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FÓMüNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

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

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI ÓS TÁRSA T. t.

A népszámlálás tanúsága.
Csak most ismeretesek annyira, 

mennyire a népszámlálás adatai, me
het reánk nézve nemcsak tanulsá
gosuk, de figyelmünket sok tenni 
valóra hivják fel. Sokkal vérmesebb 
reményeket fűztünk hozzá, mint ame
lyeket a statisztika adott. Helyenként, 
különösen a városok gyarapodását 
nieglepö örömmel látjuk, mégis sok 
helyen visszaesést vagy legalább is 
stagnálást kell konstatálnunk. Általá
nosságban elmondhatjuk, bogy a mos
tani népszámlálás, ámbár négy-öt év
tized rendkivü i fejlődését nem fogja 
mutatni, de — azt hisszük, — egy 
erőteljes nemzet fejlődésének képét 
tárja tel. Nem lesz a mostani népszám
lálásnak olyan halalmas nemzeterő
södést feltüntető végső számszerű 
eredménye, mint az előbb megejtett 
négy elődének, hiszen azóta két ne
vezetes nemzeti csapás ereszkedett 
ránk: az amerikai kivándorlás és az 
egyke. Amerikában másfél millió ma
gyar él ; valószínűleg háromszor annyi, 
miut amennyi Árpád apánkkal a mun
kácsi fensikon erre a szép országra 
letekintett; — s bogy az egyke nem
zeti átka mennyi vérveszteséget oko
zott .' azt csak a jó Isten s valameny- 
nyire hozzávetőlegesen a statisztika 
mondaná meg, ha érdemes volna az 
előbbi nemzeterősödésből számszerű kö
vetkeztetéssel arra rámutatni, — ami 
nincs.

Barsvármegyében magában a leg- 
magyarabb községek visszaestek. A 
két Szecse, Váradok, Ágó s velük 
együtt a Garam folyó legáldot‘abb 
vidékén épült községek lakossága csök
kent, pedig ezekből a községekből 
tudtuukkal nyomorúsága miatt még 
senki sem volt kénytelen Amerikába 
útlevelet kérni. Gyalázatos, cudar munka 
»z. amit ez a nép a jóravaló magyar 
í». szaporodásának meggátlására csi
nál. Nagy feladat vár a hatóságokra, 
hogy itt alkalmas módon közbelép
je, ék s a bűnt és visszaélést erélyesen 
n‘-gtorolják.

Sokkal nagyobb és jelentékenyebb 
a szaporodás a felvidéki tót községek
ig i, csakhogy itt a szaporodással 
e, j ütt nő a szegénység s ezért sokan 
vették már a vándorbotot kezükbe, 
hogy Amerika földjén keressenek bol- 
dugulást.

De bár ezen két szomorú pont 
veres betűkkel világit ki a népszám- 

ás rovataiból, mindazáltal a nép- 
'zanilálás még igy is fejlődésre fog 

rámutatni s egyben a politikának 
direktivákat ad, hogyan kelljen birtok
politikai s örökösödési törvényeink 
változtatásával a jellegzetesen ma még 

I csak az ország egy részére helyezkedő 
egjke ellen megküzdeni, Az amerikai 
invázió ellen, — minden jel arra 
mutat, — maga Amerika fog már a 
legközelebbi években erélyes törvé
nyekkel védekezni.

De zeket a dolgokat csak érint
jük. A népszámlálás aktualitása tol
iunk alá két örvendetes jelenség 
megrögzítését nyújtja.

Az egyik : hogy az ország kultú
rája négy évtized alatt óriásit haladt, 
amit a népszámlálás zavartalan s 
preciz eszközlése beszédesen mutat. 
Ma már akkora kulturfokon áll az 

összes néprétegünk, hogy a népszám
lálás nagy nemzetgazdasági és nem- 
z etfejlődési jelentőségét átlátja. S osz
lóban van egy előítélet, mely az 
adóemelés félelmében mindenféle csa
lafintaságokkal, az adatok meghamisi- 
tására s eltitkolásokra törekszik. Adas- 
sék becsület a parasztnépnek, amint 
ezért megilleti.

A másik megjegyzésünk az, hogy 
a népszámlálás preciz lebonyolítását : 
legfőképen a magyar népta itóságnak 
köszönjük. Adassék elismerés a népta
nítói karnak egyrészt, mert átérezve 
ezen munkájának jelentőségét, a lég- ' 
szabatosabban végezte s ezen alapszik 
a statisztikai sommázatoknak valósága ; i 
másrészt, hogy munkásságát átadván 
ez országos jelentőségű célnak, — 
megtisztítja a közigazgatásnak ama 
jellegétől, melyből a kevés értelem 
mégis, — adóemelést származtat. A 
tanitó, mint a szülők helyettese s 
úgyis, mint a szülők gyermekeinek 
oktatója, kivételes bizalmat élvez. 
Merjük hirdetni, hogy általánosságban 

I lelkész és tanitó előtt a valóságot 
elhallgatni, enyhén szólva, sülyesz- 
teni, — nem szokott a nép. Hogy 
tanítók, tanárok végeztek a népszám
lálást, abban a becsületesen végrehaj
tott munkának nagy garanciáit bírjuk. 
Ismételten a nyilván ’-sság előtt elis
meréssel vagyunk ■ irt a munkáért, 

I melyet sajnos, éppen 1 özségi háztartá
sunk szegénységei miatt immár nem 

1 is tudunk akként hou >rálni, mint kel
tenék. Érjék be a erkölcsi elisme
réssel, melyet ime a sajtó nyújt és 
melyet a felsőbbsége bizonnyal nyúj
tani fog.

Nemzeti ünnepünk.

„Nagy apáink és apáink, 
Mig egy század elhaladt, 
Nem tevének annyit, mint mink 
Huszonnégy óra alatt*.

Szép, szent harcok, mély tüzek fallán
golása az eszméért ; kibontott zászó lelkes 
lobogása, megfujt kürtök harsogása a sza
badságért ; a csörömpölő rablánc porbahaji- 
tása, epedö szomjúság a független élet után; 
C odáz, erős, fiata'os lelkesedés, mely miut 
a medréből kicsapó folyó elöntötte a hazát: 
ez volt március idusa. Erő, é'et.

A láng, melyet akkor gyújtottak, ma 
is ég lelkesedésünkben ; a tűr, mely akkor 
egybeforrasztotta a lelkeket, ma is felfor
ralja vérünket. Szavalunk, szónokolunk, 
imádkozunk, esküszünk, hogy rabok tovább 
nem leszünk. Csak aztán ezekben ki ne 
merülne sokak hazafisága 1 Az 1848. már
cius tizenötödiki felemelő jelenetek nyitányát 
képezték annak a zenének, amely dobper
gésből és ágyúbön.bőiésből állott és ami 
diadalmas hartogáBsal, millió ember ujjongá- 
sával ért győzelmes lefejezést. Ami március 
tizenötödiki ünnepségeink születésnapját ké
pezzék tartalmas, uj életnek, amely b< n az 
ipart odás, a munka, a takarékosság, az 
erkölcs, a jellem az értelmi és gazdasági 
fölény biztosítják majd nemzetünk függet
lenségét, hazánk szabadságát.

A polgárság ünnepe.
A természet is emléknapot tartott. 

Olyan esős, szeles, borús, sáros nap volt 
március 15.-én, akárcsak 1848.-ban. Az 
arcok mégis kiderültek, a szivek meguyiltak, 
a lelkek hevü‘tek. Kora reggeltől késő estig 
mozsárdurrogások reszkettették megalevegöt, 
mintha csak a szunnyadó lelkiitmereteket 
ébresztgették volna. A nyilvános épületek 
és sok magáubáz zászlódiszt öltöttek. Külö
nösen hetykén lengett az uj szálloda két 
zaszlaja. Este pedig ablakait világította ki 
a pogársag.

Az ünnepségek a plébánia templomban 
reggtl 8 órakor tartó.t ünnepélyes szentmi
sével vették kezdetüket. A szentmisét, 
amelyen az ifjúságon és híveken kivüi a 
városi hatóság is részit ett, Báthg László 
prépost-plébános celebrálta. Jónás Imre éa 
Kaveggia Kálmán segédleikérzek adatának 
neki. Az éneket férfi kvartettben Tokody 
István kántortanitó vezette. A szentmise 
véges távéi a Hymnus-t énekelte a közönség. 
A kegye.ri ndiek templomában 9 órakor 
volt a szentmise. Ugyanebben az időben a 
ref., az ev. és izr. lelkészek is tartottak hi- 
veizkel együtt istentiszteletet. A templo
mokból az iskolai ünnepélyekre vonult a 
közönség.

Léva város polgárságának a Kosauth- 
téren tartatni szokásos ünnepélye az idő, 
esős volta miatt a városi vigadó színházában 
tartatott meg, bol a hetivásáros alkalommal
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a vidékiek is szép maimban jelentek meg. 
Az ünnepélyt Bandi/ Endre ev. lelkész, a 
rendező bizottság elnöke hazafias szeremtől 
Áthatott beszéddel nyitotta meg, üdvözölvén 
a polgárság minden rendű képviselőit. Le- 
hoczky Tivadar Vili. o. t. .Petőfi Nemzeti 
Dal“-át szavalta el tűzzel és áradó lelkese
déssel. Az ünnepély fénypontja dr. Aőey 
Ferenc tan.-képaö intézeti tanárnak nagy 
tudással és szónoki hévvel elmondott ün
nepi beszéde volt, melyben a tiszta hazafias
sággal egybefort bölcsességgel világosította 
meg a szabadság szent eszméjét és építette 
a hallgató nagy közönség lelkében a haza
fias öntudatot. Az ünnepély hallható részé
nek ékes koszorúja volt az a két gyönyörű 
karének, melyet Vuschek Ernő zenetanár 
vezetése mellett a tanitónövendékek a be
szédek között oly meghatóan énekeltek. 
Bándy Endre berekesztö beszéde után a 
közönség a Himnuszt énekelve oszlott szély- 
lyel, tudomásul vevén elnöknek azon kije
lentését, hogy a temetőbe kivonulandó 
fáklyás-menet és a honvédemlék megkoszo- 
r ázása az idő kellemetlensége miatt elmarad.

A /őyimnázium ünnepélye.
D. e. 10 órakor tartotta a főgimnázium 

ifjúsága a városi szálló nagytermében a 
maga hazafias ünnepségét igen gazdag mű
sorral, melyet a Hunyadi-induló vezetett 
be lelkesítő akkordjaival. — Uránná Buckón 
Béla VI. o. t. szavalta a Xemzeti dalt nemes 
hévvel. Erre következett az Ünnepi beszéd, 
melyet Húbertli Pál Vili. o. t. tartott ; 
röviden méltatta a nap jelentőségét, fejte
gette a szabadság eszméjét, visszatekintett 
a múlt századok szabadság-mozgalmaira s 
különösen a magyar szabadság legfönsége 
Bebb napját emelte ki és méltatta. — Azután 
a fögimnáziumi vegyeskar az 1710-ből való 
.öcsi harmat után . . I kezdetű bujdosó
énekel énekelte, melynek lassú, méltóságos 
akkordjai a nagy termet teljesen betöltöt
ték s a biztos kézzel vezetett kar éneke 
szép összhangba olvadt. — Lehoczky Tiva
dar \ III. o. t. szavalta Farkas Imre Cinka 
Panna c. költeményét érzessél, szívből; L., 
kit már eddigi szerep éseiböl is előnyösen 
ismerünk, nem a nagy hanggal akart impo
nálni, hanem érzését mindig szerencsésen 
egyeztette össze a szavakkal s hangját az 
érzelmek szerint igen ügyesen tudta modu
lálni ; különösen szép előadása volt a csen
des természeti képek leírásában s mesteri 
módon adta elő látnoki jóslását is; a kö
zönség, mely szinte vele érzett és vele 
hevült, hatalmas tapsviharral jutalmazta őt 
a finom élvezetért. — Utána ismét Huberth 
következett, ki Lisztnek XII. Rhpsodiáját 
adta elő zongorán a könnyed és biztos 
játékával csak még emelte az ájtatos han
gulatba merült közönséget. — 8 hogy a 
műsor valahogy a 48-hoz ne közeledjék, 
Kurucz dalokat adott elő négy fiatal legény ke 
és pedig, Korsók János VIÍ. o. t. tárogatón, 
zongorán és hegedűvel pedig Riedl István 
VIII. o., fenyvesi Imre VII. o., duma Zol
tán és Adller Uugó VI. o. tanulók. A he
gedűsök kissé még félénkek a deszkán, de 
azért eleg biztosan követték játékukkal a 
tárogatót, melynek érces, erős hangja domi
nált a többiek felett s a kesergő, panaszos 
dallamokat szívesen hallgatták mindnyájan 
s szinte a mi lelkünk is beleolvadt a dalok 
néma keservébe és éreztük, bogy a „Ne 
sírj, ne sírj K. L.“ mindig uj marad és 
mindig összetalálkozik a magyar lélekke1, 
ahol mindenki azért van jelen, hogy a sza
badságot a a nemzet legkedvesebb és leg- 
ssebb iizcepét ünnepelje. — A nagy feje

delmet, a mi másik bálványunkat, dl. Rá- 
kócty Ferencet, mint siabadsághüst és mint 
embert méltatta ezután Rissovszky Kálmán 
fögimn, tanár szeretettel megirt tanú Hiá
nyában. Párhuzamot vont a két jelenség 
között, mikor az egyes ember gyászol s 
mikor a nemzet ünnepel; rámutatott azon 
korszak jelentőségére éa elénk tárta azokat 
a fájó érzéseket, melyek azon időkbe szálló 
emlékeink nyomán lelkűnkben támadnak ; 
jellemezte Rákóczi hatását, helyét és jelen
tőségét a nemzeti szabadság-mozgalmak 
sorában; összehasonlította öt a honalapító 
nagyokkal és a nemzeti történelem későbbi 
nagyjaival ; vizsgálta a szabadságharcok 
valamennyijét és elénk állította azt a kor
szakot, midőn az abszolutizmus féktelensé
geit ülte ; rámutatott az orsfág sanyargatá
sára s a nemzet szenvedéseire és arra, 
hogy Rákóczi szinte predestinálva volt a 
nemzet felszabadítására: egész egyénisége 
személye, családi hagyományai mind-mind 
airavalóvá tették öt, érezte, bogy köteles
sége a hasa jogainak és törvényeinek vé
delme és a nyomorgó nemzet segitése; 
jellemezte még mint hívőt, röviden végig 
vezetett R. rodostói életén, ahol n.érsék.etes, 
egyszerű, szerény és előzékeny életet élt s 
mint eszes és szepmüveltségü férfiú vonult 
el előttünk az e.őadáB folyamán nagy lei 
kének teljes fenuségében. — Moszkowszki 
Fackeltanzát adták még elő zongorán Hu
berth Pál és Martinovich Ernő főgimn, tanu
lók ; — végezetül pedig a fögimn. vegyes
kar énekelt néhány Gúnydalt a német 

divatra s azzal a kibékítő érzéssel oszlott 
Bzét az ünneplő közönség, mely halvány éa 
gyenge elcgtételkep, úgyszólván egyedüli 
ostor a kezében, mikor a zsarnokság korá
nak hiénáira gondolva ünnepli a nagy em
bereket és a nagy időket.

Az áll. tanítóképző ünnepsége.
Az állami tanitóképsö intézet ifjúságá

nak ünnepe március 15.-én d. e. 9 órakor 
kezdődött. A gondosan összeállított műsor 
szamai a vezető és szereplők magas értel
miségéről és ízléséről tettek bizonyságot. 
Nagyon megérdemelte volna az intézet a 
nagyobb szarná hallgató közönséget, mely 
úgyszólván búcsúzni ment oda, a 40 é"en 
át tartott dicső ünnepélyek nemsokára be
záruló színhelyére. Pusehek Ernő zenetanár 
jól fegyelmezett énekkara gyönyörűséges 
dalokat hallatott. Frics József „Nemzeti 
dalu-a Vaczy Károly és Mács Gyula együttes 
melodrámája, Pass János „Koldúsa", valamint 
Mács Gyula .Magyar abránd“-ja nagyon 
szepek éa hatásosak voltak. Tartalmas, 
költői szártyaláeu felolvasást tartott márc. 
15,-ikenek jelentőségéről Csuvtra József 
IV. éves növendék. Végül a közönség elé
nekelte a Himnuszt. Léva város közön
sége a honszabadság nyiladozó ibolyá
iból egy-két szálat szakíthatott s haza 
vihetett.

A polgári leányiskola ünnepélye.
Az irgalmas nővérek által vezetett pol

gári leányiskola növendékei mint rendesen, 
úgy most is szépen megünnepeltek a sza
badság hajnalhasadását. A március 14.-én 
>/a4 órakor kezdődő üDnepely műsora a leg
nemesebb érzésekkel i öltötte el a hallgató
ság szivét. Mind a zongorajátékok, mind a 
szavalatok, mind pedig a legmagyarabb 
hangszer triói tettek bizonyságot, hogy a 
rózssarcú leányok lelkében a hasasterelet 
bimbói még basadóban vannak b ki is nyíl
nák egykoron, ha a mai kor sivársága meg 
nem hervasztja azokat. Aa énekkar veaetéae 

és érvényesülése méltó dicséretet érdeme.. 
Báthy László igazgztó berekesztö beszedő 
pedig most is olyan szinarany, igazságokká 
teljes volt ; mint máskor ; szívesen vitt hasa 
belőle az ember, hogy általa valódi ottho 
nában is ünnepélyes hangulatot s honfiú 
keserűségei között enyhítő vigasztalt 
érezzen.

A bankett.
A fényes ünnepségek sorozatát este 

órakor társas-vacsora fejezte be. A ros 
idő miatt sokan elmaradtak, mégis meg! 
lentek négy híján százan a színház-terembe . 
A hangulat nyomott volt. Az a bizony. 
„sírva vigad a magyar*  fogalom verődő: 
össze az arcokról. Az ízlésesen elkészítet, 
vacsora közben elhangzott felköszöntó 
közül megemlítünk egypárat. Bódogh Lajos 
polgármester találó hasonlatokban gazdag 
beszéde volt az első. Hogy szabad és gazdag 
legyen hrzánk, arra ürítette poharát. Xovotny 
Ernő dr. a lelkesedés fiatalos bevevel azt 
az eljötendőt éltette, aki szabaddá teszi a 
magyart, lóth István a negyvennyolcas hon
védek érdemeit méltatta és a még élő 
agghonvédek*)  egészségére emelte poharat. 
Bándy Endre az ünnepi programúi szereplőit, 
’Fokody István pedig Bándy Endrét, mmt a 
rendező bizottság buzgó elnökét, a hazafias 
érzelem fáradbatlan élesztgetöjét eltette. 
Közben-közben Tóth István énekelt bús 
magyar-nótákat erős, áth.fó s mégis kellemes 
hangján. A cigány is a hangú áthoz stim
melte hegedűjét.

*. A mieiüZ közül, sajnos, már egyik ásni Tett 
részt a vacsorán.

Különfélék.
— A közegészségügyi bízottéig 

e hó 14.-én dr. Frommtr Ignác elnöklete 
alatt ülést tartott, melyen tudomásul vevén 
az alispáni hivatalnak a koleraveszéJy eset
leges kitörése ellen teendő intézkedések 
végrehajtására vonatkozó leiratát, — dr. 
Medveczky Károly varoBÍ tiszti orvos és Rácé 
János városi tanácsnok jelentései alapjan 
azon felterjesztést intézi az alispáni hivatal
hoz, hogy városunkban az átirat érteimében 
teljesítendő intézkedések már megtéte'.tek, 
amennyiben az ideiglenes jarványkórház tel
jesen felszerelve készen áll. Az állandó jár- 
váuykórbáz építésére nezve a bizottság azon 
javaslatot teszi a városi tanácsnak, bogy az 
a már élőbbről kijelölt helyen, a Kohári-utca 
végén, a munkéshazak felépítésével egyide
jűleg iétesi.tessék. A közkutakat illetőleg a 
bizottság tudomásul vette, bogy a varos 
területeu levő köskutak közül már 1» szi
vattyúra van alkalmazva a a még hatrak. i 
két nyitott kút is e napokban szivattyúsig 
lesz átalakítva. A bizottság annak idején a 
városház és a r. katb. elemi fiúiskola kut- 
jából, mert azoknak tartalmát gyanusakn .it 
találta, — vegyelemzés céljából vizet ki' 
dött az orss. vegykísérleti állomásra, auy 
a megejtett vegyelemzés alapján azon v- - 
menyet nyilvánítja, hogy a két kútnak vize 
nem tartalmaz ugyn ártalmas anyagokat, 
de ívásra mégsem ajánlható. Ez okból a 
bizottság arra kéri a városi tanácsot, hogy 
a városház kútjának vizét csupán a főzésre 
engedje használni ; a r. kaih. elemi fiúisk '• 
udvarán levő kutat pedig, amelynek e 
még a városházi kutenál is rosszabbnak ’tt 
minöaitve, — töméssé be és helyette » 
templomtéren levő kertben próbaképpen egy 
Norihon-kutat készíttessen s ba es jónak és 
célszerűnek bizonyul, a város több pontján 
is állíthasson fel ilyen kutakat. — A bizott
ság a köztisztaság ellenőrzése szempontjából 
elhatározta, hogy a kebeléből alakított siű- 
kebbköiü biiottságai által a város utcáit és 
hazait ezentúl évnegyedenkint megvizsgál
tatja ; a legközelebbi szemlét már a jövő 
hó elején teljesítik.
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— Gyászhir. Sárosfai Bittó Béni, 
48-as honvedhadnagy, volt orsz. képviselő, 
aint őszinte részvéttel értesülünk, — e hó 
12.-én, 81 éves korában Pozsonyban elhunyt. 
A bodogult, akiben Bittó Gyula örnsgy, 
honvédségünk térparancsnoka, unokabátyját 
gyászolja, testvéröccse volt Bittó István 
egykori miniszterelnöknek. A nagy és dicső 
idők tanújának, • Bzabadságbarc vitéz baj
nokának halála messze vidéken nagy rész
vétet keltett. Temetése e hó 14-én ment 
végbe é< holttestét a tárosfa sirbo'ibsn 
helyeztek örök nyugalomra. — Béke porain, 
áldott legyen ttn éke 1

— A Kath.. Körben ma egy hete 
volt as első jól sikerült ismeretterjesztő 
előadás, amelyen az érdeklődő közönség 
zsúfolásig megtöltötte a kör termét ér élve
zettel nézte végig a vetített kepékben be
mutatott festőművészet remekeit. Az előadást 
egy gyönyörű dallamú énekszám (Ave Mária) 
követte, melyet zongorakisérettel Partos 
Mariskának kellemes szoprán hangja a leg
szebb érvényre emelt. — Ma este 6 órakor 
ve'ített képekkel A francia forradalom 1. 
lesz bemutatva, ezenkívül Handcl Mariska 
népda'okat fog játszani cimbalmon és Tóth 
Jolán Várady Antalnak „A szivárvány" 
eimü költeményét fogja elszavalni.

— Negyvenéves Jubileum. A köz
ponti statisztikai hivatal a jövő hónapban 
jubilálni fog. Ugyanis negyven éve, hogy 
önál'óvá lett ez a hivatal, amelynek meg
teremtője Szetnere Bertalan, első alkotmányos 
minisztériumunk be ügymmisztere volt, aki 
külön statisztikai osztályt szervezett minisz
tériumában, hogy >z ország közállapotáról, 
változó közérdekű viezonyurói adatokat 
gyűjtsön. Azelőtt is foglalkoztak ugyan 
basánkban statisztikával, de Szlávy József 
miniszter jóakarata folytán csak 1871. ápr. 
18. án kelt királyi leirat alapján lett a sta
tisztikai hivatal önállóvá. Ettől számítódik 
igazában a hivatalos magyar statisztika.

— Ünnepély a főgimnáziumban. 
A főgimnáziumban 1908/9. tanév folyamán 
megalakult Mária kongregáció f. hó 25.-én, 
)ötö siombaton, tagok felvételével kapcsola
tosan ünnepélyt rendez. Reggel 9 órakor 
szentmise lesz a kegyesrendiek templomá
ban, amely alatt megtörténik a tagok fel
vétele. Mise végeztével a fögimn. díszter
mében enek, szavalat és zeneszámokból 
összeállított szép és nyilvános ünnepély 
következik, melyre a kongregáció vezetősége 
ezúton hívja meg az érdeklődő közönségét.

— Kitüntetett tanár. A lévai áll. 
tanítóképző int. tanarat, Kriek Jenöt az 
Orsz. Közoktatási Tanács azzal tüntette ki, 
hogy behívta legutóbbi ülésére, ahol a jeles 
tanár a tanács fe.hívására a tanítóképző 
intézeti slöjdoktatás tantervének revíziójára 
vonatkozólag adta elő javaslatait, melyeket 
a tanács teljesen a magáévá ’eit.

— Ismeretterjesztő előadások. Ma 
egy bele Oeiuian az iparos-o.Vatóaörben dr. 
Aóvy Ferenc tanitókepző-intezeti tanár : A 
iurtadalmi alakulóiról, — Táp János fögimn. 
tanár : A megöregedésről, a sereskedő-ifjak 
egyesüietenen pedig Futár Zoltán tanitó- 
kepzö-intezeti tanár : A kereskedő felada
tairól tartottak előadást. — A tanároknak 
igen erdekea és szakszóid értekezéseit 
‘szinte elismerés mellett mind a két egye
sületben nagy elvezettel hallgatta a szép 
fiamban jelenvolt közönség.

— A kormány és a kisgazdák. A 
főidmiveiesüsyi miniszter intézkedett, hogy 

--> idén 150 ezer gazdasági ismereteket 
terjesztő könyvet ingyen osszanak szét a 

isgazdak között. Aki egyszeiü levélben a 
■ o.amiveléiügyi minisztérium könyvtarához 
íordui, ingyen kapja meg a könyvet.

— Szociális este. A Kath. Legény- 
- jyesületnek március 12.-en tartott esieje 

ant is élénk volt az érdeklődés s a közön- 
g élvezettel hallgatta végig a mü,or min

őén pontját, Rassovszky Kálmán fögimn. 
*> ár szónoklatában őseink vallásos buzgó- 

srgát s nagy honazeretetet dicsőítve, kimu
tatta, hogy hazunk akkor volt hatalmas és 
noidog, amikor nepe vallásos volt. — Az 
öreg honvédet Csuvara László a a kis fiút 
' o/tek Jani oyan ügyesen személyesítettek, 
,J87 játékukkal melyen meghatották a lö- 

löuaegat. — Lelkes felolvasást tartott as

1848.-as időkről Farkas József tauitónöven- 
dék. Élénken és hévvel szavalta el Bella 
János Csucsor Gergelynek Riadóját. Végül 
Medveczky Ilonka három kurucnótát énekelt, 
amelyekben kellemes hangjával gyönyörköd 
tette a hallgatóságot. — A mai est műsora
I. Jaross Ferenc előadása : Az iparospálya
megbecsüléséről. — 2. Szent Józsefhez, Bán 
Aladártól. Szavalja ; Bucsek Berta. — 3. 
zl világításról. Ismeretterjesztő előadás. 
Tartja ; Fertetics István, fögimn. tanár. _
buvolaszóló. Játssza : Csuvara József tani- 
tónövendek.

— A klstapolcsányi plébániára 
József főherceg Klacsánszky Józsefet pre
zentálta, aki nem aranyosmaróti káplán, ha
nem eözdöghi plébános.

— A lévai izr, Szent-Ügylet 
(Chevrra Kadiechs), e hó 7.-en tartotta meg 
évi rendes közgyűlését, amely alkalommal 
szép ünneplésben részesítette Steiner Henrik 
elnököt és Weisz Simon aleinököt, akik 
már 25 év óta lankadatlan buzgalommal 
vezetik az ügyeit. A tiszteletükre rendezett 
társsBebéden pedig Liebernuinn Jakab főrabbi 
es dr. Szilárd Samu hitközségi síeltük mél
tatták az egylet körében szerzett kiváló 
érdemeiket. A jubilánsoka. melyen megha
totta az egylet ezen figyelme es kösaönetük 
nyilvánítása mellett jövőre is készséggel 
felajánlották müköoésüket az egylet javára,

— Elfüstölt milliók. Az ábam 1910. 
évben dohányból és szivarnál összesen 131 
millió 745 ozer koronát vett be. mig as 
előző evben 123 millió volt a bevétele. Így 
tehát csaknem 9 millió korona volt a bevé
teli többlet, mint az előző 1909.-ik esz
tendőben.

— Mérlegismertető tanfolyam. A 
kassai m. kir. állami felső ipariskolánál f. 
hó 27.-én mérlegismertetö tanfo.yam nyílik 
meg lakatosmeelerek részére. Jelentkezni 
lehet folyó hó 20.-ig. Közelebbi felvilágosí
tás a besztercebányai kereakedelmi és ipar
kamaránál és az ipartestületeknél nyerhető.

— A lévai ifjúsági egyesület a 
szokott március 15.-iki ünnepségét, folyó 
hó 19.-én d. u. 4 óriaor tartja meg, a 
tanítóképző nagytermében, amelyre a nagy 
é. közönségét esú on meghívja a rendezőség.

— Eljegyzés. Ifj. Peuer Béla a Fé
legyházai Népbank r. t. elnökvezengazga- 
tója ma tartja eljegyzését, Reitmann Ignác 
szeszkeieskereskedö leányával, Piroskával.

— Az ésiakmagyarországl szin- 
házkerület pályázatára eddig Jeszenszky 
Dezső samesz, a Szabados-fele színtársulat 
titkára, Desi Károly debreceni színész és 
Mai ily Karoly dr., a pozsonyi színház főren
dezője jelentkeztek. A palyazat fölött ápr. 
első napjaiban döntenek IgiO városában. —
J. éoa színien ezen keiüleme van beosztva.

— Veszedelmes játék a fegyver. 
E hó 9.-en a külső vásártérén — mint 
enetü.üuk — majdnom végzetes szeren- 
csetlenseg történt. Ugyanis az ott laptazó 
fiuk között Vida Jslos nevű fögimn. V. 
őszi, tanu.ó tioberi-puskával jeleni meg s 
nem tudván, hogy a fegyver meg van 
töltve, 25—30 lépes távolságból celbavette 
a szaladó fiukat ; a u.ndársöretlel megtöl
tött fegyver elsült s az apró sőrétek — 
anélkül, hogy komolyabb bajt okoztak volna 
__ Paull Ferenc 111. oszt, tanuló bal arcába 
a bőr ala hatoltak. — Ezen eset is aat 
bizonyítja, hogy a tégy ver nemcsak kis gyer
meknek, de még egy könyelmü ötödikes 
gimnazistának a aezene sem való.

__ A csavargó vége Zselizen, már
cius hó 13.-an, a zsebei uradalmi cselédek 
a Dombi-major szérűjén egy kazalhoz tá
masztott létrán, amikor szalmáért mentek, 
egy embert talállak felakasztva. A nyomban 
megejtett vizsgalat kiderítette, hogy az 
illető Kotrusz Bandor 58 éves zsemlén ille
tőségi! csavargó, aki éjszakait ezaimakazal- 
ban löl,ölte, nappal pedig a környékén ba
rangolt. M‘g vegre megunván a kóborlást — 
feiaaasaioiia magat. ....

_  Palyazat ös> tton díjra keleti ke- 
reökedüiuii Müadeniiüv végién tiatai keres
kedők reaaere. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter úr az Erzsébet királyné ösztöndíj 
alap 1911. évben kiosztandó kamataiból " 
(bei) egyenkint 2ÖÜÜ korona e. egy 2000 
(kettőezer) korona értékű ösztöndíjat szán. 

dékozik adományozni, melyekre ezennel 
nyilvános pályázatot hirdet. A feltételeket 
a következőkben állapította meg : Az ösz
töndíjak bármelyikének elnyerése iránt oly 
magyar honosságú fiatalabb kereskedők fo
lyamodhatnak, kik keleti kereskedelmi aka
démiai tanulmányaiknak legalább jó ered
ménnyel történt elvégzése után legalább 
három évig gyakorlati kereskedelmi téren 
működtek b e mellett igazolják, hogy a 
tanumányozandó terület iiyelvviszonyaiban 
járatossá. Közelebbi felvilágosítás a keres
kedelmi testületeknél és a besztercebányai 
kereskedelmi és iparkamaránál nyerhető.

— Hogyan teleltek a szőlők ? 
Sokan nálunk is azt a riasztó bírt terjesz
tettek, bogy a szőlők nagyon rosszul telel
tek s a vessző legnagyobb része elpusztult. 
A dolog azonban nem igy áll. Igaz, hogy 
neuiely szőlőben a vesszők elromlottak, de 
ez a jelenség csak igen szórványos. A leg
nagyobb részben a szőlő jól telelt és a 
vesszők is kifogástalanok.

— Állatias cigányfiú. Kémet János, 
Hego, 16 eves ciganyliú, aki Lakatos An
talnak is nevezi magát, e hó 7.-én Schwarcz 
Kálmán garamdamásdi korcsmarosnak 8 eves 
Bianka nevű leánykáját a község határában 
levő vályogvetö gödörbe csalta, ahol ellene 
erkölcstelen merényletet akart elkövetni. A 
cigányt a csendörseg elfogta és átadta a bí
róságnak, ahol méltó büntetés vár reá.

— A besztercebányai felső keresk. 
iskola igazgatósága ez utón is telken ösz- 
Bzes végzett növendékeit, hogy jelenlegi 
állásukat vele közölni szíveskedjenek.

— A Lévai Keresztény Munkás
egyesület e hó ő.-én tartotta évi lendes 
közgyűlését, amelyen az elnököt, választ
mányi tagokat CB szamvizsgaió-bizottságot 
választotta meg. 12.-én az uj választmány 
saját kebeléből megalakította a tisztikart. 
A választások eredménye : Jónás Imre elnök, 
Vojtek József aleinök, Bódék János főtitkár, 
Bálindh Sándor titkár, Bélik Lajos és Svarba 
Imre pénztárosok, Bokupil Nándor gondnok. 
A választmány tagjai ; Stukovszky Ferenc, 
Zsiák Endre, Uhrik József, Tárnyik Lajos, 
Kusner Szantszló, Rakovszky István, Békay 
László, Okál Józsei, Pankó József, huszár 
János, itj. Szabó Dávid, Kratyina Péter, 
Gyurcsek Józsei, Brapák Rafael, — Sógor 

János, Missovics János, Schmid Mátyás, 
Jakubovics Béla, Petrás János. A szamvizs- 
ga ó-bizotteag tagjai : Boldis Józsei, Akács 
Józset, Reit József, Horváth Gáspár és 
Bándzi János.

— öngyilkosság. leothirinyer Matild 
a Fertikó-teie kávéházban 3 hét óta alkal
mi zásban állott felnőné f. hó 12.-én 9 drb. 
sublimát-paatillát vízben feloldván, abból 
egy bizonyos mennyiséget megivott. A be
vett méreg o'y roncsolást okozott belsejé
ben, hogy 2 napi kínlódás után a helybeli 
kórházban meghalt. Há'raiiagyott leveleiből 
kétségét kitárólag megállapíthatott, hogy az 
öngyilkosságot reménytelen szere.mi bána
tában követte el,

— Báron’fi kolera. A gazdálkodással 
foglalkozó lépet újabb nagy csapás sújtja; 
a baiomti-koiera, amely már Léván és vi
dékén is erŐBcn puszt.t. A szárnyasok rövid 
rosszullét után elhullanak; a tyúkok, ludak, 
kacsák a tojásokon ülve vesznek el. A ko
lera a baromfiakról átment más madarakra 
is. Az erdőkben, ahol a varjaknak éjjeli 
szállásuk van, reggeleukiot 15—20 hullát 
lehet látni, sőt az éneklömadarak is meg
kaptak ezt a betegséget s mindente.é lát
hatók hulláik. A szegény népre óriási ez a 
csapás, amely a húsárak emelkedésében a 
fogyasztó közönséggel is éreztetni fogja 
hatását. Az állategészségügyi hatóság a 
fertőzött helyeknek zár a.á helyezése és a 
baj tovahurcolásának megakadalyozása ér
dekében — mint értesülünk — erélyes in
tézkedéseket vett iolyamatba.

— Keselés. Folyó bó 12.-én az esti 
órákban üríts János lévai lakos, téglagyári 
munkás a Scb.eainger-féle korcsmából az 
utcára ment, miközben Gyurcsek István és 
több társa megtámadták éa ojtó-késsel bal
lapockája alatt megasurták, 8éiölesével a 
helybeli kórházba szállitatoit, a tettesek 
ellen pedig a bűnvádi eljárást a rendőrség 
megindította.
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▲ klgjenől főhercegi vadtenyésztő 
telep. Kisjenőröl Írják * lapoknak, hogy a 
föberoegi uradalom 15000 méter .Delta 
drótfonatot rendelt, mellyel megvédi a híres 
főherceg! vadtenyésztő telepet. Ezt a „Delta" 
fonatot egy kiváló, régen elismert hasai 
cég, Kollerich Pál éa fiai gyártják a szállí
tották. „Delta" egyetlen szegéllyel ellátott, 
bekerítéshez alkalmas anyag, mely kifeszi- 
tés után teljesen sima, erős, alakját nem 
változtatja, Azért a legkeresettebb sodrony
fonat. Különösen alkalmas esölö, gyümölcs 
és konyhakertek, gazdasági ndvarok beke
rítésére, legbiztosabb védelem vadkárok 
ellen. Két minőségben és 6—6 féle huzal
vastagságban kapható különféle szélességek
ben. Kiméritö ismertetéssel és mintákkal, 
árjegyzékkel készségesen szolgál : Kollerich 
Pál és társai első magyar sodronyszövet, 
fonat éa szitaárugyára, Budapesten IV. 
Ferenc József rakpart. 21.

Irodalom és művészet.
A Magyar Figyelő március lö.-iki 

száma a rendesnél is gazdagabb éa elő
kelőbb tartalommal jelenik meg. Fehérvár 
nagy tudományu püspöke, Probászka Ottó 
kér „Az én filozófiám" címen rendszerét 
adja azon eszméknek éa irányoknak, ame
lyek aa ö bölcaeleti felfogását leghívebben 
fejezik ki. E ragyogó tollal megirt értekezés 
hihetőleg a legszélesebb körökben fog fel
tűnést kelteni. Ssterényi József ny. állam
titkár hoszabb cikkben foglalkozik azon 
tervvel, amelyben Budapeaten 1917.-ben 
Világkiállitáat óhajtanak rendezni éa kér- 
leihetlen logikával, az érvek gazdag bősé
gével cáfolja meg e terv kedvező kilátásait. 
Ezenkívül még több érdekes cikk és köz
lemény egészíti ki a tartalmas és gazdag 
számot, amely a „Magyar Figyelő" nagy 
fejlődésének egy újabb stádiumát jelenti. 
A „Magyar Figyelő" előfizetési ára negyed
évre 6 korona. Kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy-ut 10. sz.

Msgyar Felvidék címen Clair Vilmos, a 
F. M. K. E. titkára, mint felelős szerkesztő, 
Nyitrán politikai és társadalmi újságot indí
tott meg. A kiváló gonddal és szakértelem
mel szerkesztett lapnak eddig megjeent 
három száma biztos jövőt Ígér a Magyar 
Felvidéknek, amely arra van hivatva, hogy 
hazánk felvidékén a magyarság érdekét 
szolgálja és a uyelvhatáron gátat vessen 
a pánszlávizmus terjedésének s megtörje 
annak erejét. — A kitüuően szerkesztett, 
hazafias szellemű lapot, mely hetenkint 
egyszer jelenik meg, melegen ajánljuk ol
vasóink figyelmébe. — Előfizetési ára: 
Egész évre 10,— félévre 5 korona ; ne
gyedévre 2 K. 50 fillér.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet és nyugtázás.

A közelmúltban a következő kegyes 
adományokat kaptuk a „Stefánia árvabáz" 
céljaira : A Lévai Takarék- és Hitelintézet
től 100 kor., a Barsmegyei Népbanktól 50 
kor., a Lévai Kereskedelmi Banktól 25 kor., 
Dudich Klotiid urleánytól (Csata) a részére 
biróilag megállapított fanudijért 3 kor., 
Miklóssy Feretc lévai lakostól egy peres 
ügyből kifolyólag 2 tor. készpénzt ; — 
Rudnay Béla úrtól (Alsóssember) két zsák 
lisztet ; Göpfert János újbányái üveggyáros 
urtói pedig 60 drb. poharat,

Léva, 1911. március 9.
buti Leldenfrost Tódonié s. k. fingó Sámuel s. L 

tb. elnök. uöegyleti titkár
a Ferenc*Jóssef  rend lovagja.

Köszönetnyilvánitás-
A Lévai Takarékpénztár r. t. 50 zoi. 

és a Barsmegye. Népbank r. t. 20 koronát 
adományoztak a lévai izr, betegsegélyző 
éa temetkezési egyletnek.

őszinte kössönetünk kifejezése mellett 
nyugtatjuk esen adomány vételét.

Láva, 1911. március hó 16.-án.
Rosonbaum Adolf Knapp Dávid

sgylati titkár. sgylati elnök.

Nyilvános köszönet
A lévai izr. nőegylet leghálásabb kö

szönetét nyilvánítja az alant felsorolt n»gy- 
lelkű adományokért, a Takarékpénztártó 
kapott 50, a Takarék és Hitelintézettől 
kapott 30, a Kereskedelmi Banktól kapott 
25, a Népbanktól kapott 50 koronáéit.

Az izr. nöegylet nevében:
Fenyvesi Károly Weisz Mórné

titkár. elüSk-

Köszönetnyilvánítás.

A Lévai Takarékpénztár r. t. tek. 
igazgatósága 100 koronát, a Lévai Takarék- 
és Hitelintézet tok. igazgatósága 30 koronát 
juttatott a lévai ág. hitv. ev. egyházközség
nek. Áldozatkészségekért ez utón is köszö- 
nétet mond az egyház nevében:

Léva, 1911. március hó 7.-én.
Kovátsik Samu

pénztáros.

Köszönetnyilvánítás.

Barsmegye területén (Léván) Jétesiiendö 
tüdőbeteg gondozó intézet javára újólag 
adakoztak : Lévai Takarékpénztár 200 kor., 
Barsmegyei Népbank 50 kor., Lévai Taka
rék- éa Hitelintézet 25 kor., Lévai Keres
kedelmi Bank 25 kor. Ezen adományokkal 
és időközben felmerült kamatokkal együtt 
a felállítandó dispensatoriumra egybegyült 
összeg immár kiteez 1375 kor. 37 fillért.

Azonkívül adakoztak a József kir. 
herczeg szanatórium egyesületnek: Lévai 
Takarék- és Hitelintézet 25 kor., Lévai 
Kereskedelmi Bank 25 kor. Fogadják a 
nemes adakozók a siegénysorsu tüdőbetegek 
nevében is hálás köszönetünket.

Léva, 1911. március hó 9.-én.
József kir. herceg szanatórium egyesü 

let lévai bizottsága:
Árvay József dr. Frommtr Ignác 

pénztáros. ügyvezető eluök.

Nyilvános köszönet

A lévai r. katb. fögimnáziumi Sági tő
egyesületnek az Ipolysági Takarékpénztár 
20, a Lévai Takarékpénztár 100, a Lévai 
Takarék- és Hitelintézet 50, a Barsmegyei 
Néobank 50, a főgimnáziumi zenekar javara 
Nyitray Ferenc ur 20 a Barsmegyei Nép
bank 25 koronát adományozott, amely 
kegyes adományokért hálás köszönetét mond

a gimnázium igazgatósága.

Nyivános köszönet.

őfensége József kir. főherceg, mint 
minden évbeli, úgy a f. évben is 100 koro
nát kegyeskedett a Léván épitendö Tanítók 
Háza javára iegkegyeimesebben adomá- 
nyoani.

Fogadja Őfensége nemeslelkü adomá
nyáért a Barsmegyei Alt. T.nitó-Egyesület 
leghálásabb köszönetét.

Deák Adolf, Végh István,
* barom, ált. tauitóegye- a barom, ált. tanítóegye

sület föpénatároM. sülét elnöke.

Köszönetnyilvánitás.

A Lévai Katb. Kör tea-estélyén, me yet 
febr. hó 27.-en tartott, felülfizettek ; Kaio- 
csay Gyula 2'60 K.-t, Jónás Imre, Kaveg
gia Ka mán 1'40—1'40 K.-t, Hegedűs Béla, 
Nyitray Nándor 1'20—1'20 K-t, Horatsik 
János, Gömöri József, Balogh János, Uhrik 
Jóssef 1—1 K.-t, Valasik Jóssef, Rubleczky, 
Éder Kálmán, Medvegy Lajos, Prmzik Jó
zsef, Drelicska, Agardy Sándor, Csernák 
Isidor, Jakab Lajos, Ferencsy János, N. N., 
Borcsányi Béla, Grainer Zsigmond 80—80 
tiil.-t, Nyuli József, Iványi ndraa 60—60 
fill.-t, Fodor Adolf, Esősy Izidor, Frankó, 
Kiéin Gésa, Óbert Tivadar, Szabó József, 
Dokupil Lajos, Tokody István, N, N , N. N. 
49—40 tnl.-t, N. N., ifj. Agardy, N. N.j 
Csingei 20—20 fill.-t. A szive, felülírnotok 

I fogadják az egyesület köszönetét-

Nyilvános számadás.
A febr. hó 25.-én aa áll. tanítóképző 

intézet által rendezett hangverseny száma
dási mérlege a következő :

összes bevétel volt . , 706'50 K.
„ kiadás „ . . 485 06 K.

maradvány , . 22144 K.
A hangversenyen felülfiaettek: Varga 

Károly (Ssinn ), 10 K., Tóth Sándor, Fér 
tikó József, Dr- Lakner Zoltán, 7'50—7'50
K., Borcsányi és Csornák 4 K., Shculpe 
Alfonzné, Szabó József, Knap Ignác, Jónás 
Imre, Dr. Veinberger Adolf, Boros Gyula, 
Sarheevi János 3—3 K., Medveczky Sándor, 
Dr. Weisz Lipót, Svarba Jóssef, Engel 
József, Gúth M k óe, Fertetics István, Sinko- 
vics Ferencr, Levalich Gusztáv, Medvegy 
Lajos 2.50— 2.50 K., Pelcer István, özv. 
Scbmidberger Jánosné, Dr. Kirsék János, 
Faragó Gyu'a, Kuliffay Kálmán, Laufer 
Béla, Sebők János, ifj. Kriek Jenő, Szauer 
Izidor 2—2 K., Kalapos József, Weinréb 
Márk, Kaveggia Kálmán, Raeóvszky Kálmán, 
1.50—1.50 K., Dávid István, Groman I, 
Frankó F. Scbwitser Gyula, Roth Ferenc, 
Meiferber Mór. Hnbik Ferencz, Dr. Csépány 
Elemér, özv. Záborszky Gyu'áné, Varannay 
Lajosné, özv. Kriseányi Ksrolyné, Kalapos 
Lajosné, Vanek János, Gömöri Károly, 
Guba Jáuos, Deák Adolf 1— 1 K., Béz: 
Ferencz, Bíró Béla, Birtba József, N. N. 
Dr. Novótny Ernő, Bellán Sándor, Jslcsí 
Gyula, Kottek Ferenoa, Zádory Béla, Ben- 
kovich N, Rósenberger Józseféé, 50—50 
fillért. Amiért is az adományokért fogadjak 
as intézet nevében hálás kössönetünket.

Léva 1911. márc. 12-én.
Pazar Zoltán.

a segelyzö egyesület elnöke.

A „Lévai Takarékpénztár" 100 K-át, 
a „Takarék és Hitelintézet" éa a „Bareme- 
gyei Népbank 25—25 K-át voltak kegyesek 
a tanítóképző intését segélyzö egyesületé
nek adományozni. Nemes jótéteményeikért 
fogadják aa intézet nevében Hálás köszö- 
netünket.

Léva, 1911. márc. 12-én.
Pazar Zoltán 

a segélyzö egyesület elnöke.

Köszönetnyilvánitás.
A Lévai Kath. Legényegyesület bá'ás 

köszönetét mond a helybeli Takarékpénz
tárnak 50 kor., a Hitelintézetnek 20 kor. 
kegyes adományért.

Léva, 1911. március 5.
Csornák Izidor Kaveggia Kálmán 

pénstároa. einök,

Köszönetnyilvánitás.
A Lévai Kér. Munkásegyesületnek feb 

ruár 19.-én tartott farsangi mulatságán 
felülfizettek: Jónás Imre 10 K.-t, Batby 
László 5 K.-t, Faragó Sámuel 3 K.-t, Bar 
tos István, Dodek János, Kaveggia Kálmán, 
özv. Kiss Palné 2—2 K.t, Hatscher Karói;-, 
Csernák Izidor 1'60—1'60 K.-t, Be.is L 
jós, Uhrik József, Svarba Imre VojteK J > 
zsef 1*20 —1-20 K.-t, Ghimeisy János, Jaro 
Feretc, Svarba Endre, Toaody 1 tván, Pan> 
József, Bandai János, Dokupil Naud-- 
Baliodh Sándor, Klincsokné Féja Borba 
Kuzbert József, Kostyek Jósa, f. Szabó J 
asef 1—1 K.-t, Suhala József, Ternyik I- 
jos, Misovics János, Valah Simon, Só 
János, Kratyina Peter, Gódor Mihály, Jak 
Lajos, Tó>h Kálmán, Sinkó József öO—“U 
f 1.-t, Konecsny József, Drelicska Gásp 
60— 60 fill.-t, K derno«ka József, d. K - 
korasky István, Molnár Jenó, Boidia Józ-ti, 
Pauovic*  János, C. T., Ortmann Fid-1, 
Bitesek Jóssef, Pigler Sándor, Janosii‘» 
János, Balog András, Petráé János, Szí i 
Mátyás, Tóth József, Szabó Dávid, N.
Jakab Kálmán, Fekete Jóssef, Meaza.os 
Andrea, Bankos Jóssef, Rubinsaky Vince, 
Major József, Prazsák Nándor, Osan- .a 
Sándor 40—40 fill.-t, Kusner Ssaniszló, N. 
N., Molnár Györgyné, Styipka Gusztáv, 
Bella Gyuia 20—20 fill.-t, ba og Andiáe, 
N. N. 10—10 fill.-r, N. N. 56 fii'.-*.  — A 
felü.fizetők, mint as egyeaü.ot jótevői, lo*  
gadják a munkások hálás kötáönstét.
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Nyilvános köszönet.
Léva r. t. város 50, a Lévai Takarék- 

péostár 200 körönét adományozott a Lévai 
Sport-egylet céljaira. Fogadják ez úton aa 
egyesület bálái kössönetéf.

A Lévai Sport Egylet < Inöksége. 

Nyilvános elszámolás.
A f. hó 4.-én az izr. nöegy'et által 

rendezett „BabstÜLdéi**  előadása ee az azt 
követő táuoestélyröl ;

összes bevetői . . . 1529-60 K.
, kiadás . . . 718 98 K.

tiszta jövedelem . . 810b2 K.
Felülfizettek: dr. Frommer Ignác 24 K., 

Weisz Kálmán 14 K., sáréi Franki Ede, 
árét Franki József, sárói Franki Frigyes, 

Scbiesinger Leó Nagy-Malasról, Pető Ber
ta.an Ar.-Marótról, Weisz Mór, dr. Ba og 
Sáudor, S.mek Ármin Lekérrot 10—10 kor., 
dr. Gergely Fütöp 8 kor., Steiner Ká mán 
Ür.-Kovacsiról, dr. Weisz Lipót 7 — 7 kor., 
jlissák Zsrgmond éa neje, Horn Bertalan, 
Uoidsiein Henrik, Weisz Benő, dr. Pártos 

Vdmos Parkany-Nánaról, Priszuer Gyula 
6—6 kor. Sasuer Mór Budapestről, Just 
Ármin, Medveczky Sándor, Wertheimer Izi
dor, Gr.-Sat.-Benedekröi, Dr. Medveczky 
Karoiy, Engel Gyula. Perlaki Ignác Gr.- 
Sat-Benedekről 5—5 kor. Rósenberg Ká- 
roiy Csata, Lakos József N. Saró, Poliak 
Vilmos, Szauer Izidor, Engel József, Pofiak 
Emu, Weinberger Zsigmoud, Bódogh Lajos, 
K.tiu Benő, Weisz Gyula, Shuicz Ignacz, 
Pouáa Kálmáone, dr, Weinberger Adolf, 
Schvitzer Gyű.a, CandluO. Licbter Fanni 
Zoiyom, Sós Simon tanitó 4—4 kor. Fo- 
eor Adolf, Köves Samu, Róth Adoif, Takács 
Samu, Dukesz Jenő, dr. Rubonyi Gyű.a, 
Knapp Géza, Werl Henrik Gr.-Sz..Kereszt
ről, Ku.iftai Ká mán, Braun Adóit, Satránszki 
Mór, Goidner Miksa Nagy Tapo.csány, Ad- 
ler Gyula Fegyvernek 3—3 aor., Huberth 
Vi.mos, Muna Adoif, öav. Braun Jozsefné, 
Weisz Ferenc, Gescheidt Sándor, Weiner 
Jaaabne, Silbiuger Zugmond, Boros Gyula, 
Weisz Miasa, Knapp Dávid, ixnapp Géza, 
Kovács Sándor, Rosenzweig L.pói, R.ppo- 
port Manó, Szügyi János, Deutsch Mihaiy n-», 
Weinberger Gr. Loaroi, Löwy L.pőt, H->rcz- 
teid LajOsne Csorna, Steiner Árminná Ko
márom, Halász Lipót, Steiner Henrikné, 
Vajda Jenő, Misaaa Pál, Faiagó Samu, 
Frommer Mór, Amstetier Imre, dr. Szilárd 
Samu, Lázár Emu, Klem Bertalan, Scbulcz 
Ignacz, Hollós Miksa, Urován ..dőlt, Scbön- 
stein Ádoltne, Steiner Sándor, Quitt Arnoid 
Zseniről, Pintér Samu, Nynray Nándor, 
(írotté Vilmos, Houmann Bodog, dr. Weisz 
Zsigmond Ar.-Marotrö., Murai N. Bpeairöl, 
itj. Kriek Jenő, Szilárd Józset, Schück 
Gyula, Kertese Lajos, Berger Ármin Por- 
lopröi, Berger Ernő, Hamburger József, 
özv. Fiocher L.pótue, Weisz Henrik, ilj. 
Fiommer Imre, uiro Jenő, Sugár Mór, ifj. 
Weisz Ignác, Knapp Gyuta, Kentmann Ig- 
uacz, Fenyvesi Karoiy, Trattner József 
2—2 kor., Uuistetier Mór F.-Varad, Szántó 
Auoit, Ertler Henrik, Roeenbaum Adoifné, 
Bleirer Re.aö, Adier Emil, Trebits Ignácz, 
Weisz Adó t, Weisz Simon, Deaa Adod, 
ozv. Kauifmaun Ka.menne, Reveoz B nő, 
Wubeim M., özv. Adier Saiamoune, Hoch 
berger József, Mautbuer Laszione, Goidstein 
Re.sö, B.riba József, Berceller Gyula, 
Knapp Ignác, Weisz Ignacz, Löwy Miksa, 
Szuieu N, Groezmann Da.so, özv. Frommer 
Sandorne, Boguer Gyuia, Adier Jakab 1—1 
kor. Meovegy Lajos 80 fuler.

A fe.Uitizeiok togadjak halás köszö- 
ntnünaet.

As izr. nőegylet nevében :
Léva, 1911. március 6.

Fenyvesi Karoly Weisz Mórné 
lilkar, elnök.

Csernák Izidorné és Kostyek Jázst/né 
yyüjóivin at őszi gyűjtés alkalmával a 

következők adakoztak:
Folytatás.

Rassóvszky Kálmán 1 k., Pap János 1 k., 
Guth Miklós 1 k., Özv. Kozma Jósstfné 
40 fid., özv. Janioune lk., Weisz Kálmánná 
* L, Guggenberger L. 1 k., Horn 2 k.| 

Komzsik Lajosné 1 k., özv. Dr. Novotny 
Imréné 2 k., Kiss László 1 k., Weissz 
Gyu'áné 60 fill., Stugel József 30 fill., 
Gb-mesy Jánosné 1 k„ özv. Dr. Dómján 
Lzjosné 2 k., Csekey Vilmosué 2 k., Torma
1 k , Huberth Vilmosné 4 k., Dr. From- 
merné 3 k„ özv. Bellán Adolfoé 2 k., Ir
galmas nővérek intézete 10 k.. Vietorisné
2 k., dr. Prisner Gyuláné 2 k., Gyapay 
Gusztávod 2 k., Rzhák Edené 2 kt, Novotny 
Istvánná 2 k., özv Fejáné 1 k,, Frommer 
Mórné 1 k„ Ghimessy Mihály 1 k., Tokody 
Imre 2 k„ Vrelina Terez 10 fill., Fiscber 
1 k., Spitzer 1 k., Weisz Miksa 1 k.,

Folyt, köv

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József mudörkapRénr

Busa m.-mázsánként 21 kor. 69 611. — 
21 kor. 80 Kétszeres 17 kor. — fill. 17 
kor. 80 fill. — Rozs 15 kor. 40 fill. 15 kor. 
60 fill. — Arp 17 kor. 60 áll. 17 kor. 
80 fill. Zab 16 kot. 60 fill. 17 kor. 50 fill. 
Kukorica 12 kor. 40 tiH 12 kor. 80 fii. 
— Lencse 21 aor, — fill. 21 sor. 40 fill. — 
Bab 18 kor 40 fill. 18 kor. — fill 80 Kö- 
• s 12 kor. — fill. 13 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here termesze, tői arankamentes 168—174 
Vörös lóhere, kis arán a ás 145—162 Vörös 
lóhere, nagy aránké*  110—120 Luczerna 
természettől arankamentes 185—200 Lu
czerna, világos szemű aránkás 160—170 
Luczen a, bainás szemű 115—120 Biborhere 
80—85 Baltaczin 32—34 Muharmag 14—15

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évimére. hó 12-töl 1911. évi mérsz, ho 19-ig-

Születés.

k szülői Hete
ja

4, Qs
A gyermek 

neve

bobig Uéza Rehuika Julianna fiú Géza
Lapták Ferenc Lüiei Mária fiú Ferenc
Kuudaker Ferenc László J. fiú Ferenc
Uutrai Lm jós Szűcs Ládia leány Ilona
ar. Heiurich Győző Tramaner O. fiú Tavadar
Németh György Horváth E. fiú Gyula
Vajda Jenő Fiscber Giaelia leány Erzsébet
Tüttö Ferenc Todorov Mária fiú Ferenc
Balog Mátyás Szokács Maria leauy Mária

Halálozás.

Az eltmuit nete Kora A halál oka

He'oz Antal 
Kothiringer Matild 
Trizua Jáuos

23 év
29 év
63 év

Tüdővérzés 
Öngyilkosság 
Szivbénulás

Nyilttér.

M O LL*FÉ  LE
LS E I D.L.I TZtPPR*)
Enyhe, oldó bázisáét n i. Jazoknak, kik 
.avarokban és az illő etsnód e8yebb követkéz 
ménjeiben saenvedoek. .7 Egy eredeti dobot ara a korosa.
Vidéki gyógyaaertárakb.! kérjük i^oU
készítmény 4L

bedörzsölés,
elismert, régi jóhirnevü .»«.« 
szaggatás é. hülésbei 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog árs Jcoz- au

Kapható minden gyögvuertartM
•Mse és dregériabar ««•*

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
Ca. kir. udv. ..állító, Béta, I. Tuaehbn.n 9.

, a „a - unalomból levelesni 
Néniét JlOlff V kíván művelt uri- 
Tmberrel C.m jellegével
Posterestante Léva.

Uj, minden comforttal ellátott 
úri ház = 

a város legszebb utczájában, 
fürdőszobával, vízvezetékkel és 
parkettpadlóval, müpalafedéssel

Szintúgy kis új ház a réten 
áll: 3 szoba és mellékhelyiségekből 
== eladó. =

Felvilágosítással szolgál
CZIBULKA REZSŐ 
müépitészi iroda Káinai-út 27. sz. a. mely 
minden szakmába vágó munkával, u. m.: 
tervezéssel, kivitellel és vállalkozással 
legolcsóbb tarifa mellett foglalkozik.

"FlílAA Különleges csemege és bor- 
fajjal kiültetett — jó termésben 

levő Forgács-féle ezöllö, egészben vagy 
két részre osztva, egy 4 szobás és egy 2 
szoba, koDyha, éléskamra, zártiulyosó, prés
ház, jó pince és külön gyümölcsös udvarból 
álló lakással.

T5á^VööÍA László-utca 18. s^ámú 
JdvX DvwUgQa házban egy tágas istálló, 
12 darab szarvasmarhára, vagy 12 ló részére 
kényelmes heiy és tágas, 1911. évi május 
hó 1 tői bérbeadó, hozzátartozó két nagy 
kocsisain, vadonat új épület, esetleg augusz
tus hO 1 töl lakással is kiadó. Ugyanott 
eladó egy két fedeles hintó. Megtudható 
László-utca 18-adik szám alatt.

Eladó ház és szőllő. aLé£-
Ismb-utcza 2. számú emeletes bérház, vala
mint a Kereszthegyen a volt Gaal-féle szöllő 
haj'ékávai együtt szabadkézből eladó. Az 
ügyletre nézve értekezhetni Farkas Orbán 
bír irodatiszttel.

CAMPOLIN 
az ezidőszerint legjobbnak 
elismert vízhatlan börkenőcs.

Minden börnemüre u. m. : cipő, 
szijjak, lószerszámok stb. kitűnő 
eredménnyel használható.

A bőrt puhává, simulékonnyá 
és teljesen vízhatlanná teszi.

Használatban nagyon takarékos, 
mert egyszeri bekenéssel a börn°mü 
3 hétre is teljesen vízhatlanná lesz. 
Probadoboz: 60 fill. Elsőrangú referenzlák: 

beküldése után árjegyzék kívánatra 
bélyegben. ingyeD.

----- CAMPOLIN —
vízhatlan kenöcegyár Oroszka.

(Bars w.)

A Linifflcnf. Capsici comp., 
a Horgony-Paio-Expeller 

pótleka
egy rógjónak bizonyult háziszer, mely mar 
sok óv uta legjobb bedorzsölésnek bizonyult 
köszvenynel, osuznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „horgony" vöd jegy gyei és a Richter 
cegj egy zéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— es úgyszólván minden gyógyszer
tarban kapható. — Főraktár: Török 

gyógyszerésznél, Budape*!.

0[ Richter in jjyszer tari az ,.*.raiy  orosziaihoz",
Prágában, ElieabethstraMe 5 nen.

$

§
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rekedtség, katarut és elnyálkodé,- 
görcs- és hörghurut ellen ne váeá; 
m roljon mást, mÍDt a finombü — 

^Mell Caramellet 
a „Három fenyőivel 

drb. orvosok és magáno- £}S00 soktól ssármazó bizonyít 
WWW „ány igBsolja a biztos 
eredményt. Csomagokban 20 és 40 
fill. Dobozban 60 fillér. Kapható: 
Burda Karoly, dr. Flittner Jenő, 
Göllner Béla gyógyszertáriban Besz
tercebányán, Jeszenszky Ervin 
gyógyszertárában Trsztenán Wsiss 
Conrad Gusztáv gyógyesel tárában 
Gyerván e» Knapp Ignác gyógyszer 

társban Léván.

n z z és magas jutalék mel-
JIX IlZGwoS lettalkalmasunkvidéki 
ügynököket, sorsjegyek résale fizetésre való 
eladásához. Havonként elérhető jövede em 
300- 600 korona. Heoht Bankház Rész
vénytársaság, Budapest Ferenoiek-tere 6.

Tűzifa
teljes vaggon rakományokban 

kapható 
Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

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

W1.J1 IsÁB B>iassa-utca 8 szám AlSlCLO üaZ. 4 szobából és mellék
helyiségekből álló hás szabad késből eladó.

Eladó ház.
Kossuth-Lajos utoában a Szik 
veozky-féle ház 30.000 koronáér 
eladó. 10.000 koronával megszi 
rezhető. Bővebbet Szilaveozky 
Flórián Újpest uszutcaOl szám

Drezdai Motorgyár részv.-társ. 
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

>

Érmelléki legnemesebb és legbővebben termő 
faj. Előpénzben as összeg tizedrésze küldendő:

Füzesey Imre Rákosiidét.

CLIMAX

Szállít s akkörökben elismert legjobb gyártmányú , 
Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum

motorokat és locomobilakat 
valamint szivógázmotorokat 

meglepő újdonság! 

EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 
a tényleges lóerő 

óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.
Vezérképviselet:

Gellért Ignác és Társa 
Budapest, Teréz kirut 41. Telető*  12-91. 

mmtiabbmeaő jótállás. Kedvező fizetési féltételek

AZ 0LLA"| 
szakorvosok' 
által meg.l 

vizsgáira é« 
legjobbnak 
minősítve I 

van. | 
A’éí évijót-J 
^dUd,.

Ara 
tucatonként] 
A.-, 6.-,1 

8.—, és I 
10. korona]

ÖLLA"
GUMMI 

különlegesség. . 
| A tudomány mail 

állása szerint J 
bebizonyított 
legjobb
Gunml

Az 
„OLLA*  

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min- 
den gyógy- 
szertárácan 
e i jobb dro
gériákban.

nyersolaj-motorok 

és lokomobilok
Legjobb es lég- 
oloaébb bsjti- 
erő mezőgazda 

sági és Ipari 
obiakra.

Nincs 
robbanási 
veszély I 
■a pénzügyi 
elleaörzéa.
Elatraagu 
refeaczlak

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

propaganda rtédómot ingyen küld az 
r 011Au ííwor Wien. B 437 Fialersirasse 57- 
Kapható Létán : KKAPP 1. droyerútjábax.

Bachrich és Társa 
Magyarországi ailaiaraktá' éa Ireda: 

Budepst, V., Szíbídságtér 17. 
(Tczede-ralcta.)

Budapest, 'Wien, Eambnrg
MOTORGYÁR

Wien, XIX,6, Heiligensládtleretrasee 83.

-

Brünn-Königsfeldi gépgyár motorosztÉilya
a Monarchia legelőkelőbb gyárai

cséplőgérniturák és 

malomberendezések

Elismert tény, hogy cséplőgarnituráink 
a leggazdaságosabban és legmegbiz- 

hatóbban működnek. i
MJo trtisBissiitelíiet, iö7iipel, ilümioL es icyíli líxurti krnieitttt.

Egyedarusitó : ABELES EMIL Budapest, V. Váeii át 14
Gyorsanfutó „IDEAL“ keretfürészek 

fűrésztelepek, asztalos műhelyek 
teljes berendezése

Benzin
Nyersolaj 
Szivógáz 
Diesel Motor
Szivógá2irotorjaink, valamint Diesel
rendszerű nyertolajmolorjaink üzem
költsége óránkint 
és lóerőnként

Eddig 60 000 lóerő üzemben!

Alacsony és magas nyomású 

SZIVATTYÚK 
j gőz-, tranmissió-, villany vagy mo- 
| torüzemre bármely vize Hátáéi éa 

ipari célra.
Uhqwfa írtjáig ét IDélliHitlfltítNl mllHit

■I;.
fi

«?

a
íj
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Eladó háztelkek. — 
a Damlanics utozában 500 □-öl 
egészben vagy 3 részben paroel 
lázva azonnal eladó. Bővebbet e

■ ----- lap kiadóhivatalában ------

2 nagyobb —
■ Wertheim szekrény
szabad kézből eladó Bővebbet
a lapunk kiadóhivatalában, a

Stubnyafürdőn
« fürdőpsrk közvetlen közelében

2 uj villa azonnal bérbeadó.
Élőn) ben részekül olyan vállalkozó, 
aki a villákat a íürdőidény alatt für
dővendégek részére bebutorozva kezeli. 
A villák esetleg azonnal el is adók. 
Bővebb felvilágositást ad a tulajdonos ;
dr. Holló József ipolysági ügyvéd

DIESEL

KALMÁR és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

Városi raktár én iroda : (e)\|/(S) Gyár; ■■
V. Lipót Körút 22. wAíki- vi. Üteg-utca lg

Világhírű! Eredeti! wBenz*

Szivógázmetor telep. — A jelenkor legolcsóbb üzeme 
„Benz“ nyersolaj mator.

RENDSZER

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja beuzin-lokomobiloa caéplőkóazleteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. Kaltaég 
vetés és árjegyzék ingyen és bérmentve.

sI
(OOOOOOIOOIOOOOO><

▲ Budapesti Asztalos Ipartestület 
védnöksége alatt álló

BÚTORCSARNOK 
és hitelszövetkezet 

az Orsz. Eözp. Hitelszövetkezet tagja 

12 éve fennáll, felhívja, a n. é. butorvásárló kö
zönség figyelmét, hogy VIII. József-körut 28. 
sz. (Bérkocsi-utca sarok), valamint IV. ke
rület, ferenciek. tere 1. szám Királyi bérpa 

!10ta) újonnan átalakított helyiségeiben rendezett

lakásberendezési kiállítás o 
megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az Q 
országban, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivi- A 
telt), művészek által tervezett és szakbizottsg által V 
felülvizsgált bútorokból ál', teljes lakásberende- Q 
zéseket művészeti tervek szerint készítünk, A 

minden darab jótállás mellett adatik el. V 

^<000000101 oooooo<á

^500000000000000

8 Knapp Dávid,
Y mezőgazdasági és varrógépek
V nagy raktára LÉVÁN. — Telefon mini; 33.

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

9 állandó gépkiállítás 
y van berendezve, melynek megtekintésére az érdek- 
Ö lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
A mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará
zd zatokkal készséggel szolgálok.
X Hazai gyártmányú gépek

X u. m. HOFHEBB és SCHBANTZ féle gőz-
Y cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden
v nagyságban, valamint minden e szakba vágó 
Q - gépek és géprészek.
&OOOOOOOOOOOO

KERN TESTVÉREK
===«=== fűszer-, gyarmatáru- es vasnagykereskedése --------

ALapittatott 1881. LÉVA.—* Telefon szám 14

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

Állandó nagy raktárunkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
t*ák,  ée angol

rumokból.
^kasütemények 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 nicksl főzőedó- 
nyékből, modern háztartási és kony
hafelszerelési cikkekből.

Takaréktüzhelyek, folyton é|i 
kályhák, fa- és széntartók, kályha- 
cller zők, szesz- és szénvasalók, gyors 
forralok, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, konyhamérlegek stb., legju- 
tányosabb árakon.

Varrógépek
5 évi jótállásra.
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Róth. bank
Magyarország legtekintélyesebb, 

legszolidabb és legrégibb 
BANKH A ZA

BOT) AFEST.
VI., Váci körút 45. Bankpalota. 

Interurbán telephon 92—25.
Pénzüzyekben díjtalanul nyújtunk bár

kinek alakszerű felvilágosítást.
L-ivdlbelimegkeresésh ti mindenkor válasz

bélyeg melléklendő.

ioo miUÍÓ korona készpénzt folyósittatuuk Baravármegy. területén I
__ : - -----. =

, , „ .. , lirdbirtokr» é. bérhíxakr. 10-65 övig lerjed# törleee.é.re ♦•/. »’ ♦'/,•/,-•• UrnátTörlesztéses jehálogkolcsonoket * késsn***
MtMkMHeikM * ■« -
Személy *®rcaváltóh  tel mp**®«®*  **r*“ ■ ériékük so’/.-át? * t^duorétesb f.r

iwknanirokra vidéki Dénzintezetek és viiiaiaioi részvényéire m.b.» k»ic~u« u^uk.. briöipitpuuiia, n«»‘ al ■r8a,d(infgi,iIá,ok.. t bud.P«>i é. külföldi í™ #. <,uk.s»dák» wki.
Mtgyar Bank mindenkor, kama sl a te e /. líu dn,1„ye|, ,, árfolyamokat tapoota díjtalanul köböljük.
Vmer‘,CS7n’ k"bá*rmJy'  ba’ft di Péuain.éke. által nyuj-o.t j-lráloro.-, ;örl...téa..-, ..«mélyi d. ráltököleaönt. Mtad.arr.ruii 

Konvertálunk. w. #.roilil . lagn,KJ„bt, 
T.k.r.kb.t£ek« '^.""^^ "’rmknal W e.öoyo. o.a.ak# l..é.eiuknél fogra logkuláu.abb.n bonyolítunk 1..

Bővebb felvilágosítást ad : B, Ó T H B áN K Ifasgat í sár a, Budapesten

A gazdaközönség figyelmébe!
Az olajmüvek r. t. Kohn Adolf 

és társa Budapest, V. Báthory-utca 5. 
erőtakarmánycikkeiuek szélesebb körök
ben való ismertetése céljából Ipoly
ságon vezérképviseletet létesített, 
amelynek vezetője Winter Fülöp ur 
Ipolyságon.

Tisztelettel kéri a cég az érdeklődő 
gazdaközönséget forduljon nevezett úrhoz, 
ki a cég erőtakarmányainak azaz repce- 
és lenmagpogácsának, valamint a 
repce- és lenmagpogácsalisztnek mi
ként való felhasználására 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 
erőtalraimányokból teljes kocsira 
köményt vásárolni, ezen elárusitási 
helyeken kisebb mennyiséget ie 
vásárolhasson.

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

sör- és malátagyár
= V1HNYE. =

T á v I r a t e z I m : zn I D(JMPPYP \ latenirUs telefss : 

Sörgyár VliiDjspesxerény UMUtolnUW.J YihByepeezeréay 7. H.

Ajánljuk kitűnő minőségű

„aczélsör"
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 bl. hordókban 
és 0.5 és 0 7 1. palaczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító

WEIL JAKAB
Léva Jr' ártonfy-utcza 9 aaám.

Pártoljuk: a. megy*!  ipart !

%

--
S

ÍJ

Névjegyek legdíszesebb kivitelben készíttetnek 

Meghívók ITyitrai és Társa r. t. 
El]6{ÍJZéSÍ kártyák könyvnyomdájában, — L é vá n.

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

női-, úri-, divat és rövidáru üzletet
- nyitotta m. - —

Baktáron fogom tartani a legújabb divatkelméket, selyem, batiszt, zephir és dela- 
ineket. Schroll-féle chiffonokat és rumburgi vásznakat. Női szabókellékeket, divatos ruha
díszeket és csipkéket. Nyakkendő, ing. gallér, kézelő, ernyő és botokat. Harisnya és kez- 
tyüket. Kézellőgombokat és piperecikkeket.

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

A m. t. vevéközönség szives támogatásáért esedezem és előre is biztosíthatom, bogy a legfigyelmesebb 
kiszolgálásban fogom részesíteni, szolid, jutányos árak mellett.

Kiváló tisztelettel Szilárd József.
Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


