
XXXI. évfolyam. 27. szám. Léva, 1911. juiius hó 2.
elöfiebtési feltételek.

Egy évre . .
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Három hóra . 

Egyes számok

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f.

ára 20 fillér BARS
HETILAP

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként • 4 fillér 

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként 30 fillér.

Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel.

FÖMUNKATArs : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdatésekat, alofizatésakat i a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI Ó3 TÁRSA r. t.

Zsúfolt életpályák
A szociális kérdések között, me

lyek a társadalmat foglalkoztatják, 
kétségkívül első helyen áll egyes élet
pályák túlzsúfoltságának megszüntetése. 
Aggasztó tünetként jelentkezik ez, 
mert más társadalmi osztályokra is 
nyomasztólag hat. Vaunak életpályák 
és foglalkozások, melyekre az utóbbi 
időben oly tömegesen tódultak ifjaink, 
hogy alig egy csekély része tud ma
gának állandó és biztos ekzisztenciát 
teremteni.

Nem kell egyebet tennünk, csak 
rámutatnunk akármelyik tisztviselői 
pályázat eredményére. Minden állásra 
annyi a pályázó, hogy nagy protekció 
kell ahhoz, hogy valaki elnyerhesse. 
De igy van az más pályán is. Például 
nspról-napra olvashatjuk a napilapok
ból, hogy sok az ügyvéd, hogy fenye
get az ügyvédnyomor stb. Ez a kér
dés jogosan foglalkoztatja az intéző 
köröket, mert a legfőbb ideje már, 
hogy az iskolából kikerülő fiatalságot 
figyelmeztessük a veszedelemre, amely 
őket egyes életpályákra való lépés ál
tal fenyegeti.

A pályaválasztás kérdése különö
sen időszerű most a tanév befejeztével, 
amidőn sok diák az utolsó nagy próba 
sikeres befejezése után életpályáról 
kénytelen gondolkozni. S hogy ez 
mennyire fontos kérdés, azzal talán 
maguk az ifjak sincsenek tisztában. 
Csak amidőn már valamilyen pályára 
léptek, akkor ábrándulnak ki, akkor 
kezdenek keseregni és kétségbeesni a 
jövő miatt.

Azért szükségesnek tartom a szü
lőknek s különösen a tanitás-neveléssel 
foglalkozóknak figyelmét ezen állapo
tokra felhívni, ök ismerik legjobban 
a fiataloknak hajlamát, képességét; is
merik a lelkületűket, életrevalóságukat 
s ezért nekik erkölcsi kötelességük a 
fiatalságot a pályaválasztás nehéz pro
blémájával megismertetni. Magyarázzák 
meg nekik, mielőtt még az élet szín
padára kilépnek, hogy nemcsak az 
ügyvédi s jogi pályák azok, amelyek 
fényes megélhetést biztosítanak, hanem 
van még sok más életpálya is, ame
lyeken ép úgy előre lehet haladni 
(talán még jobban), mint bármely jogi 

pályán.
Ilyen például a tengerészeti pálya, 

amelyre Kossuth Lajos is felhívta a 
“isgyar ifjúság figyelmét a „Tengerre 
niagyar" szállóigével. Ez az a pálya, 
•melyen a magyarság a legkisebb 
számarányban van képviselve. Hogy 
mi okoD, azt alig tudjuk magunknak 
elképzelni. Tény, hogy ifjaink uem 

kedvelik meg a teDgerészéletet, ha
nem iskoláik elvégzése után inkább 
beülnek valamely irodába; hiszen az 
sok kényelmet nyújt nekik és szép 
rangjuk van : „beamterek“, nem szólva 
arról, hogy a zsebjük mindig üres és 
adósságot-adóseágra halmoznak.

Ifjúságunk nevelése e tekintetben 
hiányos. Úgy nevelődik, hogy a kül
sőségek után indul s a praktikus iránt 
semmi érzék nem fejlődik ki benne. 
Hossz nevelésben részesülnek már ott
hon a családben is, midőn hozzá szok
tatják őket a kényelemszeretethez. 
Csak igy magyarázható meg, hogy 
inkább a túlzsúfolt jogi-, orvosi- és 
hivatalnoki pályára lépnek, nem tö
rődve azzal, hogy ott sokszor csak a 
nyomorban lesz osztályrészük. Pedig 
jól tennék a magyar ifjak, ha alkal
mazkodnának Kossuth Lajos mondá
sához s rászánnák magukat mind a 
hadi, mind a kereskedelmi tengerész 
életre s ott a magyarság túlsúlyát 
biztosítanák. Hiszen annyi tér kínál
kozik ott az érvényesülésre! Lehetnek 
tengerésztisztek, hajóorvosok, műszaki 
tisztviselők, tengerész-biztosok, gé-

Alkalmat ád e pálya arra, hogy 
idegen országokat, földrészeket meg
ismerjen a fiatalember. A tenger meg
acélozza erejét, megerősíti jellemben, 
akaratban.

íme ez volna az egyik pálya, 
amely nem zsúfolt. Ilyenek még a 
gazdasági, erdészeti és ipari pályák, 
amelyeken szintén elég tág tér kínál
kozik az érvényesülésre. Különösen az 
ipari pályáké ^épitőipari és iparművé
szeti ágak) a jövő; épp ezért nem 
győzzük eléggé hangsúlyozni ezen 
gyakorlati pályáknak fontosságát.

Nagy baj az, hogy nálunk az 
életpályákat szinte kasztok szerint osz
tályozzák. Valami külöDös rangfoko
zatot állapított meg a társadalom, mi
nek következtében egyik másikat 
lenézi, holott voltaképen mindegyiknek 
végcélja a keDyérszerzés. Ezért dolgo
zik mindegyik, az ügyvéd, az orvos, 
a tanár, a hivatalnok, az iparos, a 
gazdász. De bogy egyik a másikat 
magához hasonlónak elismerné, azt gon
dolni sem lehet. Például: nálunk még 
most is derogál egy hivatalnok vagy más 
értelmi osztályhoz tartozó apa fiának 
az ipari pálya, holott látjuk, bogy jó- 
ravaló, értelmes iparos jövedelme öt
hat latainer fizetésével fölér. De hibásak 
a helyzet ilyen alakulásában maguk 
az iparosaink is, kik nem arra töre- 
kesznek, hogy ők műveltségben, értve 
ez alatt az általároB társadalmi müveit- ■ 
séget, hasonlók legyenek bármely 

intelligens emberhez, hanem ellent 
állanak minden olyan kísérletnek, 
mely őket felemeli s az úgynevezett 
értelmi osztály tagjaivá tenni akarja.

Ennek a ferde felfogásnak kell 
megváltoznia. Arra kell törekedni, hogy 
az iparos pályára ne a tanulók salakja 
szorittassék, hanem oda is törekvő s 
tanulni vágyó ifjak kerüljenek, a ezek 
kiképzése, műveltsége ne legyen kisebb 
a mai társadalomban megkívánt álta
lános műveltségnél, akkor lesz tekin
télye ennek a pályának, mint a mely 
a magyar ifjúságnak egyik legjobb, 
legjövedelmezőbb kenyérkereső pályája 
kell, bogy legyen a jövőben.

Kiállítás-

Láttam én már világkiállítást is. Állam
költségen gazdag, tej lett-iparú országok 
mutatták be a legszebb termékeiket. Híres 
államférfiak szónokoltak. Amit ott néztem 
és hallgattam, szebb, értékesebb, nagyobb 
volt annál, amit a lévai iparostanoncok 
bemutattak ; de nem okoztak nekem akkora 
örömet, mint ezek a kezdetleges munkák. 
Anna ; az édes anyának az örömét élveztem 
ét, aki először hallja kis gyermekének 
ajkáról az értelmes szót. Hányszor elmon
datja vele újra, meg újra, azt az első szót 1 
Én is szeretném, ha megismétlődnék ezek
nek a kezdetleges ipari termékeknek a 
kiállítása évröl-évre. Kiszámíthatatlan az a 
hatás, amellyel van részint a kiállítókra, 
részint a publikumra. Iparunk fellendülésé
hez mindenképpen hozzájárul.

Kiállítást rendezett ipariskolánk negyed
százados fennállása óta mostanin kivül már 
két ízben ; de azok csak kisebb méretűek 
voltak. Iskolai jelleggel iskolában voltak 
elhelyezve a munkák. A nagy publikum 
számára sem voltak alkalmasan megtekint
hetők. A városi székház nagytermében 
egész másképp festett a sok csizma, cipő 
nadrág, kabát, lószerszám, zaölyeszék, asztal, 
szekrény, meszellö, kefe, szivókút, rács, 
dohánytartó, torta, nyomtatvány, festmény, 
rajz saib. mint a tanteremben. Dicséretére 
vátik iparosifjuságunknak, hogy a tágas 
termet megtöltötte munkáival.

Kilencvenöt inas és tizenhat segéd 
állította ki munkáját. Ez nem várt ered
mény. Aki ismeri az embereket és különö
sen az inasokat, az mélységes elismeréssel 
hajlik meg azok előtt az urak előtt, akik 
az inasokba ekkora munkakedvet ébresz
tettek. Ghimessy János ipariskolai igazgató 
derék munkát végzett, mikor a munkaki- 
állitás ilyfolú sikerét biztositotta. Ajánljuk 
figyelméhez tanoncotthonok tanulmányozását, 
azoknak iparosainkkal való megismertetését, 
hogy mielőbb létesüljön ilyen városunkban 
is. Ha ez meglesz, akkor a kiállitások ren
dezése évenkint megvalósítható,
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Aldosatos emberek és intézmények 
mindig leesnek városunkban. Ha as inasok
ban megless a kedv, tudás, önbecsülés és 
smbició, amit a tst.< nc-interrátus mrghor, 
skkor a város, a Takarékpénztár, Schoeller- 
uradalom, a Temetkezési Társulat éa a 
többi egyletek, társulatok és pénsintésetek 
mindig ott lessnek, hogy iparunk fejleszté
sére letegyék obuiueaikat. Csak lelket, 
szellemi erőket, életet adjatok a tanoncok- 
nak, arra hivatott tanítók éa mesterek, a 
testet, as anyagiakat majd megteremti a 
társadalom.

A kiállítást vasárnap (jun. 26.) déletőtt 
9 értkor tsgysiémú közönség jelenlétében 
holló Sándor ipariskolai íelügyelöbiaottsági 
elnök nyitotta meg meggyőződéstől áthatott 
szavakkal. Hangsúlyozta, hogy városunk 
ipari város, ha iparunk fejlesztésére nem 
fektetünk súlyt, akkor városunk alapjait 
gyengítjük. Örömmel nyitja meg a kiállítást, 
mert es igazolja városunk inasainak törek
vését, iparosainknak és a társadalomnak 
meleg érdeklődését. Különösen a város 
polgármesterének figyelmét hívja fel, bogy 
as iparfejlesztést, mint eddig tette, úgy a 
jövőben Is szivén viselje. Bódogh Lajos 
polgármester est meg is ígérte.

A besztercebányai kereskedelmi és 
iparkamara képviseletében elnöki megbízás
ból Faragó Sámuel a Ferenc József rend 
lovagja és Fizélg Lajos vettek rését a 
megnyitáson, Faragó Sámuel hazánk felvi- 
rágozáaát iparunk felvirágozásábzn látja, 
asért megígéri, hogy az iparkamara mindig 
támogatásukra less as inasoknak, segédek
nek és mestereknek. .

Külön meg kell emlékesnünk a kiállí
tott tárgyak ízléses elbelyeséaéröl. A kiállí
tás képe mindenkire kellemesen hatott. 
fíudr Zoltán képesdei tanár méltán elisme
rést érdeme) a fáradságos elrendezésért.

A kiállítás junius 26.-án ért véget. 
Mindvégig szorgalmasan látogatták. A mun
káknak nagy részét megvásárolták.

A zsűri 29.-én osztotta ki a jól meg- 
érdemlett dijakat a kiállítóknak. Kiosztásra 

került 10 drb. ezüst- és 60 drb. bronzérem. 
Az érmek valamivel kisebbek mint sz öt
koronásunk. Egyik oldalán sz ipsrt ábrá
zoló allegorikus lép, * másikra pedig a 
kővetkező felírás van : „Kiállítási érem. A 
lévai iparos tanonciskola 1911“.

Kiosatottak meg 300 K-t és 111 elis
merő oklevelet.

Kitüntetésben réBresültek ;
As első kitüntetést 25 korona jutalmat, 

ezüstérmet és oklevelet nyerte : Bugár 
Kornél. — 20—20 kotona jutalmat, ezüst
érmet éa oklevelet kaptak : Szeniczey 
Gyula, Abafi István, Dr< xl<r Mihály, Borkő 

János, Hónig József, - 10—10 koronát, 
bronzérmet nyertek : Paulik László, Deme 
Kálmán, Csuvsra István, Kőnig István, 
Lssló Kálmán, — 10—10 koronát és okle
velet kap : Krázel János, — 5—5 korona 
jutalmat, bronzérmet és oklevelet kapnak . 
Fleiscber Lajos, Béiik József, Szeleczky 
Antal, Bécz Vilmos, Kalapos József, Kónya 
László, Balogh László, Hatszkó András. — 
5—5 korona jutalmat és oklevelet kapnak ; 
Sztrákos János, Rumanka Mibály, Kokless 
János, Styevkó Jakab, Kocsié Sándor, Ro- 
hács Gusztáv, Msgusin Bernát, — bronz
érmet és oklevelet kapnak : Stanga József, 
Göbel Kálmán, Bús Jóssef, Androvics 
László II. o, Kiéin Lajos, Pavol János, 
Kulcsár András, Valach Gábor, Gyuriás 
Mátyás, Bandai András, Bartos József, 
Koszeca József, Mihálka Béla, Sztruhár 
Béla, Horváth Imre, Kakas András, Tunák 
Gyula, Lehoczky Dániel, Szlusni Márk, 
Deutsch Ferenc és Gáspár Sándor. — 
Munkáikért elismerő oklevelet nyertek : 
Klincsok Ferenc, Pusati Bálint, Tooth Lajos, 
Vicián Alajos, Baudler Sándor, Rotyik 
Gyula, Hikkel Vilmos, Gbilányi Lásaló, 
Bartos László, Garai (Goldstein) Bála, 
Szarka Ferenc, Régi András, Repicaky 
Antal, Szabó Béla, Martinka István, Boldis 
Béla, Kis Ernő, Jamrich János, Keil Lajos, 
Preska János, Cservenák János, Vörös Béla, 
Magát András, Gasparik János, Ondrejka 
György, Frtúsz János, Mibalycszt Vilmos,

Lipták Rezső, Ssentkereszti Lajos, Bóna 
János, Benicski József, Kis János, Eisler 
Jenő, Kalocsay Gyula, Juhász Lajos, Doleg 
Lajos, Hamaljár János, Varga László, Bal&tc 
József, Pompos István, Demeter Dezső 
Androvics Béla, Válások Lásaló tanoncok 
Dócay István, Haneskó Péter, Bella János*  
Trga János, Turián József, Kupecz János 
Rakovsski József, Csuvsra László, Hsgoi.y 
István, Katzbek István, Brakó János, Kéri 
Márton, Kéry József, Ondrejka Mátyás, 
Posspisil Tivadar és Bartos Sándor aegédek.
— A kiállítás alkalmából emlékül egy-egy 
bronzérmet kaptak ; a város, a fögimnázir
a tanítóképző, as irgalmas nővérek intései-, 
a Lévai Tak. pénztár, lovag Schoeller Gusztáv, 
a kereskedő- és iparostanonciskolák, — 
Holló Sándor, a felügyelő-bizottság elnöke,
— Ghimessy János igazgató, — Banyit 
Ferenc, Frecska István, Jaross Ferenc, 
Pazár Zoltán, Sós Simon és Svarba Endre 
iparostanotciskolai tanítók.

Hogyan bánj az asszonyokkal.

Ez tulajdonképpen olyan téma, amely 
mindig divatos. És divatos kérdés marad 
majd még akkor is, amikor már a bukj-el 
szoknya régen elbukott a divat műsorán. 
Különben aktuális kérdéssé azt, hogy mikéut 
bánjunk el az asszonyokkal: Lord Mommuth 
tette most, aki érdekes, bár kissé cinikus 
tanácsot hagyott örökségül unokájának 
ugyanakkor, amikor aa egész vagyonát 
idegenek örökölték. A végrendelet, amely 
mar elég régi, egész a mai napig kézirat 
gyanánt feküdt egy angol könyvtárban, csak 
moat került nyilvánosságra. Hogy Gonigsby, 
as unoka, akirői mindenki azt hitte, hogy 
általános örököse less a dúsgazdag lordnak, 
mi módon fogadta furcsa örökrészét, arról 
nem szól a krónika, annyi azonban bizo
nyos, bogy a tapasztalatokban gazdag világ
finak tanácsai nagyon érdekesek. Egy sereg 
aforizma tarkitja a „Hogyan bánj unt az 
asszonyokkal11 című fejezetét a végrendeleti 
tanácsnak, amelyek közül közlésre érdemes
nek tartjuk az alábbiakat.

Ha gazdag vagy, halmozd el az asszonyt 
gazdaságodnak minden varázsával úgy, hogy 

TÁRCA.
Ezüsttükrös kávéházba. . .

Estisttiikröfl kávéháxba
Üldögélek elmélásva
Csöndesen.
Tündérálmok erdejében
Szerelem rózsáit tépem
8 könnyesem.

Színtelen kiút az éjszaka,
De a kávéba! ablaka
Ki ragyog.
Cigány Lúzza egy sarokba,
Egy másikba andalogva 
Hallgatok.

Paiirsskodjám, de nincs kinek,
Bánatomat nem érti meg
Seukisem.
Gyere cigány, gyere néked
Elmondok egy bús emléket
Csendesen.

S ha telkeden általszürted,
Vedd elő a hegedűdet,
Hadd szóljon.
A világon mennyi bú van,
As mind ebben a négy búrban 
Zokogjon.

Erttsttükrös kávéházba
Hadd boruljon minden gyászba 
Dalodra.
8 aki ezt a nótát hallja, 
Lseboruljon as asztalra 
Kokogva.

J(erséJ( János.

Madonna.
Kint jártunk barátommal a hüs, köd

párás utón. A sötét, piszkos sikátorokon 
futva botlottunk át; — céltalan volt ba
rangolásunk. Lent jártunk a város utolsó 
negyedében, a morajló folyamnak szemét- 
töl rothadt légü partján.

As egyik sarokkávéháaból sárgás 
fény vetődött ki az utcára. A homályos 
ablakokra gyorsan rajzolódtak le az árnyak. 
Törpüitek, nagyobbodtak, majd alaktalan 
tömeget formáivá futottak össae.

Bo.ep üük. A meleg lég, az absziut 
roámoritó gőze fojtóiag nehezült tüdőnkre. 
Piszkos helyiség voit az ; olyan, minők a 
külvárosi mulatóhelyek.

Egy sötét zugba ültünk. Körülnéztünk. 
A falak java résaeröl lepattogiott a máa, aa 
aranyos cifra taldisaek haladtak rohamosan 
a végső kopottság felé.

As asstalok körül cifra dámák, kósza 
férfiak ültek. Időnként egy-egy részeg fel
kiáltás harsogta túl a dévaj nóták, mámo
ros ssereimi ömlengések bizarr egyvelegét. 

Barátom unottan hordta körül tekinte
tét, majd hirtelen merőn tapasztotta szemét 
•87 ponttá s a következő pillanatban ón- 
saerttvé vált arcát fáradtan támasztotta 
tenyerébe ......

Önkéntelenül is a terem túlsó sarkara 
néztem. Hadonázó, mámoros fiuk nótának 
s valami tépett, piszkos csipkébe öltözött 
leány töltött a poharakba. Karjai csaknem 
csupaszom voltak, baja festett, színes sza
lagokkal eléktelenitett..........

Valamikor nagyon szép lehetett ; de a 
a könnyű élet roncsot alkotott szépségéből.

Barátom hirtelen magához tért. Észre
vette kiváncsi tekintetem s halk, fojtott 
hangon törte meg a kínos csendet :

— Nézd azt a lányt ott l. ..
Az én istennőm volt egykor . . . Mivé 

tettem ? . . . Hova bukott le ? I . •.
Fizettünk. Pár peic múlva ismét kint 

voltunk a loiyó partja mellett. A korhadó 
fahid korlátjához támaszkodtunk mindaket- 
ten. A hold bujdosót játszott. El-eliünt a 
felhők redőzete közé, majd belemosolygott 
a víz tükrébe.

Társam tört, monoton hangon folytatta 
félbenhagyott szavait:

„Évek előtt volt as . . . ■ Egy elrejtett, 
kicsiny falucskában volt egy hófehér kú
ria............. Oiyan kicsi, olyan egyezőiül

Ott ólt az a lány ....
Fiatal, kezdő művész voltam akkor, 

telve ambícióval, meggondolatlan, rajongó 
idealizmussal ....

Márthának hívták. Egyszerű volt, minőt 
as ősi kúriák falai tudtak csak nevem,
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6 * gazdaságot tarts*  egyedüli életcéljának. 
H*  szegény vagy, büsakélkedj szegénysé
geddel ; ha hiro,> ragyog tand ét reé is fé
nyedet ; ha köznapi, mutasd, hogy megveted 
a hírnevet. Megszeret as asszony, ha létja, 
ami vagy, meggyőződésből vagy.

Az asszony nem szereti a férfit, aki a 
lábaihoz omlik. Inkát b iparkodjál félté
kennyé tenni aa asszonyt, akitől azt akarod, 
bogy szeressen. Légy hideg, ha érdekes 
férfi akarsz lennni, tégy úgy, mintha nem 
js törődnél vele. Ha sok a riválisod, akkor 
olyan erősen udvarolj neki, hogy ő feltét
lenül elvárja folytatását. És a legközelebbi 
■ílkalopimal tégy úgy, mintha mi sem tör
tént voma köztelek. Biztos lehetsz, hogy 
ily módon érdeklődni fog irántad az asszony. 
Igen sók tapasztalatlan asszonyba bátorsá
got keli önteni. És csak akkor szabad 
szerelmedet fölajánlani neki, ha megvan 
arra a kellő pillanat.

Ba tudni akarod, bogy egy zárkózott 
tormeszetü asszony szeret-e, akkor hazudd 
neki, bogy mást szeretsz, öt pedig tedd 
bizalmas barátnőddé. Bizonyos, hogy valami 
módon el fog ja ár ülni érzőiméit, ha még oly 
zárkózott is. Mell a szerelmet csak addig 
lehet titkolni, amíg nem féltjük azt, akit 
szeretünk. És ha észrevetted, hogy szeret, 
akkor játssd a másik iránt a hazug szerel
met, végül pedig mondd meg neki, hogy 
amazt már nem szereted os öt teszed 
utódjává.

Ha szabadulni akarsz egy asszonytól, 
viszont tedd mindennek az ellenkezőjét. 
Akkor bizonyosan maga fog szabadulni 
tőled. Biztosítsd öt mindennap, hogy nem 
tudsz nélküle élni, borulj a lábaihoz, légy 
lágy, simulekony. Nyugodt lehetsz, bogy a 
legelső s>gasi terti“-nak, aki elébe kerül, 
a nyakaba borul es leged taképnél hagy. 
Csat es a módszer helyes, minden más 
mód lehet kényelmes, de bizonyos, bogy 
brutális és egyúttal veszedelmes is.

A barna nők szerelme veszélyesebb, 
mint a szőkéké, ha a szerelem olyan, 
amelynek se eleje, se vége nincs. Bármennyit 
szerettek légyen, mindig tapasztalatlanok 
maradnak a barnák, sokkal jobban tudják 
boldogítani a saeretö férfit. De viszont 
nehezebb is a tőlük való szabadulás. A 
barnák viszont érdekesebbek, de ök nem 
szeretnek oly gyengéden, mint a szőkék, 
sem a férfiak nem szereti*  őket annyira.

Vannak seszonyok, kik többeket is 
szeretnek. Aa ilyent k csak akkor érdekesek, 

ha szellemesek. Sserelmük épen olyan fele- 
lősaégnélküli, mint a férfié Ez az asszony 
ritkán szeret fiatalembert, inkább * szemé
lyiség imponál előtte. A tapasztalt férfi előtt 
meghódol, a tapasztalatlan ifjú szivét lábbal 
tiporj*.  Te, mint fiatalember ezektől aa 
asszonyoktól óvakodj leginkább, mert köny- 
nyen összetörhetik az életedet, hlöbb szerezz 
tapasztalatokat a tapasztaltaknál, azután 
megpróbálhatod a sokat tapasztalt asszony 
meghódítását A mondott módszerrel talán 
sikerülni fog.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete junius 30.-án tartotta 
félévi rendes közgyűlését. A polgármester 
bejelentette, hogy a megye részéről adomá
nyozott 16,060 koronát a fögimnáaiumi 
tornacsarnokra fe.vette. A városi színházra 
75,000 korona állami segélyt kért. A 
kérvényt a vármegye főispánja személyesen 
vitte magával es megígérte, hogy egész 
tekintélyével azon lesz, hogy a segélyt a 
város megkapja. Elvben eltagadja a köz
gyűlés a „Hungária*  kézműipar va lalat 
ajánlatát, mely szerint hajlandó városunkban 
mintegy 100 női munkást foglalkoztató 
zsebkendő és női kézimunka-gyárat létesí
teni, ha a váios helyiséget, villany erőt és 
adómentességet biztosit szamára. Kriek Jenő 
tanítóképző igazgató-tanár Léva városnak 
es vidékének dombormüvét adományozta a 
városnak. A sajátkezüleg készített érté
kes munkáért a város közönsége nevében 
elismerést es írásbeli köszönetét szavazott 
a közgyűlés. Tárgyalás alá került szénké- 
uegraktarunk sorsa. A kepviselötestüiet el
határozta, hogy egy időre meg fenntartja a 
raktárt. Megállapították Ueláret^i Mihály lévai 
illetőséget. Holló Sándor és neje 1000 ko
ronás alapítványt tettek a varosunkban 
felállítandó „Tanítók hazá*-ra,  oly kikötés
sel, bogy az alapítvány varosunkra száll 
és kamatait tisztviselők vagy tanítók gyer
mekei élvezik, ha ». Tanítók háza záros 
határidőn beiül fel nem épül. Az alapító 
levet által reá ruházott jogokat éa köte
lességeket a varos elfogadta. Özv. Jauzon 
Adoitne 6 beu szabadsagot es 100 korona 
segélyt kapott. A legtöbb adófizető kepvi- 
seiötesiüieu tagok 1012. évi névjegyzéké
nek oaszeallitásara Levatich Gusztáv elnök

lete alatt Jónás Imre és Tokody István 
küldettek ki. A Mángorló-utca kinyitására 
szükségessé vált telek megszerzésére vonat
kozó iratokat a közgyűlés jóváhagyta és 
záradékolását elrendelte. A városi szálloda 
éa színház több'etmunkájának a fedezésére 
130,000 korona kölcsön felvételét határozta 
el a közgyűlés. Fertikó József városi 
szállodással hajlandó a város a követkeső 
ügyletbe boosátaozni. A 64,406 K-ra 
becsült, csomagolás' éa szállítási költségek
kel 70,060 korona értéket képviselő szállo
dai berendezést a város megveszi Fertikótól 
65,000 K-ért, ha a hitelezők 50,000 koro
nával kiegyenlíthetők. A város korlátlan 
tulajdonát képező berendezést aztán a 
város bérbe adja Fertikó Józsefnek évi 
6500 K. bélért 15 évre. A bérlet lejárta 
után a berendezést 6500 koronáért Fertikó 
megveheti a várostól. A vételre szükséges 
70,000 korona kölcsön felvételét elhatározta 
a kéviselötestület még arra az esetre is, ha 
a Fertikó-féle ügyletből nem lenne semmi. 
A város csőd-esetén is megveszi a berende
zést. A bási pénztárról ée alapokról előter
jesztett 1910. évi zárszámadásokat a köz
gyűlés eilogadta és a megyéhez felterjesz
teni rendelte.

— A F. M. K. E. lévai választ- 
mánya folyó hó 26.-án Báthy László pré
post elnöklete alatt a casinobau tartotta meg 
es évi rendes közgyűlését, amelyen első 
sorban tudomásul ve vén, hogy aa évi bevé
tel 2143, — a kiadás 2130 s így a pénz
tári maradvány 13 korona volt, — a jövő 
költségvetést 2190 K. bevétel, 2130 K. 
kiadás mellett 60 K. pénztári maradványban 
állapította meg. As egyesület érdekében 
eve*  bosszú során át kifejtett buzgó műkö
déséért a választmány Báthy Gyula garam- 
ujfalusi esperest tiszteletben elnökévé vá
lasztotta. A legnagyobb sajnálattal vette 
tudomásul a választmány, bogy Leidenfrost 
Tivadar alelnöki állásáról lemondott, aminek 
folytan alelnökke egyhangúlag Medveczky 
Sándor lett megválasztva. Ordódy Endre 
iöszolgabiió, a választmánynak igazgatója, 
bejelentette, hogy 200 korona tagdíjjal as 
egyesület alapitó tagjai sorába lep. A vá
lasztmány a bejelentést örömmel vette 
tudomásul s egyúttal az igazgatónak as 
egyesület iránt eddig tanúsított erkölcsi és 
anyagi támogatásáért jegyzőkönyvileg hálás 
köszönetét fejezte ki. Tekintettel azon 
örvendetes körülményre, hogy a F. M. K. 
E. a folyó evuen Léván fogja megtartani

Egy eset ü, ártatlan, minő a legszentebb 
Madonna-kép.

Akkor voltak a legmerészebb álmaim, 
melyek feltörtek, fel a magas halhatat
lanságig ....

Mártha rajongott a művészetért. Fel- 
i stennek hitt; tekintete rajongó csodálattal 
iüggött rajtam.

Nem is ember voltam, hanem művész, 
ki magasan áll a föld röge felett.

Könnyű volt a bódítás; nagyon köny- 
uytt.............

Lefestettem. Ö volt a legssebb Ma
donna a tárlaton. As ö képe volt a legelső ; 
a jour-asatalok mellett es a kép volt a 
téma; a sajté felfedezte nagy sióval a 

nevem.
Egymásé lettünk. Követett hűen min

den nyomoruiágon át. Akkor haladtam 
művészetem zenitjén, Akkor adózott a fél
világ as én csodassép Madonna-képeimnek.

Egy napon ast fedeztem fel, hogy 
Mártha atca fakóbb, hogy kezei kérgesek, 
as alakja sem oly plasztikusan szép, mint 
azelőtt volt. Rövid időn belül megállapítot
tam tála, hogy ő is már osak olyan kiko
pott sanzón, minő ásásával csatangol a 
külváros sáros utóéin. Átváltoztatták : a 
munka, a sok nélkülözés, a könnyek, miket 
érettem zokogott el.,.

Akkor már mester voltam. Unni kezd
tem öt, — modemek nem használhattam, 
szerelmem kiégett, — szép, ifjú nők kacag
tak reám mindenütt....

Meguntam. Kei essen mást. Talál ép- 
úgy, mint engem egykor megtalált.

Elkergettem 1
Térdreroskadt, könyörgőtt, hogy tűrjem 

meg, hogy szeressem Őt, hisz neki nincs a 
világon senkije, hogy értem áldozta fel 
fiatalságát, gyámoltalan öreg szüleit, a be
csületét, mindenét, mindenét.

Kiutasítottam i.dogén, kimért száraz 
szókkal.

Hideg, őszi nsp volt az, as eső sebe
sen csapkodta az át kövezetét, pusztultak a 
falombok, egyre ritkábbra fésülte a sü
vítő szél.

A nő után néztem.
Támolyogva ment, — csaknem össze- 

roskadt.
És nekem volt szivem nézni öt, kacag

tam rajta, ahelyett, hogy utána futottam 
volna és visszahívtam volna őt, hogy tér- 
denállva bocsánatért csengjek, hogy meg
mondtam volna neki, hogy fogadja cserébe 
életemet mindazért, amit ő adott nekem : 
a művészetemért és dicsőségért, melynek ő 
volt a lelke, megteremtője ...

Nem tettem meg l
Egy orfeumban láttam viszont. Kuplé- 

kat enekelt. Mikor mulatni hívtam, úgy 
tett, mintha nem ismert volna rám, — 
könnyed kacagással kocintott barátaival, 
mohón ivott a pealgöböi, csak midőn le
tette poharát, akkor láttam, hogy a keze 
remegett, hogy festett arcán két könnycsepp 
gördült végig . ..

Teljesen elzüllött I . . .
8 most deresedö fővel, most ujul fel 

nap-nap után mindjobban as én rettenetes 
bűnöm súlya ...

Üldöz, — képtelen vagyok alkotni is, 
sokszor futni szeretnék önmagam elöl, 
érzem, hogy aljas, nyomorult gazember 
vagyok. Dicsőség, név, — mind nem bol
dogít, hisz szörnyű bért fizettem érte, — 
egy emberélet, egy becsület as ára“ I.. .

Elhallgatott. A kivilágított mulatóból 
egy társaság jött ki. Kötöttük a lány is . . 
Részegek voltak mindnyájan, nagyokat 
dűlöngtek tengelyük sörül.

Midőn a zajló folyó korhadó hidjáhos 
értek, Mártha egy pillanatra a vis csillogó 
tükrébe nézett. Mintha valami komor felhő 
ült volna arcára .... A másik pillanatban 
asonban, frivól szökkenéssel futott tova • 
tovább fütyült valami kitaposott nótát...

Ferencxi Fául*.
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nagy gyűlését, melynek határnapja még 
eddig nincs biztosan meghatározva, — •
választmány Báthy Láatló, Medveczky Sán
dor, Ordódy Endre ét Faragó Samu tagok
ból Álló rendelő biiottságot küldötte ki, 
bogy ea a várossal lépjen érintkesésbe a 
eszel egyetértöleg Állapítsa meg a gyűlés 
napjának ünnepségét, amely méltó legyen 
úgy as egyetüether, mint a városhoz. —- 
Aj iskolákat látogató bizottság jelentése 
alapján a választmány a magyar nyelv 
tanitáaában kiváló eredményt feltüntetett 
Unitók kötött 840 korona jutalmat oast 
ki ; és pedig : 75—75 koronát kapnak : 
Behula Mária garamkeleoaényi, Bchula Ist
ván, Pivonka István óbarei, Hlavdnyi János 
garamkeasii, 60— 60 koronát kapnak : Pel 
cser István garsmkelecsényi, Lchoctky Már
ton nsgykoarmáiyi, Nyitray János éa Nyitray 
Irén berekaljai, — 50—tO koronát kapnak : 
Csorba Győrö nagykoeinaályi, Tóth Zoltán 
óbarai, Urgonás Antal, Jurek István garani- 
aiő.öei, Htring István toimácai és Gtrlifi 
Berrtk crejköi tanítók, illetőleg tanítónők. 

— A biiottfág a garamujíalusi és iolymősi 
iskolákat, mert a vörbeny miatt tárva vol
tak, — nem látogathatta meg. — Őszinte 
elismerésünk mellett örömmel adunk birt 
a nevetett buzgó tanerők megjuta mazásáról 
s melegen óhajtjuk, logy a magyarosítás 
ssép munkáját t jövőben is hazafias lelke
sedéssel folytassák.

— A József kir. herceg Szana
tórium Egyesület lévai iiokja folyó 
évi juiius ho 2.-án délután 6 órakor a vá
rosház termében közgyűlést tart, amelyben 
a fiók ügyvesetö elnöke Dr. Frommer 
Ignác, t.b. főorvos előterjesztést tesz a 
lévai tüdőbeteg, gondosé intézet fölálitásá- 
rói és a szükséges intéskedések foganato
sításáról. Ezzel mindnyájunk azon óhajtja, 
bogy városunkban ilyen intézet létesüljön, 
immár megva'ósul.

— A. Barsmegyei TanitókhAza. A 
városuokban létesítendő Tanítókháza ügyé
ben már évek óta folytatott nehéz, de ki
tartással párosult küzdelem után a Bars- 
meg,ei Általános Tanítóegyesület végre is 
azon kedvező helyzetbe jutott, hogy a 
közgyűlés által kiküldött hat tagú bizottság 
múlt hó 2ö.-én ötvenezer koronáért megvette 
Horn Bertoldnak a Zöldkert-utoában levő, 
szép, ízléses és az internátus céljzinak tel
jesen megfelelő, tágas beltelken épített bú
sát. Az egyesületnek azon óhajtása, bogy 
már a jövö tanév elején nyissa meg az

Haza megyek.
Sok évvel exelött, mikor kicsi lábain, 
Boldogan porosakéit az Éden porában, 
8 nagy világ, nem tudtam semmit bánatodrai, 
Nem ismertem könnyet, mely arcomra csőidül. 
Komoran, sötéten elém állt az Elet, 
Kezemet megfogva nólt: Eljöttem érted.
8 amint elmaradtak a völgyek, a begyek, 
Visszanéztem sirva: Nem, én haza megyek.

Az élet terraszán már én reám vártak, 
A karjába adtak az édes anyámnak;
Szivéhez szorított, szemem, ajkam nézte, 
Forró ölelését csókkal megtetézte.
Bársonyos kezével simogatta aicom, 

A vérével táplált, leste, hogyan alszom.
8 mig arcomon érzőm, hogy a könnye pereg, 
Felriadtam sirva : Anyám, haza megyek.

És azóta járom nagy utadat Élet, 
Engémét a balsors hozott Össze véled.
Álmok erdejének nem láttam egy fáját; 
Bár gyakran hallottam az erőm nótáját, 
8oh sem nekem húzták, más mulatott uáls. 
S én, amikor láttam, lelkem messze szállá. 
Ismeretlen tájra, ahol egykor éltem, 
Amelyet • hitvány földdel elcseréltem.

Nézek önfeledten a végtelen tirbe, 
És amerre nézek, mii den szürke, tztírke.
A pirosat, kéket nem látom semerre, ,t
Hull, buli a falevél a széltől leverve.
Órámon a homok peregését nézem : 
Az én időm mikor pereg le egészen.
Nem rok van még hátra, — mindjárt kébxtn leszek.. 

Jsten veled vén Föld, mert én haza megyek.

tfersék János, 

internátust, n<m Isijétülhetett, csert » weg- 
kötött nettódéi sirrint csak IVJ2. ev 
január bó 1.-én veszi birtokába a házat.

— Honvédek Átvonulása. A nyitrai 
14.-ik konvédgyalogeired, amely múlt ló 
29.-én fejelte be Ipolyság vidd én a besz
tercebányai honvédeircddel megiarlőtt sr- 
cássati gyakorlatát, — tegnsp délelőtt 11 
óra fajban érlelvén vámsukba, innen egy 
órai pibenéB utón Eagykálnára vonult, ahol 
ma egész nap piheiöt fait s holnap ler 
viasza Nyitráre.

— A tancnciskolák ráréCniieyélye. 
Az iparos- és j,nesb<döUionc-wboi*k  sz 
i pír estin ci<-it kólái i k 15 eves fennállása 
alk almát ól múlt ló 29.-én délelőtt 11 órakor, 
a rém. katb. elemi fiúnko a rajztermében 
a tanévet nép írrepeéggeJ felezték be, 
amelyen a isiciccíol kiéül a város 
képviseletében Cselcy Vilmos városi tiszti 
ügyén, a te.iig yeIt-1ízott>ág 1; gjai, számos 
iparos és vendég s a hét iskolának tantes
tületei voltak je.en. Az üirepséget Kriek 
Jenő, a kereskedötaroiciskoiának igazgatója 
nyitotta meg, aki melegen üdvözölvén a 
váróénak kepvieelöjet éB a nagy Bzámban 
megjelent vendégeket és lelkes beszédében 
visszapillantást vetvén az iparostanonc- 
iskolénak 25 éves múltjára, — egyúttal 
kiemelte kJolló Bár dórnak, az iskolák felü
gyelő-bizottsága euökenek kivaió érdemeit, 
aki bölcs vezetése es irányítása mellett a 
lefolyt idő alatt úgy erlöltsiieg, mint anyagi
lag a legbuzgóbb támogatásban részesítette az 
iskolákat és akit a legutóbb rendezett rnunka- 
kiállítás sikerében is a iőeidem illet meg.
— Csekey Vilmos megemlékezvén as iskolák 
fontosságáról és az általuk eddig elért 
kiváló eredményről, teljes elismerését nyil
vánította a munkakiáliitás felett, amely 
méltóan mutatta be városunk iparának 
rohamos és helyes irányú fejlődését ; a 
tanoncokat munkaszeretetre és erkölcsös
ségre buzdítván, szives készséggel meg
ígérte, hogy a város a jövőben is támogatni 
fogja az iskolákat. Androvics Bt la és 
Mihdlka Béla ügyesen szavallak hazafias 
költeményeket. Majd Ghimessy János ipa
rostanon c-iskolai igazgató szólóit a tauoncok- 
hoz, akiknek főként a munkaadók iránt 
tartozó tiszteletet kötötte lelkűkre. Ezek 
után a jutaimak kiosztása következett. A 
vallás- es közoktatásügyi miniszter által egy 
jó viseletű es szorgalmas iparostanonc ju
talmazására engedélyezett 50 koronát Giibel 
Kálmán III. o. t. nyerte el. A casinó két
ezer koronás alapítványának kamataiból 
40—40 korona jutalomban részesültek ; 
Paschkesz Ármin III. o. kereskedő- ; és 
Slihálka Béla >11. o. iparostanonc. Jó vise
letűkért es szorgalmukért egy-egy könyvel 
kaptak jutalmul : Klem Zsigmond III., 
Szokoi Lajos, Brach Jakab II., Budavári 
Gyula és Kaaó Ernő I. o. kereskedötanoncok ;
— Maczak Lajos, Kegi András, Kovács 
Imre, Varga István, Buba Karoiy előkészítő; 
Abafi István, Bene Andi ás, Drexler Mihály, 
Hruskovics László I,, — Deutsch Ferenc, 
Findúr Dezső, Kotyik Gyuia, Varga István 
II., Dányi Lajos, Évmger József es Fiorek 
Gyula 111, o. iparostanoncok. — A munka- 
kiailitásou rászívott s megjutalmazott ta- 
noncok névsorát , Kiállítás*  című cikkünk
ben közöljük. A jutalmak kiosztása után 
Evinyer József az iparostanonc-iskola 111. o. 
tanulói nevében érzékeny szavakkal búcsú
zott el az iskolától es a tantestülettől. 
Végül még az ipaiosok neveben Kitin 
Sándor hálás köszönetét mondott a kei 
iskola tantestületének as iskolákban eddig 
kifejezeti buzgó működéséért.

— A tanítóképekitö eredménye. 
A tanítóképzőben a műn bélen vonás a 
tanitóképesitö vizsgálatok, amelyek alapján 
tanítói oklevelet nyertek : Bekeíi János 
Boda Vilmos, Csuvara József, Dobránszky 
Sándor, Dzurek Mihály, Farkas József 
Feldmár Jenő, Frics József, Hoscbek Vilmos 
Brdina Gyula, Joachim József, Karolyi 
Gyula, Libich István, Medsibradszky János 
Ruzicska Sándor, Smkovits István, Suppkn 
György, Szaló Károly, Tóth Béla, Tóth 
Ignác, Tóth Kálmán, Varga Gyuia, Vas 
János, Vető Flórián es Zaborsiky Gyula. 
Ezenkívül kántori vizsgát tettek; Bátkj

István, Csuvara Józsof, Dobránszky Sándor 
Dzurek Mihály, Hoschek Vilmos, Hrdiná 
Gyula, Béna János, Réti József, Sinkovits 
István, Szabó háio'y, Tóth Kálmán, Var'a 
Gyula, Vető Flórián, Záborszky Gyula. 6

— Napldljae JArvAnyorvosok fel
vétele. A belügyminiszter leiken azokat 
az orvosdoktorokat, akik harminc korong 
napidij és útiköltségük megtérítése fejében 
jái vány orvosi kiküldetést hajlandók vállalni 
szíveskedjenek előjegyzés végett a belügyi 
minisztérium közegészségügyi osztály „o4j 
(I., Cretágház-utca, 33. Bzám. III. emelet) 
jelentkezni.

— A Biketnémák évzáró ürme- 
pélje. A siketnemak körmöcbányai intéze
tében f. évi június hó 18.-an tartottak meg 
az évzáró ünnepélyt, amelyen a közönség, 
nek eddig nem tapasztalt nagy érdeklődése 
mutatkoiott a Biketnémák oktatasa iránt 
Megjelent az ünnepélyen a város intelligen2 
ciája teljes siómban. A városi hatóságot 
Szmethanovics József polgármester és Suha/da 
Károly közigazgatási tanácsnok képviseltek. 
Jelenvolt ezeken kivül az intézet felügyelői 
bizottsága, a növendékek szülői és kör- 
möcbányai nevelői. Az ünnepélyt V'itu 
Ferenc, a felügyelő-bizottság ügyvezető 
elnöke nyitotta meg és Várady Zsigmond 
igazgató hosszabb tanítást ts az intézet 
fejlődését ismertető beszéde után az intézet 
tanárai az I-VIII. osztályt mutatták be 
amelyből a közönség a növendékek tokosai 
fos haladását ób beszédbeli készségének 
fejlődését konstatálhatta. Megható volt a 
Vili, osztály növendékeinek az intézettől 
való búcsúzáén. Könnyes szemekkel és a 
meghatottságtól remegő hangon tolmácsolta 
Zernán Mária búcsúzó társai köszönetét és 
háláját a miniszter, a város, a felügyelő
bizottság, az igazgató és tanári kar iránt. 
Majd aa igazgató intézett hozzájuk buzdító 
es vigasztaló szavakat, mire a jeles tanulók 
megjutalmazása következett. Azután a kö
zönség az intézet helyiségeiben rendezett 
rajz-, női kézimunka- es Blöjdkiállitás meg
szemlélésére indult. A kiállítás annyira 
tetszett a közönségnek, hogy három napon 
át valóságos zarandoklás szinbeiye voit az 
intézet. A kiállított tárgyak nagy kereslet
nek örvendtek. Körülbelül 450 korona folyt 
be a tárgyak eladásából.

— Eljegyzés. Pógh István káutorta- 
nitónak, a Barsmegyei Általános Tanító
egyesület elnökének kedves leányát, Adási- 
kát múlt hó 26.-án jegyezte el Vámosia- 
danyban Nagy István postai tainio. — 
Boldog megeiegedés kísérje frigy űzet 1

— Nem számozzák meg a poha
rakat. Mire járt, hogy a beiugymmisa.er 
rendeietei fog kibocsátani, amely a ven
déglőkben számozott poharak használatai 
akarja elrendelni. Múlt hó 27.-én vendég
lősök, kávésok, üveg- és porceiiánkereske- 
dök egyesületei küldöttsegileg je.eutek 
meg a belügyminiszternél, akit a küldöttség 
vezetője aria kért, hogy mielőbb ezen 
szándékát megvalósítani akarna, hívja össze 
az érdekeltekéi, mert a rendelkezés káros 
volna az üvegiparra. A belügyminiszter 
kijelentette, hogy egyaltalában nem szán
dékozik ilyen rendeietei kibocsátani.

— Eljegyzés. Suppán György tanító 
e hó l.-eu tanon jegyet Levan Jdel/erber 
Mórnak kedves leányával, Gizellára1.

— Szunyogcsipés ellen a gyakorlati 
tapasztalatból neive legjobb magát a csípő 
rovart ezétnyomni a csípett helyen a annak 
nedvével dörzsölni be a sajgó-viszketö helyet, 
avagy egy-kél szúnyogot elfogva, azt dör
zsölni szét a csípés helyén.

— Pincemester! tanfolyam A bu
dafoki pincemestert tanfolyam Október 1.-én 
kezdődik. Ceija elméletileg és főképp gya
korlatilag az okszerű pincekezelésber kép
zett egyéneket nevelni. Felveszik azokat, 
akik vincellér-iskolát sikerrel végeztek, 
egészséges testalkatúik. A tanfolyam tan
díjmentes, szegényebbek egész vagy fél 
ösztöndíjat kapnak. As egész öaitönd) havi 
ötven, a tel ösatöndíj havi huszonöt koro
nás. Kötvényeket augusztus hó lO.-ig.abbos 
a vincellériskolához kell, benyújtani, ahol as 
illető végső bizonyítványát kapta, de mag*  
a kérvény a iöldmivelésügyi mim»-.erbes 
intézendő,
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— Tízéves találkozóra jöttek össze 

városunkban jun. 29.-én szók, akik 1901-ben 
tettek érettségit. A kedves találkorón 
megjelentek : Barsi Mihály, Berger Gyula, 
Bojssa Józtef, Dr. Gergely Jenő, Harkányi 
Gyuia, Kovács Alfréd, Lsczkovich Imre, 
dr. Laufer Lipót, dr. Pető Imre, Spitz 
Jenő, dr. Saerner Arthúr, Sírnék Ottó és 
Weisz Gyula. Távolmarrdásukatk mentették : 
dr. Prónai Lajos, dr. Rósenbaum Jenő, 
Si’ossius Károly és Verő Béla. A volt 
iekolatírsak üdvösöiték a taiári kart, 
alapítványt tettek a íőg.mn. önképzőköre 
seímárs, megkoszorúzták két elhunyt tará
juk sírját. Délben lársssebédre gyűltek 
össze, rmely a Irgvidámabb hangulatban 
folyt le.

— összeégett korcemáros. Breuner 
Kálmán renietoioizi korctmáios a múlt hé
ten ereszből pálinkát készített a pincében. 
Márkája közben nz égő gyertyát véletlen
éből a sieseiel telt hordóba ejtette, amely 
hirtelen meggyuladt és Breuner Kálmánt, 
•ki az égő szeszt el akarta oltani, úgy 
összeégette, hogy nehéz sebei következté
ben múlt hó 29.-én a lévai kórházban 
meghalt.

— Frímlcia. Zsilincsan János ujmisés, 
Zsilincsan József zsarnócai gözíürész-tulaj- 

donos és vállalkozó fia, múlt hó 25.-én tar
totta primiciáját Zssrnócán.

— Egy évi önkéntesek figyelmébe.
A sorozások befejeztével felhívjuk mindazok
nak a védköteleseknek figyelmét, akik egy 
évi önkéntesek gyanánt besoroztattak arra, 
bogy amennyiben egyéni hajlamaik, nyelv
ismereteik, családi viszonyaik vagy egyéb 
okoknál fogva beosztásuk tekintetében kü
lönös kívánságaik vannak, saját érdekükben 
idejekorán érdeklődjenek illetőségi helyük 
járási főszolgabíróé; gánál, városokban a 
katonai ügyosztálynál, vagy a hadkiegészí
tési kerületi, illetőleg a honvéd kiegészítő 
parancsnokságnál az iránt, bogy korosztá
lyuk és sorszámukhoz képest hova nyernek 
beosztást, mert erről behivójegyük kézbesí
tése előtt, ami rendszerint caak szeptember 
hó közepe táján történik meg, külön hiva
talos értesítést nem kapnak. Az igy megtu
dakolandó beosztásuktól elterö más beosz
tásra, vagy áthelyezésre irányuló kérelmeiket 
saját jól felfogott érdekükben ne halásszák 
arra az időre, mig behivójegyük kézbesitte- 
tik, mert akkor kérelmük teijesitbetése az 
idő rövidsége miatt könnyen kétségessé 
v&lhatík, hanem i.y tárgyú kérelmeiket 
mielőbb, mindenesetre azonban még augusz
tus hó folyamán nyújtsák be a honvedeiem- 
ügyi miniateriumhoz. Ezt a figyelmeztetést 
annál inkább megsaivlelésre ajánljuk az 
érdekelteknek, mert ezáltal sok kellemet
lenségtől és fölösleges kiadásoktól is meg
kímélhetik magukat.

— Tanitóválasztás. A kassai izr. 
hitköeség e napokban hlem Aimínt a lévai 
izr. aepiskola buzgó tanítóját választotta 
meg tanítójává.

— Vége a forintnak. A pénzügymi
niszter tői vény javaslatot nyújtott be uj 
egy- és kétkoronások veréséről. Ezen tör
vényjavaslatban til va van máé, mint korona
érteknek használata ajánlatokban, számlákon, 
árjegyzékeken, hirdetményekben s egyéb, 
a nynvánossag száméin rendelt közlemé
nyekben, továbbá kirakatokban, üaletheiyi- 
segekben, kiállnátokon, váeáiokon éB más 
hasonló alkalmakkor foiintot emlegetni nem 
szabad. E tilalom ellen vétók 200 korona 
pénzbüntetéssel Bujtatnak.

— Pályázat. A m. kir. póata műszaki 
személyzetének kiegészítése céljától több 
nspidijas mérnöki állásra a m. kir. posta
táv nda vezerigazgatÓBega pályázatot hirdet. 
Ezen állásokra az 1888. évi 1. törvénycikk 
10. tj-a értelmében mindazon magyar állam- 
pu.garok pályázhatnak, akik valamely mű
egyetemen tanulmányaiknak szabáiyszetü 
beiejezase útin a Budapesti királyi József 
Ujüegyeiemen gépészmérnöki oklevelet nyer
tek, fedhetetlen elöéltüek, testileg ép, 
egészségesek és postatávnda távbeszélő 
•zolgálatia minden tekintetben alka.masak. 
Azok a pályázók, akik tanulmányaikat az 
■Í91Ü./11. tanevet megelőzőleg végeztek, 
tartoznak hiteles módon azt is igazolni, 
begy (tót*  bol voltak alkalmazva, illetve 

mivel foglalatoskodtak. A pályázat alá- 
bocBájtott állásokat a poatatávirda vezér
igazgatóság fogja betölteni. A sajátkezűig 
irt és születési, orvosi, erkölcsi, iskolai 
esetleg sz eddigi működésről szóló egyéb 
bizonyítványokkal felszerelt folyamodvá
nyok tehát a m. kir. postatávirda vezérigaz
gatósághoz címezve (Budapest, II. kér. 
Albrecht ut 3.) f. évi juliue hó 15.-ig köz
vetlenül nyújtandók be, A nyelvismeretek 
a kérvényben megjelölendök, s a vezéri
gazgatóság fentartja magának a jogot, hogy 
erről a felvétel előtt meggyőződést szerez
hessen. Több nyelvet és ezek közt a horvát 
nyelvet is beszélők, előnyben részesülnek. 
Bővebb felvilágosítást a posta és távirda 
vezérigazgatóság műszaki osztályban szerez
hető. A felfogadott napidijas mérnökök 
állásuk elfoglalásának napjától kezdve napi 
öt (5) korona díjazásban és netáni külső 
alkalmaiké esetén megfelelő pótlékban ré
szesülnek. Azok, akik elvállalt. kötelezettsé
güknek megfeleltek, az említett szakvizsga 
sikeres letétele utón a Jétszámviszonyokhoz 
képest a X. fizetési osztály 3. fokozatába 
magyar királyi postatávirda segédmérnökökké 
neveztetnek Mi.

— Uj jogtudor. Konkoly-Thege End
rét, KoLkoíy-Tbege Sándor houtszántói föld
birtokos fiát, a budapesti tudomány egye
temen a jogtudományból tudorrá avatták.

— A vasút és az aratás. A vasu
tak igazgatóságától megérkezett a rendőr
séghez a megkeresés, hogy tudassa a kö
zönséggel, hogy a terményeket a vasúti 
töltés menten legalább 1C0 méternyi távol
ságra helyezze el a vonatjarásiól, mert az 
esetleges tűzkárokért a vasutak igazgazga- 
tósága semmiféle felelősséget nem vállal.

— Tűagyar színészet Trencséntepli- 
czen. Trecsenteplicröl kaptuk a következő 
értesítést: Szabó Ferenc jónevü színtársu
lata e bó 21. én megkezdte szinelöadásait 
Trencsénteplicz rádiumfürdön. Úgy az ope
rette, mint a drámai előadásokat BŰrün 
látogatja a nagyobbrészt külföldi fürdőkö
zönség, melyet úgy a kitűnő összjáték, mint 
az egyes művészek játéka nagyon kielégít. 
Különösen Szabóné Hervai Erzsi, Kállai 
Jolán, Sebestyén Rózsi, a férfiak közül 
Fodor Oszkár, Gulyás Menyhért, Barics 
Gyuia, Stoll Béla, hódították meg a közön
ségét. Szabó bzmigazgató a fürdő részére 
kibövitet'.e társulaiát Vörös Iiyt Budapestről 
es Juhos Margit énekesnőt szerződtetvén. 
Mindkettőjüket szívesen fogadták, sőt uyilt 
tzinen is gyakran kitapsoltak.

— Asztalos és géplakatosaink fi
gyelmébe. Az ig.ói m. kir. állami faipari 
szakiskolai 10 asztalos, a kolozsvári fa és 
fémipari szakiskolát 4 asztalos és 19 laka- 
tosseged végzi e tanévben, akik július hó 
középén munkakönyvvel ellátva, mint segé
dek munkába állhatnak. Akiknek ily 
segedre szükségük volna, forduljanak a 
nevezett iskolák igazgatóságához.

— A kiderült bűntett. Bisztricséuy- 
ből írjak, hogy ott egy cselédleány újszü
lött fiacskáját eievontn eltemette. A leány 
sokáig tagadta a borzalmas tettet, de a 
körjegyző addig beszélt a Bzivére, míg a 
leauy megtört, minoeut bevallott es a gyer
mek reBtet kiset*.  A bűnös anyát az aranyos- 
maróti ügyészséghez szállították.

— A piszkot, piac. Mikor nagyobb 
hetivatáiok vaunak es ezek után dél. órák
ban, töt igen gyakran még délután is ha 
végig megy az imter a városház mellett 
levó piacon, egész halmaz zöldség s más 
egvéb aiuciak szetszóit maradványai jelölik 
az aiusok helyeit, l.ytnkor a piacunknak 
ezen részé valósig'/- szemétdomb. Amebett, 
hogy a piszok eltakarítasz a varosnak pén
zebe is keiül, ez az állapot közegészségügyi 
Bzempontbol is veszélyes. Gondoskodjék a 
varo. arról, hogy az árusok piszkaikat, áru
maradványaikat ue szórják szét vagy ne 
eugedtessek meg az áruk használhatatlan 
részének a piacra vitele.

— A magyar királyi államvasu 
tak igazgatóságaiéi azt az értesítést vettük, 
begy a folyó ev. maju. hó 1-től érvénye, 
uya?. menetre, d tartam, alatt a Bud.pert 
nyugat, p. u-ról este 10 óra 15 pkor Házi
asig és Báziséról d. u. 4 óra 28 pkor 
Budapest nyugati p. u-ra indított hálókoczi 

julius hó 1-től augusztus hó 81-ig bezárólag 
Jasaenován át Oraviczáig, illetve Oraviczáról 
fog közlekedői.

— Cirkusz litván. Úgy értesülünk 
hogy Br a hanti jóhnü cirkusza 30 személlyel, 
sajat zenekarával és 15 lóval julius hó 
4.-én (kedden) este kezdi meg a Kossuth 
Lajos-téren előadásait.

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter 
Sebőn Alajos aranyosmaróti kir. törvényszéki 
irodafi.ztet az ipolysági kir. törvényszékhez 
telek könyvvezetővé nevezte ki.

— A tanárok fegyvergyakorlatai. 
A honvédelmi miniszter a törvényhatóságok
hoz rendeletet intézett, hogy a nyilvános 
vagy nyilvánossági joggal felruházott tanin
tézeteknél alkalmazott tanerők, akik tarta
lékos tisztek vigy tisztje öltek és ehhez 
hasonló rsrgfokozstr.sk, a jövőben az idő
szaki fegyvergyakorlatokra csak az iskolai 
siünidök tartama alatt hivandók be. A le
génységi sóiban levő tanerőkre nézve a 
jövőben is a véderötörvény illető szakaszai 
mérvadók.

— Gyorsvonat megállítása Érd 
állomtson. A Boiznabiódból éjjel 3 óra 
18 perckor induló és Budapest keleti p. u.-ra 
délután 1 óra 40 perckor érkező gyorsvonat 
f. é. julius hó 1 töl kezdve Érd állomáson 
délután 1 óra 1 perckor utasok fel és 
leszállása céljából egy percnél rövidebb 
időre rendesen meg tog állíttatni.

— Pályázat külföldi utazási ösz
töndíjakra iparosok részére. A kerea- 
liedeleB.ügyi m. kir. miniszter úr minden 
hazai kereskedelmi és iparkamara területére 
évenkiut egy-egy hatszáz koronás iparos 
ösztöndíjat íendszeresitett. Ezen ösztöndíjra 
úgy iparossegédek, mint önálló mesterek 
ia pályázhatnék. — A kérvényben a folya
modó lakhelye, családi és vagyoni viszonyai, 
foglalkozása, előképzettsége, nyelvismeretei, 
erkö.cn magaviseleté, esetleges tanulmányai, 
az általa esetleg elnyert kitüntetések és vé
gül az ösztöndíj elnyerése esetén leendő 
utazás iránya részletesen megjelöhndök, 
valamint az is, vájjon az illető katonai kö
telességének eleget tett-e már es vájjon 
biztosivá van-e előre is egy megfelelő kül
földi gyárban vagy műhelyben való alkal
maztatása, esetleg valamely külföldi szak
iskolába leendő felvétele. Megjegyezzük, 
hogy az illetőnek kötelezettséget kell vál
lalnia az iránt, hogy az ösztöndíj különbeni 
visszafizetésének terho alatt vissza fog térni 
hazajaba és a kü.földön szerzett ismereteit 
itt fogja ertékesiteni. Azok, kik katonai 
kötelezettségüknek meg nem tettek eleget, 
vagy az alól faimentve nincsenek, az ösz
töndíjra nem pályázhatnak. A kiskorúakért 
atyjuk vagy gyámjuknak kell kezességet 
vanaluiok a fenti aötelezottség betartása 
tekinteteben. A kellően felszerelt kérvények 
folyó évi julius bó a kereskedelmi
es iparkamarához benyújtandók.

A vakbélgyulladás veszélye le
beg mindenki felett, a ki emész
tését elhanyagolja, mert e 
komoly betegség alapoka rendszerint 
a kiválasztandó anyagoknak a belek
ben való torlódása ! A természet gon
doskodott arról, hogy a már az egész 
világon nsgyrabecsült Ferencz Jó- 
ZBef-kestiüvízlcn biztos eszközünk le
gyen az emésztés szabályozására. A 
valódi Ferenc József viz (éhgyomorra 
*/a pohárral véve) nemcsak a beleket 
tartja rendben, hanem egész sereg más 
1 ellenieden és komoly bajt, veszélyeset 
is, távol tart.

Sürgős niegbizáauuk vau 4—kimstezssu 
10000.000 korona törloaatéaea 
jelzálogkölcsön elhelyezésére földbir
tokra es törvényszéki székbelylyel biró 

városokban levő Házakra.
Hlcíiittil a lejnaiaaalb biceériek kélbaimad rész 
tnjíig a l<(előnyöiebb feltételek mellett engedélyes 

Felvilágosítással kőlteégmentesen asolgál 
Propper és Örlei bank- és váltóüzleto 

Bséapsst, VI., AsSríssyst 32.

rsrgfokozstr.sk
erk%25c3%25b6.cn


Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai éa Társa r. t. könyvkeres
kedőiében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküldési költségét.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet

A „Barimegyei Tanitók Háaá“-ra 
(Zöldksrt-utcs) a követkeaö adományok 
érkeatek : Aa orozzkai oukorgyár r. t. 1OU 
korona, Nt. Caekey Dávid •Mváradi ref. 
lelkéaa 10 korona, a köagyüléa alkalmából 
toaatok után 5 korona, Fertikó József saál- 
ioda bérlőtől a köaebéd jövedelmének 10°/,-a 
S korona 60 fillér, öaaaeten: 123 korona 60 
fillér. Fogadják a semesssivü adakoaók aa 
egyesület hálás kösaönetét.

Váflh látván, Deák Adolf,
elnök. fípénstároz.

HiTitalii killeménj.
ad. 1382/1911. esám.

Hirdstmény.
Barsvármegye alispánja Léva r. t. város 

átadó kivetési lajstromát 6790—1911. sa. 
alatt hitelositve megküldötte. — Aa 1690. 
évi L L oa. 23. §-a alapján eaen kivetési 
lajstrom julius 2-töl 16-ig bezárólag köa- 
saemlére tétetik ki a városi adóhivatalnál 
(L emelet 9 ajtó) ahol is a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők és aa érdekeltek a 
sérelmesnek tartott kivetés ellen a közigaz
gatási bizottságnál felszólalhatnak.

Léva, 1911. jun. 30-án.
Fábián Zoltán

adóhiv. főnök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
SÍI. évi június hé SMól 1*11. évi jusin* hó S-if.

Születés.

1 szilit ute -li ▲ gyermek 
neve

Binkovic*  János 8stribula T. fiú Jóstef

Tóth Nándor Gime**y  Aun* fiú Gyula

Horváth János Oravee Mária fiú < István

Halálozás.

iz elhitt me Kora A halál ok*

Homo la Sándor 2 bó Heveny bélhur.

Vojtek Rosália 8 éves Agybártya gyűl.

Kecman Mártonná 78 ÓVM Gutaütéa

Fábián Jóaaef U éve* Tüdfigfimbkór

Breuner Kálmán 38 évea Égési sebek

Lévai piaciárak.
BovstVeMtf s Kény*  Jószzt r»dtrks,Uázy

Busa m.-máaaánként 22 kor. 40 fill. — 
22 kor. 80 Kétsseres 18 kor. — áll. 19 

kor. — fill. — Boái 17 kor. — fill. 17 kor- 
80 fill. — Árpa 17 kor. 40 fill. 18 kor. 
Zab 19 kor. — fill. 20 kor.— fii 
Kohsnca 14 kor. — fii). 14 kor. 80 fi.

— Lencse 22 kor. — fill. 28 kor. — fill. — 
Bab 18 kor — fill. 19 kor. — fill — Kő
jéé 12 kor. 40 fill. 18 kor. 20 fill.

Vett naivak 100 kilóéként.- Vörös ló
heréiéi mázast töl arankamentes 168—174 
VötÖs lóhere, kis aránkás 145—162 Vörös 
lóhere, négy aránkás 110—120 Lucserns 
tei mtatéitól arankamentes 185—200 Lu- 

eseraa, világos ssemö aránkás 180—170

Nyilttér.

Tse idlitz/porÍ 
Enyhe, oldó híaisser n iudasohnah, kik emésatési 
zavarokban éa aa ül# életmód egyébb köreiket- 
ménjeiben saenvednek.

Egy eredeti doboz ára S koraaa.
Vidéki gydgyaaertárakban kérjük 
kéiaitmény iL

FT MT bedörzsőlés,
elismert, régi jóhirnevü báeisxer 

gtUggaláa és bűiéiből azármazó 
mindenaemü betegs-gk ellen*

Eredeti üvog ára feox- a.
Kapható mindtn gyögvirertárbia 
ttéé éa drogériában. MW
Föszétkőldósi hely MOLL A. gyógyszerész

Cs. hir. udv. szállító, Becs, I. Tuscbbnen ».

MÜLLb

Teltfon 88-13. VERÖ-félfi Telefon 115-77. 
leányntvelö intézet, Budapest VI. Gyár-u I. 

1.
Internátus

Higiénikus életrend. — Gondos felügyelet. — 
Német, francis, angol társalgás. — Elsőrangú 
bennlakó fülföldi okleveles nyelvtanárok. —. 

Magas ssinvonalu zeneoktatás.
2.

= Nyilv. Jogú négy osztályú =
Polgári iskola

3.
Általános műveltséget nyújtó felsőbb

Továbbképző tanfolyam
4.

Tökéletes nyelvi és irodalmi kiképsést 
nyújtó német, francia és angol

Nyelvi tanfolyam
Tárgyai a nevezett nyelveken kivül: magyar 

irodalom, műtörténet és esstétika.
A nyelveket úgy a továbbképző, mint 
NYELVI TANFOLYAMON a haaai 
okleveles tanerőkön kívül, kü.földi okleveles 
nyelvtanárok és a budapesti BEB.LITZ 

8CH00L tanárai tanítják.
Értesítőt szívesen küld az igazgatóság.

Kérjen Polo> 
Bádogpalackok csak a törv. védett— 
csepp-megtokaritósi-berendezéssel

Ajánlunk valódi BellAn-féle kéve 
kötelet a következő legolcsóbb árba;,;

140/cm. 145/cm 150/cm.
1075. 11 —. 1150.

Legfinomabb gép- ée hengerolajak, 
petróleum, kocsikenőcs, carboli- 
neum ée a többi gazdasági cikkek 
<■ —fr a legolcsóbb árban. —s—t

Kiváló tisztelettel

ENGEL JÓZSEF és TIA.

Császáríürdö. ée tóH gyógy hely’ ! 
magyar irgalmáért nd tulajdona. Elsörsn,.u 
kénes hévvizű gyógyfürdő ; modern beren
dezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek «s 
urak részére. Török-, kő- és márvónyfiir- 
dök : hölég-, szénsavas- és villamosvizfar- 
dők. A fürdők kitűnő eredménnyel használ
tatnak főleg csuzos bántalmaknál és Ideg
bajok ellen ivó kúra és légzőszervek hurutéi 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes 
lskóssoba. Szolid keselés, jutányos árak. 
Gyógy és zenedíj nincs.Prospektust ingyen 
és bérmentve küld.

Ab igasgatÓBág

Tánctanitási értesítés.
Léva város és vidéke nagyrabecsült közön

ségét tisztelettel értezitem, hogy 

julius 1-én a Városi szillé nagytermében 

tánckurzust 
nyitok.

Bslratksiássk janisé 26-tól eapssta s Véred láfló 
aagyteraébaa.

Belratkezást kéretik a karzM aiegkezdézs előtt 
eszkézilsl.

Tanítás naponta:
Gyermek-csoport 5—12 évesig d. u. 4—6-ig 
Diák-csoport 12 évestől kezdve n 6—tí ig 
Felnőttek csoportja este fél 9-töl fél <l-ig 
Családok által össseállitott külön csoportok 

tanítását is elfogadom.
Plasatikai testképzés a gyermek-csoport, 'inéi 

Ssalon- és látványos táncok tanítás ■

Boston ^"’Tso^nt

■ Különórák! ===" ^
Ssivea pártfogást kér 

Kreiitz OjTixla 
hadapródiskolái tánctanár, Budapesti ViJ-» 

Kunény-SaigmoBÓ 0. 1*>



1911 juiius 2. B A irt 8

Eladó zongora.
Egy Jó karban le vő — —
_ — rövid zongcra eladó.
C'm a kiadóhivatalban — —

Köztudottátu dolog-, bogy a

P álfy Testvérek

Medicinái Cognac
a legjobb, mert tóit és gyógyít, azért 
a klzöntég kedvenc Itala. Kapható : 
IBI DVKGY ZAJOS cukrász üzle

tében LÉVÁN.

Vá<j«gy: „Horgoiiyp

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller pótlék.

régjónak bizonyult Ui »zw, mely m4r 
sok ov óta legjobb bedörzaölesn.k bizonyult 
koszvenynel, osúznál ég meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamizítvinyok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el 
mely a „Horgony" védjegygyei te a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ara üvegekben K-.80, K 1.40 éa 
K 2.— ee úgyszólván minden rvőevszítr- tárban kaphító. - Füraktar Türtkltoíf 

gyógyszerésznél, Bedagest

Or Rlckter gyógyszertári u „Ariit iriszlíiiir, 
Prágában, Eliiabethetrvne 5 neu.

.AZ 0LLA“( 
axatorrotoA 
által mey.

vizsgálva 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. | 
Két évi jót-] 

állás. |
Ára | 

tucatonként, 
d.-, «.-,í

8.—, és I 
10. koronái

TOLLAI
GUMMI 

k különlegesség. i 
£ A tudomány mail 

állása szerint A 
bebizonyított 
legjobb létező 
Giflnai 
óvstír. jón

A*
,0LLA“ 

több mint 
2(XJ orvot 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den gyógy- 
szertárácan 
es jobb dro 
géríákban.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb

értékű silány utánzatot mint rép oly jót*  feldicsérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti

propaganda reklámot ingyen küld az

nOLLA“ iDMlnír Wien. B-437 Fraterstrasse 57-
Kapható Léván : KNAPP 1. drogériájában

| „A köztudatba ment át“, 

Kállay Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utca 28. sz.

5MF~ szállítja 
teljes jótállás mellett 

a leghirnevesebh 
motorcseplökeszleteket

I 1 Saját érdekében kérjen minden gazda disz főár-
1 1 lapot, melyet Ingyen és bérmentve küld a gyár.

Fontos figyelmeztetés!
Kállay LAJOS hírneves motorgyára nem tévesz

tendő össze más Kállay nevű cégekkel.

Árverési hirdetmény.
Aluürt községi elöljárók részéről ezennel közbiné 

tétetik, miként Óbars község volt úrbéresek tulajdonát 
képező ingatlanokon és község-birtokán gyakorlandó

Vadászati jog
az 1883. évi XX. t. ez. 2. § a értelmében f. évi Juiius 
hó 10.-én d. u. 4 órakor a körjegyzői irodában tar
tandó nyilvános árverésen 1911. évi augusztus hó l.-töl 
kezdődő 6 éves időtartamra haszonbérbe adatni fog.

Az árvetési feltételek a körjegyzői irodában meg
tekinthetők.

Kelt Obarson, 1911. évi június 28.

Paull Fezenc Solymosi János.
kjegyzö. bíró.
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Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatárunkat,
valamint állandóan friss csemege
sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeáruinkat. 
Közvetlen kávéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek !j

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és aszbesztám, potroJeum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gáliez, raffia-háncs, min
dennemű festékáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
pontian d és románczemént 

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

DISZKOSZORUK,
fa- és érczkoporsók gyári áron!

V arrógépek
6 évi jótállásra.

Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. L É V A. Alapittatott I88L

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk légii omabb nickel. alumí
nium. email, öntött és lemez

konyhaedényekböl, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél jépavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapa áru. fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés. ösBzes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kőmives-szerszámok épü
let és butorvasalások, olajozók, kenőszelencék, gép 
szijak, hzivattyuk, k< ndertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekbőL

Legcélszerűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és lüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel asolgálunk speciális 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat.
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Kiadó szoba.
Egy utcai, szépen bútorozott szoba 

külön bejárattal Léván, László- 
utca 18 szám alatt kiadó.

Bővebbet • lap ki
adóhivatalában.

= Kölcsönkönyvtár = 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

magyar- német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN. 

Előfizetés bármely nap kesdhetg.

Szivattyús kút 
teljes felszereléssel 17 méter 
mélységre eladó. Ugyanott 
egy ülő gyermekkád jutá
nyosán eladó. Bővebbet Ma
darász Jónás lakatos mester, 
Léva Zúgó-utcza 6. szám.

Meghívók,

Eljegyzési kártyák

Léván.

í

£

i?

•J

Nyomatott Nyitrai éa Táras r. t gyonaajtójáD Léviu.

Előnyomás !

Nyári újdonságok
Delain, zephir, batiszt, ruhadisz, 

csipke, betét, hímzés stb.
Női és úri fehénemű. nyakkendő, 

harisnya, zsebkendő nagy választékban.

SZILÁRD JÓZSEF 
dlvatáruh&sáb?n 

OAL'VTTXT PALOTA.

Jutányos árak!

KACHELMANN«s TÁRSAI
sör- és malátagyár

= V1HNYE. =
Távlrstcilai /pipCUUPVP Interurbán tslsfes•• 

Sörgyár Vltwyepesiereny töniioJBűuIűJ Ylhnyepeizerény 7. u.

Ajánljuk kitűnő minőségű

„aczélsör"
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrerdelhető : Lő. 1,4. 1/2 hl. hordókban 
ez 0 6 és 0 7 >. paloczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító
WEIL JAKAB

Léva X át tonfy-utcza 9 szám. 
Pártoljuk a megyei ipart !

L0

s

taapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek

tégy íaktéia LÉVÁN.— Telelőn híd: 33 

Piactérén, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

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

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek

n. m. BOFBEBB és SCBBÁNTZ féle gőz- 
cseplö készletek, GANZ télé motorok minden 
nagvaágbun, valamint minden e szakba vágó 

......... . - gépek és géprészek. . ■ -------

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

könyvnyomdájában,

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

Léván.

KALOCSAI GYULA

\
• : *. »

|

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

NYTÁRSA

ERZSÉBET KÖRÚT //
?'• ■. . _ ■ T s-* ■

GYÁR:
GYÖMRÖ! UT 40'42.

X X XX X
X 
X

ELSŐRENDŰ
AZDASÁGI,KERESKEDELMI És VASUj
> MÉRLEGEK. c 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK.


