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előfizetési feltételek.
•igy evre . .
Hat hóra . .
Három hóra .

gyes számok

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

ára 20 fillér. BARS
FOLITIZKy^I

HIRDETÉSEK
[2 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. 

.lelós szerkesztő holló sándcr

Megjelen vasárnap reggel.
FÖMUNKATÁRS : Df. KERSEK JÁNOS.

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

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI 88 TÁRSA T. t

Föltámadunk I
A föl'ámadás ünnepét üljük Most 

v éve nagyobb runényseggel, na
gyobb bba'ontmal a jövendő iránt 
tini epeltük a húsvéti üunepeket. A 
utnizet feltámadásának reménysége ara
nyozta meg ünneplésünket s nem 
sejtette senki, hogy már ácsolják az 
ríkasztófát a nemzeti aspirációk szá
mára. Nem sejtette senki, hogy még 
nem érkezett el az igazi Hu»véf, hogy 
még ott vagyunk a sötét és hideg 
Kálvárián, hol ujjong a tömeg, amely 
a Megváltó vérét Bzomjuhozza.

Az evangéliumi könyvek szabato
san magyarázzák e nap erkölcs ethikai 
jelentőségét, amely nem más, minthogy 
minden gonoszság fölött győzedelmes
kedik a jó, minden sötétség fölött a 
világosrág.

Iiehgergessenek nehéz sziklakövet 
az Igazságra és őrizzék koporsóját bár 
a zsarnokság zsoldosai, a kő szétnyílik, 
s sz Igazság diadalmas, ragyogó, fe
hértó'yíí szárnyon röppeu ki. Erejétől 
földre vágódnak, a világosságtól meg
vakulnak a sirőrző zso.dosok. Így 
mondja az Evangélium.

Mióta a keresztrt feszitett, szikla- 
sirba zárt Igazság töltámadt, a hosszú 
évszázadokon át az Evangélium taní
tását igazolta minden pillanat, Az 
igazság ereje nagy, földöntúli és vala
mikor bizton föltárnád.

De mikor ? Az Evangélium igy írja;
— És harmadnapon föitámada!
Harmadnapon tehát. Ez az a har

madnap, amely már annyiszor eljött 
és még el fog jönni számtalan sokszor, 
valameddig csak sírba zárjak földön 
az Igazságot.

Minden elnyomott igaz eszmének, 
minden sziklakővel lezárt igaz ügynek 
elérkezik egyszer a föltáni.dása, az a 
bizonyos harmadnap, amelyen klasszi
kus alakot ölt az Evai gelium gyö
nyörű parabolája.

Vajion mikor jő el a mi harmad
napunk ? E nemzet, amelyet annyiszor 
zárták sziklasirba, mikor fog már vég
legesen fö támadni ? Ki tudná meg
mondani?

Hiszen talán az Igazság fiának 
sem kellett annyit szenvednie, annyit 
verejtékeznie az olajfák hegyén, mint 
eLnelc a hányatott nemzetnek.

Hányszor eladtak, hányszor ko
porsóba zártak ! Megjártuk a koponyák 
hegyét, amelyen véreink fejei hever
lek, éreztük a keresztrefeszités kínjait. 
Mohácsnál, Világosnál sírba zártak.

És élünk. Föltámadunk mind- 
knnyiszor, mert mienk az igazság. Evan
géliumi sors ez, A születésünk jegyzett 

el a tenger szenvedéseknek, de ugyan
csak a születésünkkel váltottunk jogot 
az örökkön-örökké való föltámadásra. 
Mert nagyszerű születés volt az.

Az a csodálatos és óriási lépés, 
ameiy a pogány oltárok mellől a ma
gyart az egyedül tejlődé»képes, művelt 
keresztény világ szentegyházába ve- i 
zette, volt létünk kezdete, születésünk 
pillanata. Moet egy elmúlt ezredévnek • 
ködös távlatából nézve szinte káprá- 
zatnak tetszik ez a históriai valóság. 
Aminthogy csakugyan ragyogó káprá- 
zat, sejtelmes csoda. Ugyanaz a csoda, 
amely az Igazság fiának születésénél 
az egy szélű istálló felett megállította 
útjában a csillagot, amely a született 
gyermeket isteni kiküldetésre rendelte.

Ki vitatná azt, hogy az Ázsiából 
jött magyarnak nem lett volna külde
tése a földön ? Hiszen hosszú tizszázad 
alatt mindig csak küldetésünknek él
tünk. Végvára voltunk a keresztény 
nyugotnak a pogány kelettel szemben 
s e küldetésünk mellett, akarcsak az 
Igazság fia, magunkkal nem törődtünk.

És eladlak es koporsotia zárták 
bennünket. Hanem hiaba! Föltámadunk 
mindig és föltámadunk ezután is, mert 
nem mulbat el a földön az igazság és 
minden sötétség felett győzedelmeskedik 
a világosság.

Talán nem támadtunk fel még 
véglegesen ? Talán a ragyogó, káprá
zatos harmadnap, amely az evangé
liumi tanítás szerint eljö, meg nem 
virradt ránk teljesen ?

De föl fog virradni,
E nemzet, e társadalom már böl

csőjében hordja az égi feltételeket, 
amelyek mellett a Golgothaut szenvedé
sein át el kell jutni a iöltamadásig !..

És amiként a Megváltó sírjára 
tett nehéz kő, s a sírja mellé kirendelt 
római zsoldosok nem voltak kepesek 
Jézus feltámadásának lényét megaka
dályozni, sem Ausztria hatalma és kap
zsisága, mely kőnél súlyosabban nyomja 
e nemzet testét, sem inegtevedt fiainak 
árulása, nem lesz képes megakadá
lyozni a nemzet fői ámadását, amikor 
igazán Husvét lesz i bben a vérrel meg
szentelt magyar ha.aban.

A czipészekért.

Értem a cipészsegedek nyugtalankodá- 
Sár. Sorsukkal ninosenek megelégedve.

Hát lehetnek-e ?
A panasz ott is ál alános, ahol az utolsó

1 lem-szaporulatot , 
25—100% k»l 

helyzete váró- I 
nem javult. A ,

tie év alatt alapos 1< 
látunk, mert a megélhetés 
drágább A cpésssegédek 
sunkbau hosszú éveken át

bevételeik a rég.ek, a kiadásaik újak. Nem 
képesek megélni.

A munkás részére biztosítani kell, hogy 
napi keresetének minimuma annyi legyen, 
amennyiből magát fenntartja. A lévai ci- 
pészmunkások keresetének a maximuma 
sem elégséges a megélhetésre.

Nem is a családos munkást veszem, hanem 
a legényt ; az sem élhrt meg. Annak is * 
minimális heti kiadásai ezek

korona — fillérlakás........................... . 2
mühelypénz . . . 1 n — n
ebéd........................... 5 n — *
reggeli és vacsora . 4 n 20 n
a munkához való . 1 n 20 »
mosás . . — n 60 n
ruházkodás . . . . 4 n — n
szórakozás . . . 2 n — •

összeg : 20 korona fillér

A he'* 1. keresete. ha eikés2Ít 6 pár
férfi cipőt (szegeset), 13 80 K, azaz tizen-
három áoiona 80 fillér. Hat korona 20 
fillérrel kevesebb a munkás heti keresete a 
rzezónban, mint a sziiKséglete. Hogy ki
jöjjön, a ruházkodásról és a szórakozásról 
te kell mondán'^.

Hat mi mindenre nem ju. akkor, mi
kor heteken át nircs munkája. Mikor egy 
hónap alatt 4 pár cipót készíthet csak el, 
mert munkaadójáiól nem kap többet ?

A munkás minimális évi szükséglete 
1040 korona. Tessek megnézni a munka
adóknak kifizetési könyveiket, meglátják, 
hány munkásuk keresett ennyit az elmúlt 
év alatt ?

A munkásnak nemcsak joga, de köte
lessége a családaiapitás. Akkor már meg- 
növekeduek a kiadások is. Ezek fedezhe- 
t sőre is eleguek kell lenni a normális 
keptssigü és szorgalmú munkás keresetének. 
Míg ilyen mértékűén nem fizetik míg a 
cipészsegedek munkáját, addig énem a 
panaszukat, jogosnak tartom a követeiesüket.

A munkásnak természetei joga, bogy 
a munka arát megszabja. A munkaadónak 
természetes joga, hogy iparűzés és vállal
kozása módjain úr legyen s a fennálló tör
vények védelmét igénybe vegye.

Kölcsönösen tiszteletben kell tartaniuk 
minden jogot és érdeket, rőt a közérdekkel 
is összhangba kell ezeket hozni. A munkás
nak nem a nyers erőszak zúzó, szakitó 
harci szenvedélyével kell a munkaadó ellen 
támadnia, hanem a megértés erejével. Vi
szont a muukaadónak meg keli ismerkednie 
és barátkoznia a szocializmus lényegevei és 
törekvéseivel. Ami ebben az emberi helyzet 
javítására irányuló, méltányos, keresztülvi
hető, valami módon elszámolható, vagy 
másra áthárítható elem vau, azt tiszteletben 
kell tartania és jóindulattal elbírálnia.

Városunkban a munkásoknak nemcsak 
a saját érdekeik védelmére kell csoporto
sulniuk, hanem a munkaadók védelmére is,
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Törhetetlen az * helyset, hogy pl. egy pár 
férfi cipőért (varrott) az egyik muukasdó 
5'60 K-t, * másik 5 K-t, * harmadik 4'20 
K-t, a negyedik 4 K-t fisét a munkáénak. 
Est a versenyt, amely sérti a jóislést, a 
munkaadóknak kellene megsttintetniök. Ha 
nem tessik, majd a sértetteknek segítsé
gükre leesnek a munkások.

Valamikor as iparosok maguk szabták 
meg törvényeiket a szentesített céhszabá
lyokban. E kezdetleges és szakmánként 
illeszkedő, lokális ipartörvényekben sok 
üdvös melegség rejtezkedett, amit a ké
sőbbi hideg ipartörvények nem tudtak 
pótolni. Igyekeznünk kell e régies családi 
hagyományokat és üdvös belsőségeket kö
zös társadalmi akarattal modern alakban 
életre kelteni. Általában az iparosoknak 
sokkal többet kell a saját ügyeikkel fog
lalkozniuk, mint az idegen közügyekkel. 
Foglalkozásuk fénypontjául ne a hangzatos- 
ság, az elegikus panasz, vagy a büszkén 
vádaskodó bírálat legyen, hanem a szerény 
kétszerkettő.

— ®.

Husvét.
As egész világ megünnepli a megújhodást, 

a természet újjászületését, A tél után a 
virágba boruló természet tavsszünnepét 
megüli a pogány vadnép is. A keresztény
világ, busvétja is a megújhodás az újjászü
letés tavaszürnepe, de a 'elke<- világában 1 
Hogy as emberiség lelki újjászületése 
összevág a természet tavaszával, az csupán 
harmónia, amely a teremtés nagyszerűsé
gének természetes következése.

Magyarország történetében is sokszor 
jutott szerep a husvét ünnepének A nagy 
átalakulások, forradalmak, nemzetünk éb
redésének korszakai mind a természet 
rendjével harmonizáltak. Az 1848.-ban 
kitört szabadságharc, a nemzet életerejének 
hatalmas megnyilvánu'ása 1849.-ben, a di

csőséges tavassi hadjárat alatt, a józan 
bölcseséggel, de jövöbelátást sajnosán 
nélkülözött 1867. évi kiegyezés — mind 
a húsvéti dátum mellé sorakoznak. A 
kiegyezés létrejöttének pedig egyenest a 
Deák Ferencs híressé vált húsvéti cikke 
lett as alapköve.

Öt év előtt is a husvét hozta a gyászos 
darabantvilég után » fordalatot a 
magyar politikában. Az újjáébredés a szép 
reményjég virágözönébe borította az orszá
got. Sajnos, a bécsi kegy napsugara csa
lóka melegére korán pattantak fel a nemzeti 
élet ezer éves fajának virágokat rejtő rü
gyei, mert nyomába jöttek a béc i fagyok 
és a magyar nemzet függet'enségének 
reményvirágai dériitötten hullottak a'á ; 
amelyik az első fagynak ellenállott, eivitte 
a második, a harmadik. Utolsónak maradt 
az önnálló vámterület reményvirága.

Aa egész nemzet reménye volt az 
önnálló vámterület. A virágból lett gyümölcs 
korán kezdett fejlődni; az egész nemzet 
lelkesedéssel táplálta, sőt határtalan eiva- 
kultságában kiegyezett a bécsi fagyos 
szentekkel is két százalékos kvótaemelésben; 
azok el is fogadták. A nemzet türelemmel 
várja a gyümölcs érését, a vérmesebb re
mény ségüek a fa alatt már ponyvát ie fesze
gettek, nehogy a draga gyümölcs esés közben 
megütödjék a durva göröngyön — és a 
gyümölcs öt év alatt sem erett meg, sőt, 
fonnyadtan csüng a függetlenségi eszmék, 
hatalmas törzsű, sárguló lombozatu fáján.

Ismét husvét van a magyar politikában 
is — és az ünnep megtermi az uj húsvéti 
cikkeket. A helyzet bö.caei uj irányt 
akarnak szabni a magyar nemzet politiká
jának.

De történjék bármi is a politika 
boszorkánykonyháján, a magyar nemzet 
maradjon meg rendületlenül a szeplőtlen, 
tiszta függetlenségi és 48as elvek lobogója 
mellett, mert az a nemzeti élet biztositéka 
a jelenben, a négyszáz éves Oolgotbajárás 
felejthetetlen szenvedéseinek intő tanúsága, 
de záloga a jövendőnek is, mert remény
sége a mi nehea keresztünk, a nemzeti 
függetlenség bizonyosan eljövendő nagy 
huBvét-ünnepének : a föltámádásnak 1

Sz. Hromkovits Győző.

Nobiesse obiige.

Sokszorosan elcsépelt, ezerszer felhány- 
torgatott bűnéről társadalmunknak, kívánunk 
es alkalommal szólani, mert úgy véljük, 
hogy soha eleget, még kevésbbé kellőképen 
nem figyelmeztethetjük polgártársainkat, 
ami áldatlan lehetetlen társadalmi viszo
nyainkra.

Egyetlen társadalmat sem találhatunk, 
mely rút kinövéseiben, veszélyes túlzásaiban 
csak némikép is hasonlatos volna a miénk
hez. Egy országot sem talá hatunk, melynek 
lakosai oly mértékben élnének viszonyaik 
fölött, mint ami szerencsétlen M.gyar 
hazánkban.

Nálunk a társadalom kötelez. Noblesie 
obiige 1 Erősebb minden törvénynél, erősebb 
a kényszerű körülményeknél az a hatalom, 
mely rabigájába nyomorítja az embereket, 
mely tönkre teszi erkölcsileg s anyagilag 
egyaránt, a*,  erejében sokszor nem is bizó 
szerencsétlen áldozatokat.

Vájjon kit találunk, — nézzünk csak 
körül figyelmes szemmel — társadalmunk
ban, aki erejéhez mérten, jövedelmei arányá
ban él. Vájjon a diplomás ember családja, 
kinek jövedelme alig haladja felül a 4000 
kororát, nem úgy él, mintha legalább is 
10.000 korona keresete volna. Hát a hiva
talnokok, kik megszámlált garasaik dacára 
úgy élnek, mintha 1000 holdas földük lenne 
a Bánátban. S a kereskedők s az iparosok 
s rendre egymás után valamennyien, akik 
csak itt vagyunk, úgy élünk-e vájjon, ahogy 
azt viszonyaink megengedik ? 1 Nem 1 8 
ezerszer nem I Legalább is egy fokkal, ha 
nem többel, viszonyainkon felül kö tekezünk, 
élünk. Amikor aztán beköszönt végre a 
gond. Mert a hiányzó bevételeket, hitellel 
próbáljuk ideig-óráig pótolni, v. ,t» az el
jövendő sült galambra, főnyereményre, el
haló milliós nagybácsi örökségére, vagy 
hasonló sződd báz su jövedelemre. De ssa- 
mitásaink majd mindenkor csődöt mondanak. 
A hitel végre bedugult. Főnyereményt, örök
séget nem csinálunk, a sült galamb másfelé 
röpül s mi itt ádunk szomorú lehorgasztott 
fővel, gondok közepette s törjük amúgy is 
agyon gyötört fejünket, miből, honnan

TÁRCA.
Feltámadás.

Milliók, kik a föld porában 
Izzadva, küzdve, zúgva jártok, 
Kik a magasba vágyva néztek, 
De egy tekintet sincs reátok • . . 
Ma nézaetek a sziklaairba, 
Feledve tiprást, bánatot . . . 
öt is elnyomták és megölték 
8 ő már — feltámadott I

Sokszor jajdultok . . . megvetésnek 
Haragnak súlya, átka véres, 
Pedig a kék zubbouy alatt is 
▲a égő szív dobban, ver, érez . . . 
Nem egyenlők, kiket az Isten 
Caak egyformáknak alkotott I . . . 
Ők is lenézték éa leköpték 
3 Ő már — feltámadott 1

Munkában elnyűtt, fáradt, éhes 
Nap-nap után a test, a lélek . . .
Amit a pénz, bér meg nem adhat, —
A szeretet csupán az élet 1
8 a szeretet, a jog, igazság, 
Eb eltemetett vágyatok,
Kitör majd a mély sziklásából I . . . 
ő már feltámadott 1

Jf. /.

Bende Imre
őszinte részvét és mély fájdalom töl

tötte el szivemet s a nzgy megilletödéstöi 
áthatva, könnyező szemekkel olvastam a 
szomorú hirt, bogy Bende Imre nyitrai 
püspök múlt hó 27.-én, 87 éves korában 
meghalt.

A boldogultban a magyar katb. egyhás 
püspöki kara nsiztorát, aa egyház Bíráló

főpapját, a tanügy és a msgyarositáB buzgó 
és áldozatkész apostolát, a szegények jóleikü 
gyámolitójukat, a lévaiak a város haladása 
iránt melegen érdeklődő, nemesszivü jóaks- 
rójukat vesztették el, aki — úgy tudom — 
ezen jóakaratát azzal tetézte, hogy a város
nak minden jótékony intézetét anyagilag is 
támogatta.

Nem érzem magamat arra hivatottnak, 
bogy Bende Imre magasztos éráiméit, ame
lyeket a pápa és a király a legnagyobb 
kitüntetésekkel jutalmaztak, — e helyen 
szerény toliammal méltassam. De azt hiszem, 
nem vétek a nemesleikü főpapot megillető 
kegyelet ellen, ha a következő sorokban 
keresetlen és egyszerű szavakkal ast mon
dom el : hogyan ismerte meg Lévát éa mi 
keltette fel benne a város iránt a ro- 
konssenvet ?

1889.-ben a lévai esperesi kerület taní
tóinak köre Bende Imre besztercebányai 
püspököt, akinek állandó székhelye szintén 
Garaixazeutkereszt volt s aki a tanügy 
érdekében és a magyarosítás terén várme
gyénkben is áldásos működést fejtett ki, — 
tiszteletbeli tagjává választotta. As erről 
kiállított dissokmányt Munkai János garam- 
ujfalusi esperes, tisateletbeli kanonok veze
tése alatt három tagból álló küldöttség nov. 
hó 6.-én, a püspök névnapján, vitte fel 
Garamszentkeresatre.

A püspök nyájasan és szeretettel várta 
a küldöttséget, amelynek én is tagja voltam. 
A kanonok üdvözlő beszédére ismert jósá
gos modorában a többi kösött ezeket 
felelt*  ;

— Köszönöm a szép kitüntetést és arra 
kérem önöket, bogy támogassanak nehéz 
munkámban, melyet itt — a magyarság 
véghatárán — csakis vállvetve végezhetünk 
jó sikerrel. Tudom — folytató mosolyogva 
— hogy ez a kitüntetés ream anyagi teherrel 
is jár. Sokat azonban ne várjanak tőlem, 
mert a besztercebányai püspökség — kivált 
a mostani viszonyok között — nem igen 
jövedelmez. (Mert az erdők, amelyek a püs
pökségnek a legnagyobb jövedelmét képezik, 
nem részesültek kellő gondozásban)............
Ezt a reverendát még Újvidékről hoztam 
ide. A zsebe mély ugyan, de kevés van 
benne s ez a kevés is nagyon sokra kell. 
Fogadják ezen csekély összeget olyan szí
vesen és használják fel azt üdvösen a 
tanügy nemes céljaira, amilyen örömmel adom.

A küldöttség meghatva és mély bálával 
vei te át a püspöknek ö0 frt. adományát.

A tisztelgés után meg hosszabb ideig 
elbeszélgetett velünk. Tőlem Lévz felöl 
tudakozódott, amelyről sok szépet hallott 
már, de csak annyira ismerte a varost, hogy 
amikor — mint kinevezett püspök — ejnek 
idején Garamszentkeresatre utazott, — nayy 
sárban ment a városon keresztül.

Amennyire az idő rövidségé engedte, 
elmondottuk a püspöknek, hegy Léva pol
gársága tiszta magyar éa áldozatkészsége a 
kulturális és közhasznú intézmények létesí
tésében szinte kiapadhatatlan.

A püspök nagy érdeklődéssel hallgatta 
szavainkat éa Lévát kuiturmissiót teljesítő 
városnak ismerte el, amelyre igen szép 
jövő vár.
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teremtsük elő az esedékes részleteket, ka
matokat.

A társadalom kötelez. Noblesse obiige I 
A tanár felesége, gyermekei, noha jövedel
mei nem engedik, kénytelenek úgy járni, 
xhogy * társadalmi állásuk hibás kívánalmai 
megkövetelik. Az ügyvéd, az orvos osalád- 
snak úgy kell élnie, mintha földbirtokos 
nne, a földbirtokos mintha fertály mágnás 
a fertály-mágnás, mintha majorátus, lati

fundium birtokosa volna. A cseléd ma már 
alapban jár, hogy kisasszonynak nézzék, a 

nevelőnö pedig már egyenesen kenyéradó 
,-azdájsnaa ruházatát mímeli. A reprezen- 
á'ó háziasszony párisi divatlapot járat, 

. ogy azok szerint öltözködj ;k s igy tovább 
fel, fel egész a legmagasabb régiókig.

így történnek azután azok a nevetséges 
visszásságok is, hogy sokszor látjuk a hői

teket olyan estéli toillettekben végig sö
pörni az utcákon, melyek szakasztott a 
’iárisi divatlap szerint készülték, de ame- 

ekbez aaonkivttl egy automobil, vagy 
■gaább is hintó szükséges. Mert azok a 

hölgyek, kik Párisban ilyen divatu ruhát 
hordanak, bírnak ezekkel a kellékekkel is.

Egy párisi úr egy alkalommal itt járva, 
meglepetten mondotta nekem :

— Uraim, ilyen elegáns urakat és höl
gyeket, mint az önök városainak utcáin, 
nálunk Parisban sohasem láttam. Az ilyen 
elegantiával öltözött emberek odahaza, hin
tán vagy automobilon száguldnak vígig.

S ez igy is van. Nálunk a korzón, fény
mázas topáuu urakat s hölgyeket látni, nem 
tartozik a ritkaságok közé. Odakünt a tény
leges elegáns világban, csak kocsin hordjak 
ez alkalmi ruhadarabokat.

Épen es a ferde helyzet, melybe tár
sadalmunk akaratlanul került, okozza mind 
e visszaságokat s kellemetlen következmé
nyeket, meiyek együtt járnák veie. S nem 
is remélhetjük, hogy mihamarább változások 
álljanak be e lehetetlen helyzetekben. Sőt 
ha figyelemmel kísérjük az eseméeyeket, 
úgy láthatjuk, hogy ez az igaztalao, hazug 
teudentia növekvő felben van. Nem is azt 
célozzuk mi, hogy valamelyes javulás is 
járjon tanításunk nyomában, mert hiszen jól 
tudjuk, minden komoly szavunk csak falra 
hányt borsó. Csupán fel akartuk emelni til

Türelemmel és várva-várjuk ezt a szép 
jövőt, amelyet Bende Imre megjósolt és 
hisszük, hogy törhetlen kitartásunk mellett 
be is fog következni.

A tisztelgést befejező névnapi lakomán, 
amelynél annyian voltunk, hogy a tágas és 
díszes étterem teljesen megtelt vendégekkel, 
lelkesen ünnepeltük a szeretetreméltó püs
pököt, akinek kedves modora és mindenre 
kiterjedő szives figyelme valóban párat
lan volt.

1890. augusztus hónapjában Körmöobá- 
nyárautazván, újólag azon megtiszteltetés ért, 
hogy a vendégszeretetéről messze vidéken 
ismert püspök meghívott ebédre, amelynél 
Hírőst János kanonok volt as egyik szom
szédom, aki egykor Léván járt gimnáziumba. 
A kanonok nagyon megörült, hogy emberére 
'aiáit, akivel a régi jó időket felelevenít
hette. Hegy iröl-tövire kikérdezett mindenről, 
ami csak érdekelte őt. Még as egyes csa
ládok állapotáról és visaonyairól is be kellett 
számolnom.

A püspök éssrevevén, hogy miről folyik 
társalgásunk, felénk fordulva igy ásóit a 
többi vendégekhez :

— Uraim 1 Ma a legboldogabb ember 
közöttünk Hírőst kanonok ur ; mert egy 
tősgyökeres lévaira akadt, akivel kibeszél
heti magát kedves Lévájáról 1

— Nem tagadom, méltóságos uram, 
hogy úgy sseretem Lévát, mint szülőváro
somat, habár nem as. Kedves diákköri em
lékeim kötnek a városhoz s mindig örülök, 
ha fejlődéséről hallhatok valamit. Ha mél
tóságod is úgy ismerné Lévát, mint én,

takozó szavunkat most, mikor legtöbb al
kalmunk van megfigyelni e káron, végletes 
következményekkel járó hibáit társadal
munknak, hogy legalább egy hang hallatszék 
e Sodorna és Gomorhz pusztulását megelőző 
korszakban.

Mert nagyon jól tudjuk .- Noblesse ob
iige I Az elöke'őség kötelez I

Különfélék.
— A nagyheti ajttuoszágok. A 

nagyhétnek utoiso három napján folytak le 
a kath. egyházban a legmagasstosabb ajta- 
tosságok. A három napon Léván is miuden 
isteni tisztelet alkalmával zsúfolásig megtelt 
a plébánia temploma ajtatoikodó hívekkel, 
akik ábitattal hallgatták a passiót és a 
lamentációkat. A föltámadási u, a hűvös idő 
dacára — annyian jelentek meg, hogy a 
népnek csak a kisebbik része juthatott be 
a templomba.

— Április ll.-lke. Évek múltak el 
már azóta, hogy a kegyelettel éa hagyo
mánnyal szemben március lö.-ike helyett 
április 11-ikét tette meg az akkori kor
mány hivatalosan a 48.-as idők emlékére 
nemzeti ünneppé. A törvény azonban holt 
betű maradt, a nemzet még mai napig sem 
ismerte el április ll.-ikét nemzeti ünnepül, 
mert nem a 48.-as törvények szentesítése, 
hanem azoknak kivívása volt históriai dátum 
s ez marc. tizenötödike. Április 11.-én ez 
évben is csak az úgynevezett hivatalos világ 
ünnepelt és csupán a hivatalokon és az 
állami épületesen látszott meg, hogy nem
zeti ünnep van.

— A József kir. herceg Szana
tórium Egyesület ez évi rendes évi 
közgyűlését folyó évi május 7.-én délelőtti 
11 órakor tartja meg Budapesten a Margit
sziget alsó vendéglőjében, a Margithidról 
nyíló bejarat közeiében. A kóigyűlés tárgy
sorozata : 1. Elnöki megnyitó. 2. Elnöki évi 
jelenleg. 3. Az 1910. évi zárszámadások 
bemutatása s erre vonatkozólag as igazgató 
tanács és a felügyelő-bizottság jelentőse. 4. 
Jelentés a József szanatóriumról. 5. Jelentés 
a dispensaire-ekről. 6. As alapszabályok 
19.-ik §-a szerint az elnökség, igazgató

bizonyára a legjobb véleménnyel viseltet
nék iránta.

— Eddig csak a sarát élveztem ; — 
mondá a püspök, — de majd iparkodom a 
jó oldaláról is megismerni.

A bucsuzásnál azon kellemes kijelen
téssel lepett meg, hogy nemsokára lejön 
Lévára, mert a hallottak után nagyon óhajtja 
nappal is látni a várost.

Nehány nap múlva boldogult plébáno
sunkat, Lakner Antalt az a nem várt és 
kedves meglepetés érte, hogy Bende Imre 
megtisztelte őt magas látogatásával és a 
plébános kalauzolása mellett alaposan meg
ismerkedett Léva kulturális és egyéb intéz
ményeivel és a város viszonyaival.

Estefelé a reánk nézve azon jóleső 
véleményével hagyta el a várost, hogy a 
látottak és tapasztaltak vsak fokozták ro- 
konszenvét, amelyet addig a város iránt 
érzett.

1894. év tavaszán már mint nyitrai 
püspöknél tisztelegtem nála ; első szavai 
ezek voltak;

__ Hogyan vannak és mit csinálnak a 
derék lévaiak ? . . .

*

Ha most azt kérdezné tőlem valaki, 
mit csinálnak a lévaiak 1 azt felelném az 
illetőnek : szivük mélyéből keseregnek Bende 
Imre nyitrai püspök elhunyta felett, mert 
hazánk nagyjai sorában azon ritka férfiak 
egyike volt, aki mindig jóakarattal viselte
tett Léva iránt.

Jár óbb Forouo. 

tanács és a felügyelő-bizottság megválasz
tása. 7. Az alspsz-bá'yok módosítása. 8. 
Indítványok. Ezen fontos tárgysorozat kí
vánatossá teszi, hogy a bizottság tagjai 
minél nagyobb számban jelenjenek meg e 
közgyűlésen és ott a lévai dispensaire ér
dekében felszólaljanak. A közgyűlés után 
társasebéd lesz. Egy teríték 4 korona. A 
közgyűlésen résztvevők névsorának bejelen
tési ideje ápri'is 23, mely határnapig fél
áru utazásra jogosító igazolványért fordul
hatni Dr. Frommer Ignác ügyvezető el
nökhöz.

— Uj magyar nemes. A király 
Eckerdt E’ek kir. tanácsos, nyíregyházai 
péniügyigazgatónak, — aki több éven át a 
lévai pénzügyigazgatóságnak is buzgó és 
közkedveltségü fönöke volt, — valamint 
törvényes utódainak nyugdíjaztatása alkal
mából, sok évi és bű szolgálata elismeréséül 
a msgyar nemességet ,Gatybátori“ elönév. 
vei díjmentesen adományozta.

— Ismeretterjesztő előadások. A 
Kath. Kör vezetősége ez elmúlt nagybőj'i 
idényben is nemcsak szórakoztató és kel
lemes, de egyúttal tanulságos előadásokat 
rendezett az érdeklődő közönség részére. 
Az előadások nagy látogatottsága a legfé
nyesebb bizonyíték ez üdvös intézmény 
életrevalóságáról. A résztvevők hálával és 
köszönettel adóznak az élvezetes órákért ; 
a távollevők pedig méltán sajnálhatják el
maradásukat. A műit vasárnap az Élet 
kenyerét, vagyis az Oltáriszentseg ismerte
tését, Kain és Ábel első áldozatától kezdve 
az újszövetségig, maga a főrendező, Báthy 
Lász.ó, prépost plébános végezte, kitünően 
sikerült ve itett képek kiseretében. Majd 
B'yiredy Búske jelent meg a közönség előtt 
és Bmedek Eleknek a Virág vasár nap című 
alkalmi költeményét átérezve os nagy ha
tással szavalta el. Végül Tokody István 
zongorán kísérte az Est c. dalt, melyet 
Andruska Irén, Bartos Mariska, Medveceky 
Iions a, Eytredy Böske, Syiredy I ona és 
Tóth Iionka általános tetszés mellett éne
keitek.

— Közgyűlés. A lévai kerületi mun- 
kasoiztositó pénztár folyó hó 17.-én, holnap, 
délután 3 órakor a városi székház köz
gyűlési nagytermében tartja meg IV. évi 
rendes közgyűlését.

— Az óragyár ügye. Ma egy hete 
az óragyár letesitese ügyében a varo házán 
látogatott értekezlet folyt le, amelyen Fa- 
lasovszky Ödön, ipariskolai szaktanár, beha
tóan kifejtette az óragyár célját es annak 
anyagi előnyei mellett a megalakítás módo
zatait. A terv megvalósításához 800 ezer 
korona részvénytöke szükséges, melynek 
egynegyed része a helyi es a hazai pénz
piacon volna jegyezendő, a löubit külföld
ről kel ene beszerezni. Az értekezlet az 
ügy alapos tanulmányozására és esetleg a 
további intézkedések foganatosítására 21 
tagból álló bizottságot küldött ki.

— Körmöczbúnya képviselőtestü
lete e hó 8.-án tartott közgyűlésen sza
vazta meg a város tisztviselői és alkalma
zottai részére az alapfizetések után a 17 
százalék drágasági pótlékot. Az 1911. évre 
17.5&8 korona ÖO fillér végösszegben és 
kimondotta, hogy a városi tisztviselők és 
alka'mazottak dotációját 1912. évi január 
1.-től rendezi és evégoöl l'izy Ferenc volt 
orsz. képviselő elnöklesével bizottságot kül
dött ki. A polgármester fizetését mar most 
kiszakitva, évi 4800 koronában állapította 
meg úgy, hogy 5—5 évenkint 600 koroná
val emelkedik ; lakáspénzét pedig 800 ko
ronában szabta meg. A többi tisztviselő 
fizetését ehhez képest aránylagosan fogják 
rendezni. — Itt említjük meg, hogy a vár
megye alispánja a nyugdíjazás folytán vég
legesen üresedésbe jutott polgármesteri ál
lásra s ezen állas betöltésekor esetleg meg
üresedő állásoknak betöltése céljából a 
választás határnapját folyó hó 19,-ikére 
tűzte ki.

— Korai hervadAs. Nagy csapás 
érte tizilassy Sándort, váiosuuk főjegyzőjét, 
és nejét b’dvary Irént, akiknek Böesike nevű 
kedves leánykájuk eleiének 9.-ik eveben, e 
bó 10.-én, hosszas betegség után a jó Isten 
angyalai közé költözött. Az ébredő tavasz, 
a megújuló természet nem hozta vissza 
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egészségét ; a súlyos betegség véglett vele, 
törékeny teste forrón sseretett szülőinek és 
testvéreinek mélységes fájdalmára összeros- 
kadt. A megszomorodott szülök gyászos 
sebére adjon gyógyírt a hit vigasza és as 
össinte réssvét, amely kis leányuk halálakor 
a legszélesebb körben megnyilatkozott.

— Siketnémák felvétele. A siket
némák körmöcbányai intéaete as 1911—I 912. 
tanévre pályázatot hirdet 15 siketnéma 
gyermek felvételére. A növendékekért 
fizetendő ellátási dij évi 240 korona, mely 
asegény gyermekek szüleinek elengedtetik. 
Bányászok, erdészek, valamint bánya- ób 
erdökincatári alkalmazottak gyermekei a 
m. kir. pénzügy, illetve földmivelésügyi 
minisztérium által létesített alapítványai 
helyekre ingyen vétetnek fel. Felvétetnek 
továbbá későbbi korban megsiketüit gyer
mekek is, kik a beszédnek szájról való 
leolvasását tanulják meg. Felvételért folya
modóknak a felvétel módozatairól az inté
zet igazgatósága szívesen nyújt felvilágosí
tást és a folyamodáshoz szükséges nyom
tatványokat díjtalanul küldi meg.

— Tanítói gyűlés. A Barsmegyei 
Alt. Tanitó-Egyesület választmánya folyó hó 
13.-án délelőtt Végh István elnöklete alatt 
a tanítóképzőben tartott ülésén, amelyen 
Tomcsányi János kir. tanfelügyelő is részt 
vett, — a többi között elhatározta, hogy 
ez évi rendes közgyűlését az uj tanítóképző 
ünnepélyes megnyitását megelőző nspra 
hívja össze, hogy as ünnepségben az egye
sületnek is része legyen. A választmány 
egyúttal megállapította a közgyűlés tárgy
sorozatának főbb pontjait is, amelyek között 
a legfontosabb azon kérdésnek megvitatása, 
hogy az 1905. évben kiadott népiskolai tan
terv a lefolyt 6 év alatt mennyiben felelt 
meg a kor kívánalmainak ; mik az előnyei és 
esetlegén hátrányai ? Napirendre tűzi to
vábbá a tanitók fizetésének rendezését is. 
Végül bizottságot küldött ki azon célbó', 
hogy ez a városnál újból kérelmezze és 
sürgesse a Tanitók Házának felépítésére 
szolgáló telek adományozását.

— Uj ügyvéd. Dr. Gergtly Jenő, 
Grünberger Manó nyug, tanítónak tia — mint 
értesülünk — múlt hétfőn szép sikerrel 
tette le az ügyvédi vizsgát.

— OrsségoB tűzoltó-kongresszus. 
A Magyar Orsságos Tttsoitó Szövetség 
pünkösd két napján országos kongresszust 
rendes Veszprém városában a tűzrendészet 
törvényhozási utón való szervezése érdeké
ben. — Nem is lesz as országban a tűzren
dészet addig kellőképen megoldva, amig aat 
törvényileg nem fogják szabályozni.

— Házasság. Just Armand okleveles 
gépészmérnök nőül vette Csekey Magdát, 
Csekey Vilmoa takarék- és hitelintézeti 
igazgató leányát.

— Gyászhir. M ajtón Antalné, szül. 
l.igáth Julianna férjének, gyermekeinek és 
rokonainak mély fájdalmára élete 46.-ik éa 
boldog hásaeeága 26.-ik évében folyó hó 
10.-én elhunyt. Halálát őszintén gyászolják 
nagyszámú ismerősei is, akik hűlt tetemeit 
e bó 11.-én délután 4 órakor nagy rész
véttel kisérték aa örök nyugalomra, a róm. 
kath. temetőbe.

— Késeiem. A sikei némák körmöc
bányai intézetének igazgatósága lapunk 
utján arra kéri városunk közönségét, bogy a 
„Siketnémákat Gyámolitó Egyeaülel“-i tag 
gyűjtő lapokat, amelyeket as igazgatóság a 
aiketnémákkal Léván tett látogatása alkal
mával szétosztott, — még azon esetben is 
szíveskedjék beküldeni, ha a lapot csak egy 

irta volna is alá.
— Tanítók kórgyűléee. A verebélyi 

kerület róm. kath. tanilói köre május hó 
4.-én Verebélyen a róm. kath. iskolában 
tartja körgy ülését, amelyre as elnökség úgy 
a kör tagjait, valamint a tarügy minden 
barátját meghívja.

— Nemzetközi nagy lóvásár 
Érsekújváron. A Nyitrai Gazdasági 
Egyesület által a folyó évben rendezendő 
XXIX. nemzetközi nagy luxus lóvásár 
Érsekújváron (Budapest és Becstől gyors
vonaton 2—3 órányi távolság) eddigi 
Mókástól eltéröieg április hó 30.-án vasár
nap délután és sz utána következő napon 
vagyis május hó 1-én hétfőn fog megtar

tatni. Esen lóvásár Magyarországon a 
legjelentékenyebb és a legkeresettebb, 
melyet a tenyésztők és kereskedők egya- 
ránt felkeresnek. Főként, a külföldi lókores- 
kedők szokták az érsek újvári lóvásárt 
felkeresni, mivel esek már 28 éven át 
tapasztalták, hogy itt a lovak mindenféle 
használatra nagy választékban kaphatók. 
A múlt évben is 2000 drb. különféle 
használatra való ló adatott el. A lóvásár 
alkalmával a gardát érdeklő legújabb 
mezőgazdasági gépek ie be lesznek mutatva. 
Lakások és istálók az érsekujvári po'gár- 
mesteri hivatalnál rendelhetők.

— Egy tanítónő 25. éves jubi
leuma. Az ipolysági altatni polgári leány
iskola tanítótestülete Beőröndy Irma tiszte
letére, tanitói működésének 25.-ik évfordu
lója alkalmából folyó hó 21. én délelőtt 11 
órakor az ipolysági polgári leányiskola disz 
termében ünnepsége' rendez.

— Magyar Ifjak a külföldi egye
temen. Igen érdekes statisztikai adat, rogy 
az 1908-1909. évben 990 magyar ifjú 
látogatta a külföldi egyetemeket. Ausztriába 
639, Németországba 243, Franciaországba 
65, Svájcba 43 és Hollandiába 3 ifjú ment, 
bogy magasabb kiképzését azon országok 
egyetemein kiegészítse.

— A piaci elővásárlások korlá
tozása. Nógrádvármegye törvényhatósági 
bizottsága folyó hó 7.-én tartott közgyűlé
sén szabály rendeletileg kihágásnak minősí
tette, ha a nyári hónapokban reggel 8 óra 
előtt, — a téli hónapokban pedig reggel 9 
óra előtt a piactartó községek piacain 
kofák vásárolnának. — Hasonló szabályren
delet megalkotása és végrehajtásának szi
gorú ellenőrzése nagyon kívánatos volna 
a mi vármegyénkben is, hogy végre-valahára 
megtörjük a kofáknak szertelen kapzsiságát.

— Magyar Otthon Londonban. 
Mrs Colin Mac Donald londoni lakos Lon
donban magyar otthon létesitését tervezi, 
melyben évente 15—20 iparos és kereskedő 
ifjú találhatna elhelyezést és módot arra, 
hogy az angolok üzleti és ipari, általában 
közgazdasági életébe bepillantást nyerjen. 
Minthogy a jelzett intézmény a közgazda
sági pályára készülő és már azon működő 
magyar ifjúság továbbképzésének igen 
alkalmas tényezője lenne, a kereskediImi 
minister úr hajlandó volna, annak felállítá
sát előmozdítani azon esetben, ha az 
otthonnak legakbb 15 ifjúval való benépe
sítése is biztosítva volna. A beszterczeoá- 
nyai kereskedelmi és iparkamara ennélfogva 
felhívja mindazon fiatal kereskedőket és 
iparosokat, akik hajlandód volnának ezen 
otthont igénybe venni, hogy e célból mie
lőbb a kamaránál je'entkezzenek. Egy 
ifjúnak az ellkiása 1632 K-ba kerülne.

— Halálozás. Ö vegy Byizsny nstky 
Jánoane, .sül. droehászka Anna, akiben 
í/yizsnyánszky Gsa szabó edes anyját gyá
szolja, foyo hó 13.-án, 88 éves korában, 
rövid szenvedés után rokonainak es isme
rőseinek őszinte fajdalmára meghalt.

— Névmagyarosítás. A belügymi
niszter Bútovttky József obarsi illetőségű 
lévai lakos csaiadi nevenek ,Balog“-r» kért 
átváltoztatását megengedte.

— Fából készült ruhák, kién új
donságra Kalifornia deli videaein akadlak. 
Ott ugyanis a füressmunkálatokat végző 
embere . fából készült ruhákat hordanak. E 
ruháknak készítési módja nagyon egyszerű 
s ami a fő, oIcbó. Fatörmelékekből és fü- 
részporból tésztaszerü anyagot kevernek, est 
megszáritják s fonalakat sodornak belőle. 
Ezen fonalakból s sután szövetet szőnek, 
amely bőrhöz haioniit ée rendkívül tartós 
úgy, hogy kitűnő használatnak örvend a 
munkásáéieg között.

— önkéntes tflzoltó-testületek 
szervezése. Az 1888. évi lüsrendcszeti 
kormányrendelet főleg az önkéntes tűzön ó 
ságot ajánlja a községek figyelmébe, mint 
amelynél a táiatdalom közreuüsödese foly
tán a tűzoltói intésmény a lehető lego'- 
oaóbban létesíthető. As önkéntes tűzoltóság 
szervezésénél azonban nem csekély nehéz
séget okos as a körülmény, bogy a kezde
ményezők nincsenek tissiában a testület 
sservesésének mikéntjével, alspstabslymin- 
fákkal népi bírnak, azokat a megfelelő pél

dányokban leírni nem érnek rá. A magyar 
orsz. tűsoltószövetség a bajon segiteni 
óhajtván, olyan minta alapszabályt késaitett, 
melyet a belügyminiszter is elfogadott és 
azt kinyomatván, hajlandó azt a hozzáfor
duló községek elöljáróságainak ingyen meg
küldeni. A vármegyék alispánjai ennek 
folytán a községeket felhívják, hogy ameny- 
nyiben a helyi viszonyok az önkéntes tűz
oltó testületek szervezését lehetővé és 
kivánatossá teszik, a szükséges alapsz.bály- 
ürlapokért forduljanak a tüzohószövetség 
elnökségéhez, mely azokat nekik díjtalanul 
megküldi.

— A gyermekek korosmázáBa 
eUeu. Sárosvármegye alispánja legközelebb 
ig-n üdvös rendeletet adott ki. As alispán 
a 15 éven alul levő gyermekeknek a mu
latóhelyekről való távoltartása és nyilvános 
helyeken alkoholfogyasztástól való eltiltása 
ügyében az alárendelt közigazgatási ható
ságokhoz körrendeletét bocsátott ki, ame y- 
ben a községi és körjegyzőket kötelez'e, 
bogy a gyermekeknek részeges társaságok
ban való megjelenését akadályozzák meg. 
A körrendelet minden italmérési helyiségben 
kifüggesztendő és az ez ellen vétők nevei 
a főszolgabírónál azonnal bejelentendök. 
Egyben utasította a cseudörséget, hogy a 
rendelet végrehajtását szigorúan ellenőrizze. 
A főszolgabírók minden év január hó 15. ikeig 
kötelesek tapasztalataikról jelentést tenni. 
— Üdvös doiog volna, ha a sárosvármegyei 
alispán példáját a többi vármegyék alis
pánjai is követnék.

— A vetések állása. A földmivelés- 
ügyi miniszter.um a gazdasági tudósítóktól 
beérkezett jelent sek alapjan kiadta hivata
los jelentését a vetések kllásáró. és a mező
gazdasági helyzetről. Ez a jelentés meg
nyugtathatja azokat, akik a nagyterjedelmü 
fagy- és egérkáiokról terjesztett híreket 
elhitték. A jelentés szerint a hótakaró jól 
megvédte a tavaszi vetéseket az éjjeli fa
gyoktól és a lerágott vetések is újból ki
hajtottak. Kiszántasra csak nagyon kevés 
helyen van szükség.

— Tűzeset. J/óth Ignác lévai lakos 
vaskereskedeseböl nyíló pince helyiségében 
folyó hó 12.-én esti 9 ée 10 óra között tűz 
keletkezett, melyhez a tűzoltóság is kivonult 
s mielőtt nagyobb baj származó t volna a 
tűz lokalizaltatott.

NŐI kalapok, kizárólag divatos, a 
legkéuyesebb iziesiek megfelelők nagy vá
lasztékban, olcsó arban, csak Fintér Józsi 
divattermeben Léva, Báti-u ca (B um ház.)

Zálogházi árverés. Taub Lipót utóda 
záioghaaauvu a uyilv. árverés apn.is bó 
21.-en lesz meg'artva.

Sürgős megbízásunk vau 4 — 41',0/, kamatozású 
1OOOOQOO korona törlesztései, 
jelzálogkölcsön eibe.y ezt sere lölablr 
tokra es lurveuy széki Bzekhely.yel oiro 

városokban levő hasakra.
Kölosőuökrt a legmagasabb becseruk aétharmad részű 
erejűig a legelőnyösebb feltételek mellett eugedeiyes.

Felvilágosítással költségmentesen szolgái 

Propper e8 Őriéi bank- éa váltóüzleté 

Budapest, VI., Azdrássy ut 32.

Tessék napilapjait, hírlapokat, d.vat 
lapokat Nyarai es Társa r. t. könyvkeres 
kedesében Léván megrendelni, megáimén 
a postai beküldési költségét.

Irodalom és művészet.
Általános Zeneszeti Lexikon. Három 

évtizeddel ezeiöli, az akkori viszonyok közr 
valóban bátor kísérletül adta ki Ságh József, 
a „Zenelup*  szerkesztője as első magyar 
lenesseii as.kh xikont. Akkor, amikor meg 
az egyetemes lex konirodalom is csak egy 
derekán megszakadt műi kaval allhaio. eiő. 
Ma, amikor as egyetemes lexikonirodalom 
nagy sikere ée váratlanul nagy elterjedeso 
mellett különböző tudományágán es fog' I- 
kosási szakok részié es szakitxisonait is » 
közönség szükségletének iemerie és karolta, 
már nem kísérletül, hanem általánosan érzett 
szükség kielégítéséül kívánatos a aone 
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lexikona is. Szerkesztője, Sáyh József, tehát 
Csécsi J. kiadóval egyesülten az „Általános 
Zenészeti Lexikon*  teljesen új kiadásával láp 
a szakközönség éa a nagyszámú műkedvelői 
közönség elé. Zenei művelődésünk is aa 
utóbbi évtizedekben örvendetesen gyarapo 
dott, a műkedvelők zeneművészeti igénye 
áp úgy emelkedett, mint tudáeuk. Minden
képen megokolt tehát, hogy a zenei szak
körökkel együtt a nagyszámú komoly 
műkedvelő is a zeneművészet és zeneiroda
lom nagy birodalmában az egyetemes 
lexikonoknál részletesebb szaklexikont nyer
őn útbaigazítóul. De egy ilyen szaklexi
konnak még az az előnye is megvan, hogy 
szoros tárgyköre mellett kisebb terjedelmű ; 
tehát nem csak könnyebben kezelhető, 
hanem jutányosabb is. Az elméleti zenei 
tanulmányoknak haszno*,  sőt nagyon szük
séges, mellőzhetetlen segédforrása. Az új 
kiadásban a megállapított zenei fogalom- 
megbatárosások mellett megtalálja a lexikont 
használó mindazt, amit a zeneelmélet és 
esztétika újabb baladása és kutatásai földe
rítettek ; a legújabb napokig a zeneszerzők, 
művészelőadók életrajzait, a nevezetesebb 
szerzemények, a hangszerek, zenei alakzatok 
ismertetésével kapcsolatban ezek ábráit, 
illetve schémáit is, nem is emlitve, mint 
természeteset, a műszavak teljes gyűjtemé
nyét és magyarázatokat, melyekre minden 
képzettebb műkedvelőnek is lépten-nyomon 
szüksége van. Igazi enciklopédiája ez a 
zeneművészetnek, mint ilyen ritka becsű 
munka a magyar szépirodalomban, a magyar 
zeneirodalomban pedig egyetlen.

Az előfizetési pénzek 3—3 füzetre 3 
koronájával Csécsi J. czimére, mint as 
„Általános Zenészeti Lexikon" kiadójához: 
Budapestre, VIII. kér., Szentkirályi utca 
35., legcélszerűbben póstautajványon kül
dendők.

Kultúra. Ennek a meglepően szép és 
tartalmas havi folyóiratnak, amelyet a leg
melegebben ajánlunk lapunk olvasóinak 
szives figyelmébe, — a harmadik száma 
bizonyltja, hogy nemcsak külföldön, hanem 
Magyarországon is lehet igazán művészi 
magaslaton álló folyóiratot szerkeszteni, Ez 
az elegáns, albumalaku kötet a tisztult 
művészi ízlés bélyegét v íéli és tarta'ma is 
olyan magas nívón áll, hogy bátran felve
heti a versenyt a külföldi folyóiratok 
bármelyikével.

A minden hónap 2ö,-én megjelenő 
vaskos kötetnek, amelyet sok művészi 
reprodukció diszit, elrfhetési ára egy 
negyedévre 5 korona, amely a mü kiadó
jának, Röttig Gusztáv és Fia cégnek 
Sopron, küldendő.

A Magyar Figyelő. Most jelent meg a 
Mi gyár Figyelő 7-ik száma, mellyel a folyó
irat második évnegyede kozdödik. A Magyar 
Figyelő joggal hivatkozbatik reá, hogy rövid 
>dö alatt fel tud'a kelteni a közvélemény 
érdeklődését és hogy zz által a propagált 
eszméknek országszerte visszhangjuk támadt. 
A legújabb füzetben Tmza István gróf 
Szabadgondolkodás cimü cikkében lándzsát 
tör a véleményszabadság mellett, melynek 
veszedelmes ellenségeit éppen olyan emberek 
sorában látja, akik szabadgondolkodóknak 
szeretik magukat nevezni. Uj munkaerőt 
nyert a lap Kozma Andor személyében, 
aki A nemzeti egység tényezői óim alatt 
fölötte érdekesen fejti ki a nemzetiségi 
kérdésben eifog alt türelmes álláspontját, 
iolland Arthur Magyarország angol ellensé
gei röl értekezik, lelep esvén a Scolus 
Viator-féle „történetírás" igazi rugóit. Legifj. 
Szász Káro.y Lyy honvéd naplójegyeetei cím 
alatt megkezdi Szász Karoly fiatalkori 
naplójának közlését. A szerkesztő, Herczeg 
Fereno, ezúttal békák a kútban cimü elbe- 
saéiéat irt. Aa érdekes tartalmú füzetet 
“ég több és igen érdekes cikk gasdagitja.

A Magyar Figyelő előfizetési dija 
negyedévre 6 korona, félévre 12 korona, 
egész évre 24 K. Kiadóhivatal Budapest, 
VL, Andrássy-ut 10. szám.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet

A siketnémák körmöcbányai intézetének 
„Siketnémákat Qyámolitó Egyesületbe névé- 
ben dr. Frommer Ignácné úrasszonynak 10 
korona kegyes adományáért ez utón is hálás 
köszönetét mon d

Körmöcbánya, 1911. április hó 9.-én.
az igazgatóság.

Köszönetnyilvánítás.
i.

A Léván létesítendő Tanítók házára a 
Lévai Takarék- és Hitelintézet 50, — a 
Lévai Keresk. Bank R. T. 25, — Az Első 
Magyar ÁTalános Biztosító Társaság lévai 
föügynöksége pedig 10 koronát adományo
zott. A nemeslelkü adományokért a Bars- 
megyei Ált. Tanitó-egyesüiet nevében hálás 
köszönetét nyilvánítanak

Végh István, Deák Adolf,
elnök. főpénztáros.

II.

Köveskuti Jenő áll. tanitóképző-intézeti 
igazgató úr a vezetése alatt álló iutézet 
ál'al rendezett mulatság jövedelméből az 
1910, évre 100 és az 1911. évre szintén 
száz, összesen 200 koronát küldött a Léván 
létesítendő Tanítók Házára. Fogadja az 
intézet érdemes igazgatója és az intézet tek. 
tanári testületé, nemkülönben a közreműködő 
ifjúság is a Barsmegyei Alt. Tanitó-egyesü- 
let iegbálásabb köszönetét.

Végh István, Deák Adolf,
elnök. főpénztáros.

Hetzer Adolfné úrasszony és Árvay Micike 
úrleány gyűjtése a „Stefánia-árvaháe*  

karácsonyfájára :

Huberth Vilmosné 2 k., Dr*  Fommer 
Ignác 2 k., Gyapainé 2 k., Rzhák Edéné 
2 k., Kabina Ervin 2 k., özv. Féja 
Kálmánná 2 k., özv. Lokotáné 1 k., Jónás 
Imre 2 k., Báihy László 10 k., Frommer 
Mórné 2 k., Hoffmann Árpádné 2 k„ Kern 
testv. 4 k., Duscbek Ernő 1 k., Sziiaesy 
Dezsöné 2k., özv. Bellán Adolfné 2 k., Koezab 
Vilmosné 2 k., Hoffmann 2 k., Riedl 
Zoltánná 1 k., Tooth Zsigmondné 2 k. 
Deutsch Ármin 1 k., Makats Istvánná, 
1 k., R.ppeportné 2 k., özv. Frommer
Sándorné 1 k., Friedmann Gizella 2 k., 
Medveczky Sándorné 2 k., Dr. Medveczky 
Károlyné 2 k., Brsunmüller 5 k., Lovag
Schöller Gusztáváé 20 k., Leidenfrost 5 k., 
Saitáry Béláné 2 k., Bartók Mimi 2 k., 
Schmidt Józsefné 2 k., Nyitrai Nándorne
1 k., Nyitrai és társa r. t. 2 k.. Kiéin 1 k., 
Frommer Ignácné cukorka, Boleman gyógy
szertár 2 k., Grotle 5 k., Hamburger ö k., 
Pollák Kálmán 2 k., Fóliák Adolf 2 k„ 
Sohulcz Ignácz 2 k., Singer varrógép r. t.
2 k., Blumentbal Jónásné 2 k., Borcsány:
és Csernák 2 k., Kovács Sándor 1 k,,
László lmréné 2 k., Dr. Kmo.kó Béláné 
4 k., Dr. Kolpászky Dániel 3 k., Józsefcsek 
Gézáné 2 k., Farkas Orbánne 2 k., özv.
Jozsefcsekné 2 k., Dr. Balogh Sándorné 
2 k., Dr. Gergely Fülöpné 2 k., Madarasey 
Istvánná 1 k., Benkovich Eruöné Garam- 
szentkereszt 10 k., I. Magyar ált. bizt. 
10 k., Faragó Sámuelué 2 k., özv. Henyey 
Elekné 2 k., Medvegy Lajos doboz függelék, 
Engel Józsefné 2 k., Steiner Sándor 2 k., 
Kertész Lajos 1 k,, Weisz Mórné 2 k. 
Bitesek Józsefné 1 k,, Belcsák 2 k., Belesik 
Béláné 1 k., Bittó Gyuiáné 5 k., Amstetterné 
2 k., Boleman Vilmosné 2 k., Gyapay 
Edéné 2 k., Bogner Gyuláné 2 k., Bódogh 
Lajosné 2 k., Hozecz Józsefné 1 k., Lévai 
takarékpénztár 20 k., Ordódi Eudréné 5 k., 
Holzmann Bódog 2 k., Klain Aranka. 2 k., 
Lévai Keresk. bank, r, t. 10 k., Weisz 
Benőné 2 k., Nagy Artburné 2 k., Goldstein 
2 k., Heud.er Ignác 2 k,, Weisz M. 1 k., 
Levatiobné 2 k., Lévai takarék és hitel- 
intéznt 10 k., özv. Gyenes Józsefné 2 k.,

Scbu'pe Aifonzné 10 k., Schubert Páiné 
50 fili., Czirok Jánosne 50 fill., özv. Skvor 
Józsefné 2 k., Reitmann Ignáczné 2 k., 
Knapp Dávidné 2 k., Dr. Steiner Oszkárné 
1 k., Míssák Zsigmondné 2 k., Ifj. Józsefcsek 
Károlyné 1 k., özv. Fiscber Lipótné 2 k., 
Dr. Weinberger Adolfné 3 k., Thuróczyné 
1 k., Dr. Korsók Jánosné 2 k., Agárdyné
1 k., Nyitrai Ferencz 2 k., Braunmüllerné
2 k., Adlerné 2 k„ Scbvarc 3 k„ Kberndl
Jánosné 10 k., Karafiáthné 5 k., Dr. 
Szilárdné 2 k., Műnk 2 k., özv. Mészárolná 
2 k., özv. Dr. Novotny lmréné 2 k., özv. 
Merkáderné 1 k., Horn Bertboldné 2 k.,
Holló Sándorné 2 k., Dr. Prizner Gvuiáné 
2 k., Dr. Tóth Sándorné 2 k., Dr. Balogh 
Jenöné 2 k., özv. Novotny Istvánná 2 k., 
Dr. Heinrich Victorné 2 k., Kónya Józsefné
1 k., Árvay Józsefné 2 k., Hetzer Adolfné
2 k., Vámos játék, Lóserth cukorka, Dukesz 
Lipót ceruzák, Vajda Janöné 2 k., Csepány 
Elemérné 1 k., Ériek Jenöné 2 k., Tóth 
István ref. tanitó 1 k., Offermann Ágoston 
1 k., Irgalmas nővérek 10 Korona.

Összesen 353 korona.

Hivatalos közlemény.
820/1911 szám.

Hirdetmény.

Az 1911. évre szóló s megállapított 
kereskedelmi és iparkamarai illetékről a 
kivetési lajstrom, az abban kitüntetett ősz
szegek behajtása céljából az illetékes ka
mara által megküldetett.

Felhivatnak tehát az iparkamarai ille
ték fizetés kötelezettjei, hogy tartozásukat 
8 nap alatt különbeni megzálogolás terhe 
alatt a városi adópénztárnál okvetlen fi
zessék le.

A városi adóhivatal.
Léván, 1911. évi április hó 12.-én.

Fábián Zoltán
adóhiv. főnök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi apr. hó 9-tól 1911. évi április ho ló-ig

Születés.

A szülők neve A
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neve

Mojzaeti Pál Holecaka E. leány Margit
Bartal János Lender F. leány Erzsébet
Hók József Navratyil A. leAuy Mária

ti >i >i » fiú Mihály
pakozdi Lajos Miskala Mária fiú Gyula
Váczi Károly Fülöp Julianna fiú Gyula

Halálozás.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jóavet rendőrkap'tány

A2 elhuuyt iieie Kora A halál oka

Veres Jánosné 26 éves Tiidővész
Szilaasy Örzsébet 8 ,, Alt. giimökőr
Majtán Autalné Tildögüinökór
Schvarcz Rózsi 2 hó G yermekaszáiy
özv. Nyizsnyánszky J, 88 , Agg. végkimerül.
Özv. Tóth Jánosné Agg*  végkimerü].

Busa m.-mázsánként 21 kor. 60 üli. — 
21 kor. 80 Kétszeres 17 kor. — fill, 17 
kor. 80 fill. — Rozs 15 kor. 40 fili. 15 kor. 
60 fill. — Arp 17 kor. 60 till. 17 kor. 
80 fill. Zab 16 kor. 60 till. 17 kor. 50 fill. 
Kukorica 12 kor. 40 till. 12 kor. 80 fii. 
— Lencse 21 Kor. — áll. 21 aor. 40 fill. — 
Bab 18 kor 40 fill, 18 kor. — fiU 80 Kö
les 12 kor. — fill. 13 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here természet tői arankamentes 168—174 
Vörös lóhere, kis arankáé 145—162 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 110 — 120 Luczerna 
természettől araohá-uentea 185—200 Lu- 
cserna, világos szemű aránkas 160—170
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Nyilttér. Eló'zetes értesítés!

M O LL- F ÉLE
E I D LI TZ-PpRa! 

: Enyhe, oldó hásiner mindazoknak, kik emésitéti 
xavarokbau és as illő életmód egyébb követker- 
méuyeiben sseuveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyssertárakban kérjük ^íoll
késnitmény il.

r? moll-feleJ
L SOS -BORSZ£S?>

elismert, régi ióhirnevü bázisser 
szaggatás és hálósból származb 

mindeuuemü betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kox. 2.

Kapható minden gyogvazirtárbaa 
és drogériábaa. qoh

I'

Főszét küldési hely MOLL A. gyógyszerész
Cl. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbnen 9.

Léva város és vidéke nagyra becsült 
közönségét tisztelettel értesítem, hogy az 
idei nyári tánokurzus Juli US hó lén 
kezdődik az új Városi szálloda nagy 
dísztermében.

Tanítás naponta:
Gyermek csoport: & évestől 12 évig délután 

[4- 6-ig.
Deák ceoport : 12 évestől kezdve 6 —8-ig. 
Felnőttek csoportja : este •/, 9— ’/, 11-ig.

Plasztikai tastképzés a gyermek 
csoportnál. — Szalon ós látványos 
tánozok tanítása. — A Boston rend
szeres tanítása minden csoportnál.

MT Különórák 11 "W
Szives pártfogást kér és felvilágosítással 

szolgál levélileg is

Kreutz Gyula
föv. tánctanár

Bpest, VIII. Kemény Zs.-u. 18.

Házhelyek eladók 
a Bárói- éo Perec-utcában. A házhelyek a 
legegészségesebb helyen olcsó áron kapha
tók. O-ö'enként 6—12 kor. Értekezni lehet 
a Lévai Keresztény Munkásegyesület elnö
kével.

rekedtség, kataru*  és elnyálkodá,- 
görcs- és hörghurut ellen ne vá»4- 
mm roljon mást, mint a tínomi.ü _ 

SzMell Caramellet 
a „Három fenyőivel 
__AA d1’'’’ orvol,o'< éa magáno- oQOU 8o^tél szármázó bizonyít

vány igazolja a biztos 
eredményt. Csomagokban 20 és 40 
fili. Dobozban 60 fillér. Kapható: 
Burda Karoly, dr. Flittner Jenő, 
Göllner Béla gyógyezertérában Besz
tercebányán, Jeszenszky Ervin 
gyógyBienárában Trsztenán Weiss 
Conrad Gusztáv gyógyezei társban 
Gyerván ea Knapp Ignác gyógyszer-

Kiadó lakás.
3 szobából és mellékhelyisé
gekből álló szép utczai lakás 
kiadó. Hol megmondja a kiadóhivatal.

T?:™. és magas jutalék mel-
X12L XXávUwS lett alkalmazunk vidéki 
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladásihoz. Havonként elérhető jövedelem 
300—600 korona. Hecht Bankház Rész
vénytársaság, Budapest Ferer.oiek-tere 6.

KALMÁR és ENGEL

BII1M J

CAMPOLIN
az azidöszerint legjobbnak 
elismert vízhatlan börkenöcs.

S.............. _
táróban Léván. jQ'

Minden hibától, külö
nösön jégveréstől mentes 
szép sima vessző a piros 
válfajból, jótállás mellett. 
Küldök minden v< vöm
nek utasítást arra, hogyan 
kell elgyökereztetni a 
sima vessző*, hogy min* 
den szál megfakadjon, 
Ezer dmbji ír első osztilj 35 K 
Száz n ii it ti 4 K 

Mísohztiljii lesni ezre ZO K

Motor és Gépgyár, Budapesten, 
▼ároii raktár éa ircét: «m Gyár; aa

V. Ligát Körút 22. VI. Üteg-utca 19

VHághlrüi Eredeti! „Benz*

Szlvógázméter telep. — A jelenkor legolcsóbb üzeme

Elismert legjobb gvártmáey.

M nden bőrn.müra u. m. : cipő, 
szijjak, lószerszámok stb. kitűnő 
eredménnyel használható.

- A bőrt puhává, slmulékonuyá 
és teljesen vízhatlanná teszi.

Használatban nagyon takarékos, 
mert egyszeri bekenéssel a börn-mü 
3 hétre is teljesen vízhatlanná lesz. 
Probadoboz: 60 fili. Elsőrangú refereniiák: 

beküldése után árjegyzék kivánatra 
bélyegben. ingyeD.

— CAMPOLIN — 
vízhatlan kenőcsgyár Oroszka. 

(Bars m.)

Drezdai Motorgyár részv.-társ.
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

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

Ajánlja bénáin-lokomobilos caéplőkéaaleteit, melyek
bámulatos egyszerű szerkezetűek.

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

FOzessy Imre Ráloslijet.

x-
S

V-édjegy; „Hergeayf*

A Linimeot. Capsici comp., 
a florgony-Paio-Expeller 

pótleka
epy régjónak bizonyult házissor, moly már 
sok év óta legjobb bedörzaöléanek bizonyult 
köszvénynol, ooúznál és meghűléseknél.

Figyelnieztetóa. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony*4 védjegygyei ea 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 Jázaef 

gyógyszerésznél, Budapest

OL Rlcbter gyógy szirtin íz Jlniy mszliihr, 
Prágébaa, Elisabethstnass 5 nett.

ra
fa,

AZ ÓLLÁ". 
stakorvosok\ 
általi meg. 

vizsgálva és 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. | 
Két évi jót I 

állás.
Ára 

tucat ónkén l 
4—, « - |

10. körönt I

COLLÁ’
GUMMI

v küUMegenig. , 
g) A tudomány maii 

állása uerint t
l bebizonyított
[ legjobb letető tK 
f Gummi JUH 
[ óvszer, RS

At 
.OLLA- 

tobb mint 
200 orvot 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható at 
orstág min
den gyógy- 
ttertárácan 
et jobb dro
gériákban.

Követelje azonban hogy a stállitója Önnek csakis 
OLLA-t .adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót*  feldicsérni. 
At elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket ét eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld at
>,ÜLLAU mmiiiinsr Wien- HJ437 Fraterstrasse íl 

Kapható Libán ; KKAFF 1. drogériájában1

Szállít siakkörökben elismert legjobb gyártmányú 
Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum

motorokat és locomobilskat 
va^mint szivOgázmotorokat 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
óránkint csők kb. 1 fillérbe kerlll.

Vezé-kepviselet ;

Gellért Ignác és Társa 
Eutipst, Inti kint 41. Teletoa 12- 91 

Legaaerabbnienö jótállóé. Kedvező fizetési feltételek
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Szklenő fürdőn eladó.
E'-elöt- négy évvel épült, cseréppel 

fedett, igen csinos családi ház 2 szobával, 
verandával, előszobával és inellékbelviségek- 
ka), 630 négyszögöles fcerttnl, 10.000 koro
náért. Bővebbet tudat a „Magyar Mező- 
-azdasági Szakiroda" Budapesten, 
Andrássy ut 2.

Eladó ház és szőllő. 
iamb-utcza 2. számú emeletes bérház, vala
mint a Kereszthegyen a volt Oaal-féle szöllö 
hajlékával együtt szabadkézből eladó. Az 
ügyletre nézve értekezhetni Farkas Orbán 
bir. irodatiszttel.

T*  19 A A Különleges csemege és bor 
filOiUiWe fajjal kiültetett — jó termésben 
levő Forgács-féle bzőIIö, egészben vagy 
két részre osztva, egy 4 szobás és egy a 
szoba, konyha, éléskamra, zártfolyosó, prés
ház, jó pince és külön gyümölcsös udvarból 
álló lakással.

K

M -

ifi

g
í.<£i
L *gg

y w w w

KACHELMANN és TARSAI 
sör- és malátagyár 

= V1HNYE. =
Táviratczim: zn i DCMUp VD \ Interurbán talefon : 

Sörgyár Vihnyepeszerény (ÖARöBIiIuIdJ YiiinyepeszeréDy 7. sz.

Tartós! Kiadós!
Használatban legolcsóbb! 

Bevásárlásnál ügyeljünk hogy csak eredeti 
FRITZE LAKK csomagok legyenek 

Kapható: Stern József festékkereskedésében

g n

000000 0♦00000000

Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktál a LÉVÁN.- Telefon s^ám; 33 
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

épült házamban nagy választékú 

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

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
m. HCFBEER és SCHBANTZ-féle gőz

cséplő készletek, GANZ-léle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

~ gípek és géprészek. -

Ajánljuk kitűnő minőségű

„aczélsör“
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 hl. hordókban 
éa 0.5 és 0.7 1. palaczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító 

WEIL JAKAB 
Léva Mártonfy-utcza 9 szám.

J?Artoljuk: a. megyei ipart !

Névjegyek, Meghívók,

Eljegyzési kártyák

u. legdíszesebb kivitelben készíttetnek

NYITRAI és TÁRSA r. t.
könyvnyomdájában, Léván.

KERN TESTVÉREK
________ fűszer-, gyarmatáru- és vaBnagykereskedése ----------------  

Alapittatott 1881. LÉVA. Telefon szám 14-

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

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

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

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoszorúk 
é« 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 égő 

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

Varrógépek
5 évi jótállásra.
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Kérjen Polo 
Bádogpalackok csak a törv. véderr- 
csepp-megtakaritási-berendezéssel

1911. április 16.

ZK sl p Ix a t ó
Léván :

2 nagyobb -
- Wertheim szekrény 

szabad kézből eladó. Bővebbet 
q lapunk kiadóhivatalában. ■

Eneel Jóeeef éa fia 
Illés

K*rn  Testvérek 
Kertész Lajos 
Knapp Iernácfi 
Loserth D^esö 
Pollák Kálmán

Ipolyságon :
Bércééll*»r  M.
Csóka Jó?sef
Dómba Józ-ef utóda
Ivots Andor 
Weinberger Móritz

Újbányán ;
Carrvirk« M.
Heirrícb Ede

Verebélyen:
Ceirok István

E dei Jó- gef
PoH’ k Z gmond

Zsarnóczán
Ftiar.el»
FI iebh^rr I ’dor

Üzemképes állapotban levő 10 lóerejű 
Clayton & Shuttleworth-féle 

cséplőgép és gőzkazán 
■ = elevátorral ■ -

jutányos áron eladó. A cséplőkészlet a 
Nyitra melletti C s i t á r - i majorban 
megtekinthető.

Zamoyska Ludmilla Grófnő 
Jószágfelüfjyelősége 

Kis-Bresztovány. Pozsony m.

Kézimunka! Előny omda!

„A köztudatta ment á.t“ , osakis

KÁLLAI LAJOS motorgyára
Budapest, VI., Gyár-utca 28. sz.

szállítja 
teljes jótállás mellett 

a leghlrnevesubb 
motor est plökeszleteket.

I I Saját érdekében kérjen minden gajda disz főár. 
! ! lapot, melyet ingyen és bérmextve küld a gyár

Fontos figyelmeztetés! Ká'lái Lajos hírneves 
motorgyára nem tévesz
tendő ó«sze m 8 Kallai 

nevű cége* kel.

Hölgyek figyelmébe!
Tisztelettel értesítem a m. t. Hölgy- 
közöneéget, bogy újonnan btrendezett 
női- és uridivatáru üzletembe a

kézimunka czikket bevezettem és 
egy modern himzőnyomdát 

~ beszerezte m_ ~
Raktáron tartok Stuyrua, gobelin, madeira, cougré, 
fiiét stb, munkákat megkezdve, vagy csak előraj
zolva és az ezekhez szükséges Összes hozzávaló 
pamut, selyem és himzőaranyakat.

Úri divatkülöulegességek, nyakkendő, ing, 
gallér, kézelő, bot, sapka stb. Angol zepbir ingek 
mérték szerint készülnék.

Amidőn a m. t. bolgyközöuség szives ügyeimét 
a fentemlitett cikkekre felhívom, vagyok magamat 
is további jóiudulatába ajánlva

kiváló tisztelettel

Szilárd József.

gxoooooo 100100000x5
Q A Budapesti Asztalos Ipartestület í 
X védnöksége alatt álló A

0BÚTORCSARNOK C
x és hitelszövetkezet /
V az Orsz lözp. Bitelrzovetkezet tagja t
V 12 éve fennáll, felbiv a a n. é. bu'orvÚHárlő kő- V 
Q zöiség tizemét, hogy VIII Józsefkörút 28. Q 
A sz. (Bérkocsi-utca, sarok), va'amiut IV. ke ?
V rület, ferenciek. tere 1. szám Királyi bérpa 'O lota) újonnan át*  skitott helyiségeiben rendezett

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

imuden darab jótállás mellett adatik el. \

Nyvmatott Nyitrai és Tán*  r. t. gyorssajtóján Léván.


