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Patronage Munkaközvetítő.
A Patronage-egyesületek országos 

szövetsége munkaközvetítő intézetet 
állított fel a fővárosban oly célból, 
hogy a főváros és a városok bűnös 
eiiiberáradatából az elveszni indult, de 
megmenthető s egyébként jóravaló s 
teljesen megbizható munkaerőket a 
vidéken elhelyezze s az igy elhelye
zetteket még azután is felügyeletében 
tartva, azok jövendő magatartására 
továbbra is jótékony befolyást gyako
rolhasson.

Kétségtelen, hogy a munkások 
erkölcBe az utóbbi időben felette mó
don hanyatlott s a mellett, hogy ele- j 
geudő munkásunk semmiféle szakban 
nincs, mégis nehéz volt a munkások ! 
elhelyezése, mert a munkás állandó 
hadilábon állott a munkaadóval, amely
ben kizsákmányolóját, s nem gazdáját 
látta. Ezért szervezték a földmivelésügyi 
minisztériumban a munkaközvetitő osz
tályt, ahová a törvényhatóságok mun
kás nyilvántartásai felkerülnek s amely
hez ma már a nagyvállalkozók, árviz- 
mentesitő társulatok, gyárosok stb. oly 
szívesen fordulnak.

Az a terület azonban, amelyre a 
patronage-egyesületek a működésüket 
kiterjesztették, teljesen elhanyagolt, volt 
ez ideig. A fiatal és gyeDge jellemű 
munkás hamar elzüllött a főváros em
beráradatában. Igen sok gazdasági 
munkás, aki a vidékén szép kere
sethez juthatna, a fővárosba és más 
nagyobb vidéki gócpontokba tódul, 
ennélfogva, mig a vidéken nagy a 
munkáshiány, amit bizonyít az, hogy 
gazdáink ma már alig tudnak férfi- 
cseledet kapni s hogy a napszámok 
pár év alatt hihetetlen magasra szök
tek, addig a fővároeban s más nagyobb 
helyeken nagy tömeg munkás csavarog 
munka nélkül s veszedelme és salakja 
lesz a társadalomnak.

Ép ezek megmentését célozza a 
patronage egyesületek munkaközvetí
tője, amely meg akarja akadályozni a 
munkásoknak kivándorlásra való csá
bítását, elejét venni a vándorlásnak 
és céltalan kóborlásnak, tisztességes 
helyeken elhelyezni, tisztes ekziszten- 
ciákat nevelni a hazának és társada
lomnak, a züllés útjáról visszavezetni 
a becsületes és tisztességes kenyeret 
adó munka mellé. Megérdemli tehát, 
hogy ez az uj munkaközvetitő, mint 
a Patronage-egyesületek legújabb, jóté
konyságot gyakorló szere a legmele
gebb pártfogásban részesüljön a ható
aggok, testületek és magánosok részéről. 
Kötelességünknek tartjuk, hogy ezen 
u) intézmény népszerüsitéséhez ma

gunk részéről is hozzájáruljunk az 
által, hogy ezt az igazán nemes és 
szociális emberbsráti missiót teljesítő 
munkaközvetítőt minden érdekeltnek 
melegen ajánljuk.

Egyébként az intézmény rendel
tetését és működési tervét legjobban 
megvilágítja az egyesületnek következő 
levele, melyet a lévai nőegyesülethez, 
mint a patronage-egyesületek országos 
szövetségének egyik tagjához intézett :

Ú Császári és Apostoli Királyi Kétségének 
legfőbb védősége alatt álló latronaye Egyesü

letek Orstáyos szövetségétől. — 183/1911 se.

Az 1909. évben Budapesten megtartott 
második országos patronázs kongresszus 
a szabadulók elhelyezésének kérdését 
tárgyalván, úgy t lálta, hogy a nehézsé
geket e téren olyképpen lehet elhárítani, 
ha létesül egy oly központi szervezet, 
amely a munkaközvetítés létező szervei
nek felhasználásával s az egyes vidéki 
patronázs és rabsegéiyzo egyesületekkel 
kölcsönösségben az egész ország terüle
tére központilag szervezve, irányítja a 
patronázs tevékenységre szorulók munka
közvetítését. Van szerencsém tisztelettel 
szives tudomásukra hozni, hogy a kon
gresszus e határozata folytán a Patronázs 
Egyesületek Országos Szövetségének kez- 
demenyezésére az igazságügyi kormány
nak a fiatalkornak budapesti felügyelő 
hatóságával a Budapesti Rabsegélyző 
Egy.eltel s az Országos Gyermekvédő 
Ligával folytatott tárgyalások eredménye
ként Állíttatott fel Budapesten IV. Pap
növelde u. ti sz. alatt a „Patronázs Mun 
kaközvetilő“. A munkaközvetitő műkö
dését f. évi március hóban megkezdette. 
Midőn erről tisztelettel értesítjük, egyben 
kérjük, hogy azt adott esetben igénybe 
venni s az intézményt jóakaratu támoga
tásban részesítem meltoztassék. A patro- 
názs tevekenyseg s igy a munkaközvetítés 
sikerét nagy mértekben fogja biztosítani, 
ha egyrészt a varosok a így különösen 
a főváros gyenge akaratú emberekre ve- 
szeiyeB levegőjéből eltávolítjuk s vissza
adjuk a vidéknek azt az elemet, amely 
földműves vagy más vidéki foglalkozásától 
jobb jövő reményében eltért, másrészt a 
vidék patronázs íevékenységre szoruló 
azt az elmet, amely ipari foglalkozásánál 
vagy más oknál fogva csak városban ta
lálhatja meg életfelteteleit, munkához 
segíteni törekszünk, A munkaközvetítés 
teljesen dijmentes. A munkaközvetitő 
hatáskörébe tartózó bármily, akár szó-, 
Írásbeli vagy telefon megkeresést kész
séggel elintéz. K emelni kívánjuk, hogy 
elsősorban a fiatalkorúakat és a felnőttek 
közül főként a megbízhatókat fogjuk el
helyezésre ajánlani, ezért kérjük, hogy 

az elhelyezendökre s annak viszonyaira 
s különösen megbízhatóságára nézve adott 
esetben pontos adatokat szolgáltatni szí
veskedjenek. Végül tisztelettel kérjük, 
méltóztassék a munkaközvetitő felállítá
sáról t. tagjait és alkalmas módon a tisz
telt egyesület működési területén lakó 
munkaadókat, kereskedelmi és ipari tes
tületeket is értesiteni. A kereskedelmi és 
ipari testületeket e helyről is meg fogjuk 
ugyan keresni, mégis célszerűnek látszik, 
ha a t. egyesület, — a helyi viszonyokkal 
teljesen tájékozott lévén, az ügy érdeké
ben ez irányban is közben jár és a 
figyelmet az uj intézményre hatékonyan 
felhívni szives leend.

Kiváló tisztelettel
Budapest, 1911. március hó.

Horváth Dániel s. k. Rickl Gyula s. k.
titkár. elnök.

A tanulók táplálkozása.

Kétséget mm szenved, hogy mint 
minden egyéni munka, azonképpen a 
tanulás is bizonyos mennyiségű energia
fogyasztással jár. Hogy mennyi energiát 
fogyasztunk valamelyes szellemi munkával, 
igen sok körülménnyel kapcsolatos. Függ 
elsőbben a munka minemüségével, a gya
korlattal, az egyéni energia képletével, 
testi és lelki állapotával, a táplálkozással, 
a külső suggestiókkal stb. A munkaidőben 
fokozottabb az anyagcsere, minélfogva 
ekkor jobb táplálkozásra van szükségünk, 
mint más alkalommal. Ebből többek között 
az derül ki, hogy a tanulók a tanév folya
mán oly táplálékban kell, hogy részesülje
nek, mely a tanulás energiája föltételeinek 
hódol.

Azonban a tapasztalatok igen szomorú 
dolgokról győznek meg. Pillantsunk be 
akár mily jellemű, vagy minőségű iskolába, 
látni fogjuk, hogy a tanulók között sok az 
ideges, rosszul táplált, vérszegény, beteges, 
OBenevész, stb. gyermek. Mindez a rossz 
fogyatékos táplálkozásnak a következménye. 
A pedagógus ezektől is oly munkát követel, 
mint a rendes táplálkozásban részesülő 
tanulóktól. Maga-magától értetődik, hogy 
a szóbanforgó tanulók a legfokozottabb 
idegmegfeszitéssel és szorgalommal sem 
tudnak a többiekkel egy úton egymás
melleit haladni. Ennek azután a rossz 
osztályzat a vége, mi számos káros követ
kezményt von maga után. As ily gyermek 
önmagával elégedetlenné, meghasonlottá, 
másokkal szemben bizalmatlanná, irigyke- 
dővé, majd pedig embergyűlölövé válik. 
Kérdés már most, hogy a pedagógus fent 
vázolt eljárásánál fogva nem vág-e elébe a 
gyermek testi és lelki egészsége biztosításá
nak s későbbi életéveiben való kellő boldo
gulásának 1
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Nyilván igen. Ds vájjon ki itt a hibás *?  
Talán a pedagógus ? Korántsem. A pedagó- i 
gust nem illetheti a vád, mert öt a törvény 
rideg betűi köte'ezik arra, hogy a tanterv 
érvényesülésének engedjen teret. Tehát , 
nincs kegyelem ; a rosszult táplált, ideges, 
vérszegény stb. gyermeknek épp úgy kell 
dolgoznia, mint a normális gyermeknek. A 
szülőt sem lehet okolni, mert hisz nem ö, 
hanem a szegénység, a nyomor okozója 
annak, hogy a gyermeke a fogyatékos táp
lálkozásnak az osztályosa.

Hibás és bűnös a társadalom, mert , 
tétlenül s közönnyel nézi, hogy a szegénység 
és a nyomor, hogy szedi áldozatait. Nem 
veszi észre, hogy a csenevész, ideges, satnya, ! 
stb. gyermekek száma évröl-évre ijesztő ■ 
módon fokozódik. De hibás az állam is, 
mert oly kötelességeket ró a jelzett tanú- I 
lókra, melyek testi és lelki egészsége ellen 
törnek. Bizonyos, hogy az ily követeés . 
valóságos rablógazdálkodást űz a tanuló I 
energiájával. Lám, az állatvedö-egyesület 
jobb'n gondoskodik a jószágról, mint az 
állam a gyermekről. Amennyiben nem en
gedi, hogy valaki nagyobb terhet rójjon a 
jószágra, mint amennyit minden káros utó
következmény nélkül bir el.

Jegyezzük meg jól, hogy a tanulók 
táplálkozása sokkal nagyobb s körültekintőbb 
igényeket támaszt, mint a felnőtté. Mert a 
tanulók táplálkozása nemcsak arra szolgál, 
hogy a tanulás által elfogyasztott anyagosat 
idejűn pótolja, hanem főleg arra is, hogy a 
test fejlődését, növekedését a kor és az 
egeszseg szabályaihoz illően biziositsa. Mar 
most mi következik ebből. Az, bogy a 
rosszul táplált gyermek híjával vau annak 
az energiának, mely a jelzett feltételek kellő 
ertényesü-esehez vezet. Természetes és ma
gától értetődő tény, hogy a gyermek nem
csak a tanulásban, hanem a fejlődésben, sú
lyának gyarapodásában is bizonyos vissza
maradást mutat, llyentén a tanulás koránt-

T A E C A.

Az élet keresztutján.
Hull, hull a hó ; zimankós téli este, 
Nagy árny borong a szürke városon. 
Fekete felhők elnyúlt, hosszú teste, 
Süvöltő, durva szél elől oson.
Kihalt az utca; a nagy kőfalon túl 
Csak a gyár gépe zakatol;
A vén toronyban már éjfélre komiul 
S vidám muzsika hangzik valahol.

A kávéházban úr mulat; a gyárba 
Lelket-testet emésztő munka foly, 
Az utón száll át a Halálnak árnya, 
Még célja nincsen, csak úgy kóborol. 
Nem tudja még a fényes kávéházba 
Vagy a nagy füstös gyárba menjen-e ? 
Emitt a gép búgása hozza lázba, 
Amott ingerli a vidám zene.

S mig igy botorkál, meglepetve hallja, 
Nevén szólítja, hívja valaki, 
Lassan, gyöngéden, mint szellő sóhaja, 
Mikor a bimbót nyílni csalja ki.
A kávéháznak fényes kapujába 
Didergő, rongyos, kis fiúcska ült 
Lekuporodva, hogy nem bírta lába, 
A zene szólt s ő kint elszenderült.

Nem érzett semmit lázas, vézna teste, 
Ajkának pírja már fakóra vált.
S mig ráborult a téli, szürke este,

sem hasznára, hanem pusztán ártalmára irá
nyul a gyermeknek. Összevetve az előadot
takat, röviden láthatjuk, hogy a tanulók 
táplálkozása úgy társadalmilag, mint pedig 
pedagógiailag igen fontos tényező, mellyel 
nemcsak érdemes, hanem kell is foglalkoz
nunk. Azonban ezzel kapcsán ne feledjük 
el, hogy a kérdéses ügy teljes tisztázódása 
elsőbben a pedagógusok ténykedési körébe 
tartozik, hogy ezzel rámutal hassanak a ta
nításban, illetve a tanulásban észlelhető 
eredménytelenségekre s anomáliákra.

Keressék a módot, mely e bajok orvos
lását célozza. Tartsanak értekezleteket s 
fejtsék ki azokon a táplálkozásnak a gyer
mek fejlődésére s tanulására háramló elő
nyeit, esetleges hibáit. Elemezzék a szellemi 
higiénia feltételeit s követelményeit.

Azonban itt meg keli jegyeznünk, hogy 
e sorok szűk keretei nem engedik, hogy-e 
kérdés teljes reszletességevel foglalkozzunk. 
Épp ezért csak arra kívánunk szorítkozni, 
bogy kimutassuk azokat a tanulási hibákat, 
rendellenességeket, melyek a hiányos táp
lálkozás követelményét kepezik. Szamos 
psichologiai megfigyelés ugyanis arról tanús
kodik, hogy a hiányos táplálkozásban része
sülő tanuló agyműködése sokkal tökéletle
nebb, megbízhatatlanabb, mint a helyesen 
táplált gyermeké, illetve tanulóé. Hibákat, 
rendellenességeket találhatunk a tanu.ó 
majdnem minden ténykedésében. Különös 
tünetei közé tartozik : a gyors kiláradas, a 
kitartás hiánya, a lever.brg, nyugtalanság, 
a félelem, a fokozott ingerlekenyseg, érzé
keny ^edés, a gyakori főfájás, fülzúgás, az 
álmatlanság, stb. A tanulást illetőleg legsú
lyosabbak azok a hibák, melyek az értelem 
mezejen találhatók, liyeu kü öuösen : a lassú 
és uehez munkával jaró rögzítés, az emlé
kezet haiványsaga, megbizhatsllansága, a 
figyelem fáradékonysága és ingadozása, az 
akaraterő lanyhasága stb. Lássuk ezeknek 
okát-fokát. Nyilvánvaló, hogy minden egyes

Álmában liivta a komor Halált.
És a Halál megállt egy pillanatra, 
Lehajolt érte, szelíden felvevé, 
Fekete köpenyébe betakarta, 
S repült vele a fényes ég felé.

Nem látta senki; az árva fel sem ébredt, \ 
Ahogy lecsukta, fáradt két szeme, 
A lelke egy uj, szebb világba tévedt, 
Fülébe csengett a vidám zene.
Zúg a vihar a fenyvesen keresztül, 
Üvölt a vad, a hó sűrűn szakad, 
A gyermek alszik, még csak meg se rezdül, 
Sápádt kis ajkán uj mosoly fakad.

S ahogy repül; erdő alján az Élet 
Fehér lován vágtatva jő, siet.
Megállj egy kissé, jó Halál testvérem, 
Ez árva gyermek még nem a tied. 
Es a Halál felnéz reá mogorván : 
Miért hagytad el hát. hogy ha a tied ? i 
Magára hagytad, a vihar sodorván 
Rongyokba járt és fázott, éhezett.

Vihar megtépte, kutya megugatta, 
Nem volt hely, hol lehajtsa bús fejet, 
Megpanaszolta százszor, aki adta, 
Könnyekkel sózott, száraz kenyerét. 
Nincs senkije, aki szerette volna, 
Az apja, anyja rég nálam pihen, 
Künn az utcán találtam haldokolva, 
Megszántam a szegényt s most elviszem.

Nálam nem nyílnak illatos virágok, 
De ám nem vérzi lábát tüske sem;

szellemi működésünk az agykéreg bizonyos 
területeihez van lokalizálva. Tehát fizioló
giai eredetű. Ámde egyúttal igaz, hogy a 
szellemi központok csak akkor teljesíthetik 
helyesen a rájuk háramló feladatot, ha meg
felelő táplálkozásban részesülnek. Minél jobb 
táplálkozásban részesülnek e központok, 
annál jobban, kizárólagosakban biztosítják a 
hozzájuk lokalizált szellemi munka tökéletes 
folyását. Eszerint minden egyes szellemimunka 
összefügg a vérpótlás mennyiségével és 
minemüségével. Magától értetődő követ
kezmény, hogy a rossz táplálkozásban re 
szesülő tanuló nemcsak kevesebb, de egyút
tal rosszabb összetételű vérrel is rendelke
zik. Az a gyermek, aki reggelijére egy 
darabka száraz kenyeret, vagy egynéhány 
burgonya darabot fogyasztott el, akinek az 
ebédje és vacsorája is ily sovány elemekből 
áll, bizonyos, hogy a szellemi központok 
sem kapják meg azokat az alkatelemeket, 
melyektől a szellemi munka folyása és ered
ménye függ.

Az idegrendszernek bizonyos vegyi 
alkata van, melytől az ö működése függ. 
Épp őzért nagyon helyes ée szükséges lenne, 
ha az orvostudomány sorra Kimutatná azo
kat az ételnemeket s azok alkatelemeit, 
melyek az idegrendszer vegyi alkatának 
kedvező gyarapítására s a tanulás által el
fogyasztott termékek gyors és helyes pót
lására törekszenek. Ki kellene mutatni, 
különösen pedig a vesék által kiválasztott 
bomlás termékek revén, hogy egy bizonyos 
minőségű s időtartamú szellemi munka miuő 
tápiáiekelemeket követel. Mennyi és mily 
táplálékra van a tanulónak szüksége, hogy 
az iskolában elfogyasztott energiát maga 
idején s minden karos következmény nélkül 
póiolhassa ?

Továbbá meg lehetne állapítani, hogy 
egy bizouyos tanítói tárgy tanítása betejez- 
tevel milyen tárgyat lehetne meg jó siker
rel tamtam ? Minő és mennyi táplálékot

Falatját nem kiséri nálam átok, 
Nalam bekében szunyád csendesen.
Örök harc, szenvedés vagy Élet,
Ez a gyerek még nem örült neked, 
Még hinni sem tanult, reménye semmivé lett. 
S nem látható az álomkerteket.

Nem úgy Halál, — az Ur utam kimérte, 
Rám bízta ezt az árva gyermeket, 
Parancsol U, elébb te sem jöhetsz el érte, 
És ha megismer, nem örül neked.
Nem látta az én csodás világom, 
De ha megismei, meglásd megszeret;
Nem csak tövis, virág is van az ágon, 
Örülni fog, lia liarcia nyer teret.

Add vissza öt, — Urunknak kis cseléde 
Rendeltetését végig töltse be ;
Habár a sors kicsiny szivét megtépte, 
Kezem nyomán begyógyul a sebe.
Az Ur parancsol Éllet és Halálnak,
Add vissza hát . . A küzdést kezdje meg, 
Rá még nagy célok nagy csatái várnak, 
Vezért talál majd benne a sereg.

A gyermek alszik csendesen, nyugodtan, 
Az Élet újra szépen átveszi,
S a fényes kávéház előtt egy sarokban 
Hol elszunyadt, gyöngéden leteszi.
Egy úri pár jő ki a kávéházból, 
A kis fiú rögtön szemükbe tűnt, 
A férfi nézi, nő mosolyogva rászól: 
Lalán az Ur rendelte őt nekünk.

jferyék János-



1911. április 23. B A 2R, S 8

kivin as «. n. elvont s mennyit * konkrét 
tárgyú tanulás ? Mennyit a számolás s 
mennyit pld. * saemlélefen alapuló termé
szettudomány, stb. Ismétlem, mindebből sok 
üdvös dologra, tényre lehetne következtetni, 
ami pedagógiai szempontból megbecsülhe
tetlen értékű. Szobolovszky István.

Különfélék.
_ A király Budapesten. A király 

_ mint Bécsböl írjak. — május hó máso
dikén több heti tartózkodásra Budapestre 
■ukezik és itt fogadja Peter szerb királyt is.

— Nagysallö ünnepe. Nagysanó és 
videkenek hazafias lakossága ez évben is 
i>gy lelkesedéssel ünnepelte meg április 
lD.-ikét, a dicső magyar honvédek áltál 
vívott nagysailói győzedelmes csatának 
évfordulóját. A község házain nemzeti zász
lósat lengetett a tavaszi szellő. A lakosság 
apraja-nagy ja ünnepi ruhát öltött e napon. 
Este 7 órakor a község háza előtt gyűlt 
őesze a nagyszámú közönség, ahonuau a 
kivilágított utcákon át fakiyásmenetbeu 
vonult ki a piactérre, a csata emlékére 
kiállított szoborhoz, amelynél az ünnep 
jelentőségét Juhász József garamvezekényi 
lelkész gyönyörű beszéd keretében méltatta.

— Gyászhlr. A legnagyobb megille- 
tőkéssel közöljük a szomorú es megdöbbentő 
bírt, hogy dr. Czobor Vilmos, vámosladányi 
esperes-plébános, kér. tanfelügyelő, aki hosz- 
szabb ideig Levan is volt káplán ée körünk
ben előzékeny modora miatt közkedveltség
nek örvendett, — e hó 21.-én, pénteken, 
agyszéihüdes következtében, 4b éves korá 
b.n hirtelen elhunyt. A boldogultnak vá
ratlan halála nemcsak rokonainak, baráta
inak ée ismerőseinek okozott nagy és mély 
fajdalmai, de elhunytét őszintén gyászoljak 
hívei is, akik kedves és buzgó lelkipászto
rukat vesztették el benne. A jóielkü ée 
általánosan tisztelt esperest, aki — mint 
tanfelügyelő — kivált a magyarosítás térén 
fejlett ki kerületében kiváló buzgalmat, — 
holnap reggel fogják beszeutelni. Bűit tete
meit bessenteies után a hontmegyei tíytrk 
Községbe szállítják es ott a családi enholt
ban helyezik örök nyugalomra. — Beke 
porain, áldás emlékezeten l

— Katonai hírek. A'emss Ede tábor
nok, dandárparancsnok e hó 18,-án érkezett 
Lévára és honvédségünk fölött megtartván 
a szemlét, 21.-én reggel utazott el a város
ból. — E hó 19.-én terepiéivé elek eszköz
lése céljából tiz huszártiszt jött Vácról 
Lévára, a tisztek másnap Nyitrazsámbok- 
rétre mentek.

— Uj vonat Ló váró Párkányuk 
nára. A Giramberzenceröl most este 6 
órakor induló éa 10 órakor Lévára érkező 
vonat május hó elsejétől Garamberzencéröl 
Ö óra 25 perckor fog indulni és 8 óra 14 
perckor érkezik Lévára, innen pedig 10 
percnyi idözés után Párkányuána fele megy, 
khounau egyenes csatlakozás van a Becs 
leié induló vonalhoz. — Itt eml.tjük meg 
azt is, hogy vasúti menetrendünk jövő hó 
l.-töl meg annyiban is változik, bogy a 
Garamberzencéröl most délután 3 óra 54 
perckor Lévára érkező vonat 3 óra 16 
perckor érkezik hozzánk és 3 óra 45 perc
kor fog indulni Párkánynánára.

— Iskolák látogatása. A F. M. K. 
K. lévai választmányának kiküldöttei — 
Báthy László, Ordódy Endre, Medveczky 
banuor es Jaross Ferenc — e hó 18.-án 
es 20.-án látogatták meg a választmány kör
zetébe tartozó 10 tót anyanyelvű községnek 
iskoláit. A bizottság nagy örömére szolgált, 
bogy a tanerők — a magyarosítás terén, a 
papság által is hathatósan támogatva — a 
legnagyobb elismerésre méltóan teljesítik 
nehez, de szép és hazafias feladatukat. Az 
iskolákban az összes tantárgyakat magyarul 
tanítják és a gyermekek szabatossággal 
es értelmesen megfeleltek a hozzájuk inté
zett kérdeeekre. Ha a tanítóság ezen köz
ségekben jövőre is ilyen lelkesedéssel és 
kitartó szorgalommal végzi munkáját, amiben 
nem is kételkedünk, — a lakosok, akik 
érzelemben mindig hű iiai voltak a hazának, 
— egy ket évtized alatt nyelvükben is tel
jesen magyarokká lesznek. A bizottság meg
elégedéssel konstatálta azt is, hogy ezen 
iskolák tantermei eleg tágasak, egészségesek 
es a szükséges taneszközökkel a törvénynek 
megfelelő módon vannak felszerelve, ami a 
községek aldoaatkeszBéget dicséri.

— Elhalasztott közgyűlés. A lévai 
kerület munkasbiztositó pénztára folyó 
hó 17.-ikere hívta össze évi közgyűlését, 
meiyet azonban a tagok csekély erdeklö-

dése miatt e! kellett halasztani. A közgyű
lés újabb határidejéül e hó 23,-ikáuak dél
után 3 órája tűzetett ki, amikor a gyűlés 
— tekintet nélkül a megjelenők számára — 
határozatképes lesz.

— Tisztujltás. Körmöcbányán e hó 
19.-én volt a tisztújító körgyülés, melyen 

! polgármesterré Szmstlianovics József eddigi 
i közigazgatási tanácsnokot választották meg. 

Közigazga1 ási tanáosnok lett Huhajda Káro.y 
főjegyző, ennek helyébe pedig Bdrdny An
tal jegyző lett megválasztva.

— Hlmenhir. Schubert Tódor, a Lévai 
Takarékpénztár pénztárosa, f. hó 16.-án 
váltott jegyet Bonyhán, Jodál Ilonkával. — 
Állandó boldogság kisérje as uj jegyeseket 1

— Tandljkárpótlás. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1910. évi szep
tember hó l.-töl kezdődöleg a lévai róm. 
katb. leányiskola tandijkárpótlására évi 
2363, — az izraelita népiskoláéra pedig 
2050 korona államsegélyt engedélyezett.

— Gyászhir. Posta- és távirdahivata- 
lunkon is gyásziobogó jelezte, hogy a hi
vatalnak egyik buzgó altisztje, Lámer Dániel 
családjának es rokonainak nagy fájdalmára, 
e hó 18.-án, életének 5ő.-ik événen, hosszas 
betegség után meghalt. A kiváló szorgalmú 
altiszt 26 evet töltött a lévai postánál és 
ezen hosszú idő alatt úgy felebbvalóinas, 
mint a közönségnek teljes megelégedésére 
teljesítette a nehez szolgálatot. Temetésén, 
amely e hó 20. au, délután 6 órakor ment 
vegbe, a posta- es távirdahivatalnak összes 
személyzete megjelent es őszinte részvéttel 
kísérte ki hült tetemeit az ág. ev. temetőbe.

— Kinevezés. Az igasságügyminisz- 
ter l.ábay József, zsaruóczai kincstári kán- 
lortanitOt az iliavai kir. országos fegyinté
zethez egyelőre ideiglenes minőségben taní
tóvá nevezte ki.

— Igazgatók értekezlete. A pozso
nyi tankörülethez tartozó középiskolai igaz
gatók ez evben május hó 23. és 24.-én, 
Nyitráu tartják meg szokásos értekezletüket.

— Közgyűlés. A Magyarországi Mun
kások Kokkaut es Nyugdíj egyletének 78. 
lévai fiókja április 17,-en tartotta évi rendes 
közgyűlését Batby László prépost elnöklete 
alatt a varosbaza nagytermében. A titkán 
jelentősből megtudtuk, bogy a fiók 1903.-ban 
alakult 82 taggal, jelenleg 230 a hetenként 30 
fillért fizető rendes tagok száma. Hét év

0 s z i k e.

Április 9. Ami kis, csenevész kertünk 
átváltozott paradicsommá. Ha elábrándoava 
jaiok a sorakozó, törpe iák alatt, vagy ott 
Uiök a lugasban es az összeboruió lombozat 
agbogán keresztüisaürödik a napsugár, vaiami 
egeszen új, kimondhatatlan boldogság özönli 
el szivemet. Es úgy érzem, bogy az élet 
szop, miként egy üde, májusi reggel a 
délvidéken. Csupa kacagás, csupa pattanó 
remény. Messze tűntek a ködös, beteg 
érzések. Sírba hullott a köznapi élet sok 
kicsinyes tepelődese. Újjá születtem, uj 
lé.ek költözött a gondülte, régi helyébe. 
Ljjongó, mámorban tobzódó lélek. Mit 
soha nem éreztem, megsimogat a tavasz 
"jtelmeket hordó lehellete. Mire soha képes 
tem voltam, gyönyörűséggel iszom a setten
kedő, áprilisi veröfenyt.

Mi okoata mindezt? Szerelmes volnék, 
«n, akire rámondták, hogy oly szép, de oly 
hideg ia vagyok, mint a finn mondák 
Ainója ?

Tegnap egy hete caak, hogy ismerem 
Györgyöt. Eleinte félelemmel vegyes cso
dálkozással néatem reá. Húszonötéves fiatal 
ember caak, de már országos bire van. S 
°gyik festménye egy nagy kiállításon arany
eremmel lett kitüntetve. Olyan kicsinynek 
es igénytelennek éreztem magamat mellette. 
Be már első beszélgetésünk közel hozott 
egymáshoz. 3 azóta tett látogatásai folyamán 

éreztem, mint költözik a művész szemén 
keresztül lassankiut szivébe a szerelem.

Ez a nagy tehetségű, napsugaras lelkű 
fiatal ember szeret engem. Ez a tudat 
meguemesitette a telkemet. Először életem
ben örültem meg igazában annnak, bogy 
szép vagyok.

És en átengedtem magam a boldog
ságnak, melyről tudom, hogy nem tarthat 
sokáig. És en tétlenül nézem, mint fejlődik 
ki ebben a nagy szívben a szerelem, noha 
félig-meddig jegyese vagyok egy gazdag, 
öreg embernek. Kút, önző eljárás ez, tudom, 
be mikor olyan szépek, olyan varázsosan 
bűbájosak ezek a napok 1 Nincs erőm 
hozzá, hogy veget vessek ennek aa 
idillnek.

Tegnap délután György megrajzolta a 
kepemet. Azt irta alá, hogy : Öszike. Ott 
ültünk a lugasban, aa összeboruió lomb 
alatt. És egyszeribe soha nem ismert szilaj 
mámort ereztem végig hullámzani testemen. 
A pazar napfény glóriával vonta be György 
sötétssöke haját. Nem tudtam, mit csinálok, 
de meg voltam róla győződve, hogy bármi 
történik is most, en azért nem vagyok 
felelős. Mórt nálauiuál erősebb hatalom 
igazgatja egész valómat.

Odaborultam a fiatal ember széles, 
férfias vállára. És ö megcsókolta a szájamat, 
hosszan, erősen, oly szenvedéllyel, hogy 
beleszédültem.

Aino nemsokára férjhez megy ogy 

öreg emberhez, de Üszike örökké egy 
fényes lelkű, fiatal művész csókjáról fog 
álmodni . . .

Május ö. A gazdag, öreg gyáros ma 
délelőtt megkérte kezemet. Végignéztem 
ason a taunarcu, visszataszítóan elegáns 
emberen és aztán magam elé idéztem a 
György sugár, gyönyörű alakját. Láttam 
amannak szemében a lappangó, durva 
sóvárgást, s egy pillanatig valami beteg 
vágy ingerelt, hogy odavágjam neki, 
mennyire utálom. De aztán végignéztem az 
én sivár, húszéves múltamon. Sorra felvo
nultattam derű és vigasz nélküli emlékeimet. 
A sok nélkülözést, a sok éjjeli tépelödést, 
miként őrizzük meg anyámmal a világ 
előtt az előkelőség fakó látszatát. As előke
lőséget, melyet egyetlen, szomorú öröksé
gül hagyott rám az édesatyám, akit nem is 
ismertem, s kinek büszke öröké mégis 
zsenge gyermekkorom óta távol tartott tőlem 
minden örömet.

És aztán gondoltam Györgyre, aki 
szegény, mint én, de hivatva van még 
nagyokat alkotni. Hisz csak lenyűgözném, 
ha bozsákötöm a szegénységemet. Csak 
tördelném a szárnyait, melyek igy magasra 
fogják vinni. Oly magasra, hogy meg se 
látja többé a szürke kis Őseikét, kinek 
kicsinyes világát as ö nagy lelke soha sem 
tudná átfogni . . .

És menyasssonya lettem a gyárosnak. Jun. 90. Holnap less aa esküvőm 
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alatt a fiók beküldött összesen 12.895 ko
ronát ; külön alap : 81 korona. Az április 
30,-iki fővárosi gyűlésre a fiók Kaveggia 
Kálmán titkárt es Boób László választ
mányi lagot küldötte ki. Végül a választ
mányt egészítették ki.

— A kultuszminiszter az iparos 
tanonCOkért. A kultuszminiszter aa ips- 
lostanoncok erkölcsi nevelésének e ömozd:- 
tása céljából a folyó tanévben is támogatni 
kívánja a tanonciskolák működését azáltal, 
hogy a kiváló előmenetelt tanúsított es a 
pontos iskolalátogatásban kitűnt szorgalmas 
es jó magaviseletü tanulok 50 korona juta
lomban reszesü jenek. A miniszter ilyen 
jutalmat tűzött ki a lévai iparostanoncisao- 
lábau is, amely a casmo alapítványának 
kamataival egyidejűleg az iskola által tar
tandó évzáró ünnepség keretében leBZ az 
arra érdemes tanulóknak kiadva.

— Közlekedés automobilon. A 
Selmecbányái lliriap írja: hogy a keieeke- 
üelemügyi miniszter kilátásba helyezte, hogy 
Lévától, Bat, Bakabanya, Köpatak, ilegy- 
oanya, Seimecoauya, Szeutautai, Berencsiaiu 
érintésével Nemen községig áliaiuköitségeii 
automobil-járatokat fog rendszeresíteni » 
személy- es postaforgalom céljára. Selmec
bányán egy garage es javítóműhely, vala
mint benziu-raktar lesz. A garage felahitasa 
ügy eben már tárgyaltak is a varos polgár
mesterével, aki a legnagyobb készséggel 
hajlandó volt elősegítem, hogy az automo
biljáról mieiöbb létesüljön.

— Iparos- és kereshedő-tanoncis 
kólák államsegélye. A kultuszminiszter 
a toiyo tanévre a tevai keresaedo-tauoncis- 
ko.a részére 200, az iparos-tanonciskola 
reszere 1400, a körmöcbányai iparostanonc- 
iskoia reszere 800, az újbányái íparos-ta- 
noucrskoia reszere 1200 es az arany osmaióu 
iparos-tanonciskola reszere 820 koroua állam
segélyt adott.

— Nem lesz pótvásár. A váios az 
elmaradt vizkeriszu ailatvásar heiyelt május 
e.sejere potvasar eugedelyezeset kérelmezte 
a kereskedelemügyi minisztertől, aki azon
ban a varos ezen köreimet nem teljesítette.

— Anyakönyvi iratok tűzbizton
sága. Tubu Költöttben megiorLeni ieguioi>u, 
hogy íÜk eoöien w anyakönyvi írató*  el- 
tgiuK. A beiUgyininiazler inoai utaaitoita aa 
anyaaöuyvveaeiu ítlugyelohüi, hogy ahol aa 

anyakönyvi iratok nincsenek kellő tűzbiz
tonságban, ott rendeljék el, hogy a közsé
gek megfelelő tüzmentes szekrényeket sze
rezzenek be.

- Halálozás. A lévai piacnak egy 
általánosan es régóta ismert női alakja hunyt 
el e hó 15.-én Tóth Jauosué, szül. Lovástik 
Juliannában, akit nemcsak ismerősei, de a 
város és vidékének úrasszony ti is többuyiro 
'Tóth néní-nek neveztek, mert ö vo.t piacunk
nak legöregebb kofája, aki felszázadon át 
telen-nyáron, hidegben-me egben, a kapzsi
ságot kerülve, kitartó szorgalommal és ritka 
előzékeny Béggel árulta vevőinek a legjobb 
es legszebb gyümölcsöt, A diákok is örömest 
vásároltak uala, meri ha pénzük elfogyott, 
szívesen hitelezett az í/iwraá’-nak, akiket 
nagyon szeretett. A regi Laci-konyhábau is 
állandóan hereit egy helyiseget s amikor a 
konyhát lebontották, hogy az uj városházat 
építsék a helyére s ezért öt is a nyílt piacra 
szorítottak, — könnyekig meghatva búcsú
zott el lozoga deszaabodejatól, mely nap
közben évtizedeken at kedves otthona volt. 
A regen özvegységre jutott asszony tisztes
séges keleseiéből nemcsak magát tartotta 
lenn, hanem gyermekeit is felnevette és 
iskoláztatta. 79 éves korában hait meg. Ha
laiknak oka aggkori vegkimerüiée. Hült 
tetemeit gyermekei, unokái, lokouat es 
ismerősei őszinte részvétté! kísérték ki az 
örök nyugalom helyere.

— Jóváhagyott alapszabályok. A 
belügyminiszter a verebelyi járás községi 
es körjegyzők egyesületének alapszabályait 
jóváhagyta.

— A Barsi Ref. Egyházmegyei 
Tauitóegyestllet évi rendes közgyűlését 
1911. május ö.-an, d. e. 9 órakor aezdö- 
uöieg, a levat re/, egyház templomában tartja, 
meiyre az egyesület rendes es tisztelői be. 1 
tagjait, valamint a rtloim. tanügy iránt 
érdeklődő közönségét ez utón is meghívjak. 
A közgyűlés tárgyai: Elnöki megnyitó és 
évi jelentés. A .Alsgyarorsz. Tarntok «Szö- 
vetsegeuek“ tárgyai ; a) A tanítóság anyagi 
helyzete. E.öadja • Juhász Jenő, b) A Ma- 
gyarorsz. Tanítok Bankja. Előadja ; Muezár 
Karoiy. ej A tanügyi közigazgatás szaksze- 
tüaiiese. Előadja: Székely Béla, ti) Az álta
lános megyei tanítóegyesületek leloimja es 
a tanítói kamarák. E.öadja: tioós Géza, 
ibzekiogialó beszed. Taitja : Salamon Erzsé

bet. Pénztári vizsgálat és jelentés. Szétfog 
la'ó beszéd. Tartja; Máté Gyula. Elnök 
javaslata a tanítói hivatallal összekötött 
mellék foglalkozások külön díjazása és nyug
díjba beszámitbatÓBága tárgyában. Jövő évi 
költségvetés. Indítványok. Tisztújítóé. Gyám
egyesületi ügyei.

— Az országos teayészállatvásai 
az Orez. Magyar Gazdasági Egyesület te- 
nyészállatvásár rendező bizottságának hata 
rozata szerint elmarad. Az országszerte ural
kodó áliatbeiegsegek okoljak meg ezt az 
elhatározást, amely egy igen jelentékeny 
mezögazdassgi eseményt zár ki. A bejelen
tések szépen érkeztek már a vásárrá úgy, 
hogy nagyobb és sikeresebb kiállítás e» 
vasár volt várható, mint amilyen volt a 
megelőző, amely céljainak különben telje
sen megfelelt. A tenyészállat kiállítás elma 
radása az állatbetegsegok következtében 
csak újabb érv azon követelés mellett, 
hogy szigorítani keli a határok védelmet.

— Áthelyezett vásár. A kereskede
lemügyi miniszter megengedte, hogy Zsehz 
községben ez évi április hó 18.-19.-re kitű
zött országos kirakodó- és áliatvasár ez év
ben kivételesén április 24- és 25.-eu tar 
tassék meg.

— Orvosi továbbképző tanfolya 
Htok. Az orvosi továbbképzés központi bi
zottsága a folyó évben Budapesten, Kolozs
várott, Pozsonyban, Batoraijaujbeiyen és 
Gyulán az orvosi ismeretek terjesztésére 
szolgáló tanfolyamokat rendez. A belügymi
niszter a törvény hatóságok, városok es köz
ségek figyelmébe ajánlotta, hogy az ezen 
tanfo.y mokou résztvenni kívánó hatósági 
orvosokat szándékukban a lehetőségig tá
mogassák és esetleg anyagi támogatásban 
is részesítsék.

— Stubnya-iürdő eladása. Mmt 
Körmöcbányáról értesülünk, a város elhatá
rozta, hogy a tulajdonát kepezö Stubnya- 
fürdöt örök áron eladja. A városnak eme 
elhatározása már nem uj keletű s most, 
hogy a neves gyógyfürdő eddigi bérlője 
meghalt, Újra előtérbe nyomul ezen terv 
keidese es a jövendő helyzet az, hogy 
Körmöcbánya latosa a fürdő eladásai m*g  
az 1912. évi október 31.-eu lejárandó ha
szonbérlet előtt szeretne effektuálni. Ha pedig 
az eladás rém sikerülne, a haszonberbeadas 
kérdésé meiűl tel, ameiynek kapcsán a

Napról-napra jobban gyűlölőm azt az 
embert, aki holnap ilyenkor mar az uram 
lati. O bar volna bennem több leiki erő I 
Bar éleznem magamban a képességét, hogy 
szegény tudok lenni és boldog 1 He én nem 
bírom elhinni, hogy ez a kel fogalom 
sokáig megtér egymás mellett. Egy hónapig, 
egy évig, talán ... He aztan György is 
megbánna, hogy elvett feleségül. Es akkor 
romba döine velem a világ.

Talán nem volt még leánynak Bivárabb 
menyasszonysága, mint nekem. György ha
raggal vált el tőlem, mikor tudtára adtam 
eljegyzésemet. Azt az embert pedig, kinek 
felesége leszek, alig ismerem. Sohasem 
beszeltem vele máBió1, mint a konvenciónk 
iia társasági témákról, azt íb anyám 
jelenlétében, futólag.

8 holnap lesz az esküvöm . . .
itt ülök kis szobámban, mely látta 

álmatlanul töltött éjszakáimat és vad, 
lehetetlen vergődésemet. Szinte fáj, hogy 
most el kell hagynom. Pedig tudom, hogy 
illatos, finom budoárral cserelem föl, hova a 
suhogó függönyökön át az utca lármája be 
nem hatolhat. Az utca lármája, de tán a 
virágok illata sem. Kényes lesz az én 
jövendő életem, de hideg. Mintha fagyos 
lehellete már nt terjengene az én kopott, 
kedvei bútoraimon.

Es most mégis nyugodt vagyok és 
boldog, iriam Györgynek, hogy ma este a 
lakására jövök. Egyedül. Bosszút állok 

azon az emberen, aki olyan mohó vágyó
dással várja a holnapi napol. Akinek 
iályo.oa szeme oly lázasan égett az arco
mon, mikor megkérte a kezemet . . .

igen, el fogok menni Györgyhöz.
Sziéna, jun. 25. Volt egyszer egy 

szerelmes kis leány, akit Oszikének hív
tak. Volt, de meghalt az esküvője 
napján.

Nagyságos asszony lett belőle, aki 
Olaszországba ment nászúira a ferjevel, aki 
milliomos és fölötte kedves ember. Nem 
baj, bogy felesegehez képest egy kicsit 
öregnek látszik.

Igen, megtörtént a soha nem remélt 
csoda: megkedveltem a férjemet. Egész 
tűrhető ember, művelt, előzékeny ób ko
rántsem olyan tolakodó, milyennek gon
doltam.

így hát a kis Őszike temetésén nem is 
hullattam könnyet . . .

Györgyhöz elmentem azon az estén, de 
semmi különös nem történt. Meg sem 
csókoltuk egymást. Félóra múlva már 
megint otthon voltam meghitt leányszobám
ban. A fiatal ember nem értette meg, 
milyen szándék vezérelt engem az ö Jaká 
eára. Nem is ütközött meg rajta, hogy ily 
késő órában meglátogatom. Forró ölelést 
vártam és hideg, előre megfontolt búcsú
szavakat hallottam. Es mikor egyszerre 
megtaláltam megint as utat az én jobbik 

énem-hez, melyből a azenvedely kivetkőz- 
tetett.

Kezet szorítottunk.
— Eg vele 1
— Az Isten áldja meg 1
Es mentem.
Véget ért az Öszike históriája, melynek 

saját akaratán kívül ie fehérnek kellett 
maradnia. Megtanuitam, hogy as olyan 
fajtájú férfiak, mint György, sokkal 
butábbak és becsületesebbek, mint mi 
asszonyok. És milyen jó, hogy ilyen férfiak 
is vannak . . .

Este künn ültem férjemmel az erké
lyen. Szélesen hullámzott a narancsfák 
illata. Mintha végtelen távolból jött volna, 
bűbájos olasz énekek dallama szűrődött 
fülembe. És a boldog emberek mámoros 
fővel jártak a csodaalkonyban. Lágy Bze.lö 
suhant a ciprusberkek fölött. Amerre néz 
tem, mindenki csak örült, kacagott, ka
cagott.

Ekkor hirtelen összemorsaollam egy 
szemembe szökött könnyet. Ez meg 
Györgynek szólt, a szegény, becsü.etes 
Györgynek. A következő pillanatban mai 
mosolyogva néztem as utcán elhaladó, fiatal 
szeremes párokat . . .

Sztrádái Károly 
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fürdőnek — » mai kor higiénikus és modern 
követelményeinek megfelelő — átalakítása 
,, aktuálissá vá'ik. A haszonbérlet 25—60 
evben állapíttatnék meg a ez idő alatt az 
Átalakítási költségek fedezését is az uj bérlő 
vabalná magára.

_ Agyonütötte a nénjét. Cseri 
András nagy Ballói gazda a nagybátyjának 
özvegyével özv. Cseri Andrssné Szűcs 
Juliannával egy közös keltelek miatt perlo- 
Kedett, a melyből az asszonyt ki akarta 
zsvsrni. Csenné beperelte Csen Andrást és 
birudag visszahelyeztette magát a birtokba. 
Emiatt Csen állandóan üldözte nénjét. E 
heten, csütörtökön reggel, mikor megpillan
totta nénjét, rögtön belekötött, Csenné 
odaszóit neki, hogy nem sokáig fogsz mar 
betyárkodui, erre Cseri felkapott egy kapát 
, azzal úgy lejbe ütötte Cserinét, hogy 
elesett. Ezután a földön iekvö asszonyt 
tején kapaval addig ütötte, míg agyveleje 
ki.vccsant és meghalt. A gyilkos maga 
ment a cseudörségre s minden lelkifurdalás 
nélkül mondotta, hogy mar régóta készült 
arra, hogy Csennél a világból kiirtsa. A 
cseuuörseg a lévai járásbírósághoz kísérte 
a gyilkos férfit.

— Füidő-kedvezmény a tlsztvi 
sülöknek. A töldmivele.ügyi miniszter le
iratot intézett a hatóságokhoz, melyben 
közli ama kedvezményeket, amelyekben a 
tisztviselők az allami gyógyfürdőkben es 
nyaralóhelyeken részesülhetnek. E kedvez
ményt nyújtó helyek ; üerküies fürdő, Víz
akna, Ranktüred, Eenyöháza es Tatraiomnicz.

— Értesítés. A kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter 24860/1911 számú rende
letével megengedte, hogy Zolyom r. t. va
rosban a novemberi es januári elmaradt 
országos allatvasarok helyett tolyo évi május 
hó 9.-eu és 10.-en pótailaivaeár tarfassek.

— Kanyaró Körmöczbányan. Kör- 
nioczbány aroi jelentik, hogy varmegyénk 
alispánja a varosban fellepett kanyaró miatt 
a siketnémák iskoláját egyelőre 14 napra 
bezáratta.

— Újabb rendelet a husszallitás 
ról. Több miniszteri rendelet megtiltotta, 
nogy a városok területére a községekből 
fogyasztásra szánt húst bevigyenek. A 
beiugyminiszter most agy uj renueletei bo
csátott ki, ameiybeu a húsczailnasi liláimat 
restben hatályon kívül heiyezven, megen
gedi, bogy a vármegyek baimely községé
ben cb varosában létező köziül eseteit, ka
szárnyák, népkonyhák szamara idegen terü
letről szabadon szállíthassanak husi.

— Orv-támadas. Ritka eset, hogy 
faluhelyen a mulatság verekeuessel ne vég
ződnék. Így törtem ez husvét héttőjén 
(iurumkesti községben is. A szomszédos 
községekben ugyanis az a szokás, hogy a 
legények a leányok öntözését már ejfeiutan 
kezdik meg. Dalszóval bejárjak a leányos 
hazakat s a kiszemelt leányt meglógjak, 
kiviszik a kúthoz s Olt oly alaposan meglü- 
rösztik, hogy egy száraz gomb s> m marad 
rajta. Néha 10—15 vödör vagy kanna víz 
is jut egyre. Az öntökéé alkalmával Tvfda 
Marion, volt bíró, Fal nevű fia összeszoial- 
kozott iSebó János legenytáraával, aminek 
az lett a vege, bogy az nap este 10 óra 
rajban ISebó János a hazafele menő Torda 
Pali valami tompa vas-eszközzel lesből orvul 
megtámadta, 2 fogát kiütötte, 4 Oldalbordá
ját összetörte s orrát megiapitotta. Sebó 
íJanos a gonosztett elkövetése után a köz
ségből megszökött, azt mondják, bogy Ame
rika leié vette útját.

■Női kalapok, kizárólag divatos, a 
legkényesebb iziesiek meglelelők nagy vá- 
lacz.ekban, olcsó árban, csak Pintér Józsii 
divattermebeu Léva, Háti-utca (B um ház.)

Oiirgdi megbízásunk vau 4—d1/,’/, kamatozású 
10.000.000 korona törlesztéses 
jelzálogkölcsön eiheiyezesére íöldbir- 
tőkra es törvényszéki saékhelylyel bíró 

városokban levő házakra.
kölcsönöket a legmagasabb becsének kélbaruiail része 
•tejéig a legelőnyösebb feltételek mellett engedélyes.

Felvilágosítással költségmentesen szolgál 

Proppgr és Őriéi bank- és váltóüzlets 
Budapest, VI., Aedrásoy-ut 32.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet

Nem mulaszthatjuk el fe ejihetetlen 
férjem illetve jó atyánk Lámer Dániel 
elhunyta alkalmából úgy a hivataltársai 
valamint a számos jó barát szives részvé
téért hálás köszönetüulet nyilvánítani.

Léva, 1911. április hó 21én.
özv. Lamer Oánielné 

és családja.

Lévai piaciárak.
Hovatvezetö ; Kónya Jósáét rendőrkapitány

Busa m.-mázsánként 22 kor. 69 SÍI._
22 kor. 80 Kétszeres 16 kor. — fill. 17 
tor. — üli. — Rozs 17 g<r. — fill. 15 kor 
60 fid. — Arp 17 kor. 60 till. 17 kor. 
Zab 16 kor. <60 till. 17 kor. 60 fii 
Kukorica 12 kor. 40 fill. 12 kor. 80 fii. 
— Lenese 21 nor. — fill. 21 sor. 40 fill. — 
Bab 18 kor 40 fill. 18 kor. — fill 80 Kö- 
J s 12 kor. — till. 13 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here termeszeitől arankamentes 168—174 
Vörös lóhere, kis arankáé 145—162 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 110—120 Luczerna 
természettől aranka'uentes 185—200 Lu
czerna, világos szemű aránkás 160—170

Az snyakenyvi hivatal bejegyzései
1911. évi apr. bó 1 ti-tói 1911, évi április ho 23-ig

Szülates.

A szülök neve A
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Palka Mártou Minár Katalin hu Károly
Akucs Sándor Akossy Mária 1 üu István

Hazassan,

Vole^euv es menyasszony neve Vallása

Ifj. Lukács Pál Czapala Mária gör. katb. r. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Béni Autalué
Oszuska Borbála 

özv. Kiss József 
Mosonyi Ferencné

Szabó Teréz 
Lámer Dániel

62 év
69 év
70 év
55 év

Májrák
Agyvérzés

Szivbénulás
GégegiimŐkor

Nyilllér.

LSE I DLl TzTpORJ
Enyhe, oldó básiszer n inászoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük jff X^oll 
készítmény il.

bedörzsölés,
elismert, régi jóbirnevü M.i.a.r 
szaggatás ó» bülésböl s»«rmaa» 

miudeunsmtt b«legség-k ellen.
Eredeti üveg ara k=r- »•

Kapható minden gyógyszertárban 
é» drogériában. Mő

Föszétküldesi hely MOLL A. gyógybzerész 
C«. kir. ndv. szállító, Becs, I. Tuachbnan 9.

264. végr. az. 1911.

Árverési hirdetmény.
Alulirt. kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhíré 

teszi, hogy a lévai kir. járáabiróaág 1911. évi V 141/1 
az. végzésj folytán a őzalapilváuyi kir. ügyigazgató- 
aág által képviselt a magyar Vallásalap felperes részére 
alperesek ellen 65 k. 90 t követelés s jár. erőjéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperesektől lefoglalt és 
709 kor. becsült ingóságokra a lévai kir. jbiróság 
1911, V- 141/11 számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak a korábbi vagy feiülfoglaltatók 
követelése erejéig is. amennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, Csatán leendő mag- 
iartaaa határidőül 1911. évi ápnilis hó 25. as 
következő napjának délután V9 órára kitüzetik, a 
mikor a bíróilag lefoglalt egy Xougora s egyéb ingó
ságok a legtöbbet Ígérőnek készpéuzírzetés mellett, 
szükség eseten becsárou alul ie el fognak adatni.

Fulhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtó követelését mega ölő 
kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben részükre 
a foglalás korábban eszközöltetett volua és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvéből ki nem tűnik, elsőbbségi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül
döttnél írásban vág., pedig szóval bejelenteni el ne 
mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól 
számú tátik.

Kelt Léván, 1911. évi április hó 10. napján.

Karácsonyi FAI.
kir. bír, végrehajtó.

Házhelyek eladók
a tí.rsi- és Perec-utcában. A háthelyek a 
leg.gésrségesehb helyen olcsó áron kapha
tók. D-ö énként 6—12 kor. Értekezni lehat 
a Lévai Keresztény Munkásegyesület elnö
kével.

Eladó ház és szőllő. .Léot
Ismb-ulcza 2. számit emeletes bérház, vala
mint a Keresztbegyen a volt öaal-féle szőllö 
hajlékával együtt szabadkézből eladó. Az 
ügyle're nézve értekezhetni Farkas Orbán 
bír ii odaliszttel.

KALMAR és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

Városi raktár r. inda; ®u/B) ■■ Gyár; M
V. Lipót Körút 22. yi. Ütogutoe II

Világhírül Eredeti 1 „Beu*

Szlvógázmotor telep. — A'jelenkor legolo.dbb lls.me 
.Benz“ nyersolaj motor.

Ell.mert legjobb gyártmány.
Ajánlja heuzin-lokomobilóe céplökészleteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Telje, jótállás, kedvező fizetési feltételek. Költség 
vetés és árjegyzék iugyeu ée bérmenlve.
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TelPfon 88-13. YERÖ-féle Telefon 115-77. 
leánynivelö intézet, Budapest VI. Gyár-u. I. 

1.

Internátus
Higiénikus életrend. — Gondos felügyelet. — 
Német, francia, angol társalgás. — Elsőrangú 
bennlakó külföldi okleveles nyelvtanárok. — 

Magas színvonalú zeneoktatás.
2.

= Nyilv. jogú négy osztályú =
Polgári iskola

3.
Általános műveltséget nyújtó felsőbb

Továbbképző tanfolyam
4.

Tökéletes nyelvi és irodalmi kiképzést 
nyújtó német, francia és angol 

Nyelvi tanfolyam
Tárgyai a nevezett nyelveken kívül : magyar 

irodalom, mütörtének és esztétika.
A nyelveket úgy a továbbképző, mint 
NYELVI TANFOLYAMON a hazai 
okleveles tanerőkön ki,ül, külföldi okleveles 
nyelvtanárok és a budapesti BER.LITZ 

SCHOOL tanárai tanítják.
Értesítőt szívesen küld az igazgatóság.

2B 2L K S

vasúti uj menetrend 1911. május hó 1-töl
G-Berzencze—Léva. Léva—Csata—Párkány-Nana- Párkanv-Nana-Csata-Léva. Léva-Gr.-Berzence.
Gr.-Berzencze ind. Ö’t 1226
Jálna , . . ö‘“ 1232
Saskö-Váralja* 6“ 1242
Gr.-Szt.-Kereszt 62“ 1250
Geletnek-Szklenó 6“ 109
Széuásfalu-Vichnye 6“ 116
Zsarnócza 7" pb
Zsarnócza-Fürészm. * 718 143
Garamrév 7“ 150

Rudnó 732 2«‘
Újbánya . 738 2«7
Bars Berzeuceti. őrh.* 7“ •g 18
Gr.-Szt.-Benedek b07 288

Kovácsi , 817 2“ 1
Nagy-Koszmály 828 2&9 |

i ' (érk.Léva . . jiud 843 ó»« i
5 14 yoe 12*1 3“

Nagy-Szecse ylU 1251 355
Alsó-Várad . 5 30 y22 1257 401

Nagy-Salló . 9« 1‘7 421
Zeliz G““ 10“ 135 43»
Garam-Damásd 62" 10>2 1‘5 450

Oroszka . . tí2“ 1021 p4 450

Csata . . . érk. 6»5 1027 2«o Ö86
„ ... iud. (jSO 1038 2«8 Ö>» j

Béuy . . . 701 IO44 2l9 581
Kéménd . . 711 1Ü&4 229 541
Kőhid-Gyarmath 784 nos 2‘t ö6‘
Párkány-Nána érk. 737 1120 2&& 6iü
Budapest felé . ind. g87 3ií fcO7

n » gy- s 881 1236 8»7
.... érk. Hl» ó80 1035

» w gy. . 9‘“ l‘“ 946
Bécs felé . . ind. 757

. . gy- « 826 ||35 30S

„ ... érk.
9 9 gy- 9 1214 545 625 1

Budapest . . ind.

Bécs . ind. 1105

705 2io I

12t7
Párkány-Naua ind. 5*0 840 428
Kőhid-Gyarmath 556 855 4*8
Kéménd Guö 9““ 458

Bény .... 619 y i» qü7

Csata . . . érk. 62» y26 ö1’ i
Csata . . . ind. ŐS? 936 0“*
Oroszka . u44 y43 ü“a |
Garam-Damasd J51 5“
Zseiiz . . - 7 04 10“4 Öös ‘
Nagy-Salló 728 10’a 1
Alsó Várad . . 743 1044 (jdö
Nagy-Szecse . 748 10“ 64«>
Léva .... érk. 759 11““ 6ux
Léva .... ind. 808 U»5 ?U4 (
Nagy-Koszmáiy b« 11°5 '422
Kovácsi . . . 835 1204 4 tiu
Gr.-Szt.-Beuedek 853 1223 '<40 ,
Bars-Berzeuce ti. őrh. 9«3 12““ 7 oá
Újbánya 914 12“ öóv
Rudnó yis 1255 bH
Garamrév . . 98 0 107 820
Zsarnócza-Fürészm. 986 1 14 tíöl
Zsarnócza . 1 988 l*»
Szénásfaln-Vihnye 1016 143 büí
Geletuek-Szkleuó 1012 1&0 uCa
Garam-Szt.-Kereszt jOSO 2“ ÖZ1
Saskő-Váralja 103’ 2* “ űz;
Jálua . . . 10“ 2““ 1
Gr.-Berzeucse . 1058 237

i 
I

Drezdai Motorgyár részi-társ.
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

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

motorokat és locomobilakat 
valamint szivógázmotorokat 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
óránklnt csak kb. 1 fillérbe kerül.

Vezérképviselet;

Gellért Ignác és Társa
Bud»pest, Tétéi körút 41. Telefon 12—91. 

Ltgaunbbmioö Jótállás. Kedvező fizetési feltételek

B.-Gyarmat—Parkany-Nan a as vissza. ÉrsekujYar—Kis-Taíolcsany es vissza.
B.-Gyarmat ind. 2ÖŐ 828 220 Érsekújvár . . ind. 440 917 506 900
Dejtár . . . 322 8« 245 •Bankeszi ti sz. őrh. 463 930 5“ *9131
Ipoly-Vecze *33» *9 03 *302 N.-Suráuy . . érk. öuu 9»8 52“ 92.
Drégely-Palánk 369 925 31“ Nagy-Surány ind. Ö09 950 528 920
Ipolyság . . érk. 418 943 3»5 Zsitva-Födémes Ö2Z lü“4 □40 900
Ipolyság . . ind. 440 950 348 Kis-Mánya . . 5” 10“ □48 *9-“
Visk .... ÖU6 IO11 405 Mánya . . . 53a 1025 555 949
Szakállos . . Ö28 1023 425 *Szt. Mihály űr 047 1Q35 6oti 9“'
Bél .... *530 10“ 488 Vajk .... bSí 1046 0*2 11)00
Ipoly-Pásztó Obo; 1053 452 Verebély . . 6" 1113 634 1026
Zalaba . . . 6» 111“ 5<>» Zsitva-Újfalu . 685 112« 64o 10“
Csata . . . érk. 625 1123 522 "Betekintő . 644 1 ]3« boti *ib4.
Csata . . . ind. 6 <0 113“ 540 Taszár . 6 54 1146 7“ lOou
Párkány-Nána 727 121’ 620 Arany os-Marótü 7 09 1209 7T4 1100

Vissza. Kio-Tapulcsany 7 20 1221 7 24 11*1

Párkáuy-Nána ind. 910 428 540 Vissza.
C&ata . . . érk. 951 5‘0 6“i Kis-Tapolcsány 519 83“ 428 buu
Csata . . ind. 10 >5 526 6‘5 Aranyos-Maró th 520 851 486 810
Zalaba . . IO2’ 54« 65“ Taszár . . . 532 9“’ 447 83,
Ipoly-Pásztó . JÓ82 6<>1 719 •Betekints őrh. 53a 91& ♦ 453 *bIU
Bél ... . 1103 *010 ♦729 Zsitva-Ujfalu . 547 925 502 bőu
Szakállos , , 1121 góU 745 Verebély . , 6~ 951 526 9“
Visk .... H87 b45 803 Vajk .... 6i» 10“‘ 536 ^2?
Ipolyság , , érk. 1154 8“5 ’Szt. Mihály űr 627 10“ ♦545
Ipolyság . . ind. 1203 8“ Alanya « . . 6 35 108‘ 564 lböö
Drégely-Palánk 1230 729 920 Kis-Mánya . . 640 1037 500 10Ö7
Ipoly-Vecze 12‘3. *741 *932 Zsi t va -Fődemes 649 10“ *608 10^1
Dejtár . . , 104 950 Nagy-Surány . érk. 700 U04 610
B.-Gyarmat 126 8^ 10“ • . iud. 707 H09 620 10-Ki

•Baukeszi őrh. 715 H‘7 .628
Érsekújvár . . érk. 727 H99 640 llTöl

A fekete vonallal alázott .zömök a. Mli < árétól reggeli 4 éráig terjedi, időt matatják. 
iy = gyorsvonat; 8 = személyvonat.
•jelzettek feltételes megállás.

.^TTt/TYl ,eSujabb vasúti menetrend

Nyitrai és Társa r. t.
könyv-, papír- m isasniűkersskedésében LÓVSn
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Kiadó lakás.
3 szobából és mellékhelyisé 
eekböl álló szép utczai lakás 
kiadó. Hol megmondj*  a kiadóhivatal.

2 nagyobb -------- zz
Wertheim szekrény 

szabad kézből eladó Bővebbet 
E lapunk kiadóhivatalában c

M OLLA“| 
nakorvol1—. 
Utal mej- 

tnisghlra ísl 
legjobbnak I 
minősítve 

van
Két évijét- 

állás
Ara 

tucatonként 
é.~.
8.—. é»

10. korona

fOLU
GUMMI

L. különlegessey. í 
■E A tudomány mai J 

állása szerint A
. bebizonyított
? legjobb létező JK
& Gummi 

0V8r<r. K

Az 
.OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által lég- 
megbíz ha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kaphitő az 
ország min

den gyógy- 
szertáráéin 
c - jobb dro
gériákban

önnek csakis 
OLLAá adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót*  feldicsérni

Követelje azonban, hogy a szállítója 
OLLA-t adjon és ne f-—J- 
éricnu ent*»*w  T-r .'••a J~~ •- ----- --•■
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 
„OLLA- gnmniinar Wien H 437 Fratersirasse 51 
Kapható Léván : KNAPP 1. drogériájában.

Tív flPfi+áe é’ “’K* 1* jutalék mel- 
* ™ A«VWÖ lett alkalmitok vidéki 
ügy rököket, Boríjegyek részlet fizetésre való 
e’adis hoz. Havonként elérhető jövedelem 
•™>—600 korona. H*cht  Binkhéz Rész
vény térausáe, .Budapest Fernncek-tere 6.

CAMPOLIN
az ezidöszerint le a jobbnak 
elismert vízhatlan borkénbe s.

M .len 1 rn uiüro u. rí.: cipó, 
szíjjal', lószerszámok . ki.ünő 
ereduv !:)■ /el ham ikiható.

A 1 i puhává, sin u ékonnya 
oh te vízhatlanná i a?i.

H- •ál.'-.a 
mer*
3 he>r i <■ i<i:
Probadoboz: 60 . 

belü'd '.ne a*  
hélyegb ?u.

n-gjo akarókon, 
• <-bi> börnemü 
v; h ■ eá lesz.
Elsőrangú teferenziák: 

áijegy kiváuatra 
1 i ev.

CA POLiN
vili 1 ' • ca> y4 Oi' szka

(B w.)
I

TPIaJA Különleges csemege és bor 
*■«!»»• fajjal kiültete't — jó termésben 
levő Forgács-féle Hzöllő, egészben vagy 
két részre osztva, egy 4 szobás és egy a 
sroba, konyha, éléskamra, zártfolyosó, prés
ház, jó pince és külön gyümölcsös udvarból 
ál ó lakással.

*"

■ Védjegy: „Horgonyt*

í

A Liniment. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeilcr 

nő titka
f :’?• b- jónak biz^i ynlt liÁnszer. mely már 

•v ’i’a lo/jjobi íudorzrojb-snek >> z<.nyúlt 
'{' ^vénynél osiiznál és moghúiéuknél.

• i,á H'linezieiéM. Silány hamisítványok 
t v is: rl -k-r óva:*  d euyiini eb 

- t 'yan őreiét: üveg, t fogadjunk el. 
■ya„ orijony" védj*  gygyel es a Richter 

••í-jegyzós t ’iát.tt ■ üL*  zha van ^utna- 
ra 0, K 1.40 ég

Ob ’i minden gyógyszer•
!:ai - ' 'rí ■* r- rórok József
gyógy s<: ’rér rn ál. gudapeM

.:. r a • r :n. u .Ait»r •resZiMMT 
rrágábau, c dMMbetnstraMe 5 neu.

: - :X'.:

X

I

#51

(gl Hirdetmény, (gj gjoccooc-oocGO^oocg

Ezennel közhirré tétetik, hogy iniu'án a Magyar 
Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a 
Magy. Kir. Szab, O.iztálysorajátek (XXVIII sorsjáték)
I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a 
föárusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1911. május hó 18. és 20.-án 
tartatik meg. A húzások a Magyar királyi állami 
ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jeleuleteben, 
nyilvánosan történik, a huzási teremben. Sorsjegyek a 
Magy Kir. Szab. OsztálysorBjáték valamennyi árusítóinál 
kaphatók.

Budapest, 1911. évi április hó 23.-án.

Magy. Kir. Szab.
Osztálysorsjáték Igazgatósága.

Tolnay. Hazay.

000 mezőgazdasági es varrógépek
nagy raknia Ilii A K. — Telefon mám; 33 Q 
Piactérén, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

épült hazamban nagy választékú V

állandó gépkiállítás X 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek- 
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — V 
mindenkor szívesen látom es szakszerű magyaré- Q 

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek q 
m. H0FHEBB és SCHBANTZ féle gőz- /\ 

-----TT. mntnrnk mi nrls»n
u.
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden sí 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó V 

z gepek és géprészek ..... —- O
30000000000000(9

KERN TESTVEREK
- í-LÍszer-, gyarmatáru- és vaBnagykereekedéee ■ ■ • ■■•=«=

Alapittatott 1881.

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

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

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

Állandó raktár vadászati cikkek 
ben és fegyverekben. Diszkeszorúk 
•*  koporsók gyári áron.

Telefon szám 14*

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 

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

Takarektúzhelyek, folyton égő 

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

Varrógépek
Ö évi jóié. Hasra.
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Kézimunka! Előnyomd*!

és

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

kézimunka czikket bevezettem
egy modern himzőnyomdát

— beszerezte m_
Raktáron tartok Smyrna, gobelin, madeira, congré, 
fiiét itb, munkálat megkezdve, vagy csak előraj- 
?olva és az elekhez szükséges összes hozzávaló 
pamut, selyem és bimzőaranyakat.

Úri divatkülönlegességek, nyakke.i dő, ing, 
gallér, kézelő, bot, sapka stb. Angol zepbir ingek 
mérték szerint készülnek,

Amidőn a m. t. bölgyközötiség szives figyelmét 
a fentemlitett cikkekre felhívom, vagyok magamat 
is további jóindulatába ajánlva

kiváló tisztelettel

Szilárd József.

00
§

•KOOOOOOIOOIOOOOOK^
A Budapesti Asztalos Ipartestület 

védnöksége alatt álló

BÚTORCSARNOK
és hitelszövetkezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja

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

00

00000000 0 
lakásberendezési kiállítás § 

o 000

megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az 
országban, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivi
telű, művészek által tervezett és szakbizottsg által 
felülvizsgált bútorokból áll, teljes laksberende- 
zéseket művészeti tervek szerint készítünk, 

minden darab jótállás mellett adatik el.

í 
gr-

18^4.

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

= Léván.

KALOCSAI GYULA

Tartós! Kiadós!
Használatban legolcsóbb!

Bevásárlásnál ügyeljünk hogy csak eredeti 
FBITZE LAKK csomagok legyenek 

Kapható; Stern József fe8,ékLkYev8kaed|),!8t!l’en

VV

öc
x. .<'t

Névjegyek, JJeghivók,

Eljegyzési kártyák

x X X 
R X X X X X X

gd|l

Elvállal: sodrony-kerítések, temetők, 
sétányok, faiskolák, sirkeritések kavics 
és homok áthány ók és egyéb gazdasági 
területek bekerítését, ugysiin'én minden 
nemű e szakmába vágó munkák és javj 
tások jutányos áron.

R 
R
X
X
R
X

0

,A köztudat'ta ment át“, JX 

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

BV szállítja "W>' 
teljes jótállás mellett 

a leghiruevesebb 
motorost plökeszletekét.

! | Saját érdekében kérjen minden garda disz fösr
• • lapot, melyet ingyen és bérmentve küld a gjár

Kállai Lajoi hírneves 
motorgyára nem tévesz
tendő ó«sie m s Knllal 

nevű cege>kel.

Fontos figyelmeztetés!
□ □

Iégdiszesebb kivitelben készíttetnek

NYITRAI és TARSA r. t.
könyvnyomdájában,

törS

Ur... 

L 

p 

te 

íte

38
Rv, 
jfötÁ’
.

I

iíL- 
í

I

&

I

iÖ

Léván

KACHELMANN és TARSAI
sör- és maláta gvár

= V1HNYE. =
T á v I r a t c z i m : /n i DCMÜpVl? 1 Interurbán talefon :

Sörgyár Vihnyepeszerény (ÖAuofllliuIIfiJ vihnyepeszeréuy 7. sz

Ajánljuk kitűnő minőségű

„aczélsör"
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 bl. hordókban 
ób 0.5 és 0.7 1. palaczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító
W E I L JAKAB

Léva W ártonfy-utcza 9 szám.
FArtoljulK a megyei ipart !

tagit
IZt.JöíS'

Nyomatott Nyitrai és Tana r. L rTQNMjWjto Léván.


