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HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér 

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként 30 fillér.

Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

előfizetési feltételek.
Egy évre . .
Hat hóra . .
Három hóra . 
Egyes számok

10 K. - f. 
ŐK. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér BARS
A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.

Kéziratok vissza nem adatnak.

felelős szerkesztő: holló Sándor.
Megjelen vasárnap reggel.

FÓMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

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

I A LAP KIADÓJA : NYITRAI és TÁRSA r. t.

Nincs ellenzék.
A mostani parlamenti üléseken 

általánosan feltűnik, hogy a szónoko
kat alig hallgatja valaki. A kormá
nyoknak kényük-kedvük szerint való 
cselekedetét csak erős, egyetértő ellen
zék akadályozhatja meg úgy, ha ez az 
érveknek a hatalmával lép föl. Ámde 
van-e manapság igazi ellenzék? Bizony 
nincs, még pedig azért nincs, mert 
nincs kormánypárt. Mert ellenzék 
csak egy olyan nemzeti többség 
körül alakulhat ki, amelyet egy nem 
zeti igaz hangulat táplál. De vájjon 
van-e országos közhangulat, mely az 
ellenzéknek irányt adna ? Bizony ez 
bíecs, legfölebb csak ellenzéki töredé
kek vannak, melyeket össze kellene 
forrasztani. Ma, ha az ellenzék 
tömörülne, elég hatalmas volna arra, 
hogy a többséget, kellő határok közé 
szoríthassa ; ámde hol van az elszánt
ság ? A mai ellenzék az ő cselekede
teivel inkább csak önmagát végezi ki 
a helyett, hogy sikereket mutatna föl. 
A mostani tömörülés csak múló do
lognak látszik.

Mert nálunk csak kétféleképen 
lehet kormányozni, még pedig: vagy 
parlamenttel vagy szuronnyal s igy 
az alkotmányosságot vagy egészen kell 
követni vagy pedig félredobni, igy 
tehát annál is inkább szükséges az 
ellenzék. El vagyunk maradva s ezen 
elmaradottságunkhoz még az is járul, 
hogy ezáltal elmaradt az ország kike
rülhetetlen fejlesztése is. Az emberekre 
nagy terheket rakunk, de nem törek
szünk arra, hogy életüket könnyebbé 

i
Baj tehát, hogy nálunk a pártkeretek s 

a válaszfalak közjogi természetűek; na
gyok a gazdasági ellentétek s a társadal
miak s igya közös nemzetiérdekeketkel- 
lene összetenni egy gyakorlati program
ban, mely egy magasabb nemzeti érdek
egységnek szolgálna alapul. Diplomati- 
záló politikára most szükség nincs.

Mert a közjogi kérdéseket is 
csak úgy kell kezelni, mint a gazda
ságiakat. Hiszen a közjogi harc is 
csak a nemzeti előre való haladásnak, 
az emelésnek az eszköze, az ország 
közéletének tehát meg kell változnia, 
de Ágy, hogy a haladás ne Bécs felé 
történjék; mert a nemzet az ismert 
nemzeti követelésektől azért sohasem 
fordult el. De meg kell változnia az 
uralkodó kormányzati rendszernek, 
mert az ország állandó válságos álla
potán segíteni kell. Elő avval a libe
rális szellemmel 1 Az országnak az 
érdeke azt kívánja, hogy legyen egy 
cdenzék, mely egyetértőleg az elvek

nek a hatalmával lépjen föl s a hely
telen irányt számi éli súlyával, megcá
folhatatlan erejével bizonyosa be.

Nagyon résen kell lenni, mert a 
mai rendszernek az eleme az élősdi- 
ség. A régiekre azt mondják, hogy 
hatalomra vágyók voltak s fellázadtak 
a tekintély ellen, s igy csak megvál
tás a jelenlegi kormány az országra 
nézve, nem gondolván meg, hogy 
romlott lelkű intelligens elemeknek a 
megvesztegetése, a sajtónak a korrum
pálása lön divatba hozva. Mindezekkel 
szemben tehát, kevesebb bizakodással, 
kevesebb reménységgel, széttoszlott 
illúziókkal, józanabb ésszel, bővebb 
tapasztalatokkal. hidegebb elmével, 
becsületes hazafiassággal s alkotmá
nyos érzülettel kell eltelve lenni. 
Vagyis, nemzetiesebb érzésű s önálló 
gondolkodású többségre s erősebb 
ellenzékre van szükség. Mert, sajnos, 
nálunk nem a többség szülte a kor
mányt, hanem a kormány a többséget, 
mi pedig természetellenes helyzet! 
Látjuk, hogy a munkapárt nagy mun
kát végzett már a politika letárolása 
terén, országos érdekek s hamis jel
szók palástjába burkolódva vállalkozott 
a nemzet jogainak a feladására s ma 
már pőrére vetkőzve áll az ország 
szine előtt egész politikájával. Az 
ellenzéknek tehát véghetetlen fontos 
feladatai vannak.

Bizony a koalíciónak együtt 
kellett volna éreznie s egy párttá 
kellet, volna alakulnia reális céloknak 
a kitűzésével s akkor a pártok ha
talmi versenygése s az őszinteségnek 
a hiánya nem kerekedett volna felül !

Összes nemzeú törekvéseinket arra 
a célra kellene központosítani, hogy 
jogaink tiszteletben tartassanak még 
pedig úgy, hogy azok a gyakorlatba 
is átvihetők legyenek. Mert, igy az 
ország fejlődésének meg kell állnia. 
Nyíltságra, őszinteségre s nem takti
kára volna szükség, mihez persze 
politikai érettség kívántatik. Meg kel
lene az állami költségvetést minden 
évben feltétlenül állapítani s letár
gyalni 'agy legalább is indemnitit 
adni minden nagyobb felindulás nél
kül ; mert ennek a megtagadása ma
napság értelmetlen játék. Elő kellene 
mozdítani a tömegkultúrát, az adózás 
terén az általános progresszivitásnak 
a rendszerét; szolgálati pragmatikát a 
tisztviselőknek, nehogy, mint a vére
beket uszitsák a választó közönségre, 
a lelkiismereteknek a megrontására ; 
hanem, hogy tudja, mi a joga, köte
lessége s ezekhez ne nyúlhasson 
senki.

A választói reformot széles kiter
jedésben, becsületes szándékkal, a nem
zeti érdekeknek megfelelőleg kellene 
megoldani ; az őstermelésnek a jelen
tősége az iotenzivitásnak arányával 
fokozandó s az értékesítés szabályo
zandó, a parcellázás, iparfejlesztés, tör- 
vénytisztelet stb. keli a magyarnak !

Vizy Ferenc.

Inasnevelés, inasotthon.

Városi székhazunk nagytermében má
hoz egy hétre inasaink munkáiból kiállítás 
lesz. Az iparostanonciskola 25 éves múltjá
nak emlékezetére rendezi az iskola felügyelő
bizottsága. Díjazással, éremmel és oklevél
lel tüntetik ki a résztvevő ifjúságot. A 
kétszázötven iskolázó iparos-inasnak mint
egy 2ö százaléka jelenik meg munkálatával 
a zsűri előtt.

As iskola tanévének n legméltóbb be
fejezése ez a kiállítás. Vajha minden évben 
ismétlődnék ! A mesterek hozzájárulása és 
mindazoknak a támogatása, akik a mostani 
kiállítást lehetségessé tették, bizonyara a 
jövőre sem fog hiányozni. Mi, kiknek mó
dunkban voit a munkákat látni, jó lélekkel 
ajánlhatjuk a kiáiiitás megtekintését. Minden 
egyes tárgyban izmos ipari őserö nyilatkozik 
meg. Kellő garancia arról, bogy városunk 
régi híres iparosainak vére még itt lüktet 
bennünk. S habár az utolsó évtizedek gyár
ipara ugyancsak rája nehezedik is erre az 
östermelési, gazdasági águnkra, de kellő 
szervezkedéssel talpra állítható sz; s kiforrott 
nézetünk, hogy ennek a kiállításnak fogal
mában is benn levő kollektivizmusnak, 
társulási-szövetkezeti elvnek érvényre jutta
tásával régi, jóhirü kisiparunk nemcsak 
feltámasztható lenne, de a mindent magába 
felszívni hajlamos gyáriparral sikeresen fel 
is vehetné a versenyt. Elvégre egy tízeza- 
res városban az ugyanazon iparágat űzök 
külön-külön is kitesznek egy középüzemé 
gyári munkáslétszámot 1 Bűn az, ha nem 
szervezkednek a beszerzés, munkairányitás, 
dolgozás, raktározás,piacraadás tekintetében; 
ha nem törekesznek meg átni * kereslet 
igényeit, irányait ; ba * testvér-foglalkozás, 
a kereskedelem, természetéből nem vesznek 
át egy jó tömeg éietvért az ereikbe ; ha 
nem számolnak * ssabadversennyel járó 
gyorsan forduló konjektúrákkal.

Sajnosán tapasztaljuk, hogy egészen as 
újkor szellemében növekedett s önállósult 
iparosaink is alig tudnak modernizálódni as 
üzleti gondolkodásban.

Az orvosság csak az lehet, ha szélesebb 
ismeretkörre és erősebb erkölcsi alapokra 
helyezaük ajövő kisiparosainak a kiképzését. 
Intenzivebbé kell tenni aa inas-tanítást, úgy 
elméleti, mint gyakorlati értelemben. Aa 
inas a tanuló-éveit ne legyen kénytelen 
eltölteni minden más foglalkozással, hanem
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kizárólag aa életcéljához szükséges ismere
tek megszerzése és iparának tökéletes elsa
játítása legyen a kötelessége.

Létesítsünk tanoncotthonokat 1
A tanoncotthon családi nevelőháza 

volna inasainknak. Innen épúgy járnának 
ki mestereikhez, miként a családból a gyer
mek az iskolába. A testileg, lelkileg egész- 
ségetadó otthon egyben humanitáriui in
tézmény számba is menne. Tudjuk ezt mind
nyájan, kik az élettel nehezen küzdő 
iparos-mester inasának természetrajzát 
figyeljük. Az otthon szakbelileg is foglal
koztatja a tauoncot ; ha nem is mühelyileg. 
A folytonos testi fogla'koztatásból kiszaba
duló jnasévek alatt ez a tudatosan szak
szerű nevelést adó intézmény szakbeli 
gondolkodáshoz vezeti ápoltját. Olyanhoz, 
ami noki majd, mint önálló kis parosnak, 
éppen ott fog kamatozni, hol az a fentebb 
emlitett gyáripari vonatkozásokban lesz hi
vatva üdvös életkaiauzul szolgálói I

Persze, a tanoncotthon ismét városi 
költség, . . . fogják sokan mondani 1 Ha igy 
volna ie, akkor is szervezni kellene az ott
hont. Mert iparosváros voltunk a múltban 
s azok vagyunk hivatva maradni a jövőben 
is. De okosan belekapcsolódhatunk a kor
mány friss rendelkezésébe, mely, ha sürgeti 
a tanoncotthonokat, egyben segélyezi is 
azokat. Ha inasiskoláinkat államosí
tanunk is sikerülne, az ezekre eső 2°/0-os 
pótadót az otthonra lehetne átruházni.

Orosházán már évtizedes múltja van. 
Okos iparos alkotta. Nyomában másfelé is 
rátértek az inasoknak internátusokban való 
nevelésére. Főleg vidéki városokban. De 
a főváros is szervezi ez otthonokat, A mil
liós kölcsönből erre is kihasítottak. Az ige 
terjed. Kereskedelmi és iparkamaránk leg
közelebbi közös ülésén is szóba fog ez az 
ügy jönni. A kereskedelmi minisztérium 
tereli e kérdésre a kamarák figyelmét. A 
temesvári társkamara már a bevált intézmény
nek állami támogatást sürget. Kerüle
tünkből Alsókubin ugyanezzel kapcsolatban 
iparostanonciskolájának államosításához kéri 

a kamara erkölcsi támogatását. Miért ne 
léphetnénk mi is ezek nyomába ?

I sasaink megnyíló kiállítása alkalmából 
jónak láttuk az iskolai bizotteágunk kebe
lében felmerült gondolatokat nyilvánosságra 
hozni. Ha ö maga negyedszázados csendes 
munkálkodása után, mit iparunk és keros- 
ked Imiink fejlesztésere a maga iskolai ha
táskörében kifejtett, most tanoncaivzl, ezek
nek a mühelyi munkaórák után végeztetett 
iparcikkeit kiállításával a nyilvánosság elé 
lép, nem fogja indiskréciónak venni, ha 
terveit illetőleg mi is ugyanezt tesszük. A 
gondolat prioritásét nem szándékunk el
venni tőle, sőt szívesen kívánjuk, bogy 
kétnemű tervét a Városnál és az Államnál 
mihamarább keresztül tudja vinni. Méltó 
betetözöje lesz ez annak a 25 éves 
munkásságnak, mit városunk iparos .inak 
képzése javára a rendelkezésre bocsátott 
szerény eszközökkel kifejtett.

— ö. —

Különfélék.
— A trónörökös eljegyzése. A 

hivatalos lap jelenti azt a hirt, bogy Károly 
Ferenc József főherceg, a jövendőbeli trón
örökös, néhai Ottó hercegnek ée Mária 
Jotéfa hercegnőnek a legidősebb fia, kedden 
villa P.auoreban, a bourbon — pármai 
hercegi család ősi kastélyában, eljegyezte 
Zita Mária bourbon pármai hercegnőt, aki 
Róbert pármai hercegnek második házassá
gából született leánya. A főherceg 24, 
menyasszonya 19 éves.

— Tanoncok munkaklállitása. Az 
iparostanoncoknak a folyó tanév végén 
megtartandó munkakiáliitása iránt kivált az 
iparosok körében igen élénk az érdeklődés. 
Az iparos- és kereskedötanonciskola felü
gyelő-bizottsága Holló Sándor elnöklete alatt 
t. hó 9.-én tartott ü.ésében örömmel vette 
tudomásul, hogy a kiállításban 70 tanuló 
vesz részt. A bizottság elhatározta, hogy a 
kiállítás a tanú ók rajzainak bemutatásával
f. hó 2ö.-én és 26. áu a városháza díszter
mében rendeztessek. A kiállítás költségeire 
a bizottság a kamatokkal együtt eddig 535 
koronát gyűjtött össze. A legjobb munkák 
jutalmazására 10 darab ezüst- és 30 darab 

bronzérmet is készíttetett ée pénzbeli jutal
mon kivül még díszoklevéllel is ki fogja 
tüntetni a kiváló és megfelelő munkákat 
ame'yeknek megbiralására Holló Sándor 
elnök vezetése alatt igy alakította meg az 
egyes munkák bíráló bizottságait ; a vas
munkák b'rilói: Fizély Lajos és Fogler 
Lajos ; — a szabómunkákat megbírálják : 
Borcsányi Béla és Nyiredy Géza ; — az 
asztalos munkákat : Agárdy Sándor és Csip- 
lovici Ede; — a cipészmunkátat : Báliuth 
Sándor ée Kovács Sándor ; — a kárpitos
áé nyerges munkákat ; Kreskó Nándor és 
Steiner József; — a nyomdáizati munkákat : 
Horatsek János ée S ihultz Ignác; — az 
órás munkákat : Kiéin Sándor és Steiner 
Sándor ; — a bádogos munkákat ; Kipke 
A-pád és ifj. Mordinyi Gusztáv ; — a fod
rász munkákat : Hartl Rszsö és Oszuska 
János; — a ka após munkákat: Frasch 
József és Presztolánszky Bila; — a 
csizmadia munkákat : Nyú'i J izsef és 
Bspiczky János. — A bizottság ez 
utón is felkéri a bírálókat, hogy a bírá
lat eredményének megállapítasz végett e 
hó 27,-én, délelőtt 9 órakor a kiálli'ás he
lyén tartandó értekezleten teljes számban 
jelenjenek meg. — A jutalmak 29.-én, az 
iparos- es kereskedötanonc-iskola évzáró 
ünnepségének keretében lesznek kiosztva. 
— Hisszük, bogy városunk közönsége mele
gen fog érdeklődni a dijtalanul megtekint
hető kiállítás iránt, amelyen Láva iparának 
fejlődéséről szerezhetünk meggyőződést.

— Bet lelkészértekezlet. Varannay 
Lajos, barsi ref. egyházmegye értekezleti 
elnöke ez utón is tudatja lelkésztárszival, 
hogy e hó 20.-ára összehívott lelkészérte
kezletet, 24,-ére, péntekre halasztotta.

— Közgyűlés. A főgimnázium segiiö- 
egyesülete ma egy hete Smkovics Ferenc, 
fögimn, tanár elnöklete alatt tartotta meg 
évi rendes közgyűlését, amelyen a megje
lent tagok örömmel vették tudomásul, bogy 
az egyesületnek egy évi bevétele 2163 K. 
34 fillér, — a kiadása pedig : 985 K 27 
fillér volt s igy a vagyona 1178 K. 07 fil
lérrel szaporodott. Az egyesület jelenleg 
összesen 16 935 K. 20 fillérrel rendelkezik, 
amely összeg három pénzintézetben vau 
tőkésítve. Ruhát *16  tanuló kapott 480 
korona értékben. Könyvekkel 99 tanulót 
segélyezett az egyesület 917 drb könyvvel. 
Az egyesületnek jelenleg 44 alapító és 
147 rendes tagja van. Uj alapító tagok : 
Hollóéi Rupert oaldömölki apát, Finka Sán
dor főszolgabíró, Tóth Sándor főgimnáziumi

T Á E C A.
Irtják a nagy erdőt. 

Irtják a nagy erdőt,— irtják tegnap óta, 
Vágják a fejszések a százados tölgyet; 
Rebben a madárhad, nem lesz itt már nóta, 
Amely félálomba ringatta a völgyet.

Fekete, vad sziklák meztelen mírednek, 
Éles szírtek orvén az ér búsan törtet; 
Kékszemű babocskák remegve sietnek. 
Amott egy őz vágtat,-vissza se néz többet.

Kerekedő szellő, amint arra szárnyal, 
Telistele szórja az útnak porával; 
Durva robotosok,-lelket kinzó látváuy, 
Tápodnak az erdő ibolyáé palástján.

Lelkem : te nagy erdő, — a te nótafádat 
Irtani kezdette a Csalódás s Bánat. 
Könyörtelen vágják, — mindeu kidőlt fáddal 
Kevesebb a fészek, kevesebb madárdal.

Üres lenn az erdő titokzatos mélye, 
Komoran tűz a nap tarlott fövenyére ; 
Szelíd álmaimnak kékbabú patakja 
Let’port virágit sirva csókolgatja.

S mig neved azelőtt pajkosan évŐdve, 
Belekiáltottam a nagy őserdőbe,
A mély, zöld sötétség visszhangot vert rája, 
Mint óriási dóm magas kupolája.

Hiába kiáltom most a tarlón által, 
Nem felel rá többé rigófiitty, madárdai. 
Nem hallani már csak a szellő búgását, 
S mogorva fejszések vad kopácsolását.

J(ersék János.

Franci.
Irta : Farkassá, Síposa Erzsi.

Mély megllletődéssel olvastam a napok
ban, a Budapesti Hírlap gyászrovatában, 
hogy egy kedves ismerősöm : azaz backfisch- 
éveim egyetlen moghitt jóbarátja meghalt.

Életemben még nem találkoztam em
berrel, aki olyan őszintén megmondta 
volna szemembe az igazságot, mint ö.

Évek óta nem hallottam róla semmit ; 
e pillanatban azonban olyan élénken áll 
előttem, mintha csak ma is együtt szednénk 
a kék nefelejcset, a szőke Zagyva partján; 
ott messze bzckfisch-álmaim tündér-váro
sában.

A valóságban ez a tüudérváros egy 
sáros hevesmsgyei kis város, melynek még 
a neve is olyan prózai; egy rideg számot 
jelent, csakhogy nagybetűvel Írják : Hatvan.

Mikor az intézetből kikerültem, abban 
az időben került Franci is Hatvanba. A 
tisztességes neve Ferenc volt; de mindenki 
csak Francinak hívta.

Egy szomszéd falu földbirtokosának a 
fia volt. Tanulni nem akart; otthon a gaz
daság körül segédkezett. Közben beleszere
tett egy szép leányba és, hogy feledni 
tanuljon (mert a leány máshoz ment férhez), 
bejött a járásbírósághoz dijooknak.

Lehet gondolni, hogy ilyen körülmények 
között nevelő-atyám, aki hatvani járásbiró 
volt, a hivatalban nem igen sok hasznát 
vette.

A házunknál azonban csakhamar egész 
otthon érezte magát és különösen velem 
foglalkozott igen sokat. Mint őszintén meg
vallotta, ciak azért, mert én is szőke éa 
Boake voltam, mint as ideálja.

(Sajnos, most csak Erzsi vagyok éc. 
mire az első őszhsjazálak mutatkoznak, már 
csak a tiszteletreméltó Erzsébet névre fo
gok hallgatui. Különben, hogy e variátiók 
körött mi minden történhetik. Herceg Fe
renc egy kedves novellájában igen szépen 
megörökítette.)

Szegény Franoi, néha, bizony, egész 
komolyan neki adta magát a búsulásnak 
Ilyenkor a mama engedőimével oda hivatta 
a cimbalmost hozzánk és szép bariton 
hangján egész délutánokon át dudolgatta ;

„Pádig én csak csititgatom, 
Pedig én csak altatgatom 
Ezt a szegény szivemet.•

Én nem valami nagy részvéttel voltam 
a Franci nagy fájdalma iránt, hiszen a 
szerelem előttem még valami olyan iemeret 
len fogalom volt; persze csak addig, mig 
egy nagy dióbarna szempár engem is meg 
nem ismertetett vele.
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Csütörtökön megismételték a Luxemburg 
„Tifját. Két uj szereplő mutatkozott be ; 
tígulat József, Luxemburg gróf szerepében 

Stiklai Jenő Brissard Armand festő sze
repében. Gyulai kezdő színész, mozdulatai 
szegletesek, bátortalanok. Játéka művészi 
felfogásról tanúskodik, hangja azonban 
pvenge, fátyolozott s az érzelmek kifejezé
sére nem alkalmas, Sziklai jó színpadi alak ; 
hangja kellemes csengésű, játéka elfogulat
lan, eleven, de még nem elég határozott.

előadás símán gördült, amiben nagy 
részük volt a régi szerep üknek, kik tudá 
suk legjavát vitték szerepeikbe.

Pénteken Gavault Kis cukros cimü víg
játéké került színre. A darab lelke Sz. 
Htreay Erzsiké volt, ki Benjámin szerepét 
játszotta kedvesen, könnyedén, kedélyének 
egész melegségével. Maga a szerep is kitűnő, 
de a művésznő elfogulatlan, művészi játéka 
még vonzóbbá tette. Nyilt színen megtap
solták. Kitűnő partnere volt Fodor (Paul 
Normand), Stiklai (Felicien) és Sebestyén 
Rózsi (Rosette) a müvészpár szerepében 
ügyesen forogtak. Stoll (Lapistoll) a csoko
ládégyárost adta megkapó rutinnal. Gulyás 
remekelt Mingosol szerepében. Fekete Ma
riska a szobaleány szerepében ügyeskedett. 
Payer Margit rövid szerepében kedvesen 
játszott. A többiek is jók voltak. A közön
ség kedvezően fogadta az előadást s őszinte 
örömmel tapiolt a szereplőknek.

Tegnap este Trenlc báró operettet ad
ták, melyről jövő számunkban.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

A Lévai Kér. Munkásegyesületnek jun. 
4,-éu tartott mulatságán felülfizettek : Jónás 
Imre 10 K-t, Bélik Julianna 2 K-t, Doku
pil Nándor. Kaveggia Kálmán. Matusek 
Györgyné, Pankó József, Bartos István, 
Dodek János, Csorba Győző, Ortmann Fi
dél, Fodor Adolf, Gbimessy Jáuos, Misik 
István, Poprács Károly. 1 — 1 K-t; Gráf 
József 50 f-t, Jakab Lajos, Bo'dis József, 
Banesi János, Sola János, Misovics János, 
Koráb Henrik, Stugel Béla 40—40 f-t. 
Peti ás János, 20 f-t. A szives falülfizetők 
fogadják az egyesület köszönetét.

Elnök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi jnuius bó 11-tól 1911. évi junius ho 18-ig.

Születés.

A szülők neie A
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Jánosi István Andruska G. leány Margit
Karafa Mária leány Mária

Halálozás.

Az elimnyt nere Kora A halál oka

özv. Foltin Jánosué 
Gabik Teréz 73 éves Agyvérzés

Btnda József S2 . Agyguta
Pető Ferencz 6 r Agvhártya gyűl-
Özv. 11 ama 1 jár Jánosné

Veteráui Mária 80 . Agg. végkimerül.
Domány Berta 12 . Tüdögümökór
Ilanusz Mária 18 . Gyermekágyi láz.

Lévai piaciárak.
Hovatveaető ; Kónya Jóaaef rendőrkapitány

Busa m.-máasánként 22 kor. 40 fili. — 
22 kor. 80 Kétszeres 18 kor. — fili. 19 
kor. — filf, — Rozs 17 kor. — fili. 17 kor. 
80 üli. — Árpa 17 kor. 40 fili. 18 kor. 
Zab 19 kot. — fili. 20 kor. — fii 
Kukorioa 14 kor. — fili. 14 kor. 80 fii

Lencse 22 kor. — fili. 23 kor. — fili. — 
Bab 18 kor — fili, 19 kor. — fiU — Kö
ln 12 kor. 40 fili. 13 kor. 20 fili.

Vetőmagvak 100 kilónként. Vörös lé
here termeszeitől arankamentes 168—174 
Vörös léhere kis aránkás 145—162 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 110—120 Luczerna 
természettől arankamentes 185—200 Lu- 
zcerna, világos szemű aránkás 160—170

Nyilttér.

M O LL- FÉLE
kSEIDLITZ;PQRAÍ
Enyhe, oldó háziazer niindazukuak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

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

r M O LL^F ÉTE^J
SÓS -BORSZES?

^MtiT' bedörzsölés, 
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás bnlésbői aaármazó 

mind-i neniii betrga g-k elleti.
Eredeti üveg ára leox. 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában, osm*

Föszótküidósi hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuacbbuen 9.

394/1911. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
A’ulirt kiküldött bír. végrehajtó ezenuel közbirré 

tezzi, hogy a lévai kir. járásbíróság 1911, évi V. 214/1 
az. végzése folytán Dr. Kersék J inoa ügyvéd által kép
viselt Borcsányi és Csernák cég felperes részére alpe
res ellen 51 kor. követelés s jár- erejéig elreudelt ki- 
elégitéti végrehajtat folytán alperestől lefoglalt és 
2030 korouára. becsült ingóságokra a lévai kir. jbiró- 
ság 1911- V. 214/2 számú végzésével az árverés 
elrendeltetvén, auuak a korábbi vagy felülfoglaltatók 
követelése erejéig is, amenayibeu azok törvényes zá
logjogot nyertek volua, Léván leendő m igtartáaára 
határidőül 1911. évi junius hó 23 es következő napjá
nak délelőtt II Órára kltiizetik. amikor a biróiiag 
lefoglalt egy gözcseplőgép és egy sertés ól s egyéb 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett 
szükség esetén bee táron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését mege őzö 
kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben részükre 
a foglalás korábban eszközöltetett volua és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül
döttnél írásban vagy pedig szóval bejeleuteui el ne 
mulasszák.

A törvényes batáridő a hirdetméuynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztéséi követő naptól számittatik.

Kell Léván, 1911. évi jún. hó 11. napján.

Karácsonyi Fái. 
kir. b'r, végrehajtó.

498/b'lü. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alnlirt kikiidótt bír. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság 1911. évi V. 310/1 
sz, végzése io y'ári Dr Misuer István Bpesti ügyvéd 
által képvisdt Steinield G. éa tsa bpeati cég felperes 
részére alperes ellen 133 kor. 60 fili. követelés s jár. 
erejéig elreudelt kielégítési végrehajtás folytán alperes
től lefoglalt és 4000 kor. becsült ingóságokra a lévai 
kir. jb.róság 1911. V. 310.2 számn végzésével az ár
verés etrendeltetvőu, auuak a korábbi va;y felülfog. 
laltatók követelése erejéig >«, amennyiben avok törvé
nyes zá’o-jogot nyurtek volna, Zseiizeu leendő meg
tartásáén haráridöiil 1911. évi junius hó 23 és kövst- 
kezó napjának d. u. 2 órája tűzetik ki, amikor a 
biróiiag lefoglalt ezy uégy lóarejd cséplőgép teljes fal- 
szereléssel s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetéu becsárou alul is el fognak adatul.

^elhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetésbez jogot áriáink, amennyiben részükre a 
foglalás korábban eszközöltetett volua és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbség! beje
lentéseiket az árveres n egkeidésáig alulirt kiküldöttnél 
irasbau vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A tö véuyes batáridő a hirdetméuynek a bíróság 
táblájíntörténtkiflggezziését követő naptői számittatik.

Kelt Léván, 1911 éri bő ión. 11. napján.
Karácsonyi Fái 

kir. bír. végrehajtó.

i Tisztelettel értesítem
IZLotoriuresz.. n. é. közönséget, 
hogy egy amerikai zajtalan favágó 
gÖsfOréSZt szerestem be s igy tűsifa 
felvágatást elvállalok. BLUMENFELD 
ÁRMIN szállító Léva.

A Művészi kivitelű kré-ArCZKGpBK. tarajzokát készítek
bármily fénykép után. Egy életnagyságú 
mailkép ára 6 írt. amely látható is Nyitrai 
és Társa r. t. kirakatában. Lzkás Balassa- 
utca 16 sz. Gaál Balázs arcképrajzoló.

Cserépzsmdely. 25S66eLr 
darab kitűnő minőségű, használt tstőcserep 
zsindely — helybeD — jutányos áron eladó. 
Bővebb értesítést ad a kiadóhivatal.

Eladó ház és szöllö. .ug.“ 
lamb-utoza 2. számú emeletes berház, vala
mint a Keresztbegyen a volt Gaal-feie szöllö 
hajlékával együtt szabadkézből eladó. Az 
ügyiéire nézve értekezhe'ni Farkas Orbán 
bír. iiodatiszttei.

CsászáríUrdö. es tefi gyógyhely, a 
magyar irgalmasretld tulajdona. Elsőrangú 
kénes hévvizű gyógyfürdő ; modern beren
dezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, külöu hölgyek és 

; urak részere. Törők-, kő- és márvanyfür- 
dők : hőlég-, szénsavas- es villamosvizfür- 
dők. A fürdők kitűnő eredménnyel használ
tatnak főleg csuzos bántalmaknal és ideg
ből ok ellen ivó kúra és légzőszervek huruton 
eseteiben * testi pangásoknál 200 kényelmes 
lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy és zenedij nincs.Prospektust ingyen 
és bérmentve küld.

Az igazgatóság.

Kiadó

magtárak és lakás
Bottka utca 17 szám.

= Kölcsönkönyvtár = 
újonnan kiegészítve kb. 8000 köt9t 

magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVAN. 

Előfizetés bármely nap kezdhető.

Kiadó üzlet.
Léván a Főtéren a Blum-féle nagy 
Üzlethelyiség, lakással és raktárakkal 

azonnal kiadó

Köztudomású dolog, hogy a

Pálfy Testvérek
I

Medicinái Cognac
a legjobb, mert üdít és gyógyít, azért 
a közönség kedvenc itala Kapható ; 
MEDVEGY LAJOS cukrász Üzle

tében LÉVÁN.
Sürgős megbizáaunk vau 4—<*/*•/•  kamatozasM

10 000.000 korona tőrlesztéses 
jelzálogkölcsön elhelyezésére földbir
tokra és törvényszéki székhellyel biró 

városokban levő házakra.
Kölcsönöket a legmagasabb becsérték kétharmad része 
erejéig a legelőnyösebb feltételek mellett engedélyes 

Felvilágosítással költségmentesen szolgál 
Propper és Őriéi bank- és váltóüzlete 

Budapest, VI., Aadrásay-ut 32.

Tisztítsd csak

Glóbus
■ -a világ legjobb fémtisztitószere
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AZ .ÓLLÁ", 
szájkor vosoá: 
által 

vizsgálva ód 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. I
Két évi jót-l

I 
tucatonként i 
4-, «■-, i 

8.-, t» » 
10. korona;

Sí

öLun
GUMMI

különlegesség. ,
A tudomány maii 
állása szerint J 
bebizonyított A 
legjobb létező 
Gummi 
óvsur. A ■

Az
.OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min*  
(len yyógy- 
szertárácan 
ei jobb dro 
gériákban.

Bars- es Hont megyéket érdeklő

vasúti uj menetrend. 1911. május hó l-töl.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
érték ü silány utánzatot mint ,ép oly jót*  feldicsérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„0LLA“ gnmmigyar Wien. H 437 Fraterstrasse 53
Kapható Léván : KKAPP 1. drogériájában

Tánctanitási értesítés.
Léva város és vidéke nagyrabecsült közön

ségét tissteiettel értesítem, hogy 

juliQs 1-én a Városi szálló nagytermében 

tánc kurzust 
nyitok.

Beiratkoiáiok junius 26-tól naponta a Várod szálló 
nagytermében.

Beiratkozást kéretik a kurzus megkezdett előtt 
eszközölni.

Tanítás naponta:
Gyermek-csoport 5—12 évesig d. u. 4—6-ig 
Diák-csoport 12 évestől kezdve „ 6—8 ig
Felnőttek csoportja este fél 9 tői fél 11-ig 
Családok által összeállított külön csoportok 

tanítását ;s elfogadom.
Plasatikai testképzés a gyermek-csoportoknál 

Szalon- és látványos táncok tanítása 1

Boston rendszeres tanítása minden 
csoportnál.

■ > ■ Különórák! -
Szives pártfogást kér

ZETrexitz Gyula
v. hadapródiskolái tánctanár, Budapest, VIII., 

Kemény Zsigmond-n. 12.

AVALODI'

Szivattyús kút
teljes felszereléssel 17 méter 
mélységre eladó. Ugyanott 
egy fürdőkád fűtőkészülék
kel, valamint egy ülő gyer
mekkád jutányosán eladó. 
Bővebbet Madarász Jónás 
lakatos mester, Léva Zúgó-u.

6. szám.

B.-Gyarmat—Parlany-Nan a es yissza. Érseluivar—Kis-Taíolcsaűy es vissza.
B.-Gyarmat ind. 255 823 220 Érsekújvár . . ind. 440 91’ 506 9"0
Dejtár . . . 322 84? 245 'Bánkeszi 3 sz. örh. 463 9«" 513 *913
Ipoly-Vecze . *338 *903 *302 N.-Surány . . érk. 5ÖÖ 938 426 92.
Drégely-Palánk 369 925 310 Nagy-Surány ind. 5Ü9 950 5’8 y^ö
Ipolyság , . érk. 418 943 335 Zsitva-Födémes 522 10"‘ 540 936
Ipolyság . . ind. 440 950 343 Kis-Manya . . 5” 10“ 548 *943
Visk .... 5Ö6 10“ 405 Mánya . . . □3o 1035 555 949
Szakállos . . ÖS8 1022 425 'Szt. Mibályúr 5li 1035 603 9öl
Bél .... *539 10 80 438 Vajk .... 5ö7 10‘6 6>» 1006
Ipoly-Pásztó Ö56. 1063 452 Verebély . . Ö23 111« 634 1026
Zalaba . . . t) s 111" 509 Zsitva- Újfalu . 6 36 112« 6*ó 103’
Csata . , . érk. 635 1123 522 'Betekints . 644 118« 633 *104"
Csata . . . ind. 6 40 113" 540 Tas zár . . . 6 64 114* 7“ 1053
Párkány-Nána 727 121’ 620 Aranyos-Marótb 7 02 120* 714 1100

Vissza. Kis-Tapolcsány 7 20 1221 724 1116

Párkány-Nána ind. 910 428 540 Vissza.
Csata . . . érk. 951 510 6” Kis-Tapolcsány 510 8” 423 80"
Csata . . ind. 10 » 5 20 646 Aranyos-Maró th 52Ő 851 43b 8io
Zalaba . . 10’’ 540 650 Taszár . . . 532 90’ 4<’ 832
Ipoly-Pásztó . 1052 6»i 719 'Betekints örh. 53Ü 915 ♦ 453 *840
Bél ... . 1108 *610 ♦729 Zsitva-Ujfalu . 547 925 502 8őu
Szakállos . . 1121 6ao 745 Verebély . . 6” 951 526 9Í6
Visk .... 1137 645 803 Vajk .... 6i» 1004 536 928
Ipolyság . . érk. 11 « 826 •Sut. Mibályúr 627 10“ •Ő40 938
Ipo yeag . . ind. 1208 845 Mánya . , . 635 10»i 554 IO00
Drégely-Palánk 1230 739 920 Kis-Mánya . . 6’0 1037 550 IÜ07
Ipoly-Vecze . 12‘3* *741 *932 Zsitva -Födémes 649 10“ *608 102’
Dejtár . . , 104 759 960 Nagy-Surány . érk. 700 110‘ 619 1035
B.-Gyarmat . 128 823 10“ . . ind. 707 11” 620 1046

'Bánkeszi örh. 715 IP’ ♦628 .1056
Érsekújvár . . érk. 727 112’ 640 llro

▲ fekete vonallal alábnaott uámok az Mii 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják.
|y = gyorsvonat; 1 == személyvonat.
'jelzettek feltételes megállás.

„Útmutató"leguj^ , ™ne,rend 
Nyitrai és Társa r. t. 
könyv-, papír- éa zenemtíkereakedéaében Léván.
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ingató és »» 1900. évben érettségit tett 
taoulók. Ellatározta a kösgjülés, hogy 
térvényt terjeszt fel a miniszféiiumtoz, 
hugy az egyesületet a jótékonycélu állam- 
il)ríjátékból segélyben részesítse. Végül 
» megejtett tieztujitásnál az eddigi tisztvi
selők és válastfmány újtól s egyhangúlag 
választattak meg.

— Arcképleleplezés. A lévai izr. 
nöegylet múlt vaeárntp délután a hitköz- 
ség tanácstermében leplezte le érdemteljes 
elnöknőjének, Weisz Mérnének életnsgyságu 
ároképét. A szép ünnepélyen teljesen meg
töltöttek a termet a hitközség hivei, az 
isr. s más felekezetek jótékonysági egyesü
leteinek kiküldöttei és az elnöknö tisztelői, 
/.ííófrwatis Jakab főrabbi szépen konstruált 
s magas szinv onalon álló ünnepi beszédében 
a ieiebaráti szeretet és könyörü.'etesség 
magasztos essméit fejtegetie, amely tulaj
donságoktól áthatva, az ünnepelt úrasszony 
egész életében üdvösen gyakorolta ezen 
erényeket. A beczéd után lehullott a lepel 
az olajfestményről, amely az elcöknöt — 
mellén királyi kitüntetéssel és allegorikus 
alakok keretében — élethűen és sikerültén 
ábrázolja. A betegen fekvő úrasszony nem 
vehetvén részt az őt méltóan megillető 
ünnepségen, helyette fia, Weisz Benő, kö
szönte meg édes anyjának ezen megtisztelte
tését. Weisz Simon hitközségi elöljáró 
egyszerű, de szivrebató szavakkal tolmá
csolta a hitközségnek Weisz Mórné 
iránt érzett őszinte háláját. Az ünnepség 
befejezése után fehérruhás leányok látogat
ták meg a beteg elnöknőt és számos, szebb
nél szebb virágcsokrot adtak át neki.

— Siketnémaintézet építése Kör
möcbányán. A vallás és közoktatási 
miniszter Körű öczbányán mintegy 250 ezer 
korona költséggel egy uj, modern beren
dezésű siketnt ma-intézet építést határozta 
el. A szükséges tervezési munkálatokkal 
Herczegh Zsigmond budapesti építész van 
megbízva, aki e napokban már a helyszí
nére utazik, hogy aa építési viszonyokat 
tanulmányozza.

— Iparostanoncok otthona. A vár
megye alispánja a minisztérium meghagyása 
folytán a tanonc-otthon létesítése ügyében 
felhívást küldött városunk iparosaihoz, akik 
f. hó 11.-én a városháza nagy termében 
igen népes értekezletet tartván, egyhangú
lag az otthon felállítása ellen foglaltak állást 
s ezen határozatukat azzal indokolták meg, 
hogy helyes és üdvös az otthonnak a léte
sítése olyan városban, ahol gyárak vannak, 
melyeknek tanonoai napi béréit dolgoznak 

A nagy szerelem nem igen gátolta 
Francit abban, hogy folyton ne ingerkedjék 
velem. IJa a főzésben én voltam a „hetes", 
biztos, bogy már féltizenkettőkor ott forgo
lódott a konyhában, körülöttem; persze 
csak azért, bogy uegkritizáljon mindent.

Egyszer a .'evesbe való tészta nem 
volt elég vékony, máskor a mártás sűrű,
* főzelék rántása barna, a leves zavaros, 
» palacsinta vastag stb. sióval ez igy 
ment egész héten.

Néha, bizony, majdnem pityergés lett a 
végo — persze csak aa én részemről; de
* drága, jó nevelő anyám, aki oly igen 
■veretett, mindig a pártomat fogta.

Ha pedig a takarításban és terítésben 
voltam a hetes, akkor teríteni segített; de, 
persze, nem volt köszönet benne. Az esz
köz nem volt elég fényes, aa asztalkendő 
gyűrött, a pohár nem elég tissta.

A só tartóval pedig mindig volt baj, 
tűért ast mindig elfelejtettem as asstalra tenni, 

különben, es a jó szokásom most is meg- 
’»n. Franci rendesen eldugta, s néha egy 
íélóráig is kellett vadássnom reá, mig meg
találtam. Egyszer meg éppen a munka-ko
saramba dugta el, gondosan becsomagolva,
•**•1 a telirással:

s így nem tagjai az ipiros családjának, 
hanem inkább munkások; Lévín azonban 
ahol a tanonc családtagnak tekinttetik és 
a család felügyelete alatt áll, az uj intéz
mény nemeink nagy teher volna az iparo
sokra, hanem káros hatást gyakorolna 
magára a kisiparra is. Iparosainknak a 
tanoncotthon létesítése ügyében hoiott ezen 
rideg és elutasító határozatával éa annak 
indokaival szemben mi lapunk mai számá
nak második cikkében a tanoncotthon üd
vös voltát méltató álláspontra helyezkedünk 
ób őszinte sajnálatunkat felezzük ki, hogy 
városunk iparosai kellő megfonto ás nélkül 
utasították vissza az otthonnak felállítását.

— Artézi kút fúrása. Az uj tanító
képző udvarán már napok óta erősen és 
szakadatlanul folynak az artézi kút fúrásá
nak munkálatai. A gőzerő mellett működő 
fúrógép 7 méter mélységben sziklára talált, 
amelynek áttörése — dacára annak, hogy 
a gép már 50 méter mélységig haladt — 
még eddig nem sikerült.

— Szünidő a járásbíróságnál. A 
lévai kir. járásbíróság Bzemelyzete 1911. évi 
rendes szabadság dejét a következőleg veszi 
ki : Pogány Virgil, a bíróság vezetője, kir. 
járásbiró, július 5.-ikétől augusztus 15.-ikéig;
— dr. Heinrich Győző, kir. járásbiró, jú1. 
17. — aug. 27 ; Caépány Elemér, járásbiró, 
jún. 15 — jú1. 12. és srept. 1. — szept. 
14 ; — Hoffmann Árpád járásbiró, aug. 16.
— szept. 20 ; — Holy Gyula, jegyző, jú
lius 3. — jú'. 31 ; — dr. Csizmazia József, 
joggyakornok, szept. 18. — okt. 15 ; — 
Dodek János, telekkönyvezető, júl. 3. — 
jú1. 17. és szept. 4. — szept. 16 ; — Bá
nyai Elek telekkönyvezetö, aug. 15. — aug. 
31 ; — Farkas Orbán, irodatisat, júl. 3. — 
jú1. 23 és aug. 31. szept 6 ; — Konecsny 
János, irodatiszt, aug. 4. — aug. 31 ; — 
Deutsch Ignác, Írnok, aug. 3. — aug. 23. 
és szept. 22. — szept, 27 ; Kralovenszky 
Nándor, Írnok, július 4. — júl. 31.

— UJ okmány-bélyegek. A pénzügy
miniszter — hir szerint — uj okmány-bélye
geket fog kibocsájtani. A kibocsájtásra 
vonatkozó előmunkálatok már megkezdőd
tek ; rajzolják a mintákat s a papirost, 
amelyből az új okmány-bélyegek készülnek, 
szintén kiválasztották. Az uj bélyegek a 
jelenleg forgalomban levőknél valamivel 
nagyobbak lesznek.

— A sorozás etedménye Verebé 
lyen. A verebélyi járásban is befejezték a 
sorozást, melynek eredménye kielégítő volt. 
Mindhárom korosztályból felhivatott 501 
hadköteles ; a megjelentek száma 411 volt,

„Jövőben pedig essék reám is gon
dolni 1* * * * •**• T. i. a sótartóra.

Ezt mind úgy csinálta, bogy nem 
lehetett megharagudni reá.

Egyezer azonban egy csinyjeért két 
hétig száműzve volt a konyhából, az én 
nagy örömömre. Igen szeretett ugyanis a 
spajzbau (azt hiszem, ez eiég jó magyarsággal 
van írva) torkoskodni. Kártékonyabb volt 
egy tucat egérnél. Vigyáztunk rá, de becsa
pott mégis.

Egy este titkozatos arccal Búgta oda 
nekem.

— Böske nagyeád, hoztam magának 
valamit.

Én persze örömmel vártam a meglepe: 
tóét, valami jó tortára, vagy süteményre 
Baámitva, amit, ha hazulról kapott, mindig 
híven megfelezett velem, azaz a nagyobb 
rész mindig aa enyém volt. Most azonban 
két üveg befőzöttet húzott ki a zsebéből.

_ Az édes anyám küldte. Otthon van 
még nyolc üveg, mijd elhozom ast is.

Mikor az üres üvegeket vissza akartam 
adni, nagylelkűen legyintett kezével.

— Nem kell nekem, hogy még össze- 
tÖr,ecéak egy hét múlva tudtuk meg, hogy 

« tőlünk ellopott befőzöttet hordta viasza. 
Folyt- kőv.

alkalmainak találtatott 129 ; az igazoltan 
távollevők száma 56 ; igazolatlanul távol 
maradt 34 Trachomában szenvedőnek egy 
hadköteles sem találtatott.

— Szőlőmoly. A peronoszpora, liszt
harmat s egyéb szölöbetegségek elég nagy 
gondot és kárt okoztak a szőlős gazdáknak. 
Most ezen aggodalmat még növeli, hogy 
némely vidéken a szölökfen a szőlömoly 
lépett fel. Éppen elég arra, bogy a szőlős 
gazda a sokféle védekezésben a fejét ve- 
Bzitse. A szőlömoly kukacainak fészkét arról 
lehet felismerni, 'hogy a virágzásnak induló 
szilőfürtön csomóba kötött feketedö pont 
látszik. Ha ezt a csomót kibontjuk, meg
találjuk bet ne a hernyót, amely ellen még 
hathatós védekezést nem ismer a gazda. Ami 
szőlőinkben — ludiuukkai — még nem 
mutatkozik az ujatb veszedelem.

— Kerti mulatság. A kath. legény
egyesület szokásos nyárt mulatságát a Szat
mári-féle kertben jú'ius hó 2.-án, vasárnap, 
délután fogja megtartani, műsorral egybe
kötve. Lesz dijkuglizás, ének, cimbalom
játék, dialógok, szerencsebalászat. stb. 
amelyben több mint 80 szép nyeremény 
sorsoltatik ki. A műsort a födött es tágas 
helyiségben tánc követi, melyhez a zenét 
16 tagból álló, jónevü zenekar szolgáltatja. 
A rendezőség olcsó árak és pontos kiszol
gálás mellett jó ételekről és italokról fog 
gondoskodni. Belépődíj : 1 K. — A mulat
ság műsorát a jövő héten közöljük.

— Doktorrá avatott állatorvos. A 
budapesti állatorvosi főiskolánál f. hó 15.-én 
történt meg az első eset, hogy tényleges 
katonai szolgálatban álló állatorvost tudorrá 
avattak, amely alkalommal Kohonyi Miklós, 
városunk szülötte, cs. és kir. közös hadse
regbeli ália'orvos, aki jelenleg Komáromban 
állomásozik, — doktori oklevelet nyert.

— Női kézimunkaklállitás Bányai 
Ferencné, az izr. népiskola női kézimunka 
tanítónője — mint értesülünk — as iskola 
III. osztályában a leánykák által készített 
munkákból jún hó 19'-töl 21.-ig bezárólag 
kiállítást rendez, amely reggel 8 órától 
12 ig és d*  u. 2 órától 6-ig tekinthető meg.

— Ingyen tankönyvek. A kultusz
miniszter azon állami és államilag segélye
zett elemi iskoláknak, melyek az egyetemi 
nyomdában készült tankönyveket használják, 
a szegény tanulók részére ingyen tanköny
veket ad az iskoláknak. Vármegyénk azon 
iskolái, amelyek a jövő tanévre ilyen ingyen 
tankönyvekre reflektálnak, aa erre vonat
kozó jegyzéket július hó 1.-ig küldjék be 
sz aranyosmaróti kir. tanfeiügyelöséghes.

— öngyilkosság. Csejkön f. hó
12.-én  Bemján János 53 éves napszámos 
a kertjében egy szilvafára felakasztotta 
magát. Öngyilkosságának oka eddig isme
retlen.

— Áthelyezés A m. kir. pénzügy
minisztériumnak rendelete folytán a zsarnó- 
cakohói m. kir. pénzügyőri biztosi kerület 
vezetőjének székhelye, valamint a pénz
ügyőri szakasz a bárcázó állomással együtt 
f. évi szept. hó 1.-én Zsarnócákohóról Zsar- 
nócára helyeztetik át.

— Furfangos szobafestő. Koponicz 
János lévai születésű szobafestő-segéd, aki 
Léván tanulta ki a mesterségét, később 
Bécsben dolgozott, ahol 3 év előtt megis
merkedett Franzel Mari nevű szakácsnővel, 
aki előtt elhallgatván, hogy már nős, a 
szakácsnőt Lévára hozta s itt ünnepélyesen 
jegyet is váltott vele. Azután a leány ke
resztlevelével és 1130 koronájával nyomta
lanul eltűnt. A múlt hó végén találták meg 
Budapesten az álnév alatt szereplő szoba
festőt. A törvényszék előtt beismerte, hogy 
800 koronát kért a leánytól kölcsön és ast 
is kijelentette, bogy a leányt most is sze
reti és késs öt feleségül venni. De a leány, 
aki időközben megtudta, hogy Koponics 

| nős, szigorúan ragaszkodván a vádlott meg
büntetéséhes, a törvényesék 9 hónapi bör
tönre éa 20 korona pénsbüntetésre ítélte a 
szélhalmos featősegédet.

— Uj levőlboritékok. A pozsonyi 
kereskedelmi és iparkamara as érdekeltek 
tudomására hossa, hogy a kereskedelemügyi 
miniaster a kamara felterjeastéeére as 
üsleti forgalom éa postai kesslés egyszerű
sítése céljából a magán ipar által előállított 
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levélboritékoknak postai dijjegy-nyomásaal 
való — ellátását életbe fogja léptetni. As 
eljárás előre láthatólag már rövid idő múlva 
be is követzesik.

— Sajtópör. A pozsonyi esküdtszék 
e hó 13.-án megtartott főtárgyalás alkalmá
val mondott Ítéletet lohody István lévai 
kántortanitóuak Kovács József, volt ügyvédi 
írnok, a „Lévai Örálló“ voit munkatársa el
len indított sajtópörében. £ pörre az okot 
a „Lévai Órálló’-bun megjelent „Felvilágo- 
sitásulu feliratú cikk szolgáltatta, melyben 
Tokody családi életét, egyéni tisztességét 
s egész közszereplését felette sértőn, a tisz
tes sajtóban szokatlan hangon támadta a 
vádlott. A 1 efolytatott bizonyítási eljárás 
folyományakép as esküdtek Kovács Józsefet 
sajtó utján elkövetett rágalmazásban mon
dották ki bűi ősnek s ehhez képest a kir. 
törvényszék 8 nagi fogházra, mint fő, — 
3 napi foghzzra átváltoztatható 60 koronára, 
mint me lekbüntetésre Ítélte a vádlottat s 
az összes perköltségekben elmarasztalta és 
elrendelte, hogy as ítélet a „Lévai Orálló*-  
ban saósserint leközöltessék. A vádlott az 
ítélet ellen semmiségi panasszal élt.

— A világ állatállománya. A 
római nemzetközi mezőgazdasági intézet 
által közzétett kimutatás szerint Európában 
az utolsó tiz év alatt öt millióval szaporo
dott a marhaállomány. Ugyanazon idő alatt 
Északamerikában 27, Délsmerikában 12 és 
fél, Ausztráliában 3 milliót tett ki a szaporu
lat. A juhok szaporodása Északamerikában 
1Ö és fél, Dslamerikában 3 és fél, Ausztrá
liában 24, Európában 8 és fél millió. Euró
pában minden ezer lakosra 24 szarvasmarha 
jut. Északamerikában 188, Délamerikában 
144, Ausztráliában 287, a juhokbói Európá
ban 78, Északamerikában 80, Déiamerikában 
2500 és Ausztráliában 2086, sertésekből 
Európában egy, Északamerikában 45, Dél
amerikában 52 és Ausztráliában 70 drb. 
jut egy-egy lakóra.

— Vásár. Léván a foiyó óvi junius 
hó 12.-én megtartott országos baromvásárra 
felhajtott ló és csikó 2173 drb ; ezekből 
eladatott 410 drb. — Szarvasmarháknak 
felhajtása, száj- és körömfájás miatt betil
tatott.

— Terméskilátás. Városunk határá
ban a gabonanemüsk és a kapás növények 
eddig igen szépen fejlődtek úgy, hogy a 
gazdák telve vannak a legsaebb reménnyel, 
amelyet csak fokozott a múlt szerdai csen
des eső. Ha valami váratlan osapás nem 
jön közbe, igen jó és bö termés eredményre 
van kilátásunk.

Ezer és ezer ember szenved 
éveken át már szokványossá vált 
székrekedésben, mert nem tudja 
* módját, hogyan kell ezt a kinzó bajt 
leküzdeni. Az orvosszakértők mind 
egyetértenek abban, hogy a természe
tes hashajtók minden körülmények 
között a laboratóriumokban készültek 
fölé helyezendők. Az összeB forgalomba 
lévő ásványvizek közötte Ferenc-JÓZSBf- 
források vize az, amely egyenlő mér
tékben tartalmazza a legtöbb glau- 
bersót és keserűsét, tehát az oldó 
és elvezető sókat. Állandó természet
alkotta összetétele Európa és Amerika 
legkiválóbb vegyészei által már meg
állapíttatott és igy kétségtelen, hogy 
a Ferenc-Józsel-keserűviz rendszeres 
használata a legcélszerűbb eljárás az 
idült székrekedés tartós kigyógyitására. 
Ivókúráknál négy héten keresztül reg- 
gelenkint éhgyomoré ’/s pohár valódi 
Ferencz-József-vizet lehetőleg felmele
gítve iszunk.

Honi Iparunk újabb térhódítása. 
Közgazdasági tudósítónk jelentése alapján, 
a magyar iparnak egy újabb térhódításáról 
tehetünk emlitéat, amikor megállapítjuk, 
hogy a külföldről, nevezetesen Ausztriából 
beözönlő silány mérleggyártmányok behoza
tala évről évre csökken. Éten örvendetes 

gazdasági jelenség elérésében döntő szerepe 
van a közelmu'tóau létesített Magyar Mér
leg és gépgyár részvénytársaságnak, mily 
a terjedelemben nagyobb, mint a Monarchia 
összes gyára együttvéve és ahol a mirle- 
gekhez szükséges alkatrészek a legutolsó 
kis szögecsig is, a legmodernebb gépekkel 
készülnek. Vajha zsenge gyáriparunk egyéb 
ágainál is hasonló gyáralakitáso írói számel
hatnánk be 1

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Társz r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküldési költségét.

Színház.
Szabó igazgató megtalálta a közönség 

rokonssenvét, változatos és vonzó műsora a 
legkényesebb Ízlést is kielégítheti. Heti 
repertoárjáról is dicsérettel kell megemlé
keznünk. As újabb szinmüirodalom termi- , 
kei mellett szívesen látta közönségünk a 
régi színházi műsor jobb darabjainak fel
elevenítését. Magam is szívesen vettem egy 
két régi darab reprizét, mert alkalmat adott 
nekem arra, hogy egy kis összehasonlítást 
tehessek a régi és a jelenlegi előadások 
között. Megrögzött szokásom, hogy ha 
régi darabot látok, visszagondolok annak 
első előadására, kikeresem a elolvasom a 
régi referádát s igy felfegyverkezve írom 
meg a legújabb előadáson nyert benyo
másaimat.

A régi világ emlékeit természetesen 
szeretjük a távolság arányában a képzelet 
festékeivel minél élénkebben kiszínezni, 
szeretjük a múlt babérkoszorúit a jelen ro
vására írni; ámde bármily szívesen időzöm 
a múlt emlékeinél, kénytelen vagyok kon
statálni, hogy Szabó társulati a modern 
színművészet hivatott művelője, melynek 
tagjai nemesek kötelességszerü'eg, de igazi 
ambícióval szolgálják a szinmüvészet babér 
erdővel teljes, de rögös és tövises mezejét. 
Változatos műsorunk volt a igy alkalmam 
nyílt minden egyes tag tehetségét meg
figyelni.

Szombaton Szrdou híres színmüve A 
szókimondó asszonyság került szinre, (Kata) 
saerepében Bervay Erzsikével, ki ezúttal 
egy másik oldaláról mutatta be művészetét. 
Eddig csak a kitűnő tragikát láttam benne, 
de most a peregő nyelvű hölgyek kitűnő 
típusára is leltem. A közönség nyílt színen 
többször zajos tapssal adott kifejezést elis
merésének. Sikerült világításban reprodu
kálta Fodor, a nagy hódítónak, Napóleon
nak alakját. Kitünően játszott Barics (Li
léire). Székely René a gőgös nápolyi 
királynét kreálta igazi művészettel. Elisme
réssel emlékezem meg Stoll (Foucho), Juszt 
(Neiperg), Sebestyén Rózsi (E'ise) és Gulyát 
(táncmester) játékáról. Egyébként a tökéle
tes ensemble dicsérte a rendezőt.

Vasárnap délután a Cigányuerelem har- 
madizben került előadásra. Este Fali kedves 
zenéjű operettjét Az elvált asszonyt láttuk, 
amely a szó szoros értelmében a mai mo
dern és a jó ízlés tekintetéből erősen kifo 
gásolható müvek közé tartozik. Helyszűke 
miatt nem bocsátkozhatom a darabnak 
mélyebb bírálatába, csak annyit jegyezek 
meg, hogy egyes jeleneteit pirulás nélkül 
alig nézheti végig a közönség. Az előadás 
kitűnő volt. Erdey Flóra (Jana) preciz 
éneke, rutinos játéka megérdemelt sikert 
aratott. Kállay Jolán (van dér Loo gonda) 
temperamentumos játéka, tömören csengő, 
kHstály-tiszta hangja meleg lelkesedést vál
tott ki a közönség szivéből. Barics (Lesse 
veghe) est a szerepét is igazi művészettel 
kreálta. Gulyás (Bakkanskyl) törülmetszett 
alakítást reprodukált. Nagy Gyula és Sebes
tyén Rózsi a Kromwavieit házaspár szere
pében fesztelenül játszottak. Síoll, Galambos, 
Török és Pintér voltak még a jobb alakok.

Ha a heti műsor darabjai jutalomért 
pályáznának, a babért a hétfői előadásnak 
ítélném, melyen Bíró Lajosnak Sárga liliom 
cimü vidéki történetét mutatták be páratlan 
sikerrel. A darab meséje egy nagy herceg 
körül forog, ki szerelmes less egy orvosnak 
és a városi polgárság vezetőjének húgába, 

akinek lakásába éjjel behatol, mig a szoba
leányt a herceg egy főhadnagy barátja eltá
volítja s as orvost egy messze lakó beteg
hez elhivatják. As orvos azonban él a gya
núperrel, visszajön, a herceget, a ki karddal 
támad rá, lelövi. Az orvost as ezredes, 
azon címen, hogy tartalékos főorvos, elfo
gatja. A herceg sebét, mely nem veszedelmes 
előbb beköti s eközben tudja mag, hogy 
húga szerelmes a hercegbe. A főispán laká
sán játszódik le a harmadik felvonás, hol a 
doktornak főorvosi kinevezést, képviselősé
get ajánlanak a hallgatásért és húgáért. Da 
ö konokul visszautasítja s ekkor megfenye
getik, hogy tébolydába csukják. E-re se 
reágál. Húga bevallja, hogy szereti a her
ceget. Ei sem inditja meg. Végül Thurzó 
főhadnagy beszél vele s értésére adja, 
hogy amikor a nagyhercegről van szó, ott 
nincs se törvénv, se becsület, ott n >m kö
telez semmi. Nyugodjék bele abba, hogy 
húga a hercegé legyen, aki kész vele mor- 
ganatikus házasságot kötni s bugát bárónővé 
nevezik ki. Erre a doktor megadja magát, 
ami logikailag legalább is érthetetlen befe
jezése a dolognak és húgát elbocsátja a 
főherceghez.

Szabó játszotta dr. Pered szerepét 
előkelő szinvoualon álló felfogással. Komoly
sága, jó megjelenése értékessé tették alakí
tását és meghódította a közönséget. Hervay 
Erzsiké (Judit) egyik legszebb szerepét 
játszotta. A változatos női lélek ügyei 
tolmácsot talált benne, bámulatos könnyű
séggel játszik az érze'mek húrjain. A nagy 
herceg szerepében íodor Oszkár eredeti, 
de tipikus alakot mutatott be. Kitűnő já
téka művészi felfogásban juttatta kifeje
zésre. Barics (Thuraó) bámulatos sokolda
lúságáról tett tanúságot mii szereplése. Ha 
nem tudoók, hogy egyike a legjobb operett
énekeseknek, azt hinuők, hogy a legjobb 
saalónssinész. A primadonna rövid szerepét 
Sebestyén Rézsika játszotta bájos természe
tességgel. De valamennyi szereplő msg ál
lotta helyét; az összevágó, pompái elöld ás 
még a rendezőnek is juttatott egy ba
bér-ágat.

Kedden, július 13.-án operett újdonsá
got, Eysler Zugtnondaak A halhatatlan lump 
cimü énekes vigjátékát láttuk. Barics ját
szotta Rtter Jánost, a zseniális lumpot, 
kinek még életébea emelnek szobrot. Játéka, 
köztetszésben részesült. Erdey F.óra (Anna) 
kedves és diskrét játéka ma is elismerést 
aratott. Kállay (Lujza) sikereinek számát 
gyarapította mai játékával. Nagy Gyula 
kitünően megállotta helyét Flórián szerepé
ben. Oy sikerü't reprodukciót is ritkán 
látunk, mint amilyen felfogással játszotta 
Székely René (Lujza) az elvirágzott prima
donna szerepét. Méltó partnere volt Gulyás 
(Rumpelmayer). Dsrüi hangulat, kacagás 
kisérte minden mozdulatukat. A kis Pintér 
Róasika, jövendő büszkesége szüleinek, két 
szerepst is játszott elfogulatlanul, bátran, 
csókolni való kedvességgel. A zenekar ki
fogástalan, diskrét kísérete csak fokozta a 
hatást.

Szerdán Lotti ezredesei, angol operett 
került szinre, melynek zenéje csupa behí
zelgő, kedves melódia, amelyek nemesik a 
szigetországban, da nálunk is hamar nép
szerűvé váltak. A címszerepet Kállai Jolái 
játszotta. Azonban ezt as előadást nem 
Írhatja a sikerei közé. Nsm igy szokott ő 
játsazni s énekelni. Hiányzott előadásából 
a melegség, a kedély és a temperamentum 
Pedig ezzel a szereppel hódítani lehet, ma 
pedig alig tudta tapsra ragadni a kársától. 
Kállay tehetségét oly nagyra becsülöm, bogy 
azt kell hinnem, hogy ma vagy gyengé Ike 
dett vagy boszankodott; Stoll és Gulyás 
(Dawantrey és Díckson) páratlanul sikerű.' 
alakitást reprodukáltak a két álskót ezre
des szerepében. Csupa derűs humor ara
nyozta be minden jeleuetüaet s a közönség 
zajos tapssal adott kifejezést elismerésének. 
Baricsot igazán megsajnáltam a Rtjah sze
repében. Ez a szerep nem neki van • 
az ö intelligenciája, művészi játéka sokk*  
magasabb színvonalon áll a közönség e lőtt. 
As előadás egyébként jó volt a a karmester, 
dicséret illeti a diskrét senekiséretért, moiy 
sok helyen leplezte az ének fogyató- 
koiságát.



[911 juuim 18 . U A b. a 7

szita . rosta- és sodrony-kerítés készítő

„A köztudatba ment át“, “£, 

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

IMF*  szállítja 
teljes jótállás mellett 

a leghirnevesebb 
motorcseplökeszleteket

. f Saját érdekében kérjen minden gazda disz főár- 
; l lapot, melyet ingyen és bérmentvs küld a gyár. 

Fontos figyelmeztetés! motorgyára nem tévesz- 
__ ________-----------------_______------------tendö össze mis Kállai 

----------________------------■_____ nevű cégekkel.

Névjegyek, Meghívók, 

lejegyzési kártyák 

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

NYITRAI és TÁRSA r. t.
könyvnyomdájában, Léván.

KALOCSAI GYULA ]i ;

i; :k J
r*n:  V. \
Hív-

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

Tm1

h!<

©
©
©

&

-•'J
í-

Kézimunka! Előnyomda ! ©$
Nyári újdonságok:

Delain, zephir, batiszt, ruhadisz, 
csipke, betét, hímzés stb.

Női és úri fehénemú, nyakkendő, 
harisnya, zsebkendő nagy választékban.

SZILÁRD JÓZSEF
divatáruházáb-nFjAlTLOTA..CÁLVIN

5ÖÖÖÖÖ:
Jn’auyos arak !

£ 8
8
0

____ ©

KACHELMANN«sTársai
sör- és malátagyár

= V1HNYE. =
Távlratczlm: zn l n gunp un i Interurbán telefon ■■ 

Sörgyár Vihnyepeszerény tDAttoluuIuJ Vlhnyepeszerény 7. sz.

Ajánljuk kitűnő minőségű 

jjaczélsör” 
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 bl. hordókban 
és 0.5 és 0.7 1. palaczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító 

WEIL JAKAB 
Léva Mártonfy-utcia 9 szám. 

S’ártolju.k: a. megyei ipart! 
HU

Knapp Dávid, 8
0 
9 

állandó gépkiállítás 0 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek- v 

0 
0 
0 
0 
i

mezőgazdasági és varrógépek
nagy raktára LÉVÁN. — Telefon »»ám: 31 
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

épült házamban nagy választékú

van
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magysrá- 

zatokkal készséggé' szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek

u. m, HOFHERR és SCHRANTZ féle gőz- 
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

~ gépek és géprészak. ■ . Z

oooooooooooooo

>',C
fVl Mm ■> MBi Mm WhM Mm ■ > •-’ú-•• < J

KÉPVISELŐK KERESTETNEK.

ELSŐRENDŰ
GAZDASÁGI ,KERESKEDELMI - És VASÚTI
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Eiadó ZONGORA.
Egy Jó karban levő — —
— — rövid zongora eladó.
Cm » ki»dóMvat»lb»n — —

Patkányfogó
nemes fajú kutyakölykeket elad. 

Cím a kiadóhivatalban.

Ha Buda pestre jön
6b olcsó kényelmes szobát, 
kitűnő ellátást akar, fáradjon el a

VIII. Főheroeg Sándor utca 30.
Villanyvilágítás, K4zágvak, Fürdők. 
Tükrös szekrények stb. Teljes el
látás és pedig naponta 3-srori étke*  
zés, szobával együtt 3 korona
□ O 50 fil értöl feljebb □ Q

Budapest legnagyobb es legolcsóbb 
penziója a város központján.

Mg* Védjegy: „Horgonyt* -*■Védjegy: „Horgonyt* Ik:
A Liniment. Capsici comp., 
a Hóraony-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjónak bizonyult háziiier, mely már 
sok év óta legjobb bedorzsölésnek bizonyult 
köszvénynel, osúznal és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk eL, 
mely a „Horgony44 védjegygyei es a Riohter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csórna- 
golvv Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Bodapest

Dí Rlckttr (Mgysztrlin u Jmj iroszlíitír, 
Prágába*,  Elioabothoti moi 5 non.

-í
■

3

xAA7VXA/\aa/aaa>l?.

Eladó kocsi.
kocái, amely félfödeleenek ie használható 
eladó. Cím a kiadóhivatalban.

’ Vásárolják „csak üvegekben".

Léván :
Engel Jócsef ée fia 
Heksch Illés 
Kern Testvérek 
Kertész Lajos 
Knapp Ignác*  
Loaerth Deisö 
Pollik Kálmán

ZK

Ipolyságon:
Bercseller M.
Csóka Jóraef
Dómba József utóda 
Ivots Andor 
Weinberger Mórit*

p Ll a t ó

Újbányán :
Cservinka M.
Heinrich Ede

Verebélyen:
Cairok István

Erdei József
Pollák Zsigmond

Zsarnóczán :
F(Issek Győző 
Fleichhers Izidor

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett 

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss CSemege- 
sajt, naponta érkező felvágott <s 

egyéb csemegeáruinkat.
Közvetlen kávéimporlunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek !J

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és aszbesztáru,potro)eum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemű festőkáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
portland és románczement

állandó nagy gyári raktára.
M. kir. marhasó éa lőpor-áruda.

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsót gyári áron!

Varrógépek
5 évi j ó t A 1 1 A a r a.

Kern Testvérek
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 188'.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas- | 
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk légii■ ornabb nickel. alumi- I 
nium. email, öntött és lemez

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csálrány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló. ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kőmives-szerszámok épü
let és butorvasalások, olajozók, kenőszelencék, gép- 
szíjak, szivattyúk, ktndertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.

Legcélszerűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk specziális 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat

Nyomatott Nyitrai ét Társa r. t. gyoresajtójén Léván.


