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előfizetési feltételek.
Egy evre • • 10 K. — f.
Hat hóra . . 5 K. — f.
Három hóra . 2 K. 50 f.
Egyes szamok ára 20 fillér. BARSFOLITIK^I h e T I E A. F.

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.

I.I.ELÖS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

A bankvita végén.
Ha szigorú figyelemmel kisérjük 

bankjavaslat most már végét járó 
avaslatait, mioden elfogulatlanul Ítélő 
gyénnek el kell ismernie, hogy a tár

gyalás anyagára vonatkozó adaguk s 
okoskodásuk mindenkorra liszteletet 
-rdemlő munkálatok maradnak, ame- 
yekből a jövő nemzedék bizonyára 
csak okulást meríthet, mert nemcsak 
a banktudomány irodalma lett fölka
rolva s kifejtve, de már régen elhalt 
nagyjainak a felfogása ’s a bankkérdés 
tekintetében ki lön kutatva s ismer
tetve. Ezek a tárgyalások tehát a kor 
színvonalán álló felfogásokat s törté
neti tényeket rögzitnek meg.

Más kérdés azonban az, hogy 
azokat az okokat szükséges-e fejtegetni, 
amelyek az államtól megkövetelik, 
bogy önálló bankja legyen ? Ennek a 
fejtegetésére szükség nincs. Ehhez finánc
tudomány nem kell, ezt átérti a leg
egyszerűbb, de józan ésszel biró em
ber is és megvan minden igaz magyar 
embernek az öntudatában.

És mégis mit látunk! Az egyik 
oldalon azt fejtegetik, hogy a jelenlegi 
viszonyaink között egyedül üdvözítő 
a közös bank, Kézzel-lábbal bizonyit- 
gaiják azt, sőt még azokat a vesze
delmeket is, anyagi károkat, amelyek 
az önálló nemzeti bank felállítása ál
tal nemzetünkre háramolnának s ezt 
törekszenek tudományos alapon meg
okolni. Evvel szemben pedig az ellen
kezőt okolják meg szintén a másik 
oldalról. A kérdés körül tehát valósá
gos szellemi tornászáé történik.

S vájjon ér-e ez valamit? Erről 
van szó ? Semmi esetre sem. A dolog 
jelenlegi stádiumában csak másról volna 
•zabad elmélkedni. És pedig arról, 
hogy szabad-e akkor, amikor az ország- 
yülés nagy többséggel kimondotta, a 
egyék nagy többsége feliratiiag ki- 

ánja az önálló nemzeti banknak a 
lállitását, mondjuk, szabad-e a ném

eti kívánsággal szemben azt mo dani, 
ogy nem engedem, dacára annak, 
ogy alaptörvényeink e tekintetben 
nemzetnek szabad kezet biztosítanak 
másnak a jogaiba távolról sem üt- 

özik ?
Azt szeretnénk, ha erről diskurál- 

ának, mert hiszen a többi, mind csak 
in játék. Ez már megérdemelné, hogy 
ővebb megvilágításon esnénk ke- 
sztül.

Persze, ezzel meg úgy bánnak el, 
hogy, hiszen erről beszélni nem sza- 

ad, nem lehet, nem is illik, mert 
mindenért csak a miniszterek a fele-

Megjelen. vasárnap reggel. 

fömunkatárs : Dr. KERSÉK JÁNOS.

lősek. Erre mi meg azt válaszoljuk, 
hogy a miniszter mindenért vállalja a 
felelősséget, mert felülről védik meg. 
Hisz vállalják a felelősséget az ischli 
klauzuláért is, jóllehet minden épér- 
zékü magyar tudja, hogy ez jogfeladás 
volt. Próbálnák csak az embereket e 
miatt felelősségre vonni, bizonyára a 
hajuk szála sem görbülne meg nekik, 
mint a világ legaulikusabb emberei
nek! Mit ér eteknek a nyilatkozata, 
bogy elvállalják a felelősséget! Semmit.

Bizony diskurálhatnánk igenis er
ről ; mert nyilt titok, hogy a ha'alotn 
nem engedi az önálló bankot. Hát 
miért ne lehetne ezt birálgatni ? Ha 
Németországban valami politikai nyi
latkozat történik, nem-e bírálják, pedig 
ott is megvan ám a miniszteri fele
lősség !

Aztán meg arról kellett volna be
szélni, hogy hogyan lehetséges az, 
hogy az Isten teremthet olyan magyar 
nőt, aki olyan gyermeket hoz a vi
lágra, aki nemzetének az érdekeit fel
áldozza a kegyekért ? Arról kellene 
beszélni, bogy a nevelés legyen egye
nes és tiszta, hazafias és ne szemfor
gatásra szoktató !

Igen, ha ezekről folyt volna a 
diskurzus, a nemzetre nézve még ta
nulságosabb lett volna, mert jobban 
látná, hogy ennek a nemzetnek van
nak ellenségei s a legnagyobbakat a 
saját véreink között lehet megtalálni. 
Vannak emberek, akik a hatalomnak 
s a hatalomért mindenre vállalkoznak, 
ami az ország érdekeivel ellenkezik. 
Ez volt a mi bajunk mindig. A leg
több zseniális embereink udvarnokok 
voltak s igy az eszük inkább csak az 
osztráknak használt.

További elmélkedésnek a tárgya 
az volna, hogy a készfizetések meg- 
igértettek, de nem hozattak. Micsoda 
kormány, micsoda ember az, aki, mert 
a bécsi hatalom élőt meghúnyászko- 
dott, azt akarja e íitetni a világgal, 
az országgal, hogy 'sak a készfizeté
seknek a rendezés- vállalta magára ? 
Nem tudható, hogy itt ki akarja elbo- 
londitani a másikat, de mindenesetre 
ügyetlen egy ma ver, akárkinek is 
villant meg az agy. jan, Sőt találkoz
nak olyan urak is, akik belátják, hogy 
a készfizetés uíuch meg, de mivel le
hetetlen volt azt kivívni, tehát bele- 
nyugoszuak. Szép dolog. így a ma
gyart, az ő nagy fainak a szolgalel- 
küsége miatt, lelki üdvösségétől is meg
foszthatják.

S ezt igazán egy olyan osztály
parlament teheti, mint amilyen a mi
enk. A választói reform lehet, hogy

A hlrdatéeeket, előfizetéseket e a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.
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nem hozza meg a kívánt változást, de 
legalább van reménység reá, hogy ki 
fog belőle fejlődni. Erre igazán nagy 
szükség van. A nemzetnek valóságos 
átka volt mindig az előjog, egy-egy 
osztálynak a zsarnoksága. Ezt le kell 
magáról ráznia a nemzetnek. Legyen 
ura magának maga a nemzet s ne 
vindikálják maguknak bizonyos körök 
a nemzet felett való uralmat. A vá
lasztói reformban mindenesetre a sza
bad, független emberek sokaságának 
kell képviselve lennie, mert mihelyt 
függő viszonyban levőknek i< azáva- 
zati jogot adunk, ott leszünk, ahol ma 
vagyunk. Elég tanulságul szolgálhat
nak a múlt választások, ahol szolga
tömegek döntöttek parancsszóra. Meg 
a titkos választásnál sem lehet nekik 
hinni. Bizonyos kategóriáknak ne le
gyen szavazati joguk, mert e jogot 
vagy nem akarják nemzeti szellemben 
gyakorolni vagy nem szabad nekik. 
Minden esetben az ő előmenetelüket 
felsőbb hatalmaktól várván, teljesen 
ki van zárva, hogy megbizhatók le
hessenek.

Teljesen igaza van Andrássynak, 
amikor azt mondotta, hogy a mi vi
szonyaink között soha sem szabad 
könnyelműen venni az őrködést alkot
mányunk fölött 8 törvényeink beikta
tásánál. Ne elégedjünk meg nagy ki
jelentésekkel akkor, amikor jogot kö
vetelünk, hanem legyen az való, reá
lis, igazi életet s nemcsak puszta 
mondatot tartalmazó. Sajnos, sok a 
rossz törvényünk s ekkor az osztrákok 
azután az ő magyar alkotmányt kifor
gató rendszerükkel kiaknázhatják. Ök 
a mi törvényeinkből rendesen a biro
dalmi épséget magyarázzák ki. Az 
udvari tanacs, pénzügyi kamara nem-e 
az ösBzbirodalmi két központi hatóság 
volt ? Hát az uralkodói jog alapján 
felállított császári hadsereg nem-e főn 
törvényesítve ? Nincsenek-e ezek a 
magyar közjog történetére korszakot 
alkotó, átalakító jelentőséggel s hatás
sal ? Ezek nem-e törvények a biro
dalmi központi hatóságokról ? Hát a 
császári államminiszterium, a császári 
titkos állami kancellár nem-e nyertek 
törvényes elismerést az által, hogy 
őseink csak azt kérték, hogy e köz
ponti hatóságoknál magyarok is alkal
maztassanak ? Hát az a törvény, mely 
kimondja, bogy a magyar királyi ta
nácsnál Őfelsége pecsétjét használhat
ják, még pedig úgy nézett ki, mint 
az osztrák örökös tartományoké, vagyis 
sast mutató körfogat s középett az 
ország? Vagy az 1867. XII. t. cikk
nek sok helyütt nincsen helytelen 
terminológiája ?
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Pedig jogésznenizet volnánk s tör
vények alkotásához még sem értünk. 
Minden törvényünk félremagyarázható. 
Olyanok a törvényeink, ingatagok, 
határozatlanok, mindenbe belegyömö- 
•zölhetők, épen úgy, mint mi, ma
gyarok.

Vlzy Ferenc.

A munkás mozgalmak.

Az utóbbi idők krónikása, ha pennáját 
kezébe veszi, semmi egyébről nem irhát 
annyit, mint a munkásmorgalmakról, mely 
hazánk ipari s véle gazdasági életét igyek
szik letörni, porba tiporni. Egymásután, 
mint égő erdőben a sudarfák, törnek ki a 
legkü önbözöbb iparágakban a sztrájkok s 
a Jeglehetetienebb követelésekkel lépnek 
fel a munkások munkaadóikkal szemben.

Mintha a levegőben volna a sztrájk 
kárhozatos miazmája, ragályszerüleg terjed 
az városról városra s ha egy helyütt sike
rül azt békésen megszüntetni, avagy erő
szakkal elnyomni, a másk percben más 
helyütt ujult erővel fellobog a munkás-harc 
vérvörös, pusztító lángja.

A modern szociológus, aki nem hisz a 
munkásmozgalmak ragályában, másutt fogja 
e tömeges munkás mozgalmak gyökerét, 
csiráját — kutatni s elsősorban a bérvi
szonyok s a megélhetés arányát vizsgálgatja, 
mint amelyeknél a baj kutforrásának leledz- 
nie kell.

S e vizsgálódásainál csodálatos ered
ményre fog bukkanni. Arra, bogy éppen 
azok az iparágak szegzik a sztrájk kétélű 
fegyverét munkaadóik mellének, melyek a 
legjobban díjazzák munkásaikat.

Annak a napszámosnak, ki a száraz 
kenyerét erejét felülmúló munkát vég^z, 
még soha eszébe nem jutott, hogy sorsán 
erőszakos módra javítson, mig az intelligen
sebb foglalko'ások majdnem mindegyike 
keresztül ment már a sztrájk pusztító 
kereszttüzén.

Hwgaulyowuk, hogy * intelligen^bb 
foglalkozások munkásai azok, kik minden 
percben készek a munkát abbahzgyni, hogy 
lelketlen izgatók ürea frázisainak felül- 
jenek.

S az a kü önös, az a csodálatos, hogy 
éppen az intelligensebb ember fogékonyabb 
az izgató apostolok szószatyárkodásaira, 
mint az a munkás, ki véres verejtékével 
keresi mindennapi száraz kenyerét.

Mert hiszen az mindenki előtt világos, 
s maga a munkás nép is tudja , hogy sem 
a bérviszonyokban, sem a megélhetési 
nehézségekben nem gyökeredzik a sz*rájk  
csirája, hanem inkább a könnyelmű élet
módban, de főleg az iuternacionális izgatók 
bőbeszédűségében, auieilyel embertársát — 
mint modern Mafisztó — az örvénybe 
akarja rántani.

Érdekes s hazai munkásmozgalmainkra 
furcsa fényt hint az a beszélgetés, melynek 
véletlenül fültanui voltunk.

Egy nagy gyárban kiütött a sztrájk. 
Maga a gyáros, kit a munkások mindig
bálványoztak, lévén közöltük a legszor

a munkások lei
öreg munkáshoz

galmasabb, — igyekezett
kére beszélni. Az egyik
odalép és szól :

— Károly, hát nem akarsz munkába 
lépni. Lásd, busz esztendeje dolgozol itt a 
gyárban. Mint fiatal gyerkőc kerültél ide 
s mint családos embernek is szép kereseted 
van. Én mindig jól bántam veletek, de azt 
amit most kívántok, jó! tudod, nem teljesít
hetem. A viszonyok sokkal rosszabbak
ahoz.

A munkás megbatottan tekint az ősz 
gyárosra. Akadozva ömlik a szó szájából, 
mint aki tudja, hogy hibát követett el.

— Hiszen nem is volt nekem sohasem 
panaszom, sem a gyáros ur ellen, sem a 
kereset ellen. Meg vagyok én elégedve a 
sorsommal. ... de mikor a többiek nem 
hagynak békét.

A gyáros végig ment a munkásseregen 
s mindenütt ezt a választ kapta.

Végül kiiü't, hogy azok a „többiek, 
nem mások, mint a „központból*  odaküldött 
lelketlen izgatók, kik a gyár munkásait 
sztrájkba vitték.

E példa, melynek valódiságáért kezes
kedünk, nyilvánvalóan mutatja, hogy nem 
a bérviszonyok képezik a munkásmozgalmak 
inditó erejét hazánkban, hanem azok a 
bizonyos központok, melyeknek nyilván ér 
dekében áll, a hazánkban amúgy is gyönge 
lábon álló ipari életet a sztrájkok folytonos 
izgalmaival tönkretenni, s kü önösen kü- 
töldi gyárosokat elrettenteni z.ttó1, hogy 
Magyarországon fióktelepeket létesítsenek.

Ezek alapján beláthatjuk, hogy a mun
kaadóknak is érdeke a munkások csopor
tosulása o'y egyesületben, ahol felvilágo 
si jak, nevelik a tagokat. A Lévas Kérész 
tény Munkásigyesület nagyon nemes hivatást 
teljesit. A munkás megtalálja ott jogainak 
védelmét erőszak nélkül, sztrájk nélkül; de 
a munkaadónak ie szolgálatot tesz az egye
sület, mikor megvilágositja tagjai előtt a 
hamisítatlan, tiszta igazságot, s megvonja a 
kereteket, amelyeken belül kérhet, követel
het a munkás, de amelyeken túllépnie jog
sérelem nélkül nem lehet.

Meggyőződésünk, hogy a kényérkérdest 
csak pénzzé1 nem lehet megoldani. Mikor 
hangsúlyozzuk, hogy ,méltó a munkás az i 
bérére,“ azt is le kell olvasnuuk a tízparan
csolat egyik táblájáról, bogy : ^vétkezik, aki 
felebarátját igazságtalanul megkárosítja." A 
munkát meg kell fizetni ; de a fizetést is 
meg kell szolgálni. Pénz es erköcs egy tor
mán szükségesek a szociális bajok meg- 
orvoslására.

Különfélék.
— A kir. törvényszéknek Lévára 

hozatala ügyeben kiaü.aoit buousá^ot ér
tesíti a polgarm«>ter, hogy a ketüml orczággy. 
képviselőjétől szombaton délelőtt kapott 
levélben értesité.i szerint az igazsagügy- 
miniszter március 9.-en, csütörtökön d. e

TÁRCA.
A tanítóképző hangversenye.

Léván, a farsang farkán.

Megszoktuk, hogy ha még olyan hosszú 
a farsang, mint az idén, a farka mégis csak 
egyazon rövid három nap. Ebbe aztán bele 
is kapaszkodunk, azt tartva a közmondással, 
hogy végén csattan as ostor.

Nos hát hogyan csattant az idei fényes 
farsang vége 1 Megvolt-e hát ott a széles 
jó kedv a prepabálon, mely már évek óta 
jellemzi e fesztelen mulatságot, melyen oly- 
aépen lesz a jókedv szélessé, hogy eredet 
nélkül megindul valahonnan, aztán száll, 
siálldogál a teremben, belopódzik egyik 
kedélyből a másikba, meggyarapodik, mig 
végre as egész társaságot eggyé fűzi, ha- 
misittatlan emberré téve mindegyiket, ki 
benne forog. A társadalmi koturnus félre
szorul, fesztelenül mulat a homo sapiens 
kedélye felfrissüléséért, a nagyobb közösség 
hangulatában megújul, az eltompult lélek 
visszanyeri rugalma ságát I

I yennek ismerjük valamennyien a pre
pabáli széles kedvet, hát még ilyenkor a 
farsang farkán 1

Ámde, mintha Szalag Pálnak „hideg, 
északsarki színei*  leju'ottak volna a terembe 

iz lefogyasztva a nekiindulni késaü'ő jókedv 
némely csiráját 1 Mintha azok a vakító 

fehérségű falak abban a teremben sarki 
jéghegyek lettek volna, melyeken a jókedv 
kacaja, az emberi kedély lágyan zsongó 
danája izzé-porrá zúzódott volna, hogy csak 
a törmeléke jusson a szívnek I Mintha vissza- 
visszasirt volna az ódon terem zöld iombjal 
A modern, új köntösben mintha, még nem 
tudott volna eléggé felmelegedni a kedély. 
Vagy talán még nem eléggé meleg annak az 
új köntösnek a vérkeringése ? H'sz az is 
„központi*,  vagy mi? Avagy talán mi 
változtunk volna meg ? Ki tudja ? 1

Sok oka-foka van ennek. De erről 
kár volna igy post festa, hamvas fővel 
morfondírozni 1 Modernekké kell lennünk s 
punktum I Modernekké köntösben ie, ke
délyben is I

Mert lám-e maguk a tanitójelöltek 
mutatják az utat I Táncrendjük szerint ök 
már megunták kivilágos-kiviradtig a csár
dást járni, ők mar bo'mi uj táncot hoztak 
be : a magyar seárdást I M csoda óriási mo
dernsége ez a magyar nemzeti szelleműek I 
Magyar csárdás 1 Magyar tanitójelöltek ta
lálták ki (vagy nem ?). Mert kérem, Ök uj 
formát véltek hóditani a magyar táncnak, 
magyar lüktetésű zenére, csárdásra jár
ván a bosztonnak nevezett billenőseket 1 
Szegény Csokonai, nem hallszik már a sza
vad I Még nehány évtized igy, s egészen 
modernek leszünk aranyifjuságunk jóvol
tából I

Pedig egyébként a műsor minden egyes 
számában kitettek magukért.

Biztosan s már bizonyos fokú precizi
tással adtak elő Boildien Bagdadi Kalifáját; 
érzés lüktetett a flota-koncert-polkában, 
melyet különösen Backer Béla intézeti ne
velő úr szép fiótajátéka és Csutara József 
IV. éves flotakisérete vezetett, s mellyel a 
hallgatóság különös tetszését vívtak ki. A 
két énekszám is ált.iános tetszés mellet 
töltötte be az egyébkéut rossz akusztikájú 
termet. A közöuség lelkes tapssal juta 
mazta meg Buschek Ernő zenetanár szak 
avatott vezetését.

A hangversenyterem rossz akusztikáj 
különösen a műsor központját tevő, „As 
egyetlen kabát*  c. 1 felvonásos vigjáté; 
előadásánál vált érezhetővé. Szinte keresi 
kellett a helyet, bogy tisztán hallani és ő 
tani lehessen. A vigjáék komikumát a le. 
természetesebben a bohémleikületü festő
művész, Stalay Pál III. éves és a szobrán 
Ördögh Árpád III. éves vitte. Nyugodt, 
helyzetet kiaknázó játékuk kellemes hatá 
váltott ki a hallgatóságból. Mint hallottu 
a festői díszletekül alkalmazott szénkai fonok 
is a he!ybeii Szalay Pál III. éves ügyes 
keze a'ól kerültek ki. Fokozta a komikum 
hatását a temperamentumos Farkas Józan 
(költő) és Vasa János (nagybács) IV. évesek 
össahai gzatos játéka.
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11—12 óra hőiben fogadja az országház- 
bán a küldöttséget; ezért a Budapestre 
menni siár.dékozók e helyen is fölkéretnek, 
bogy az indulás és a Budapesten való találko
zz megbeszélése végett mire. 8.-án, szer
dán d, e. 10 órakor szíveskedjenek a pol. 
gá-mesteri hivatalban megjelenni.

— A szabadság ünnepe A. március 
15,-iki ünnepélyeket rendező 48.-as bizott
ság ma egy hete, délelőtt 11 órakor dr, 
Mocsy Aba helyettes polgármester eltöklete 
alatt a városház nagytermében ülést tartott, 
melyen aa e hunyt Féja Kálmán és Pigler 
István tagok helyére Bellán Sándort és dr. 
Szilárd Samut választván meg,— a mároius 
15.-én tar’andó ünnepség programmjának 
megállapítására szükebbkötü bizottságot 
lüldött ki, amelynek elnöke : Bándy Endre; 
i-gyzök : Bányai Ferenc és Bellán Sándor. 
— A bizotiság tagjai : Bartos litván, BJ- 
t.mek József, Bojsza József, Ceóti Álark, 
Dóka Károly, Irányi András, dr. Kersék 
János, Laufer Béla, or, Novotny Ernő, 
Szemerédy Lajos, Tokody István, Váczi 
Jónás és Zahorák Sándor,

— A katonatisztek uj lakbérsza- 
jályzata. A hivatalos lap február hó 28.-án 
aózöne a honvédelmi miniszternek a kato
natisztek lakberszabáiyzatára vonatkozó 
körrendeletét, amely 1911. január hó 1,-től 
1920 december végéig erjedő tiz évi idő
tartamra á.lapitja meg a katonatisztek lak
bérét. A rendelet tíz osztályba soiozza az 
ország városait és községéit, A kimutatás 
szerint Léva, amely eddig a VlII.-ik lak- 
beroszislyban voit, a Vll.-ik osztályba téte
tett ; ebben a tisztek évi lakbéré a követ
kező : a vezérőrnagyé 1500, — az ezredesé 
1220, — az a ezredesé es Őrnagyé 976, — 
a századosé 744, — a főhadnagyé és had
nagyé 476 korona.

— A Katii. Kör taaestölye. Ba az 
idei farsang mulatságait siker szerint kellene 
osztályoznunk, akkor ezen teaestelyt az 
első helyek egyike illetné meg, mivel úgy a 
látogatottság, mint vidámság és jókedv 
tesinteteben páratlan volt. Az előadott 
műsor minden egyes számának sok taps 
volt a jutalma ; Stathmáry Dezső discrét 
begedüjateka általános tetszésben részeiült. 
A méiev hetek után című dialogot Ambruska 
Íren es Juszt Ferenc kitünően szemelyeií- 
tetiék. A betörő cinü vígjátékban pedig: 
Ambruska lrm, 'lóth Mariska, Sellinger 
János, lekarik Andor és Juszt Ferenc érvé

nyesítették színpadra való rátermettségüket. 
A vigalmi bizottság elnökének, Bella Antal
nak buzgó fáradozása nagyban hozzájárult 
az est szép sikeréhez, A Kör nagyterme ez 
alkalommal valóban szűknek bizonyult. Úgy 
a hangulat, mint a zene kitűnő volt s így 
nem csoda, ba a fiatalság vidámkedély ü 
mulatozása csak z késő reggeli órákban 
ért véget.

— Nyugalomba vonuló főigazgató. 
Pirchala Imre, a pozsonyi taukerület főigaz
gatója — mint értesülünk — meg a folyó 
tanév alatt nyugalomba megy. Aa érdemes 
és kiváló tsnferfiúnak egészségi állapota 
teszi szükségessé, hogy kímélje magát a 
további hivatalviselés, főképp az érettségi 
vizsgálatok fáradalmaitól.

— Gyászhlr. Özvegy Wittlinyer Já- 
nosné, sauieiett Bzalmovscky Ágnes, váro
sunk néhai kivaló és derék osatergályos- 
iparcsanak, H’ittlinger Janóénak neje, múlt 
bó 26.-án eletetlek 81,-ik eveben elhunyt. 
A jóleikü asszony bán, aki a szorgalmas 
munkának ts szerénységnek valódi minta
képé vöt, gyeimekei a legjobb anyát, 
Kstély Lajos és Schubert Pál pedig anyósukat 
gyászolják, tlalaia méiyen megrendítette 
gyermekeit, nagyszámú unokáit, rokonságát 
es tisztelőit, akis hü.t tetemeit február bó 
28.-án délután 3 órakor nagy részvétté! 
kísérték ki az ág. hitv. ev. temetőbe. — 
Nyugodjék békében I

— Ismeretterjesztő előadások. Ma 
délután es io>y latoiagussn luaboz egy beire, 
e hó 12.-et', a Kereskedő J/jak Kyyesületének 
l e yitegebtn Knek Jenő tauiioaepaoi tanar: 
A kereskedelemről és vtláy forgalomról, — Pazar 
Zoaáu tauuoa.pzői tauar pedig; A keres
kedő feladatairól tartanak előadást. — 
Ugyanakkor az Iparos Olvasókörben Pap 
JáoOs togimu. tanar : At iireyedesröl es or. 
Aovy Ferenc tanítóképzői tanar : A társa
dalmi alakulásokról fogjak megtartani eiö- 
aaaaaikal. — Megjegyezzük, hogy ma kez
dődnek meg a Kaid. Legenyegyesüietöen is 
a szociális estek címen az ismeretterjesztő 
előadások.

— Gyászhlr. Nyitraról kaptuk a szo
morú hírt, hogy Jiédly Mibáiy nyugalmazott 
honvedöruagy, varosunk szülötte, aki hosz- 
szabn ideig Levan is teljesített szó galatot, 
február ho 2b--an eletenek 62.-ik eveben 
joobietre szendéiUit. Temetése t. hó 2. an 
volt a gyataoiO közönség nagy részvété 
mellett.

— A közegészségügy államosítása 
A belügyminisztériumban — m nt értesülünk 
— serényen foglalkoznak a közegészségügy 
államosításán. Ennek megvalósitása már 
hamarább meg fog lörlénni, mintsem a kö
zönség gondolná. A kormánynak esen szán
dékára vall az a körülmény is, hogy a köz
ségi és körorvosi állásokat az elh tározott 
mérvben nem szaporítják s a nyugdíjügyet 
már állami alapon fogják létesíteni.

— A Katb. Körben a nagyböjt fo
lyamán vásarnaponkiut veiíe'.t képek mel
lett tartandó olöadások folyó hó 12. én 
veszik .ezdetüket. Minden előadás — mint 
az előző évben — énekkel, szavalatokkal 
és leneszámokkal lesz egybekötve. Belepti 
dij iícos. Kezdete esti 6 órakor.

— Halálozás. A halál rideg kese 
legszebb korában ragadta ki kedves oaa- 
ládja köréből Agárdy Janói trencséni kir. 
péuzügyigasgatósági tisztviselőt, aki hosszas 
betegség után foiyó hó 1.-én életének 35.-ik, 
boldog házasságának 10.-ik évében hunyt 
el Léván. Halála nemcsak forrón szeretett 
s mély gyászba borult családjának okozott 
pótolhatatlan veszteséget, hanem szerető 
kartársai is lelkiismeretes és kiváló szor
galmú tisztviselőt veszteitek benne. A 
csa.ád és rokonság nagy fajdalmában őszinte 
részvéttel osztoznak a korán elhunytnak 
baratai és ismerősei, akik a legmelyebb 
meghatottsággal vetlek részt temetésen, 
amely e bo 3. an, délután 3 órakor ment 
vegbe. — A dás es béke porain !

— Olosóbb lesz a telefon. A mi- 
gyír közönség regi vagya lepett a megva
lósulás uijara. A kereskedelmi miniszter 
intézkedésére megkezdték mar a telelőn 
revíziójának munkálatait. Nagy foutossagu 
újításokat fognak eletoeieptetni s a legfon
tosabb lesz ezek közölt, hogy aa ország 
telefonhálózatában behozzak a zónarendsaerü 
díjszabást. Je enieg minden interurbanoan a 
beszélgetés bármilyen távolságra — két 
koronába kerül. Ezen az znomaiián akar 
segítem a törvényjavaslat, amely aa orasá 
gos telefonhálózat nagymérvű kiterjesztésé 
vei egyidejűleg a közelebbi állomásosra a 
beszélget sz olcsóbbra szabja. Ez aa újítás, 
amely az egesz országot érdemi, már caak 
a parlamenti tágyalasra vár. Ezenkívül fog
lalkoznak az úgynevezett társastelefun be
vezetésével oiykepen, hogy ket-három csa
ládnak vagy lelnek is rendeznek be taraas 
vezeiéket.

Úgy a színdarab betanítása s ízléses 
ezinrehozatala, mint általában az egész est 
sikeres rendezése a disatingvált islésü Pazár 
Zoltán tanár azakavatottságát dicséri.

Ellenben az előadás ideje alatt csak
nem szakadatlanul működő ajtónyikorgásért 
a teremkezelők érdemlik meg a zenei babért, 
hogy ekként állandóan hangversenyterem
nek minősítik a nagytermet, különösen a 
hzngverseny ideje alatt

A jó táncosokat azonban ez nem za
varhatta. Táncoltak reggelig, külöiösen a 
leányok vették ki belőle részüket. Közülök 
szép számmal voltak a vidékiek is, nyilván, 
mert hírét vitte a szél a lévai jó prepa
rálnak.

— Ő. —

A primadonna.

A szeparé félhomályban úszott. Az 
*k mámorosak voltak; a vig szinézmők 

sscéran villogtatták elő hófehér fogukat 
»mden csekély élcre. Durrant a pezsgős
üveg, csendül a pohár, az édes bor habja 
v jorsan fut végig a fehér teritőn. A cigány 

• ami bús nótát húzott; majd egyszerre 
sdba, ziláltba osapott át.

A hfls pálmák alatt kissé elvonultan 
tfen voltak. Egy férfi a a vándorszinész- 

r'H»pat primadonnája. Bizalmasan suttogtak- 
1 útáztak vígan. A leány karoau derekára 

két kar fűződött, szemebe zavaros tekintet 
villant meg, — valami nehéa, boros lehelet 
érintette arcát. . .

összerazáódott. Pillanatra lehunyta sze
mét, félbehagyta a nótát is s felegyenese
dett hidegen, érzéketlenül. . . A férfi meg
lepve nézett rá, rekedtes nevetéssel cibálta 
kezeit:

— Dórái . . Dór kai . . a vacsoráért 
tettetéssel fizet ? . . Dóra 1 . .

A leány ismét leüH a bársony pamlagra. 
Keiére támasztotta fejét a merev tekintettel 
nézett a füsttengerbe, mintha azontúl a 
tiszta léget keresné. . .

A férfi ismét rí támadt, követelőén, 
durván;

— Dóra 1
A nő most hirter u magához tért. Arca 

sápadt volt, szemei izasak, keze hideg, 
fagyos. . . Elhúzódott attól az embertől és 
suttogva kezdett besz.-.ni:

.Különösnek tart gy-eí Színésznőnek, 
akinek nincs egyebe múló szépségénél, aki
nek tettetni kell egy életen át folyvást, 
_ az a kenyere, — akiben lelket sem 
hisznek. . . ... l.

Ott a festett padokon, ott kin csak 
az élet. Dalolni kell, kaoagni, mikor a 
könnyel telt szív sikongni tudna fájdalmá
ban. . Betanult szavakat mondani, szilaj 
táncot járni, — odakint aa életben,
talán a legkedvesebbünk utolsó leheletét 

hörgi. . .

Ki sejt a látszatnál többet a festett 
padokon ? . . Ki biazi a kacér primadon
náról, hogy mig röpke, fodros, rikító színű 
ruhájában a közönség előtt áll, — ielkét 
szégyenpir borítja, keserűséggel telik el 
szive hitvány nyomorúsága felett ? . .

Es hányán mennek a kulisszák hazug 
légkörébe azok közül, kiket aa élet meg
sebezett, aki írt keres kinjaira . . . ? Hány 
beteg van ott ? . .

Ott a folytonos komédiában, ott írt 
találnak I Ott lehet pillanatnyi feledés, ott 
elpanaszolhatjuk hazug szavakkal lelkünk 
igaz gyászát. . .

A festett padokon airhat az anya el
vesztett gyermekén, ... a lány zokoghat 
letört álmain, ... a férfi, kikiálthatja meg
gyalázott becsületét, — mind. ;i mindazt, 
mit az életben oly mélyre kell rejtenünk. 
Sokan vannak, kik nevetni szeretnek 1 . .

Ki hinné a tapsviharban, hogy az ün
nepeknek mo.olya, midőn diadala színhe
lyéről távozik, keserű arorándulásaal eltor
zul, — s mig ott kint lázaaan emlegetik, — 
addig ö fáradtan roakad le, a kínos vágyó
dással gondol egy elrejtett kioainy otthonra, 
ahonnan elűzte kegyetlen balsoraa. . .

Nem teszi boldoggá a név, a dicsőség, 
a csillogó ékszerek, — másra vágyik, — 
egyszerű, békés, szerető otthonra. . .

A közönség nem tudja est, — csak
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_  Választás. AoeoMy O'ga Qaram- 
ujfalura tanítónőnek, Óyllabu László pedig 
Alaópélre kántortanitónak lettek meg
választva.

— Ösztöndíj pályázat. A besztorcze- 
bányai kereskedelmi és iparkamara a 
kereskedeiemügyi ni. kir. miniater úr áltai 
adományozandó kővetkező ösztöndíjra pé- 
lyazatot irt ki: A pesti magyar kereskedelmi 
bank által az 1892. évben alapított 30.000 
koronás küifö.di tanulmányútra szánt ösz
töndíjnak rendelkezésre álló kamatai, vagyis 
összesen 1350 (ezerháromszázötven) korona 
az alapitó levél értelmében ezúttal kereske
delmi akadémiát vagy felső kereskedelmi isko
lát kiváló eredménnyel végzett egyén részéie 
adandó ki. Pályázhatnak oly itjak, kik vala
mely hazai kereskedelmi akadémiát vagy 
félő kereskedelmi iskolát jeles eredménnyel 
végeztek, mely közülmény trettsegi bizo
nyítvánnyal igazolandó. Folyamodványok a 
minister úrhoz címezve a pályázó rendes 
lakóhelyére nézve illetékes uereskedelmi-és 
iparkamarához 1911. évi március hó 31,-éig 
nyújtandók be. Közelebbi feltételek a 
kereskedelmi testületeknél és a kamaiánal 
tudhatók meg.

— Az állatok összeírása. A m. kir. 
statisztikai hivatalnak az 1897. évi XXXV. 
t.-c. 3. § a alapján az orszaggyü.es elé ter
jesztett és általa elfogadott 1911. évi mun
katerve alapján az 1911. évi március hó 
1 — 15. közötti idöbeu országos allatösszeiráB 
bajiatik végre, az 1911. évi február 28.-íki 
állapotok szerint. Az összeírás az összes szar
vasmarha, ló, számár, öszvér, sertés, juh és 
kecskeállományra kiterjed. Az állatok ösz- 
szeirásának végrehajtása, illetőleg az össze
írás céljaira szolgáló kimutatás kitöltésé nagy 
és kis községekben a községi és körjegyzők, 
a törvényhatósági és rendezett tanácsú vá
rosokban a polgármester által ezen teendő
vel megbízott, e:egendö szakértelemmel bíró 
közegek feladata, — Léván az összeírással 
a polgármester Rácz János tanácsnokot 
bízta meg.

— Méhteuyésztés a vasút men
tén. A földmiveicsügyi uiuiszter az alum- 
vasutak alkalmazottai részeié sülön méhé
szeti kurzust reudeztet s átiratban fölkérte 
dolnay Lajost, a vasutas szöveti ég elnökét, 
hogy a kurzus sikere érdekében a szövet
séget támogassa. Egyúttal tudatta az eluök- 
kel, hogy a rendelkezésre álló hitelhez 
mértén a vasúti alkalmazottaknak kaptara
kat és méhészeti eszközöket is fog indoko t 

és különös méltánylást érdemlő esetben en
gedélyezni, hogy ezen gazdasági meliékhasz- 
not megkedveltesse.

_  Tandijniegvaltas az iskolában. 
A vaiiás- es közoktatásügyi miniszter egy 
teimeiüit esetből kifolyólag kimondotta, hogy 
a tanulók áltál — később politikai község 
által megváltott — fajarandóság fejében az 
1908. XLVL t.-c. alapján államsegély nem 
engedé yezhetö, mivel a kérdéses járuléknak 
tandíj joöego nem állapítható meg ; Így 
tehát ez a járandóság tovább is szedhető, 
illetve a politikai közBég által kiszolgál 
tatbitó. .

— Méhészeti tanfolyam. A gödöllői 
állami mehoszoti gazdaságban az 1911. év 
főiyaman hat időszaki tanfolyam tog tar
tatni, a következő beosztás mellett: Május 
hó 1 — 18-ig töldmives gazdák: május 24 
tői június 10. vasúti aláa mazottak, junius 
14.—27,-éig lelkészek, július 1.—tői 18.-ig 
es jú ius 26.—tói augusztus 12.-ig néptaní
tók, végre augusztus lö.—töl 28.-ig nők szá
mára. Ce.juk ezen tanfolyamoknak, hogy a 
részvét ők a mehtenyesztes eimeletr es gyakor
lati ismereteit elsajátítsak, s a mehkaptarak és 
méhészén segédeszközök készítéséi is meg
tanuljak. A tanfolyamok hallgatói azoknak 
tartama aiatt teljes ellátásban díjtalanul 
részesülnek, sőt a m. kir. államvasutak 
vonalain III. osztályú uti-jegy arának meg- 
tentésere is igényt tarthatnak. — A 7—16 
vonalszakaszon tűi lakók az útiköltség meg
térítés kedvezményeiben csak akkor része
sülnek, ha a részükre felvételük esetén 
megküdexdö iéláru jegy váltására jogosító 
igaaolvauy használata mellett utaznak. — 
-vindeu egyes tanfolyamra 20—20 hallgató 
vetetik tel. A pályázni szándékozók felhi- 
vatnak, hogy egy koronás bélyeggel ellátott 
folyamodványukat, melyben a foglalkozásuk
nak megfelelő tanfolyamra való felvételüket 
kérik, a m. kir. főidmivelesügyi miniszter
hez címezve felettes hatóságuk utján a 
lö.dmivesek és más foglalkozásúak pedig 
községük elöljáróságának ajánlásával eilatva 
legkésőbb egy hónappal az illető tanfolyam 
kezdete elüti nyújtsak be. Előnyben resze- 
süiuek azok a folyamodok, akik a tanfo
lyamra való ielvete uket mar előző evben is 
seriek, de helyszűke miatt keverniük figye
lembe vehető nem volt.

— Milyen idő lesz márciusban ? 
A meteoioiogusok szerim. maic.usban 6-I4.-ig 
hideg, ködös, viharos es északnyugati szelek 
mezeit esős es havas időt várhatunk.

14. ikétöl enyhe és változó idő áll be ; 
25,-ikétöl a hónap végéig szintén enyhe lesz 
az ,döjárá , de sok széllel.

— A száj- és körömfájás csőkké 
nése. A tő dmivelési minisztériumhoz be
érkezett jelentések szerint a ragadós száj
ba körömfájás, ámbár még műdig nagy 
területeken el van terjedve, mégis örvende
tesen ősökként. A hivatalos adatok szerint 
a m.tlt hónap 25.-éig 5055 községnek 23 587 
udvara volt feriözött, ami az előző napok
hoz ktpest 2274 udvarban és 258 köasegbeu 
beállót*,  csökkenést jelent.

_  Adakozás. A A'uWűn-család részere 
a múlt hét foiyamsn a kővetkező adomá
nyok érkez'ek síeraesztösegünkhöz : Ger 
Virgiiné (Znióvaralja) és Wittiinger Bula 
(Pár csóva) 10 — 10 korona, J. F. 2 korona. 
— Edd gi gyűjtésünk : 114 korona.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, kik szeretett édesanyánk 
özv. Wittlinger JauoBne elhunytat or tajd>i 
munkát részvétükkel enybueui igyekeztek, 
fogadják ez utón is hálás kö.zönetünket,

Léva, 1911. évi március hó 4.-én.
A gyászoló család.

Nyilvános köszönet.
Köveskutt Jenő úr a lévai áll. tanító

képző intézet igazgatója évi járulék c mén 
20 korona 4 fineri küldött a Léván létesí
tendő T. H. alap javára. Fogadja ezúton 
a nemes adakozó az egyesület hálás kö
szönetét.

Deák Adolf, Vegh István,
a barsui. ált. tauitóegye- a barsin, Ált. tanítóegye

sület l'öpéuztárosa. sülét elnöke.

Köszönetnyilvánítás.
Hálás köszönettel nyugtatom azon 25 

korouauyi összeg vetelet, melyet a Hars
megyei Népbank tek. Igazgatósága az Er
zsébet fillér egyletnek adományozott.

Léva, 1911. évi február hó 23.-án.
Liebermann Jakabne

egyleti tinók.

dalait hallja, csak mosolyát látja. Könnyeit?
— tettetésnek tartja.

A kulisszák közt csaa festett képet 
látnak, — lelkettépö kinok, — azt hiszik
— nem zokognak ott. . . Pedig hányszor 
csordul könny a festett arcokra, hányszor 
szakad fel sóhaj, mikor senki nem látja 1

Oh, de azoknak nem hisznek, nem 
tudnak hinni. Azt mondják komédia min
den I . .“

A lány elhallgatott. A cigány faradtan 
húzott egy bús, régi nótát. . . Mikor az 
utolsó hang is felszakadt, a lány ismét a 
férfihez fordult;

„Valamikor nekem is volt álmom. Az 
Istenanya Bzobra előtt imaszóval álmodtam 
át. . . Volt egy csendes, egysserü fészek, 
olyan, minő az erdei madaraknak van. . . 
Zúghatott a vihar, cikázhattak a vil.ámok, 
végig száguldhatott bárminő veszély, — az 
a kis fészek biztos erődként állt, nem érte 
támadás soha.

A szülői otthon volt az a hajlek. Pi
ciny ablakát virág fonta át, fehér falai közt 
boldogság honolt.

Ott élt egy egyszerű lány, aki oly 
szépnek, oly jónak hitte ártatlan leikével 
az életet. Az a lány, én voltam I — Én a 
csipkés, telcifrázott primadonna.

Akkor még az a szőke baj barna volt, 

ez a kéz sem volt ily fehér ... az arcot 
se bontotta durva, színes máz. . .

Abba a kis házba belopódzott óva
tosan, lopva az ármány, mikor a fénytelen 
világban felvillant a legszebb álom.

Összelőttek, lommá zúzták durva érin
tésiéi az idegenen, az irigyek. Könnyek s 
zokszó tér ek a dalok honába. . .

Azt a kicsiny fészket burján verte fei’ 
— moha borúit rája, — egyedül maradt, 
árvau — mintha meghalt volna onnan min
denki. . .

Éu, a könny üvérü díva nagyon tud
tam szeretni ; de elrabolták könnyed kaca
gással, csillogó külsővel a legdrágább kin
csem, — a jegyesem tőlem. . .

Összeomlott a legszentebb álom. . , 
Azt mondtak, szegény vagyok 1 . . 8 a ta
vaszi napsugarak nyomán ködös, párás ősz 
támadt, tele sivársággal, pusztulással. . . 
A lányt senki nem vigasztalta, — ima se 
jött ajkára. A legtisztább gondolatait gú
nyos, kacer mosoly zavarta meg.

A lehullott virágszirmok, rothadó illa
tot terjesztettek maguk körül, mintha azok 
is moudták volna : „Balga leány, — csalfa 
iedérség a világ istenasszonya l . .“ 8 a
leány otthagyta a biztos fészket. Elindult, 
hogy vigaszt keressen elvesztettt boldogsá
gáért. Színésznő lett, — primadonna. Vi- 

gadt, mulatott, — lába előtt hevert a hó
dolók serege, — bár lépte nyomán a rága
lom árny a sötéllett.

Es a vidám, pezsgő*  mulatások u.áo,
— párnáiba fúrta arcát és tudj’ Isten mi 
ért, gyűlölte a világot, magát, mindent, min
denkit. Visszavágyott az e.hagyott fészekbe, 
mely mintha lágyan suttogua: „Jöjj haza 
. . . betakarlak . . . megtanitlak kacagni, 
imádkozni.

Mire leszállt az est, a festett pad 
hajnala, — a kulisszák falát hangos ktcaj 
vidította ismét.“

Rossznak hisznek, szívtelennek — bár 
kétszeresen érzünk minden fájó sebet. 
Csak nekünk nem lehet mutatni, r.em sza
bad fájni; — nekünk csak kacagni ked, — 
mulatni szilaj kedvte ésse1. . . Ki hint e 
könnyeinket ? . .

Senki, senki sem I . .
A primadonna elbaligaloti, majd hirte 

len kisurrant a hűvös, aivó utcára. OJaki 
a néma utón, keserűen felkacagott.

Hazugság volt ez is. A férfire goodo
— majd arra az elmúlt álomra, — satun 
hirtolen, maga se tudta miért, — de vala 
miért kicsordult a könnye.

Ez a könnycsepp, — et nem volt hu- 
eugsáy. , .

Feronczy Faula

orszaggy%25c3%25bc.es
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Nyilvános köszönet.

Ngya. Thuróczy Kornél rendfőnök úr 
Budapestről újólag tanujelét adta kötünk 
iránt viselt nagy'elküségének, midőn kö- 
rürknek házalapja javára 20 koronát adó
ul i vozott; fogadja ezért a lévai katb. kör ! 
Jrghálás*bb  köszönetét.

A lévai kath. kör nevében ;
Léva, 1911. febr. 22.

D o d e k,
igazgató.

H i vb la 1 o s közlemény.
381/1911. szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. várcs 11 pviselötes: ülete 

1911. évi február bó 22.-én tartott rendkí
vüli közgj ülésében 1381/1911. bz.uiu vég- 
latározatával elfogadta es jóváhagyta azon 
csereszerződést mely szerint a váró Sztolár 
Mihály és nejének a lévai 3321. sz. tjkvbeu 
559 lírái szám alatt foglalt „híd. gpincze*  
nevű veLdéglö-épület előtt elterülő köztér
ből 559/a uj hrzi számmil jelölendő 
66 □-ölnyi ölnyi területet cserébe átad s 
visront Szto'Ér Mihály és teje a tulajdonukat 
képező s a lévai 3321. száizu tvjkben A. 
11. 1 tor,-15/1 li-zi szám alttt foglalt
40 D-ölnyi beueiket a város tulajdonába 
atadja s fizetnek ezenfe.ül a 26 □■ölnyi 
több.etért 260 koronát.

Ezen körülményt azon .figyelmeztetéssel 
teszem közhírré, hogy az iratok a városi 
iktaióhivatalban megtekinthetők s a határo
zat ellen a jogosítottak 15 nap alatt feleb- 
bezést adhatnak be.

Nyilttér.

M O LL-FÉLE
UaS_E..LD LITZ-POR* ’
Enyhe, oldó bázúzer nindazoknak, kik fmesztét- 
zavarokbau és az illő életmód tgyebb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítmény*

Fá/odai°.meS'- beúörzsöles, 
elismert, régi ióhirnevíí bázis/.er 
szaggatás és hiiiésböl szánnezN 

mindennemű betegségek ellen.
Fredeti üveg ara leox.

Kapható minden gyog'» szertárban 
és drogériában.

Föszétküldesi hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbtien 9.

Eladó ház. B lassa utca 8 szám
4 szobából és rnebék-

helyiségekből á*ió  ház szabadkézből eladó.

Eladó ház.
segnek is igen megfelelő. Bőv b > tudositáit 
»<i Replczky János Bém u ct 6 »«. alatt.

Kölcsöuköliyvtár ujon.m berendezve 
t b. 8000 4 ötét magy.r, német és francia 
regény Ny urai és Társa r. t. könyvkere- 
kedéeében. Előfizetés bármely nap kezdhető.

Léva, 1911. évi február hó 23.
Bódtog-K ZJ&jca 

p olgarinestef.

A2 anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi febr. hó 26-től 1911. évi márcz. hó ö-ig.

Születés.

A szülök ütve
Kólánk Lajos Hoflr>k Paula 
Íz séf János Siiiingi Már*a 
Kovács József Mojzes Maria 
bchvaioz Józei Fuscki Emma 
Árendás Miklós Keszeg Ágnes 
Kulavi Mihály Krsak Erzsébet 
Eutchs Izidor Engel Zsani 
Czudor Fereucz Lehoczki M.

Házassá

V s>
<55

- 0
£

A gyermek 
neve

tiu In tv au
tiu Zoltán

leány Maria
leány Rózsi

tiu Sándor
leány Maria

tiu Sándor
fin Ferenc

Vőlegény os mtDyasszouy neve I Vallása

Molnár Vincze Szúnyogh E. ref.

Halálozás.

Az eUinnyt neve Kara A halál oka

Özv. Wulinger Jánosné
SzalmóvBzky Ágnes 80 év Agg. végkim.

'Ij. Dohány János 9 hó Hörghurut
Ag«r<iy J„uoa 34 év Bélgttmösödés
UjurioM András 49 év Tiidögümőkór
Styevko Lőrincz 2 év Güoiös bélgyull.

Uj. Kotaaz Jáuos 2 hó ismeretlen

Lévai piaci árak
Rovatvezető; Kó*  ya Jósáét rendőrkap tán<

Búza m.-u>áz8anként 21 kor. 69 till. —
21 kor. 80 Kétszeres 17 kor. — fill. 17

1 or. 80 till. — Rozs 15 kor. 40 fill. 15 kor. 
60 till. — Arp 17 kor. 60 till. 17 kor 
*0 till. 2ab 16 kői. 60 till. 17 kor. 50 fii1. 
Kukorica 12 kor. 40 fill. 12 kor. 80 ti).

Lencse 21 aor. — till. 21 «or. 40 till. —
1 18 kor 40 till. 18 kor. — till 80 Kő-
bt. 12 kor. — fiii. 13 kor. - fill.

Eladó ház és szőllő. .ug.“ 
lamb-utoza 2. ?zámu emeletes bérház, vala
mint a Kereszthegyen a volt Gsa’-fále szöllö, 
hajlékával együtt szabadkézből eladó. Az 
ügyletre nézve értekezhe ni Farkas Orbán 
bir. irodatiszttel.

Védjegy: „Horgonyt*

A Liniment Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
••gy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év »>ta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvenynel, osuznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony* 4 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
Bt Richter gyógy szertár*  íz „Árny oroszlánhoz".

Prágában, Elisabethetrasse 5 neu.

4

DELAWARE VESSZŐ!
Nagy Gábor féle legnemesebb faj.

Vidékünkön több mint 20 év

39. w. 1911. vht.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1891. évi LX. 

t.-cz. 1202. §a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az újbányái kir. járásbíróság 1907. évi V, 
145/5—«> számú végzési következteben Dr. Kersék 
János lévai ügyvéd áltál képviselt Kiéin Beuü javára 
1147 kor. 18 till. s jerejéig 1907. évi november 
hó z2-én fogant aitott kit S’itési végrehajtás útján le 
es felül foglalt es 883 k<>r. fillére becsült következő 
iugoságok u. m.: bolti a k, stb. nyilvános árverésen 
eladatuak.

Mely árverésnek az újbányái kir. járásbíróság 
1909 évi V. 53,8 ez • végzésé folytán 40J kor. 
hátr. tÖkeköveteles, tűnt 1907. évi július bó 24 
napjától jaró 5% kama ai, es eddig összesen 117 
kor. 14 fillérben, bírói- már megállapított, valamint 
a még telinél ülendő kői a erejéig Újbányán Hosszú 
utca 226. sz. a. leendő ■ ■■■ Közlésére 1911. év március 
hó 18-ik napjanak délut-i 3 órAja határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni sz -közök oly megzegytéssel 
hivatnak meg, hogy u intett ingóságok az 1881. sn 
LX t -ez. 107. és 108. ;,*.n  erielmebeu készpénztizetes 
mellett, a legtöbbel igeidnek szükség esetén becs árou 
alul is el fognak adatni. j z u » . ,

Amennyiben az elai v. rezendo ingóságukat inasok 
is le es felül foglaltattak > azokra kielégítési jogot 
„vertek volü»,j.leu áiv.ré. »» 1881. éti LX. «.<•. 
102. ti- értelmében ezek javara is elrendeltetik.

Kelt Újbánya 1911. évi febr. hó 27. napján.
Lukács Miksa.

kir. bir, végrehajtó.

óta honos s az agész ország
ban már igen elterjedett bö- 
termo, erős édes bort adó faj. 
Oltani, permetezni nem kell, 
mert filokszera, sem szőlő
betegség kárt benne nem okoz. 
Jő ! beérett szép sima vessző 
mig a készlet tart I. oszt. 
1000 drb. 35 korona, száz 
darab d korona. II. oszt. 
1000 drb. 20 korona. A sima 
vesszők előgyökereztetéséhez uta
sítást küld és medrendelésekct

l()°/0 előleggel elfogad Fischer és Volner

= BIHARDIÖSZEG. =

AZ 0LLA“ 
szakorvosok 
által meg 

vizsgáira és 
legjobbnak 
minősítve I 

van
Két évi jót I

tucat ónkén/
4—, 6.-,

8.—, és
10. Aorono

rOLLA’l
GUMMI

L különlegesség.
4 tudomány maii 
állásat'ezerint J 

l. bebizonyított 
[ legjobb 
f Gummi

ovsttr. A

Az 
.OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den yyógy- 
szertáráén n 
es jobb dro
gériákban.

Követelje azonban, hogy a szállítója Önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint Tép oly jót*  feldicsérni. 
Az elárusító helyek kunutatdsát. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az
- OLL A - onim igyar Wien. H 431 Fraterstrasse 57-
Kapható Léván : KNAPP 1. drogériájában.

-

C íTküld:«.

nemes gyumolcsra,
vadoncz és szölövessxöröl.

cfritkít
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ELADOK 
nagymeccyis^gü sima és igen ssép gyö
keres R p. Portálig amerikai eről.'őveswőt, 
sima : 6 —7 kor. gyökeres 26—28 korona. 
Lontö (Hont u>.) Somlói Lörinoz nyug, 
tanító.

CLIMAX
nyersolaj-motorok 

és lokomobiiok
Legjobb el leg
olcsóbb hajtó
erő mezőgazda 

sági és Ipari 
oélokra.

Nincs 
robbanást 
veszély I 
se pénzügyi 
ellenőrzés. 
Elsőrsagu 
refeaozlak

TársaBachrich és
Magyarországi nlntaraktár éa Iroda: 

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

Budapest, Wien, Hamburg 
MOTORGYÁR

Wien, XIX/6, Hsiligsnsládtlerstrasss 83.

Eladó ház. —:
Honvéd-utca 17 ssám, 4 szobából és mellék
helyiségekből álló ház ssabadkérböl eladó 
Bővebb felvilágosítással aro*gál  Iványl 
András.

Tanuló felvétetik
Steiner Sándor 

órás éa ékszerésznél 
--------- LÉVÁN. =

2 nagyobb —--------
= Wertheim szekrény
szabad kézből eladó. Bővebbet

□ lapunk kiadóhivatalában, q

Stubnyafűrdőn
a fürdőpark közvetlen közelében

2 uj villa azonnal bérbeadó.
Előny ben részesül olyan vállalkozó, 
aki a villákat a fürdőidény alatt für
dővendégek részére bebutorozva kezeli. 
A villák esetleg azonnal el is adók. 
Bővebb felvilágosítást ad a tulajdonos ;
dr. Holló József ipolysági ügyvéd

és magos jutalék mai 
lettalkalmazunkvidék'Fiz fizetés

ügynököket, sorsjegyek résaletfisetésre való 
eladásáhos. Havonként elérhető jövede'em 
300— 600 korona. Hecht Bank hás Rész 
vény társaság, Budapest Ferenciek.tere 6.

T71»AA Különleges csemege és bor 
JjImCLU. fajjal kiültetett — jó termés! en 
levő Forgács-f le Biöllö, egészben vsgv 
két ré-zre osztva, egy 4 szobás és egy 2 
érőbb, konyha, éléskamra, zártfolyosó, prés 
bár, jó pince éa kü ön gyümölosös udvarbó 
álló lakással.

CAMPOLIN 
az ezidöszerlnt legjobbnak 
elismert vízhatlan börkenöcs.

M nden bőrnemüre u, m. : cipő 
szíj jak, lószerszámok stb. ki. ünö 
eredménnyel használható.

A böri puhává, simulékonnyá 
és teljesen vízhatlanná tes-i.

Használatban nagyon takarékos, | 
mert egyszeri bekenéssel a börn<mü 
3 hétre is teljesen vízhatlanná lesz. 
Probadoboi: 60 fid. Elsőrangú referenziák : 

beküldése után árjegyzék kívánatra 
bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN —
vizht'lan kenöcsgyár Oroszka.

(Bars n>.)

KERN TESTVÉREK
===== fűszer-, g-yB.rxnm.táiria.— és -vaszistgr'ylKerBBlcecLéBe

Alapittatott 1881. LÉVA. Telefon szám 14-

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

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

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

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

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 

alumínium és valódi nickel főzőedé
nyekből, modern háztartási és kony
hafelszerelési cikkekből.

Takaréktüzhelyek, folyton sgö 

kályhák, fa- és széntartók, kályha 
ellet zők, szesz- és azénvasalók, gyors 
forralók, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, konyhamérlegek stb., legju 
tányosabb árakon.

Brünn-Königsfeldi gépgyár motorosztály a
a Monarohia legelőkelőbb gyára! .. . — Egyedázualtó: ABELES EMIL Budapest, V Véoriűt 14.

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

főzők stb. részére.

Benzin
Nyersolaj 
Szivógáz 
Diesel 
'Looomobil Motor

- - - - - X-eoo lósiőlg. =-
Teljen csépl6g’*zx>.itxLrá3c ée miIsmbtrMdtzŐMk-

Teljes transmiHiótelfpek, iűztepek, aözlazaauk, es eiyéb ífcpeszeti tereniKító. —

Alacsony és magasnyomású

Szivattyúk 
gőz-, tranemissiő-, villany
vagy motorüzemre bármely 
vízellátási é8 ipari czélra. 
Fűrész- és famunkáló gépek 
fűrésztelepek, asztalos mű
helyek teljes berendezése.

KKiifdét, ínjínlil is iMmóiliUiuil ülgtnlntn suMbh
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Egy vizsgázott gépész 
azonnali belépésre kerestetik Monacó 
Mose téglagyárában Bővebbet Meisel 

------ Samu Dobó utcaa 1. —
Tűzifa

teljes vaggon-rakományokban 
kapható 

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető VOLFNER S. czeg- 
nel Budapest, VI., Drava utwa 6.

KALMAR és EHGEL

Uj, minden comforttal ellátott 
úri ház = 

város legszebb utczájában, 
mdöszobával, vízvezetékkel és 
arkettpadlóval, műpalafedéssel

Szintúgy kis új ház a réten 
ill: 3 szoba és mellékhelyiségekből 

— e 1 a. d. ó . _
Felvilágosítással szolgál

OZIBULKA REZSŐ 
inüépitészi iroda Kálnai-út 27. sz. a. mely 
minden szakmába vágó munkával, u. m.: 

rvezőssel, kivitellel és vállalkozással 
legolcsóbb tarifa mellett foglalkozik.

Szlvógázmotor telep. — A jelenkor legolcsóbb Üteme 
rBenz“ nyersolaj motor.

Motor és Gépgyár, Budapestién.

Drezdai Motorgyár részv.-társ. 
Németország egyik legrégibb ée 

legnagyobb motorgyára.

Szállít s?akkörökb«n •litmert legjobb gyártmányú
Benzin-, Nyertolaj-, Gáz-, Petróleum

motorokat és locomobllakat 
va'ammt szivögázmotorokat 

meglepő újdonság! 

EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 
a tényleeea lóerő 

óránklnt etek kb. 1 fillérbe kerül
Vezérképviselet ;

Gellért Ignác és Társa 
Budapest, Tersz-körut 41. Telető*  12-81. 
Leímwibbniuó Jótállás. Kedvező fizetést feltételek

&
te

&
te

M
te

te

&

! rekedtseg, katarut és elnyalkodá,- 
I éörcs- es hörghurut ellen ne
i = ro;jon mást, mmt a finomúü X jg 

;“^MellCaramellet.®- 
i a „Három fenyő“- vei i 

! FflAA dr’ ■ otvo8ok és magáno- jSj OSCO sok,ól származó bizonyít- jJ? 
vány igazolja a bizton 'jfJ 

1 eredményt. Csomagokban 20 es 40 ~ 
i fill. Dobozban 60 fillér. Kapható: tjj 
i Burda Karoly, dr. Flltfner Jenő, 
i Göllner Béla syógysz-.rtnrában Besz- V. 
j tercebanyan, Jeszenszky Ervin Sí 

lyógyszeriarábsn Trsztenan. Weiss
1 Conrad Gusztáv pyót'yezettáraoaD ÍÜ& 
I Gyervan <u Knapp Ignác gyógyszer-
| társban Levan. •> <
.MtiíN 'mtoá’lteta'IteiMI'EVM*  RitaTTrí

DIESEL RENDSZER

Elismert legfőbb gyártmány.
Ajánlja benzin lokomobiloB caepiőkeesleteit, melyük 

bámulatos egyszerit szerkezetűek.

Szőlő-vessző 
szőlő-oltvány 

GíBBEHÜS-Y soatai hegyi bor
1 legjobb minőségben, legolcsóbban eladó.

Gyökeres szölöoltvány, gyökeres szőlő esszö 
sima szölöoltvány, sima azölöveaszö.

A legjobb csemege es borfajokban 
és gyökeres es s ma Ríparia Portals. 

SzíköoltYánytejep Részv.-Társ.
Gyöngyös 77 szám

•Á. T J • g y z • k: i XX g y • xl I

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. K'Jtgég 
vetés és árjegyzék ingyen és bérmentve.

Üzlet megnyitás! Tisztelettel értesítem a ni. t. vevő
közönséget, hogy Léván, a Calvin 
palotában (Kossuth Lajos-tér) a 
mai kor igényeinek megfelelő, modern

női-, úri-, divat és rövidáru üzletet
--- nyitottam, - -- ----

Raktáron fogom tartani a lsgujsbb diviksimékst, sslysm. batiszt, zsphir és dsla- 
ineket. Schroll-féle chiffonokat és rumburgi vsznakat. Női szabókellékeket, divatos ruha- 

i díszeket és csipkéket. Nyakkendő, ing. gallér, kézelő, ernyő és botokat. Harisnya és kez- 
tyűket. Kézellőgombokat és piperecikkeket. . |

Sok évi működésem a fővárosban, valamint a külföldön szerzett tapasztalataim révén abba a kedvező 
helyzetbe jutottam, hogy a m. t. vevőközönség legkényesebb igényeit is kielégíthetem.

A m. t. vevéközöDség szives támogatásáért esedezem és előre is biztosíthatom, hogy a legfigyelmesebb 
kiszolgálásban fogom részesíteni, szolid, jutányos árak mj lett

Kiváló tisztelettel Szilárd József.
' ____________
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Az olajmüvek r. t. Kohn Adolf 
és társa Budapest, V. Báthory-utca 5. 
erőtakarmánycikkeinek szélesebb körök
ben való ismertetése céljából Ipoly 
ság'on vezérképviseletet létesített, 
amelynek vezetője Winter Fülöp ur 
Ipolyságon.

Tisztelettel kéri a cég az érdeklődő 
gazdaközönséget forduljon nevezett úrhoz, 
ki a cég erőtakatHiányainak azaz repce- 
és lenmagpogácsának valamint a 
repce és lenmagpogáosalisztnek mi
kent való felbaszná ására nézve bő
vebb felvilágosítást ad és esetleges kí
sérletezések céljából a szükséges mennyi
séget a t. gazdaközönség rendelkezésére 
is bocsátja.

Fenti cégnek főcélja, hogy azon 
kis gazds, kinek nincs módjában 
erőtakaimányokból teljes kocsira 
kományt vásárolni ezen elárusitási 
helyeken kisebb mennyiséget is 
vásárolhasson.

A jelenlegi kedvezőtlen viszonyok 
következtében, amikor köröm- és száj
betegség folytán a marhaállomány el van 
gyeugi-.ve, feltétlenül szükséges, hogy a 
kisgazda erőtakarmányoknak nagyobb 
mérvben való felhasználása által a marha
állományt gyorsabban és rikeresebben 
talpra állíthassa, miért is raktár létesí
tése elsősorban a kis gazda érdekeit 
szo’gálja.

KACHELMANN és TÁRSAI
sör- és malátagyár

— V1HNYE. =
Távlrststlm: ZRARCURfVF ) Intsrarbis tslsfss •• 

ííryir Yimjyspeswrény (DnltőKuuluJ tünjtpíuiniij 7. a

i

Ajánljuk kitűnő minőségű

aczélsör“H
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 bl. hordókban 
és 0.5 és 0.7 1. pahozkokban.

Léván ée vidékén egyedüli elárusító

WEIL JAKAB
Léva K ártonfy-utoza 9 szám.

J?Artolj-u.R a. megyei ipart
sggg íg®sg-. ss

f

Névjegyek legdíszesebb kivitelben készíttetnek 

Meghívók Nyitrai és Társa r. t. 
Elj6gJZéSÍ kártyák könyvnyomdájában, — L é va n.

A Budapesti Asztalos Ipartestület 
védnöksége alatt álló

BÚTORCSARNOK
és hitelszövetkezet

az Oi'sz. Köz.p. Hitelszövetkezet tagja

12 éve fennáll, felhívja a n. é. bu’otvásárló kö- _ 
zöi ség figyelmét, hogy VIII József körút 28. Q 
sz (Bérkocsi utca sarok;, valamint IV. ke /\ 
rület. ferenciek tere 1. szám Királyi bérpa V 
lota) újonnan átalakított helyiségeiben rendezett Q 

o o o o o o

lakásberendezési kiállítás §
megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az Q 
országban, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivi- 
telü, művészek által tervezett és szakbizotlsg által V 
felülvizsgált bútorokból áll, teljes lakásberende- Q 
zéseket művészeti tervek szerint készítünk. X 

minden darab jótállás mellett adatik el. V

Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 

---- nagy raktára 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. HOFBEBR és SCHBANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

: gOpek és géprészek. —

8
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RÖTH BANK
BUDAPEST

Magyarorszag legttkinteiyesebb, 
legszolidabb es legrégibb

EANKHAZA.
Bankaözpontunk:

VI. Váci körút 45. Bankpalota. 
Interurban telephon 92—25.

Penzti?yekbeii dijtalanul lyuj'ntk bár
kinek alakszerű felvilágosítást.

Levélbeli megkeresésbe*  mindenkor válwez- 
bdlyeg melléklendő.

100 trillió arany foiint készpénzt folyósít altunk Baravármegye területén I 
■■ Folyósittatunk : -

TörleszTéses ifihálníknlfAÍínnkft í6;|bir,ok'"« «»h<í»»kr« io-<w~ig t«j.d« törie..u.r.»•/.»/„ <•/, JVllCBllCOCb JCiZaiUfcMIllbUUUlCl krmzt «a lök.iörlmMesel kavipenrken, tnloglovél ailolynm vewtXég nélkül. 
Jelzal0gkÖIC80l Ókét U-od é» Dl ».l helyi beláblázr.rx 6—16 évre 6’/,. e.rt.eg ö1/,®/. évi kamat mellett. 
Személy és tarcavaltohitel ipatesek zeazox*.
Értékpapírokra, vidéki pénziniézettk és vállalatok részvényeire
M.gy«r Hsuk milderUon ha...,,!., felett l«/e-al. T«aad< megbirá.oka' a bmH.fi.e0 ée kttISoldi áru é. értekiözaddbeu leik 
V? -il'" 'í’l.7' Ív' í’ríl "tolyan okát p,p„I1U drjulanul közöljük.Konvertáilink ; y ■.* •rt" **.  ihai -ne«,....... „em^i «. T*i t<iwi«öBt. Misd.«».muvutvimiuuü bel- es ktnfo di értékpapírt rapi ai folyamon vessünk es eladuuk
'i,k*r ekb.<dt<k.l elfugeduik, kent.tMb u.egáll.podá. ..eriut Pénzügyi ...kb. vágó minden r.álí. ügyletet . legu.gr" 

Bel e. külfudi petzeaoporlokn.l levő e óvyu. ......kolt.té.eiukudl fogva legkuláu.abban bonyolítnak le.

B ° v etb ^lVilégOBitáet a d: BÓTH B AN K Igazgatósága, Budapest

Nyomatott Nyitni és Tájsa r. t. gyomajtóján Léván.

e.rt.eg
legu.gr

