr. i'eete. 

tich Andor, a vidéki szineszet orsz. felügyelője 
a közoktatásügyi miniszter megbízásából 
reszt vett. Ott láttuk a vármegye képvise
letében Mailáth István alispánunkat több 
tisztviselővel.

Fáradhatatlan Samu bátyánk ped g, 
aki nekem dicsekedve emlegette, bogy m. r 
harmadszor virágzik, ott sürgött-forgott, 
hogy mindenki jól érezze magát, Bzinte 
látszott rajta, hogy meg gondolatainkat is 
ki akarta lesni, de ba kértünk valamit, 
látszott rajta, hogy gondolata olt járt a 
színpad függőt ye mögött, ahol csakhamar 
el ie tűnt, hogy még a szereplőket is báto
rítsa, tüzelj egy kissé.

No de száz szónak is egy a vége. Mi 
is türelmetlenül vártuk a függöny felgördü- 
lését, ctak a pénztárrá! szorgalmaskodo 
Kálmán baiálunk, a lévai plébános egyik 
káplánjának ment gyorsan az idő, mert el 
nem mulasztotta, bogy mindenkit jóakara- 
tulag ne flgye.mezieeaen, hogy szabad ie, 
lehet is, kell is felü.fizetni s amellett ráért 
még az asztalnál settenkedő újságírókat is 
öaszeszidni, kik az érkező hölgyeket nem 
győztek összeirni s e miatt öt zavarták.

Vegre csengetnek. M.nden szem a szín
padra irányúi. Felemelkedik az első függöny, 
mely fővárosi mintára hirdetésekkel va<> 
tele a melyen ot> ragyog a Peiec vize, 
mellette a B.egénybáz ea a vashid. A má- 
aodik tötetbibor függöny előtt egy magas, 
nyu ánk fiatal ember, Qlalt János tanító
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biztosok összesen 9453 ezámlálólapot Állí
tottak ki s így » gysrapodái a tiz ív előtt 
megejtett i’ép’zám'álást egy b«hasoniitva 1107.

— Jutalék árvaházunknak. A m. 
kir. pénzügy oamúzier — mint ölömmel ér
tesülünk — a múlt évben rendezett állami 
jótekonycé u sorsjáték tiszta jövedelmiből 
15 ezer korona jutalékban résziéi ette a 
Stefánia-árvahazat fentartó nöegy letet. Annak 
tudatibau közöljük az örveudetei hirt, hogy 
a megerd»m:etl és az egyesületet kitüntető 
m mesteri adomány a nőegylet vezetőségét 
esik terkeuteni fogja nemes és emburbaráti 
működésében, amelyet eddig is a legnagyobb 
balara és e.iimerésremeltó faradsággal és 
buzgalommal teljesített.

_ A József kir; herczeg Szanató
rium Egyesület levii bizottsága január 
hó 8.-án tarlova tisztújító közgyűlését. 
K sö sorban az egyesület ügyvezeö elnöke, 
i>r. frommer Ignácz olvasta fól jelentésit, 
melyből kitűnt, hogy a szegénysorsu tüdő- 
betegek istápolására tömörült bizottság a 
.sfoiyt hat év alatt, tagsági dijakból, ado
mányokból, temetői és ridikül gyűjtésekből 
4000 koronával járult hozzá a József kir. 
herczeg Szanatórium egyesület anyagi ere
jének gyarapításához. Éhez hozzá adva e 
lovag Schoeller Gusztáv által egy Barsme- 
rtyeben fő állítandó tüdőbeteg dispensatori- 
anira nagylelkűen adományozott 2000 koro
nát, összesn 6000 koronát küldött a lévai 
bizottság a központba. Azonkívül szintén 
kifejezetten egy Léván fel állítandó tüdőbe
teg gondozó intézet javára, műkedvelői 
előadásból és pénzintézetek kegyes adomá
nyaiból az ügyvezető elnök kezeihez befolyt 
es takarék-penztárilag kezeltetik 1036 K. 
66 fillér. Ekként tehat összesen 7000 koro
nát meghaladó összeget gyűjtött az egyesü
let. Ezen eredményre méltán büszke lehet 1 
a bizottság. Keveset gyűlesezett ugyan, de 
annál inkább cselekedett. Minthogy azonban 
a fönnt idézett összeg évenkinti kamata 
m ndössze 280 korona, nyilvánvaló, hogy a 
fölállítandó tüdőbeteg dispensatorium költ
ségeinek javarészét a József kir. herceg 
Szanatórium egyesület fogja viselni azon 
jótékony adakozásokból, melyeket ország
szerte gyűjt, de hogy aunak megvalósításá
hoz a lévai bizottságnak is ezentúl antál 
fokoiottabb mértékben kell gyűjtenie az 
anyagi erőket. A bizottságnak ez idő sze
rint 1 alapító, 2 pártoló, 94 rendes és 50 

rendkívüli tagja van. Az ügyvezető elnök 
ezen jelentését a közgyűlés tudomásul vette. 
Azután következett a tisztujitás. D szeluökké 
választották lovrg Schoeller Gusztáv urat. 
Elnökök lettek ; Bivó Gyuláné, Leidenfrost 
Tódorné, Levatich Gueztávné, Bódogh La
jos, Faragó S»muel. Alelnökök : Faragó 
Sxmuelné, Dr, Frommer Ignácné, özv. Dr. 
No.otny fmrené. Ügyveritö elnök : Dr. 
Frommer Ignác. Titkár : Dr. Kmoskó Béla. 
Jegyző: Dr. Lakner Zoltán. Pénztáros: 
Árvay József Válaeztmányi tagok : Báody 
Endréné, Bilcsek Józsefné, Dr. Balog Sán- 
dorné, özv. Braunwüller Sándorné, Fény vési 
Károlyné, Holló Sándorné, Honecz Józsefné, 
Kabina Ervinné, Dr. Kmoskó Béláné, Lieber 
mai n Jskabné, Medveczky Sándorné. Schulpe 
A fonzué, Szauer Izidorné, Dr. Laufer Lipót, 
Dr. I’riszner Gyula. A tisztujitás után 
Faragó Sámuel, a nöegylet nagyérdemű tit
kára emelt szót és a közgyűlés osztatlan 
tetszése mellett számolt be azon elöintéz- 
kedéBeiröl, melyeket egy műkedvelői elő
adással kapcsolatos táncestély rendezése 
érdekében már is tett, mely estelynek tiszta 
jövedelmét tele részben a lévai kórházra, 
fele részben pedig a tüdőbeteg dispensato- 
riumra kivánja fordittatni. A közgy ülés ezen 
bejelentést köszönettel vette tudomásul és 
az indítványozót ezen vállalkozásában a 
legmesszebbmenő támogatásában részesíti.

— Kitüntetés. A király az 1910. évi 
bécsi nemzetközi vadászati kiállítás magyar 
csoportjának rendezése körül szerzett érde
meinek elismeréséül Kelti Gyula országgyű
lési képviselőnek, mint a magyar kiállítási 
bizottság vadászati osztálya főnökének, a 
III. osztályú vaskoronarendet adományozta.

— Tudományos felolvasások. A 
főgimnázium rajztermében kedden folytatták 
a karácsonyi ünnepek miatt ideiglenesen 
beszüntetett előadásokat, A mondott napon 
dr. A'ovy Ferenc tanitóképző-intézeti tanár 
„Bevezetés a bölcseletbe" cimü, alapos ta
nulmányra valló s igen érdekes előadásával 
teljesen lekötötte a szépszámú közönség 
figyelmét. Az előadás után a jelenvoltak 
nagy élvezettel szemlélték az ókori keleti 
népek műemlékeit, amelyeket Deák Miklós 
főgimn. tanár jó! sikerült vetített képekben 
mutatott be. E hó 17.-én dr. Kovy Ferene 
folytatja előadását és Deák Miklós a görög 
és római épitcszeti em.ekeket vetített ké
pekkel fogja bemutatni.

— Halálozás. A iegnagyobo részvét
tel közöljük a leverő hirt, hogy Kémeth 
Antai, nyug, pénzügyi tanácsost, aki hosszabb 
ideig Léván is működött a pénzügyigazga- 
tóeágnál és társadalmunknak kedvelt tagja 
volt, — súlyos csapás érte : Neje : szül. 
Bumberle Mária rövid szenvedés után életé
nek 60.-ik és boldog házasságának 20.-ik 
évében, e hó 4.-én Budapesten meghalt. A 
megboldogult jólelkű úrasszony, akiben csa
ládja a forrón szeretett anyát vesztette el, 
Léván született s így halálát városunkban 
is számosán őszintén gyászolják. — Béke 
porain 1

— Megerősítés. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter múlt évi dec. hó 5.-én 
134.035. az. a kelt rendeletével Kriek Jenő 
kereekedötanonciskolai igazgatót és Bazár 
Zoltán, továbbá Bós Simon ipariskolai taní
tókat ezen alkalmazásukban megerősítette.

— Dalestély. A Lévai Kath. kör feb
ruár hó 2.-án dalestéllyel kapcsolatban tartja 
meg farsangi mulatságát. A színházterem 
ez alkalommal valóságos művészek otthona 
lesz. A műsort és a szereplő művészek 
neveit a legközelebb hozzuk.

— Közgyűlés. Az Iparos (Olvasókör 
— mint értesülünk — ma délután 2 órakor 
tartja meg évi rendes közgyűlését, amelynek 
főbb tárgyai : a műit évi jelentés, tisztuji- 
tás és a folyó évi költségvetés megállapítása.

— Gyászhir. A múlt században, ami
kor még vidékünk asszonyai is az általuk 
termesztett kenderből fonták a cérnát s azt 
részint otthon maguk szőtték meg, részint 
pedig a takácsok által dolgoztatták fel jó
minőségű házi vászonná, — Léván a taká
csok külön céhet alkottak, amelynek egyik 
kiváó és tekintélyes tagja és utolsó céh
mestere Hlavács József volt. Idők folytán, 
hogy a kendertermelés megszűnt, a takácsok 
is annyira megfogytak, hogy a régi céhből 
csak kelten maradtak Léván ; és pedig : 
Agardy Miklós és Hlavács József, akik már 
hosszú idő óta alig folytattak mesterségüket. 
Hlavács József, ez a köztiszteletnek örven
dett öreg polgártársunk, aki hosszú éleién 
át szorgalmas és kitartó munkássága mellett 
valóságos mintaképe volt polgártársainak s 
aki a szabadságharcban mint nemzetőr vett 
részt, — e hó 8.-án életének 82.-ik évében 
elhunyt. Halálát gyermekein, unokáin, déd 
unokáin és nagyszámú rokonságán kívül 
ismerősei is őszintén gyászolják, akik a derék

növendék áll, ki Kersék Jánosnak ez alka
lomra irt Hegedős ónekéi idta eiősnyugodt, 
komoly és a köiUméiy szépségeit kiváió 
rutiunal festő előadása nagy hatást keltett. 
Sz.nie megelevenedett előttünk a régi 
Oroszlán élete, mikor dédapáink huzatták 
hajnalra s dédanyáink a palotást járták. 
De láttuk azt ír, fogy összegyűlt a sok 
mp, amely tova széled1; barátság es jókedv 
újra mind megéledt. Zajos taps jutalmazta 
meg az ügyes előadót. A szerzőt is hívták 
ugyan, de az a közönség soraiban szerényen 
elvegyült. Azonban egy-ket jóbarát itt is 
megtalá ta s igy n m menekült míg a szí
vélyes gratu ációk elől.

kim ári ielgörc ült a második függöny 
: , hogy igaz szeretettel nyisson kaput a 
-uzBáknak, kik állandó szállásul kérik ezt 

szálát. Megdobbant a Samu bátyánk szive, 
-i valljuk be öizintrn, hogy a mienk is 

•inkülöuben, amikor a mitológiai P-rnasezus 
gyén táborozó bűbájos Múzsák csoport- 

mogpillantottuk. Fehér valamennyi és 
ozdulatlan, mint az antik görög szobrok, 

csak piros arcuk, bíbor ajkuk és keblük 
illámzó emelkedése mutatta, hogy élnek. 

;-gyik, szebb, mint a másik. — Oda súg
ni a szomszédomnak, hogy le Sanyi, me- 

•J'iket választanád ? Az visszasugja, hogy 
tslamcnnyit, mert nem tudja, hogy melyik 
» legszebb. Majd megkérdezzük a Samu 

•atyánkat, mondom én. De az meg nem 
lesz oly bolotd, hogy megmondja, mondja 

ö. Majd, hogy megverjék. S denique neki 
volt igaza, mert még a közönség sem tu
dott különbséget tenni. A rózsaszínű, pi
ros, fehér, zöld fény úgy elvette a sze
münk vi ágát, hogy minden difereucia elmo
sódott előttünk s csak egy gyönyörű tün
dér! látványosságban gyönyörködtünk. Há
rom Ízben kellett a függönyt fellebbenteni 
e bájos képről a végül is az élőkép mes
teri rendezőjét, Bobok Mária urböigyet 
kivánta látni a köiüuség, akit megjelené
sekor a legszivélyesebb ovációban részesí
tett. Az é tk< pék s»t mélyesitöi a követke
zők voltak : Kloiho * * * Laclnsis Belcsák 
BJáné, Atropos Boleman Edéné, Klio lLoff- 
mann Ilonka, Uitnia Lástló Lenke, Ihalia 
Belcsák Tóniké, Melpemom Kovácsik Mar
git, Polyhymnia Halassy Miéi, Erato Jozef- 
csek G<záué, Hebe Fiain Aranka, Terpsy- 
chore iletzer Dóra, Eios Belcsák Ilonka. 
Ide Írjuk valamennyit, válogasson benne, 
aki tud.

Est követte a Kőkérdis cimü vigjáték, 
melyet idegenből Gárdonyi Gésa dolgosott át. 
A ParnasBzusi ól lesiáilot utk a Kóztasz nü 
k űri feminista nöegylet közgyűlésébe. Sze
rencsére láthatatlanok voltunk, mert annyi 
bájosan peregő nyelvecske után Ítélve ben
nünket, férfiakat nem tűrtek volna meg. 
Vagy ki tudja ? Amint Liliké mondja. 
Virágh Ernát (Mohi Mim) az elnöki te.in- 
tély képv selíjét ejybargulag jövőre is el
nökké választottuk volna, ha időközben 

férjhez nem ment volna az egyesület alap
szabályai ellenére. Doroghy Zelma (Pólya 
Giziké) szintén az alapszabályok ellenére 
elcsavarta sok fiatal ember fejét a néző
téren. Horgosé Gitta (Árvay Mici) bájosan 
tud pityeregni és horgászni. Nemkülönben 
Káiffy Olga (Medveczky Etta), aki legelő
ször kit hűtlen az alapszabályokhoz; aki 
kedves és ügyes játékával bizonyította be, 
milyennek kell lenni egy igazi feministá
nak. — Igazi pendentje volt a feministák
nak Liliké (Konkoly-Thege Ella), a bájos 
kis kotnyeles, a csitri bugocska, aki min
dent jobban tud a nénjénél. De hát hiába 
akarnék is kritizálni, mert itt a nézőtéren 
mindegyiknek egész udvara van. És han
gos valamennyi. Hát kérem, úgy vagyok 
ezzel is, hogy a pálmát nem tudtam kinek 
oda ítélni, mert nekem valamennyi tetszett. 
Oda adtam a Samu bátyánknak, adja ö, 
akinek akarja. Az meg oda adta Bellán 
Sándornak, aki egy eleven tengerész had
nagy ot játszott, de az meg zavarában a 
zsebében felejtette s mikor kérdőre von
tuk, azt mondta, hogy majd oda adja jö
vőre. Addig is őrizze Ágoston az inas 
(Ssvoboda Imre), akinek úgy sem volt sok 
dolga a darabban, de legalább jól festett 
a miliőben.

Itt is volt taps bőven. Egyik ágaskodó 
és dühösen tapsoló szomszédom váltig arő- 
sitette, hogy abból a töméntelen sok bok
rétából, amit a szereplő hölgyek kaptak, 
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polgárnak hült tetemeit e hó 10.-en d. u. 
3 órakor mély részvéttel kisérték a róm. 
kath. temetőbe, az örök nyugalom helyére. 
— Áldott legyen emléke 1

_  Eljegyzés. Pánté Dezső e hó 1.-én 
jegyezte el 8eimecbányán Tuka ^nta nyug, 
igazgatótanitónsk kedves leányát, F.llát.

— A népszámlálás hunirra. A 
megejtett népszámlálás alkalmával némelyek 
sok furcsaságot tüntettek fel a kiosztott 
számlálólapokon. Ha valaki öBszegyüj ötté 
volna ezeket a kacagtató megjegyzéseket, 
bizonyára bosszú időre bő anyagot e’olt'ál- 
tatbatna belőlük valamely élclapnak- A többi 
közt mi is hallottunk egy ilyen humoros 
lapkitöltésről. Az egyik városban egy élte- 
aebb kisasszony ugyanis a számlálólapon 
erősen aláhúzta a .- volt-e katona 9 és : érzéki 
vaau értelmi fogyatkozása 9 című kérd' s 'éneit 
a feleletre szolgáló ; tényleges szolgálatban 
és : mindkét szegére vak fele-eteket, - ami
ből az következnék, hogy az illető kisssz- 
szony tényleges Katonai szolgálatot teljesített, 
habár mind a két szemére vak. -- No, ezt 
már mégis bajos elhinni I

— KlnevezéB. A m. kir. igazságügy
miniszter Hubay Kálmán újbányái kir. 
járásbirósági végrehajtót az ungvári já ás- 
biróságboz helyezte át és helyére Lukács 
Mihály tornaijai lakoB, ügyvéd. írnokot 
nevezte ki az újbányái kir. járásbírósághoz 
végrehajtónak.

— Eljegyzés. Dénes Zoltán, m. kir. 
erdőmérnükjelö.t e napokban váltott jegyet 
Alsózsemberon özv. Pischl Pálré uiaiszouy 
kedves leányával, Karolával,

_  A női sport. Az Országos Köze 
gészségügyi Egyesület hölgyosztályának 
vasárnap délelőtt tartott ülésen Löwe Ce- 
lestine dr. fölolvasást tartott. A női test
gyakorlás és a női sport címen. Ha a nő 
testgyakorlást választ, úgymond a felolvasó, 
ne a durva erő fejlesztését célozza vele, 
hanem az ügyesség fokozását, mert s 
mindennapi életben ez inkább kell neki, a 
a mellett még kellemessé, te'szelösebbé 
teszi mozdulatait. Ezt a célt szolgálja épp 
a sport. Az egyes testgyakorlások módjai 
a az egyes sportfajok részletes jellem?ese 
után számadatokkal rámutatott az angolok
nál annyira kifejlődött sportéletre s ama 
pénzbeli áldoratra, amelyet az angolok 
évente ily célokra hoznak. Talán többet Is 
tesznek a szüsségesnél e tekintetben, de 
viszont a sportolás terén való túlzás soha
sem hozhat olyan veszedelmeket az ifjú-

t,ágr», mint például a Neme ora.agoan 
annyira divatos Kneipe. A sport .na t 
frissé, jók d’üv, i é ■ 11 r '* * uz em
bért, bátorságot, energiát, kitartust önt a 
lelkek be s ezért nemcsak a testi nevelésue 
értéke*  faktora, hat a jeliem fej.ödésere 
gyakorolt b» ásái á! fogva hivatása van egy 
ntm/.et pszihika 1 és tizikai életében. A 
modern nőtől azt kívánják, ho y .egyen 
egészséges és erős, ónálló gondo kodá^u 
és bátor, a mellett minde t lépését a kei •- 
mes báj jellemezze, azsst legyen szép m'g 
akkor is, ha a természet esetleg mostoha 
is ‘ett voIda hozzá. Az a csodaszer, a mely- 
iyel ezt elérheti : a test ápo asa és a sport. 
A fö olvasás n«gy fe szest keltett a női 
hallgatóság körében. '

— Testnevelésügyi reform a kul- 
tuszirinisztériuiuban. A akozon-
tatasügyi m.niHzier dr. Ottó József V. kér. 
álhmi föreá i.-ko ai tori *un  r minisztériumi 
Bzo'gálattételre rendelte be. Dr Ottó József 
a legmodernebb szellemi tornatanárok egyike, 
aki az iskolai testneve ^s-ügy kő ül idáig is 
hervaah&tatian érdemeket szeizett magának. 
Az ö iskoájában vo*f  m ndig a legnagyobb 
eportélet, az ö keze alól kerü'tek ki a leg
jobb sportemberein'^. Kinevezése azzal a re
ménnyel kecs‘g et mmke , kogy a közokta
tásügyi kormány az ö réven behatóbban 
fog a testneveléssel töröd i es hogy ezen 
komo'yabb törődés üdvös befő yá^a végre 
ami városunk kko á ra is ki fog terjedni.

— Eljegyzés Fóliák Jak ab börgyari 
igazgató Érsekújvárról ejegyezte Pallók 
Malvint, PőHak Ká mún lévai vaskereskedő 
leányát.

— Az ipartanács tagjai. A beszter
cebányai kereskedő un es ip-rsamara leg
utóbb megtartott közgyü ésében a brrsvar- 
megyei törvény ható*  á i ipavtULácsba rendes 
tagokul : Eieenberg Kiruiy aranyosmarót!, 
Czibulka Rezső lévai lakosokat, — póttago
kul : Fogéi Gyula lévai es Rakovszky István 
aranyosmarón lakosokat vaa^z o ta meg.

— Ai eddig tart a farsang? Az 
idén a társáig meg ehető*  hoos«ú ; tejes 
54 napig tart. Január 6. lka es marc.ua 
elseje között levő időben tróno', heiyeceoben 
mondva tai col Karuevei hercege a bán 
ttimekben. Van bút eleg idő a vid-m mu- 
iauagoH.ra.

— rölduiives ifjak mulatsága. Az 
síi. taniiOsep^ő vezetess a<uil ano lévai 
főidmives ifj k egyesülete 1911. évi január 
bő 21,-én (szombaton) este a városi szálloda 

azinház termiben seiniiöadássai egybekötött 
táncmulatságot rendez, amelyre a t. érdek
lődő közönségét ez uron is meghi j® a ren
dezőség. Színre kerü*  : Uzsai Gyöngy 3 
felvonásban. Irta : Gerö Káro'y. Batanitot- 
tá< es rendezik Farkas József egyesületi 
ti’kár és G »tz János egyesületi főjegyző. 
H’lyárak : Cs-ládjegy : 3 korona, zártszék ; 
2 korona 50 fill. ; II. hely : 1 koron*  40 
till. ; 111. hely : 80 föl. ; Karzat : 40 fillér.

Megkezdték a sorozást. A ko éra 
miatt a sorozó bizottságok működését le - 
függesztették. A belügyminiszter az országot 
ko eramentesuek je’entvén ki, e naposban 
a honvédelmi miniszter rendelitek küldőt a 
vármegyének s abban elrendeli, hogy mű
dén sorozó- éa fe»üivizsgáló bizottság mű
ködését kezdje meg. Mivel azonban egyes 
kol n a-est-tek előfordulhatnak, elrendeli a 
miniszter azt i», hogy az ázsiai Ko éra föl
lépésé esetén az ah pán vagy a po gármester 
goi dcs-odjik arról, hogy áditá-ikötoleseaet 
vagy felülvizsgálatra kerülő egyénedet fér 
tö.-.ött vid-'krö neál!i‘sanak a bizottságok e.».

— Az ország koleramentes. A be - 
Ü yminiszíeri.ez er«teze>t jeieutcseK szerint 
MagyaiorBzagon a ko.era tejesen megszüli 
s így a kormány már gondosa odott arról, 
hogy a forgalmi zarla ot a többi országok
kal szemben teljesen megszüntesse.

— Vágóhíd a községekben. A föid- 
mivelésügyi muuszier a n.poK.au rendele
tileg utasnotia az összes vai megy eket, hogy 
gondoskodjanaK. az iránt, m.szor.ut minden 
községben, ahol Közvágóhíd nme.', egy 
iegalibu 24 négyzeimetér lerületre kof-l.l 
heepnett fedett vágoheiyieeg építtesse c. A 
miniszter rendeleté szerint kivevői csak ott 
engedélyezhető, ahol oyau magán vágóhidat 
állanak rei.de.kezesre, molyok ezen szüi- 
segvágóhidiá teszeie.es teaiutetebeu Ki- 
eiégitöbnek,

— Jegyzők a korcsmazás ellen. 
Evek ó a ...audoau fa sz ueu vau a Korcs
ma vasavuapi szünetelésért megindít t mo - 
ga om, de a sokat vitatott kérdés m g 
m nőig nincs enu ezve. 1 gesz sereg varos 
es Község után most a bibaimogyei községi 
es Körjegyzők egyesülete foglal á.last a 
Korcsmán vasárnapi nyllv.tartása eben.

— Megváltoztatott községnevek. 
A hrtósagOauaK g/aniau v*u  so.lemotieu- 
ségü*  a Községén névváltozása miatt. A 
beiugyrmuiszter most elrendelte, hogy a 
megvali ózta tott Közsegnevekot az állami 
anyaKönyvekben tel Keli jegyezni.

nekem i» szeres egy rózsát. Hazudott a 
betyár. Válassza meg disstagjánaa a femi
nista egyesület.

De csitt. Jön a vége, a Beteg, vígjáték 
az életből ollesve. Adél {Pintér Vilma) mily 
közvetlenséggel, mily melegtéggei játszotta
* szerelmes, ábráuoos leányt. Azt moi.dián 
a hátam megett, hogy bizonyosan próbálta, 
azért tudja ily hűen uiáLomi. Mondok, 
megkérdem én. Csak hogy mm juthattam 
hozzá, mert egész éjjel mindig táncolt s 
r»Kg®l ■ többiekkel úgy eh Unt, mint a me
sebeli király-hisasssony. Köd előttem, kőd 
utánnam. De egy másik Bertát (JJedvtczky 
M cs) is ritkán lehet látni a szít.[ad desz

káin. Ez a bájos, fiatal leányka igazi mű
vészettel fogta tel szerepét. Kacagott, cse
vegett, ugrált s a közönség utánua ; vezette, 
ahová akarta, mint a művész, aki gyöngéd 
és finom kezeivel a leiek húrjain ja'szik. 
A nyilt színen adott kifejezést a közönség 
elragadtatásának. £s ha kritizálni akamek, 
azt mondauám, hogy irigykedtünk reá a 
sikerért, pedig hát miidiyájan örültünk.
Még Ssekely Gusztáv {Schubert Tivadar) 
beteg lábára is csárdást járt örömében. 
Iparkodott is komolynak lenni, de csak 
addig, míg a partnere mosolygó arcát nem 
látta. Akáicsah bicLtnnai (Farkas Tivadar) 
akinek orvos iétire kutya volt aa első 
betege. Mindig erre volt gondja, holott mi,

jól láttuk ám, hogy ö meg Bertának a be
tege lett. A virágra megtiltani nim lehet, 
uoiidta ö, mikor megkérdiztük. Mire R gó 
apó (Ko tek Ferenc) Genetikus hatással 
jelentette ki, hogy a virágot nem eszi a 
kutya. E'. a tőrü metszett öreg süket, de 
bü sro'ga, soha se arról l ő zéit, amiről a 
többi, rotgii műdig oda talált, ahol a kö
zönség jósedvenek kulcsait őriztek. S a 
felszí badult kacagás hai gverseny t rendezett 
a színpadi uenydöigétt utánzó késiü 
léken.

Mikor a függöny leesett, háromszor is 
hívtak a szelep.őket. Fenyvesi Karoly, a 
rendező, valóban derei as auráét végzett. 
Azért is leni kaptam en a rostákból, mert 
a szerep.ők neki adlak a legszebbeter. No 
sz Isten eitesoe, 1 erdezm fog ö nekünk 
meg azután is, ha rászedhetjük.

De már ekior a cigány muzsikája 
megharsant. — Hz marosi n ssétkapiák a 
szőkékét. Duschek Értő zenetanár bara ui.k 
egy talp ala való, tüzes Ciáldást eierzett, 
amellyel a láncot megugrónak. A csál dós
nak meg neve nincsen. A szerző bizonyaié 
I ouka csaidisuzk akaija nevezni; én azon
ban a usgjsigoa asszonytól maga.ól hallot
tam, hogy ö Ki r.ö cszidstnaa nevette. Ne
künk azosbati igy is jó volt, névtelenül, 
mert pon paiar. ctikianaozia pergő ütemei
vel a talpainkat.

Hát kérem, mondj.m e, mi volt még? 
Azt önök úgy is kiiaajak. Legények és 
lányok, urak éa asszonykák rózsás álmaikat 
itten szötlek-iouiak mzsuap deiig. De mi-g 
aztau is. Koabe-közbe ettek-ittak a n.p, 
lile.ve est örömére. K szüiödni m*g  reggel 
la.é sem akart senki. Én misor úgy öt óla 
után szókul akartam, a foyeiban találkoz
tam a szerKesztŐukkel, aki szintén hasonló 
szándékban volt. Egymásra néztünk, nem 
szóhuuk egy szót se, de mind a kitten 
visszamentünk a moso.ygó, kacagó, szines 
tömi gte,*ahol  úgy elvegyültünk, hogy azóta 
tőibe Lem akadtunk egymásra. 8 bocsá
natot kérek, de Isten úgyse nem tudom 
megmondani, hogy mikor es hogyan jutot
tam haza.

Azt hiszem a Muzuáa és ürác ák szu - 
litotuk Helikon beikrnbe, ahol illatos páim 
Ince ékkel legyeztek. Három r.ap, három 
éjjel miLd g a fü.etube csengett Duscne 
mu Bikája. 8 miiéi szövege nincsen, h 
csak fütyüljük az étteremben a tizeneg 
órái sör mellett.

U. i. R -ggel újságolja neki m a m> 
denre tii y-lo, gondos ,8 mu bátyám, hogy 
tudom-e, Uai ujnág ? Mi, Ktrdcm en ? Hat 
korujüny & XXV11I. jótékonycelu Állt nnois- 
jóteklói 15.000 koronát ajándékozott 
nőegyetü etnek, hogy nemes miinnójái fokv- 
aott buBgalommal teijetiihesbe a együtt**

marc.ua
n.poK.au
teszeie.es


1911 január 15. 13 A. K S 6
— Szaporítják a zónákat. Az állam- 

vu.utzk elnökig»rg»tój» a kerenkedHemügyi 
miniaa'fr elé terjesztette s« Állam vauinak uj 
,zem<lyt>ijez»tásír» vora'koó t'-rvozetet 
me'y izernt t atéi s:a|oritsnák » aóuák 
srímát. snélkiil izonbrn, hogy a nagyobb ) 
távotóígok vilo bérét 'últ-Ago »n felemelnék.

— Múlt évi népesedési statisztika 
Léván. Saíi ateaek : 1. kath. 170, — ref. 
39, — ég- h ev. 9, — Í f. 34, — haiálozán ; 
rém. katb. 132, — itf. 29, ég. )>, ev. 7, 
— izr. 21, — bi.za.zegoe ; róm. kath 42, I 
rét, 9, — 'g- ev. 1, — i-r i2| _ 
rém. katb. éa ie!. 3, — ióiu k h éa ág 
h. ev. 5.

— Burgonya bevitel Amerikába 
klegetaliieaie tueró, hogy Ame . i ul- 1 
lé dről nagy mennyiségű l.urgony.t aiaUira- 
i ak. Éidexea ez, merc éppen Amerikától 
;iu tát az európaiak a burgonya' euyesztest, 

Amerikából került az ei»o burgonya Euró
pába. Küiöt öm n Ai g iáról ee hí. uetomag- 
I. ói importálnak nagy mennyiségű, ,-n Ame- 
rikába.

Zongora hangolásodat. f ■ u Tütiö
Ferenc, üo.uu-u ca 4. Bővebbet hirdeté
sek nősült.

Hivatalos i o 11 ö in í: ii y.
8130/1910. szám

Hirdetmény.
L vn város képviselőt i-iü et- 1910. évi 

-Ciember hó 12 -in ho; ott 7994/1910. 
. toll határozat‘ V> l a Léván tela ntanció 
„ Alitól ha.-au cse.ja ra mükaeg- a város, 
ká.vari szóllöterü en.el>, s enn- k liegései- 
tesire megszerzendő sromszédoa szöilőterü- 
letuck eaot.eg a Khrend-t-le fö.di i ü ett ek 
vagy máshol kijelölendő he'ynek átengedi so 
tárgyában az ernemleges halálo st hoza
tala és a névszerinti szavazt a megejt?*'re  
közgyűlési ba.Ai.dőül f. évi január bo 20.-ig 
Lappnak d. u. 4 óráját tűzte t>.

Mióön erről az 1886 évi XX1J t. ez. 
110§anak megte eiően a város közönségét 
criesitem, tgyuiial a városi székház nagy- 
teimeben a fenti határidőben mrgtartandó 
közgyűlésre a képv selötesiüiet t ;.jait ezen 
hirdetmény útján is meghívom.

Léva, 1911. évi január hó 9.-én.
Bbdo Ix Lajoa 

polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évijén. Iió 8-tól 1911. évi jati, hó 16-ig.

Születés.

A szólót neve A
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nőve

Vimeták Audrás Belicska M. leány Julianna
Németh Ambrus Ag Verona hu József
ifj. Madarász. Jáuot Gál R fiú János
H'óhka Sanm'Lencái Katalin leány Margit
Zorvan Mária laány Erzsébet
Laktis Jakab Velicsányi K. fiú Lajos
Dr. Gyap -y E-’.e budi Zougor M. leány Hona
Fogada István Tóth Erzsébet ti u László

I

Házasság

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Simon Péter Szolcaán Julianna 
Drobui Imre Mr<» Éva

ref r. katb. 
r. kath.

Halálozás

Az eUmnvt neve Korú A halál oka

Laufer Henrik 64 év Agyvérzés
id. H'avács József 81 év AgS- végkim.
özv, Gjsparik János 70 év Megéges (baleset
Fogsda László 2 nép Kora születés)

Lévai piaciárak
BovatvesstŐ : K«V ya József randörkatrtáay

Búza w.-n»MBPHniiénv 20 kor. 29 tilL — 
20 k“ 40 KétRíeres 16 or — Hll. 17 
bo-. — fili. — Boái 14 r 40 fill. 14 -tor. 
60 fiil. — Arp lő kor — fill. 17 kor
— fiií. Zs1 16 kor. 60 fill, 17 kor 40 fill 
Kukorica 13 kor. — fii*  13 kor. 80 fii.
— Lt-Bf,»e 24 Kor, — üli. 25 «or. — rill. —
Bab 19 kor — 11.. 20 kor. — fiU — Kö- 
j 13 k r — ff*.  14 1 — ’/iO.

Velcnagv&k I0Ü kilónként-' Vörös ló
here leim t- tr>*kMBen<O8  150 — 155 
Vöiös (here kje aránkáa 135—145 Vörös 
lói ere, nagy aránkíd 125 — 140 Luczerna 
tét nettéitől ara tik áment es 165—170 Lu
cáért a, vihics tzeraü aránkás 155—160 
Lucrena, barnás remii 115—120 Biborhere 
80—85 BsJtacrin 32—34 Muharmag 14—15

Nyiltér.

MOLL- FÉLE
USJEID LIT.Z; P ORm! 
Enyhe, oldó háziszer nindazoknak, kik emésstds 
za*  árokban és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szeuveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 2k£oll
készítményéit.

F M OLL'FÉ
SÓS - BQRSZESZ

_______________________________ ________________ — ' ■ *

beüörzsöies, ,
elismert, régi jóhirnevű báziszer 
Szaggatás és hűiéiből származb 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ara kői. 2. 

Kapható minden gyagyeztrtárbaa 
én drogériában.

Föszetküldési hely MOLL A. gyógyszerész.
Cs, kir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbuen 9.

1066 1910 "égr. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság 1910 évi V. 592| 1 
sz. végzése folytán Dr. Rsdvány Manó ügyvéd által 
képviselt Kohn, Steril és F iedinann cég felperesek 
részére 746 kor. 39 fill. követelés s jár erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 
2262 kor. 30 fillérre becsült ingóságokra a lévai kir. 
járásbíróság 1910. V. 592/2 számú végzésével az ár
verés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglai- 
tatók követelése er.jéig is, amennyiben azok törvéuyss 
zálogjogot nyertek volna, Láván leendő megtartass 
batáridőül 1911. évi január hó 2C és kővetkező nap
jának délelőtt 9 órája kitűzetik, amikor a biróilag 
lefoglalt összea bolti áruk és bolti berendezés s egyéb 
ingóságok a legtöbbet igérőuek készpénzfizetés mellett, 
szükség »setén becsárou alul is el foguak adatni.

Felbivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését meg
előző kieiégittetéshez jogot tartauak, amennyiben 
részükre,,a foglalás korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb- 
ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt 
kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval bejslenteui el 
ne mulasszák.

A törvényes határid > a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik

Kelt Léván, 1911. évi jan. hó 26. napján.

Karácsonyi Pál,
kir. bir. végrehajtó.

eb. méréséül eddigi kör.hasxtu tevékeny
ségének.

Tyüh ! A kutyefáját ! Miért nem mond
tad ezt az este, micsoda öröm lett toina a 
teremben. De én tudom mór, miért nem 
niondt-. mert nem akarta iu< pu-oi dani, 
amit mi úgy is mindnyájan tettunk, hogy 
ez az ö érdeme, egyedül az övé, ki nem 
hiúba harmadszor virágzik, de fiatalos erő
vel, kitartAssal, mondhatni makacs követ- 
kesetességgel ott vau miidenütt, ahol va
lami jót éa hasiios dolgot lehet kieszkö
zölni. Micsoda apa lett volna be ö o ! gon
dolom magamban. De jói van ez Így I Leg
alább a mi Arvablzouk árvái ciereteteuek 
ós atyai gotdeakodásátak ege.a melegét 
érzik.

Meíeg szeretettel ráztam meg kezét. 
O gytigtd szemrehányással nétett reem, 
lumiha mondani akarta volna, látod, így 
tudom én a mi városunkat szeretni.

Az már igaz! Adjon az Isten neki 
btzzá (löt és rg siseget, hogy továbbra is 
aaridjon ö nekünk a m űdig figyelmes, 
gordus Sstnu bátyánk. K. J.

Léva város szállójának és 
színházának megnyitásakor.

— Búdoyh Lajosnak. —

Szállj és sndulj mey, aki ide jöttél;
8 ne félj, ne rettegj Léva cinierén.
Li tudja, hogy jövend-e rúd majd több tél,
S kimet tavauhor nyit-e a reményi

A vén „Oroszlán*  immár porba téve, 
És szebb alakba öltözött a téré 
Erösb nagyobb. Vájj, lesz-e boldogabb 
Élvén 8 lakozván itt a „földi rabi*

A nemrég múltba, liog u tnsszaszállok. 
Komoly falukkal áll <yy épület,
Telt udvarában olyl.< i meg-megállok.
S hallom a zajt, szép Múzsa, nélküled 
Vagy ha betérsz u t.l: -s kocsiszinbc. 
Hjába szeded a boldogságot rímbe. 
Boldog nem vagy, mirt fészked elhagyott. 
És tűrsz meleg helyett hót, csőt s fagyot.

l)e mégis, ha pezséu az ifjak vére
S kezet kezekbe kit " kebelt 
Bájos had gyűl a i tsság helyére,
S a szív megkapja, ,it érdemel.
Tombol a kedv, ropMk a fürge lábak, 
Lányos mamák tűr ■ jövőbe látnak;
S a bácsik is, a nénik t« fennen, 
Vígan mosolyymik Loehus istenen.

Hej, mennyi szú-, hej. mennyi suttogásnak, 
Voltál tanúja i.o-- ' <ad-kirtíly.

.4 könnyelműk ,igy /""e*  hány sirt ástak! 
S hány megmaradt épségben, aki várt. 
Forró ajkacskdk ba /eget nyelének, 
Hányszor hangzott ulúnűk gyászos ének: 
„Cserebogár*,  „K. un én szemem*,  
„Szomorú fűz*,  -Olt viszik*  Istenem!

S a jótékonyság, hej. mi gyakran fáradt 
Enyhitni bu‘ közétek, o falak!
Ínség s nyomor tengere ha megáradt, 
Elsúlycdőt hány szivek óvtanakl

Müvén Itlk-ét, hej fnennyuter vévé be, 
Ki még nem volt ueUemharcok tűiébe. 
S ha diceöeégről merne hírt vive, 
Lett ée maradt a tettnek ie hite.

De ne néetük tovább a régi képet; 
Ékee keretben itt pompát at újl 
Kívülről caak édee, derült igétet. 
Belül vigyát a lantvédő turul. 
J Mutea bátran lép föl uinhelyére, 
Vájj' hull-e áldáe megtépett fejéred 
Magyai etilekre magyar stó. tene 
Vájj' hat-e úgy, miképpen kellenek

Erős remény » te hit, melyhet a kétség 
Nem férhet már, légy biztatónk s felelj: 
A küzdőnek nem lest itten setétség, 
A hü munkás jutalmat érdemel.
4 bátorság nem válik félelemmé, 
A stép hajlék elsülyesttő véremmé. 
Erkölcs megáll erős talaptután; 
Él e vidék s él nemzet e hátán.

Jer hát s pihenj meg, aki idejöttél,
5 ne félj, ne rettegj Léva címerén. 
Szived vidítsa s melegítse több tél,
És gyümölcsös nyárt botson a remény. 
Az uj Orostlán három rótsastállal 
Nézzen szembe a küzdéssel 8 halállal. 
Akit pedig hő vágya ide csalt, 
Ne lássa többé búsnak a magyart!

Zóth Jstván.

eaot.eg


B -A- K 8 1911. január 15.
8

,AZ OLLA*  
szakorvosok 
által meg. 

vizsgálva ét 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két éti jót

állás 
Ára 

tucatonként 
4.-, 6.-, 

8.—, és 
10.— korona

GUMMIi
különlegesség. « 

A tudomány mai i 
állása szerint Jí 
bebizonyított A 
legjobb létet*  juZ 
Gumml

As 
.OLLA*  

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den yyógy- 
szertárácan 

és jobb dro
gériákban.

Drezdai Motorgyár részi-társ. 
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára

Követelje azonban hogy a ssálliéója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értrkű silány utánzatot mint .ép oly jót*  feldieserni. , 
As elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„ŰLLA“ £ummi£yar Wien. B 437 Fraterstrasse 51 
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában. I

KALMÁR és EHGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

Siállit szakkörökben elismert legiobb gyártmányú

Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum
motorokat és locomobllakat 
v» ammt szivógazmotorokat 

meglepő újdonság! 

EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 
a tény’eeres lóerő 

óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.
Vezérképviselet :

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

Legnuwtóbmefló jótállás. Kedrexő fizetési feltételek.

Mvágáinstsr talap. — A jelenkor legolwőbb üieme 
.Bssz*  lysrtolaj nstor.

Elbáért legjobb gyártmány.
Ajánlja beaeiu-lokomobilo. e.éplöké.xleteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek. M

Teljes jótállás, kedvező fiaetési feltételek. — Költség 
▼•tán óe árjegyzék ingyen és bérmentve.

Tűzifa
teljes vaggon rakományokban 

kapható 
Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető VOLFNER 8. czeg- 
nél Budapest, VI., Dráva utcza 6.

2815/910 Ikvaá. érk. nov. 11.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az újbányái kir. j bíróság, mint tkvi hatóság köt. 

hírré teszi, hogy Mihalov Györgyné sz. Matyejov 
Mária végrehajtatnak Ma’yejov István és Matyejov 
József végrehajtást szenvedő elleni 160 kor. tőkeköve
telés s jár. irán’i végrehajtási ügyében az újbányái 
kir. járásbíróság területéu lévő, Madarasaiia-gyertyaní® 
községben fekvő, a madarasalj.-.gyertyánod 87 tjkvbeu 
All fór 184 brsz. a. fogla t 16 sz. házra (Hrabicssn) 
2 sor 182 hrsz. a. foglalt kertre (Hrabicson), 8 sor 
185 brsz. s. foglalt kertre (Hrabieson), 4 sor 185 hrsz. 
a. foglalt szántóra (Hrabieson), 5 so- 191 hrsz a. 
foglalt szántóra (Hrabieson), 6 sor 219 hrsz. a. foglalt 
rétre (Na Zsjarik), 7 sor k20/a, brsz. a. foglalt szaf
téra (Na Zsjarik/ 8 sor 220, b. nrsz. a. foglalt szántóra 
(Na Zsjwrik) és 9 sor 687 hrsz. a. foglalt rétre (Z rubp) 
a C. 1 és 5 t. alatt özv. Matyejov Jáuosué sz. Magyei 
Mchnya M>ria ja ára bekebelezett özvegyi joggal 
terhelten 1162 ko ona ezennel ni gállapitott kikiáltási 
árban az árverést elrendelte. — Ha azonban az ingat
lanok oly á'bau rdatuának el, mint amey az elsőbb
séggel bejegyzett 2800 kor. követelést nem fedezi, az 
ingatlanok újabban az özvegyi jogtól mentesen adatnak 
el. — Egyúttal a cea'lakozas a 479/910 tkvsz. zá ogjo? 
alapján 100 kor. tőke, ennek 1909. évi dec. hó 15 -étöl 
járó ő*/ 0 kamata és 31 kor. költség erejéig Viuczencz 
József javára kimondaná.

A feun«.bb megjelöl’ iugatlanok az I9H. évi február 
bó l-én délelőtti II órakor Madaraiaija községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kik - 
áltási ár ’/t-ánál alacsonyabb áron alól eladatui 
nem fognak.

Arverezui szándékozók tartoznak az ingatlanok 
btcsárauak 20°/a-át, készpénzben, vagyis, 232 korona 
40 fillér készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. c. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számítolt és az 1881 evj 
november hó l-én 3333 sz. ». kelt igazságügyministcri 
rendelet 8 §-ában kijelölt óvadekképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t. c. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleget 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáiiatui. — Az aki az in^atlauért a kikiált; sí 
árnál magas*  bb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki 
sem } kar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
sz rint megállapított bánatpénzt az altala :gé t Ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kö
telezettség utk eleg-t nem tesz, ígérete figyelni n kívül 
marad és az árverésen, melyet haladéktalanul folytatni 
kell, részt nem vehet

Újbányán a kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hat sagnál 910. évi uovembtr 17.-eu Pátkay ». k. 
kir. járásbiró

A kiadmány hiteléül :

Kovácsik József
telek könyvvezető-

Eladó. Különleges csemege és bor
fajjal kiültetett — jó termésben

levő Borgáos-fele ssöllő, égésiben vagy
két résare ősatya, egy 4 enobán és egy 2
■soha, konyha, éléskamra, sártfolyosó, prés- 
háa, jó pince és külön gyümölcsös udvarból
álló lakással.

Tfé— és magas jutalék mel-
■> — XIawUvM lettalkalmazunkvidéki
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladásához. Havonként elérhető jövede'em 
300—600 korona. Hecht Bankház Rész
vénytársaság, Budapest Ferenciek-tere 6.

A legújabb readazerii ■atareséplökészletek, 
továbbá a legjobb benzin-, nyersolaj és 
silvógázaotorok, valamim teljes nalgm- 

bsrsadeiések legolcsóbban

Trebitsch Gyula telepen
Budapest, VI, Eötvös u 42 kaphatók 

Tsljso jótállás I Könnyű részletflzetes 
-......... Árjegyzék Ingyen I -

Emd jéhirÜ cég motorai könnyű kere'ésük 
éa nagy erőkifejtésük folytán ab egész or
szágban nagy elterjedésnek és kadveltsegoek 

örvendenek.

Védjegy: „Horgonyt*

tőo (j

- ----v

$

I
SS

i$g
A Linimení. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy rógjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvenynel, osüznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt Bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony44 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: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest

Oí RlcMer gyógyszertári íz.Jtmy oroszlíihíT,
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

I

Szi0orlatokra is az összes jogi vizsgákra 
a kolozsvári Eeveteman legzvoraabban biztos 
sikerrel a dr. Köpösdy Dezső élt’.l vezetett 
„Jogi Szeminariuml>an“ bee ü hét elő. Otthon 
tanulókat is előkészít. Hat év alatt szájakat 
segített dip'omáhor. Pro-pektust ingyen 
küld. Ne tévessze össze reklám szar.tó
riumokkal. Cím: Kolozsvár Deák Ferenc u. 19.

KÖlCSÖnkÖnyvtár újon n herei desve 
kb. 8000 kötet magyar, német és francia 
regény Nyitrai éa Társa r, t. könyvkere- 
kedésében. Elöfizeiéa bármely nap kezdhető.

Wnjiijtaístantai 

“ Léva és vidékén.
Van szerencsém a Léva és 

vidéke zenekedvelő nagyérdemű 
úri közönségét ertesiteni, hogy je
lenleg Léván időzök. A ki zongo
ráját hangoltatni vagy javíttatni 
óhajtja, úgy kérem szives értesí
tésüket az „alábbi czimre vagy 
Duschek Ernő képezdei tanár urnái 
előjegyeztetni. A n. é. közönség 
szives pártfogását kérve 

kiváló tisztelettel
TÜTTÖ FERENCZ

Léva, Galamb-u. 4 sz.
M. kir. szab túl. oki. B.pesti zengorakénzitö 

és az áll. kópéidéit és zeneink, haugolója.
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EÓTH BAUTK
BUDAPEST.

Magyarorszag legtekintélyesebb, 
legszolidabb és legrégibb 

BANKHÁZA.
Bankxözpontunk:

VI., Váci körút 45. Bankpalota. 
Internban telephon 92-25.

Péuzii^yckbeu díjtalanul nyuj'uuk bár
kinek alakszerű felvilágosítást.

Levélbeli megkereséshez mindenkor válasz*  
bélyeg melléklendő.

7

100 millió arany forint készpénzt folyósitattunk Earsvármegye területén I 
===== Folyósittatunk: ===== 

Törlesztéses jelzálogkölcsönöket íö“j: 8./?- * ^lt.u.JelzalnnkölCsnnölíA? ■> , • m.s > . k "k,,orl"’2"’-1 Készpénzben, eélugl.vél úfolyum vUú.ég nélkül.
Q«m«l » k6t I*  u-i . b-labl^n. 6-15 évre 5%, esetleg o./.o/, évi kamat „ellet,.
Személy es tarcavaltohitel i5«o.ck es keietk,dő3l. Ióe2éie
EH ékpapi rokra, vidcki pénzintézetek és vsilslntok részvénveirp ^rt/|i“k »iegdí»crétebb tor- 
Migyar Bank mindenkori kanra-laba felett l»,0-al. Töasrl. 1I,(.rl.í,é.nL., a “Juj‘““k 1,2 Osztrák
ismeretesen és pontosan teljesítünk mindenkori fellétl.n dménnvel a« á budepwli es külföldi áru és értéktőzsdében lelki- KnnVPTtálnnk «™ely belföldi pénzintézet által uyXt ie^rlr ’.r,“'’r""'uk"t “»p»“l» díjtalanul közöljük. onveriaiunK bol. és külfsldi iItékpgpirt oapi '^xk *réST’ yi Tíltók#l,:,ö'“-

,, Bel és külföldi pénztárosoknál levő e önyö. összeköttetésnél iX

Bővebb felvilágosítást ad: RÓTH BANK Igazgatósága, Budapest

A lévai állami tanítóképző igazgatósága a 
köztartásának céljaira szükséges, alább felsorolt,

élelmi cikkeknek
1911. évben történendő szerződésszerű szállítására ezennel 
pályázatot hirdet.

I. 1.) Tejre (átlag naponta 30 -32 liter, bánatpénz 
70 korona.)

2. ) Marha-, sertés-, borjúhúsra, zsírra stb. (átlag 
naponta 25 kgr., bánatpénz 500 korona.)

3. ) Mindennemű fűszeráru cikkekre (liszt, kávé, 
cukor stb., 80 személyre, bánatpénz 200 korona.)

II. A pályázni kívánók kötelesek egykoronás bé- I 
heggel ellátott Írásos ajánlatukban feltüntetni! 1.) az 
ajánlattevő nevét, polgári állását és lakhelyét; 2) min
den cikkre vonatkozóan az ajánlati, fix egységárakat 
számmal és szóval, valamint a havonta esedékes összeg
ből levonandó- százalek-kedvezményt; 3.) azon nyilatko- | 
zatot. hogy az ajánlattevő a pályázati hirdetésben fog
lalt feltételeket ismeri s magára kötelezőnek elismeri ; I
4.)  kötelező nyilatkozatot arról, hogy az előirt biztosí
tékot leteszi, ha ajánlata elfogadtatott,

III. 1.) Az ajánlattal együtt a fent meghatározott 
bánatpénz is leteendő az intézet igazgatójánál. 2.) Az I 
elfog*dott  ajánlat tulajdonosa tartozik bánatpénzét 10% 
biztosítékra kiegészíteni s a szerződésszerű bélyegilletéket 
sajátjából fedezni. 3) A szállítás napi rendelés szerint i 
történik, átlagosan naponta 80 személyre, julius és augusz
tus hó kivételével. 4.) A szabályszerűen szerkesztett, alá
irt és lepecsételt, zárt ajánlatok f. hó 23. ikáig déli 
12 óráig nyújtandók be az igazgatóságnál, »hol a szó
beli tárgyalás időpontja és helye is megtudható, vala
mint egyéb felvilágosítás is nyerhető.

Később érkező, vagy szabályszerűen ki nem állított 
ajánlatok figyelembe nem vehetők.

Léván, 1911. jan, 14
Köveskuti Jenő

áll. tanitóMpsöi ifazgsnó.

Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 
~ nagy rak tar a LÉVÁN. ----

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
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. B0FBEBR és SCBBANTZ-téle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok mindtn 
nagyságban, valamint minden e s;akba vágó 

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

Ajánlom mindennemű

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

Prágai sódar nyersen és főzve I Naponta 
érkezett friss felvágottak, bécsi, frank
furti és szepességt virslik Legjobb minő
ségű teák és rumok, friss teasütemények- 
beil nagy választék. — — — —

Mindennemű czvkorkákban nagy választék.
Különféle halak és conser < ek. Naponta friss TEA VAJ.
— Idei ásványvizek nagy raktára

-

. --ífH. ...

/•i r

?<$ •

Kalocsai Gyula
szita-, rosta- és sodrony-kerítés készítő

Léván

m
KALOCSAI GYULA

\.\
£ :

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

EH egyzési kártyák 

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

NYl l RAI és TÁRSA r t.
könyvnyomdájában, Léván.
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Visaza a hamisítványokkal, mert kártékonyak

Szereti egészséget ?
Ki no tadná, bogv utolórhetatlenül legjobb hashrjtd 

a világhírű

PURGO-BAYER.

Minden valódi dobos 25 darabot tartalma*.  
Minden tabblettán rajta van e két azó

Vissza a hamisítványokkal mert kártékonyak.

Ián Balasea utca 8 szám 
hl&CLO HaZ. 4 szobából és mellét
helyiségekből álló báz szabadkézből eladó. CLIKAX Köhögésnyersolaj-motorok 

és lokomobilok
Lepjoőb es lefl- 
olosobb hajtó
erő mezőgazda

sági és ipari 
célokra.
Nincs 

robbanási 
veszély 1 
se pénzügyi 
ellenőrre".
Elsőranpu 
refenczlak

Bachrich és Társa 
Magyarországi mintaraktá- és Iroda: 

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

Budapest. Wien, Hamburg 
MOTORGYÁR

Wien. X'X 6, Hsili(ienstádtlers»rasse 83.

I

■ZM’

I

fr

rekedtség, katarut és elnyálkodá,- 
görcs- és hörghurut ellen te vá»á. 
aB ro'jon mást, mint a finomizü = 

S’^MellCaramellet 

a „Három fenyőivel 
drh. orvosok és magáno- 

oQOO 8°kt<M származó bizonyít 
vány igazolja a biztos 

eredményt. Csomagokban 20 és 40 
fill. Dobozban 60 fillér. Kapható; 
Burda Karoly, dr. Flittner Jenő, 
Göllner Béla gyógyszertárában Besz
tercebányán, Jeszenszky Ervin 
pr ógyszer’árában Trsztenán, Weiss 
Conrad Gusztáv gyógyszertárában 

__ Gyerván ob Knapp Ignác gyógyszer 
tárában Léván.

KERN TESTVÉREK
— fűszer—, gyarmatÉrv- és vasnagykereskedése :---- =====

Alapittatott 1881. — LÉVA. * Telefon szám 14-

Ajánljuk mindennemű fűszer- és 
•semegeáruinkat naponta friss fel
vágottakat és prágai sonkát.

Állandó nagy raktárunkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
teák, és au goi

rumokból.
Teasütemények likőrök, cognscok, 
pezsgők, cukorkák és déli gyümöl
csök legjobb minőségben.

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoszorúk 
ée koporsók gyári áron.

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

Takarektüzhelyek, folyton égő 
kályhák, fa- és széntartók, kályba- 
vllsi zők, szesz- és szénvasalók. gyors- 
forralók, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, kouybamérlegek stb., legju- 
tátiyosabb árakon.

Benzin
Nyersolaj 
Szivógáz 
Diesel
Locomobil
—........ 1 600 lóerőig',
Teljes caéplőg'ajzilfu.Táfc és malombererderesek

Brünn-Königsfeldi gépgyár motorosztálya
a Monarchia legelőkelőbb gyára! —-.......■■■ Egyedárusitó : AEEIES EMIL Budapest, V. Vaczi-út 14.

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

főzök stb. részére.
Teljes InDFmissjclelrpek, lözjeM, lözhzamí es cfiyél) ttptszcti tirrendezések. —

I

1

Alacsony és magasnyomású

zivattyuk 
transmissiő-, villany

vagy motorüzemre bármely 
vízellátási és ipari czélra 
Fűrész- és falnunk Aló gépek 
fűrésztelepek, asztalos-mű
helyek teljes berendezése

Költségvetés, írajiiilit és ménióllátogitíssil dijmenteses szolgálok.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. L gyorsaej tóján Léván.

ii


