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Egy évre . ■
Hat hóra . ■
Három hóra . 
Egy . számok

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f.

ára 20 fillér

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 SÁNDCR.
Megjelen vasár ap reggel.

FömunkatáRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

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

A LAP KIADÓJA : NYITRAI ÓS TÁRSA T. t.

Szállóige.
IgeD, szállóige vonul végig széles 

Ma; yarországon halottak napján: „Csak 
égj virágszálat !“

Nem tudom, ki a szerzője, de bár 
ki lett légyen is, magasztosabb, ne
mesebb gondolatot, költőiebb kifejezést 
csak keveset szült emberi elme.

És ez a szállóige meghódította 
az emberek szivét országszerte. Egy
másután hat éven át fordul a József 
kir. herceg Szanatórium egyesület és 
lévai fiókunk ezen jelige alatt a nagy
közönséghez. Ez a nagyközönség 
pedig megértette emberbaráti törekvé
seinket ; kiki tehetsége szerint járult 
hozzá kitűzött célunk eléréséhez, a 
tüdőbetegek megmentéséhez. Hozzájá
rult pedig akkoron, mikor még csak 
messze távolban, mint elmosódott köd
kép mutatkozott a cél, melyre oda
adta filléreit.

Most hetedizben fordulok Léva 
város nemes közönségéhez, különösen 
pedig fenkölt lelkületű hölgyeihez, 
hirül adva, hogy ime az ige testté lön. 
Rövid pár nap múlva nyilik meg a 
lévai szanatóriumi fiók tüdőbeteg-gon
dozó intézete, mely a Bzegénysorsú 
tüdőbetegeket ingyen orvosi kezelés
ben részesiti, családtagjaikat gondo
zásba veszi, szükség esetén anyagilag 
segíti, a fertőzéstől megóvja, a meg- 
betegülteket életben tartani, munkabí
róvá tenni törekszik; mely kitanitja 
gondozottjait: miként kell ezen bor
zasztó betegség ellen védekezni és 
tovaterjedésének gátat vetni.

Ti, könyörületes lelkek pedig, 
akik eddig is jótékony egyesületekké 
tömörültetek, szegényeket segítet
tetek, árvákat befogadtatok és nevel
tetek, ne nézzétek féltékeny szemmel 
az uj jövevényt, hanem fogadjátok jó 
szivvel és legyetek segítőtársai em
berbarát vállalkozásában. Ugyanazon 
célt követünk, szolgálunk, habár más
más a címünk : enyhiteni embertársa
ink szükölködésén, nyomorán ; elvisel
hetőbbé tenni szenvedéseit.

Ám zarándokoljon kiki oda, ahol 
szerettei nyugosznak és alusszák örök 
álmukat; a temetőt ám varázsolja vi
rágos kertté a szülők, gyermekek és 
lokonok kegyelete és gyuljanak ki a 
mecBesek a virágokkal díszített síro
kon I l)e gyuljanak ki egyúttal a 
könyörületeüség mécsesei a szivekben 
’*;  takadjon életmentés, uj élet a ha
lottakról való kegyeleten megemleke- 
zés során: áldozzuk egy-egy virág
szál árát immár megnyíló tüdőbeteg- 
gondozó intézetünk részére.

Dr. Frommer Ignác.

Tekintetes, most Nagyságos.
A „Bars*  még a régi, eredeti, lepedő 

alakjában jelent meg, midőn „Cím- éa 
rangkórság*  címen egy kis eszmefuttatást 
eresztettem meg a türelmes hasábjain a 
türelmes olvasóinak.

Nem akartam vele a világot a maga 
folyásában megakasztani; az a hit sem ser
kentett a megírására, hogy majd meggyőzök 
valakit a rang és cím hiú voltáról. Hiszen 
a hiúságok után való kapkodás olyan elter
jedt, meggyökerezett emberi gyönge, mely 
erősebb a leghatalmasabb várfalnál. Nem 
lehet azt érveléssel ledönteni. Csak olyan 
Írói viszketeg volt az ösztökém.

És most, midőn fairét veszem a 101 
magyar egyetemi professzor megméltóságos- 
uraztatásának, megint bánt az a vúzketeg.

Nehogy valaki azt higyje, hogy ez a 
viszketeg tulajdonképen közönséges, komisz 
irigység! I

Eszembe jutott néhai jó Vas Gerebe
nünk. A „valónál többnek látszani akarás" 
már az ő idejének is volt a társadalmi rák
fenéje. Csakhogy akkor az még nem volt 
olyan költséges betegség, mint ma, amikor 
már a nép azon rétegében is vert gyökeret, 
melynek a „bukjel kosztümöt" csak a min
dennapi jóllakás rovására lehet és néha 
még a jó erkölcse árán is minden áron 
muszáj megszereznie.

A „Tekintetes urak" előszavában azt 
mondja egy helyt Vas Gereben már 1864-ben:

„Az oktalan hiúságnak ördöge szaba
dult le kötelékéről és hordja szét a haszon
talan külsőségre való vágyásnak maszlagét, 
melytől kezdenek tömegesen megbomiani.*

Boldog idő 1 Akkor tehát még csak 
kezdtek megbomiani, most — már meg
bomlottak szerte, mindenfelé.

Az iró ezt a hitvány magot akarta 
szelleme erejevel elpusztítani. Tudta, hogy 
„sz irodalom jórészbea felelős, ha a nem
zeti jelleget e korc.osu ni engedi." Irt, amint 
lelkiismerete megparancsolta neki; irt, 
szemmel tartva az erkölcsi célt — de hiába 
volt nemes törekvése.

,A megyeházán sz első alispán tekin
tetes úr volt csak. A legérdemesebb szónok 
nem kapott nagyobb címet azon szép szó
nál, begy tekintetes. Hosszú korszakban vesz
tegeltünk, — kávébázban és zöldségpiacon 
kaptunk csak címeket kofáktól, kupecektöl 
es gyufaárusoktól, kik a vevőt címmel 
halásztak el eg) mástól s aa ostoba hiúság 
öiömest hallgatta, h» igen olcsóért meg- 
uagyságolták". ... A

Ezt irta a kiváló magyar korrajtnó 
ezelőtt negyvenbé' évvel, tehát kőiéi egy 
felszázaddal, de hiába irta.

Mutasson valaki kis városunkban vala- 
mire való kaputos embert, akit nem nagy
ságúinak meg s aki el nem várja, hogy a 
nálánál, ebben vagy »bb«» * tekintetben 
kisebb ember meg ne nagyságolja.

Hiúság és kölcsönös egymásnak híze
legni akarás a szép, régi tekintetes címzést 
egészen sutba juttatta.

Kicsoda ma tekintetes ? A botos ispán, 
a falusi korcsmáros vagy szatócs, az érett
ségin elhasalt iródiák, a kereskedősegéd 
stb. stb.

Nagyságos úr ide, nagyságos úr oda ; 
amerre csak nézünk, mindenfelé nagy
ságos úr 1

„Kényesek vagyunk — mondja Vas 
Gereben — hogy valakivel baráti viszonyba 
keveredjünk ; de hogy jelentékte'en emberek 
haszonlesésből illetéktelen elmeket adjanak 
s azokat elfogadjuk, — erre vállalkozunk".

Az ö idejében még csak vállalkoztunk, 
de manapság már követeljük.

Próbálja meg valaki és címezze leve
le n az illető egyéneket tekinteteseknek, 
vagy szólítsa meg igy őket — megannyi 
rosszakarót szerezhet magának.

Ma már várják, követelik, ügyvédek, 
orvosok, kereskedők, mérnökök, patikusok, 
háztulajdonosok, bérlők stb. stb. a nagy- 
ságosuraz tatást.

A szobalány elvárja, hogy lovagja mo
sogatás után a kapuban nagysádnak cimezze. 
Mi magunk még tán elszenvedjük valaho
gyan a „tekintetes úr" megszólítást, de a 
feleségünk kikéi a formájából, ha ténsasz- 
szonynak mondják.

A demokrácia korszakát éljük. Ezzel 
szeretünk fenhéjázni. A patvarba I Több 
most a nagyságos és méltóságos úr, igazi 
és a látszani és annak cimeztetni akaró, 
mint valaha 1

Avagy azt kell-e a demokrácia alatt 
értenünk, hogy most az utoasarki cipö- 
vixelö ia tekintetes úrnak cimeztetheti ma
gát, ha úgy tetszik neki ?

S ha csak a címen múlnék, de a kö
vetkezmények I

„Hagyján lenne — mondja Vas Gere
ben eivtársam — ha a cim üres fogalom 
lenne ; de a cim asztalhoz ül le velünk, 
külső fényt és életjelt követel, mely szá
zakba és ezrekbe kerül, mely a családokat 
megrontja s a magyar birtokost az uzsorá
sok markába kergeti. A fölvett cim vetél
kedésre ösztönöz életmódban, ruházatban és 
költekezésben, — megemészti életerőnket • 
vagyonban és elvon a munkától, mely bi
zonyos emberek fogalma szerint a címhez 
nem 'Ilik*.

Hogy úgy van, láthatjuk lépten-nyomon ; 
nem kell messziro mennünk, csak az utca 
sarkára s csak a szemünket kinyitnunk. A 
kisiparos lánya, aki mig „Böske lelkem" 
vagy akár még csak „Erzsiké kisasszony*  
volt, vasárnap selyemkendőt kötött a fejére, 
ha templomba ment, most, amióta „Elza 
nagysád" lett, structollas Bzakajtéáalap 
alatt parádéz az aszfalton. Pedig az anyja 
otthon töri magát a tűzhely mellett vagy 
ott guksol a hideg kövezeten és kereti a 
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kenyerét a kofák során ; as apja meg to
vább hordja elnyűtt kalapját és panaszkodik 
a nebéa megélhetés fölött.

A mesteremberlegény, amióta as 
„egyletében elhenyéli a drága időt és 
„segéd úr“-rá vedlett át, hétkösnap úgy 
feszit fel s alá aa úri utoán, mint a kis 
gróf. Mig osak „hallja Jdnos* ‘-nak ssóÜtöt
ték és feiramtot tartott papucsban, kö
tényben, ingujjban pipázgatva a kapu alatt, 
boldogabb volt, keresetét szépen félretehette 
és idővel jómódú, tisztességes iparosmes- 
ter lett belőle. Most bűzlik neki a munks, 
mert „segéd úr*  és kötényben nem impo
nálhat a „nagysád“-oknak.

As orvos, ss ügyvéd vagy mondjuk 
rövidesen as úgynevezett „honoratior**,  
aki ssánalmss mosollyal néz végig, ha te
kintetesnek találod cimesoi, boldog, ha a 
„nagyságos**  okát költséges külsőségekben 
utánoshstja. Lakása, bútorzata, cselédsége, 
vendégsége, a szivarjai, mind ast kell 
hiressteljék, bogy ő nagyságos úr. Ke1!, 
hogy vadászterülete legyen ; kutyát, lovat, 
kocsit tart, még ba nincs is rá tulajdonké
pen szüksége. Sok van, aki nap nap után 
a hivatalban sercegteti a pennát, de szórt 
legnagyobb boldogsága, ha strinflis nadrágba 
bújhat éa arasznyi sastollas stájer-kalapot 
nyomhat a feje búbjába. A „gentry**  is igy 
öltözködik, as pedig most mind „nagyságos 
úr**,  ha nyakig ül is adósságban. Már pe
dig őt, szegényt az teszi caak boldoggá, ha 
a saját vágyó lelke keserűségét önámitással 
enyhítheti. Ügy élnek, úgy jelennek meg a 
közéletben, hogy mindenkitől algebrai biz
tossággal elvárhatják a megnagyságoltatást.

És mennyi pénzbe kerül es a hóbort, 
mely ma a társadalom minden rétegét el
kapta I Mennyi lelki megnyugvást lehetne 
azon másként megszerezni ; mennyi terhes 
gondtól, emésztő lelkifurdalástól mentesít
hetné magát as ember vele I

Bisony-bizony boldogabbak lehetnénk, 
ha vicszatérne közénk as as egyszerű, szép 
t. c. és tekintetes világ 1 ._.

A nemzeti seb.
(N.) Az a kérdés, melyet szóba hősünk, 

sajnos, mindig aktuális. Az országos sta
tisztikai hivatal kimuta ja hónaponként és 
évenként, hányán halnak el hazánkban tü- 
dővéssben ? Még szerencsés esztendő, mikor 
a halálnak aratása csak hetvenezer embert 
ragadt el tőlünk, de olykor nyolcvaueserre 
ssaporodik es a borra'mas szám és ami a 
legssomorubb, a tüdővész az élete virágjá
ban lévő, kereső embereket puszútja s 
igy igen sok azoknak a száma, akik a tü
dővéss pusstitáss következtében elvesztik 
kenyérkeresöjüket és ki vannak dobva as 
életnek. Ismételjük: a tüdővészröl Írni 
mindig aktuális. Hiszen itt, a magunk szü ö- 
városában hányszor habjuk, hányszor látjuk 
egy-egy virágzó élet elsorvadását, hányszor 
látjuk azokat a lázas rózsákat as arcokon, 
azokat a ciendes félelmetes köhögéseket, 
melyek ijesztő jelzői, hogy a halál jegyese
ivel állunk szemben. Kétszeresen aktuális 
azonban most a kérdés, mikor a József 
Királyi Herceg Szanatórium Egyesület a 
közeledő halottak napján megújítja azt a 
kérést, bogy „Csak egy virágszállal1' hős 
senek kevesebbet a szeretettjeinek Bzánt 
koszorúba és ha ezt a megható kérést 
mindenki megfogadja, az emberi szeretet 
kertjében nyiló ebből „az egy virágaiéiból**  
megépíthetik a tüdőbetegek má<odik nép
szanatóriumát, ahol évenként vagy ötszáz 
beteget gyógyithatnak s ezekből hány apát, 
hány anyát, kikért gyermeke odahaza imád
kozik, menthet mig meg az eletnek, akik 
különben elpusztulnának, ha a társadalom 
irgalmas kezét feléjük nem nyújtja és ebben 
az irgalmas kézben a halottak napi koszorú
ból legalább egy virágszál nem lesz.

Soha meghatóbb, soha poétikusabb 
alakban az egyesület az irgalmas részvét 
cselekedeteire nem szólított. Mi az, ha egy 
virágos koszorúban egy virággal több, vagy 
kevesebb van ? Azért a kegyelet koszorúja 
maradhat pompás, a sirkert virágokkal ékes 
és a porladozó halottak emléke magasztos. 
De ha, aki koszorút vesz a halottak napján, 
ezt a szent vámot lefizeti az emberszeretet 
oltárára : az egy virágszál nemzeti népmen
tési tőkévé dagad és képesekké tesz 
bennünket arra, hogy a betegeket gyógyitó 
házakba vonjuk, ha szegények, családjukat 
segélyezzük, ezzel a fertőzés veszedelmét 
korlátozzuk, széleskörű intézkedéseket te
hetünk a lakás és táplálkozás javítása terén.

Épp oly fon'os a profilakszis. Meggátolni * 
veszély terjedését, lehetetlenné tenni a 
levegőben stállongó bacílusok fertőzéséi 
felvilágosítani kicsit és nagyot, hogy s 
tüdőbetegséget elkerülni lehat, fellépésekor 
gyógyithatása bizonyos, csak nem szabad 
elhanyagolni és a szörnyen terjedő bacilu 
sok pusztítását tehetetlenül tűrni.

Nemzeti sebünk gyógyítása tisztán 
anyagi kérdés. Ha egy gazdag ember csa
ládjában lép fe' a tüdőbetegség és idejét, 
észrevesz', ez, a különben halálos kór, 
egész bizonyosan gyógyítható, mert mag 
van adva az anyagi erő, hogy a bete, 
pihenjen, gyógyintézetbe mehessen, kellő e, 
táplálkoihassék. A szegényre borzalom e. 
a betegség, aki köhécselve és tüdejében 
mindinkább pusztulva cipe i az élet keress-, 
jét és meghal, mert a társadalmi könyörú 
let meg nem látta, mert gyógyintézetbe 
nem mehetett, mert kenyeret kelletett 
keresni akkor is, amikor — embertársa, 
veszedelmére a halál csiráival járt kelt és 
és ami őt megöli, annak gombáit szétszórja 
jártában-keltében önkénytelenü1, veszedel
mére lévén nemcsak környezetének, hanem 
mindenkinek, akive1 egy levegőt szív.

A társadalomnak okos önvédelme tehát, 
ha a ha'ottak napi szent adót a tüdövésio- 
sek gyógyítására lefizeti.

Ügy tudjuk, hogy városunkban és 
megyénkben azé askörü akció indul meg a 
virágszál jegyében. Adjon Isten ennek a 
vállalkozásnak sikert arra a szent célra, 
molyért indul. Csak egy virágizálat I

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva r. t. vá

ros képviselőtestüle.e 1911. évi október hó 
27,-ik napján — rendátvüli közgyűlést tar
tott, melyen a polgármester bejelentette, 
bogy Fertikó József és neje fogadó-bérlők 
hitelezőivel megegyezett akként, hogy 
80.900 K. követelésük helye*,  42.282 K. 
készek elfogadni, minélfogva beleszámítva 
a per és egyéb költségeket 49.893 K. 91 
fillérrel as ügy rendezhető. A közgyűlés ezt 
tudomásul vette s a polgármestert megbizta, 
bogy a szálloda berendezésére és felszere
lésére kösse meg a vételi szerződést Ferti- 
kóval. A városi szálloda,^színház és bérház 
építkezésére vonatkozó leszámolás és felül
vizsgálatra vonatkozó intézkedéseket elha- 
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I d y 11.
Nyári estén
Csak kettecskén
Sétálgattunk párosán, 
Elmerengtünk, 
Mert szerettünk
Szivünk dobbant hangosan.

.Csak csendesen ! . . .
Nince-e lesben
Bokrok alján hallgató . . . ?" 
,És ha lenne,
Majd elmenne,
Ha megunná, kis bohó !*

„Nézd-e ottan . . .
Nemde, mostan
Mintha épen hallanám ..
„Ágt ha zörren,
Rajta röppen
Dalosunk, a csalogány. **

Andalogva,
Karonfogva
Hallatánk az énekest —

ha szóltunk;
Ennyit mondtunk :
9Ó be szép a nyári est!"

5z. J.

Az igazgatónő.
Az igazgatónő lakása egy alacsony, 

földszintes házban volt. Kissé távol a vá
rostól, egéss a külváros végén. Körülötte, 
idegenül meredtek az egyemeletes bérházek, 
fülsiketítőn hangzott naphosszat a veszekedő 
gyerekhad lármája.

Aa a kis sárga ház, mintha egy más
világból jsskadt volna ide, — gondosan 
ápolt, ritka virágú kert övezte körül, a 
széles út, sötét álén vezetett végig, porondja 
homokos kaviccsal volt felszórva mindig. 
Mindenütt csend, ősin látszott; szinte va
lamely ijesztő pedantéria ... Már alkony
félbe járt as idő, olyan félhomály-féle kez
dett derengni, mikor a sárga ház, vasrácaos 
kapuján egy fiatal lány lépett be.

Egy vén szolgával találkozott, ki éppen 
a gyepet nyírta, ss illatos rozsatők előtt... 
Félénken köszöntötte, szinte alásatosan szó
lította meg.

— As igazgatónőt keresem . . .
A vén szolga, fel se kelt helyéről, hideg 

flegmával végig néste a lányt s csak úgy 
foga közt mormogta oda ;

— A könyves szobába ment éppen.
A kis leány remegni kezdett, — maga 

se tudta, mért fél, hiss az igazgatónő ked
vence volt mindig...

Talán ép’ azért . , .
Mit fog szólni aa ő elhatározásához.. ?

kineveti, leszidjz, ki nem Íratja tán ... Mért 
is jött ide ? — Irt volna inkább ...

Szeretett volna visszafordulni, lábai 
azonban mintha gyökeret vertek volna... 
Idegenül olvasta as ajtóra ssögesett, sárga
réz névjegyet ; Dr. Bartha Irén, igazgató
tanár.

Lelki szemei előtt megjelent sz a fekete 
ruhás szigorú slak .. . mintha jóságos te
kintete rá szegeződne. Aa igazgatónő, a fe
minizmus lelkes apostola. — Megveti a leim, 
hiú földi dolgokat, a pénzre s omjas feiti- 
sereget, letipor mindent, ami uem áldoz a 
nő jövő munkája magas eszméjének . . . 
Fülébe visssaosengtek a jói ismert szavak :

— Tanuljanak lányok I ,. a nő célja ms 
a munka, nem pedig holmi, múió szerelmi 
flirtek 1 . . .. Dolgozzunk I . . . Mennyivel 
jobb egy önálló női hiva'alnoknak, mint 
egy rabszolga szerepét töltő feleségnek . .. 
A szerelem, hamar elmú.ik, a gond ellenben 
megmarad,... a tűrés,.. . lemondás I...

Mint rajongtak lelkes szavaiért . . • 
Zsenge lányieikük gondolkozó nő lett, — 
egyenlő a ferfinemme), munkára képes, 
egyenlő szellemű dolgozótárs .. .

Mily szép szavak is voltak azok :
A szegény lány tanuljon, — igyekeszek 

legyőzni magát, érzéseit,... szivét . ..
A kis leány összeborzadt... ö benne 

bízott legjobban. Aat mondta, méltó tanít
ványa less nagy mesterének ,..
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ásított*,  mert a szakértői vélemény még 
nem kési. E fogadta a gyűlés Schvartz 
Hornéinak eladott 3 D-ölre vonatkozólag 
a vele kötött adásvételi szerződést. Elhatá
rozta. hogy a vároB özv. Tóth Jánoené sz. 
Lövéseik Julianna örökösei tulajdonét ké
pező hátat 4600 koiona éa a Rsoz János 
áltál megvételre felajánló t Márk.y-féle ÖO 
holdnyi szántóföldet holdanként 920 K, áron 
megveszi. E'fogadta a lévai casitó által a 
<ereskedö es iparos tanonciskola javára tett 
2000 ko-onás alapitváty,ól szóló alapítóle
velet. Kiutasította Mácsanszky János előter
jesztését a 6258/1911 sz. közgyűlési s a 
6475/1911 sz. tanácsi határozatok e len, — 
valamint a fögimnssiumi igazgató azon ké
relmét, hogy 567 kor. 80 fili. hiáuylat 
megtérhessek. Mijd elhatározta, hogy a 
városi gyámpénztár és a házi pénztár tökéit
1912. évben a lévai takarékpénztárban fogja 
elhelyezni. Forgács Mihály helyettes anya- 
könyvvezető kerelmere az anyakönyvi ki
vonatok és családi értesitök kiállításáért a 
műit év folyamán befolyt 150 korona ösz- 
szeget neki álengedte, végül a megürese
dett anyaköny vvezetöi állásra Forgács 
Mihály kinevezése és dr. Mocsy Aba ta
nácsnoknak az eddigi fizetés felemelésével 
anyai önyvvezetövé leendő kinevezése iránt 
a be ügyminiszteriumhoz felterjesztést ren
delt intézni.

— A presutuptiv trónörökös es
küvője. Károly Ferenc József, a magyar trón 
leendő várományosa e 1 ó 21-enuagy pompá
val, hagyományosan nagyszerű ünnepségek
kel esküdött ötös hűseget Zita bourton- 
parmai hercegnőnek, a parmai herceg 
schwarzaui régi, ódon kastélyában. Az eske- 
test Bisletti, a papa majordomusza vigeate.

— Lelkészértekezlet. Varannay La
jos ujbarsi református lelkész, értckezleti 
einök e hó 24,-ére liv.a össze a barsi ref. 
egyházmegye papságai. Az éitekez eien 
nagy számmal veitek íészt a lelkészek és 
a tanáCBOirak. Varannay Lajos gyönyörű, 
szívhez szóló beszéddel nyitotta míg az 
értekezletet, szivére kötvén a lelkészeknek 
a felekezeti beke ápolását, amelyen nyug
szik a társadalmi beke. A beszed mely 
halast lett a gyűiekezeire. Majd Birtha 
József indítványára a ref. iskolaépületben 
egy tanácsterem bereudezesere 10LU koro
nát szavazott meg. E fogadta a elkészgyá- 
molitas szabályzaiát; végűi elhttaiozta, bogy 
meg es evben a Kalvineum javára nagysza

bású hangversenyt rendez, amelynek pro
gramját egy bizottság fogja megállapítani s 
amelyen a központból is több kiváló egyé
niség fog megjelenni.

— Csak egy virágszálat I Crak 
egy virágszálat kér a József Királyi Her
ceg Szanatórium Egyesület halottaknapja 
alkalmából a tüdőbetegeit megmentésére, 
egy virágezálat abból a koszorútól, melyet 
szeretteink . sirjára helyezüok. Ki ne szív
lelné meg ezt a megható kérést és ki 
sajnálna egy kis szerény adományt erre a 
nemzeterős tő célra. Hiszen ha lesz az 
országban több tüdőbeteg gyógyító-intézet, 
nem fog idő e ött elsorvadni annyi ezer 
meg ezer ember. Nincs az országnak olyan 
zuga, ahol a halottaknapja alkalmával ne 
gyüjtenének. Nagy a gyüjesi kedv pátrián
kon és a megyében is, úgy, hogy bízoonyal 
nem fogunk szégyenkezni a szeretetlenség 
miatt, melynek egyedül tulajdonítható, ha 
ez az országos gyűjtés teljes sikert nem lát.

— A tisztviselők es a drágaság. 
Városunk állami és köztisztviselői ma dél- 
e ölt, 11 órakor, a városháza nagytermében 
gyűlést tartanak, amelynek egyedüli tár
gyát a nyomasztó drágaság megbeszélése 
fogja képezni. Úgy értesülünk, bogy a 
tisztviselők — csatlakozván az országos 
mozgalomhoz — a tűrhetetlen drágaság el
viselésének némi enyhitésére drágasági, ille
tőleg családi pótlékot fognak kérelmezni. — 
Sok dologban követni szoktuk szomszédun
kat, Ausztriát. Kövessüa most abban is, 
hogy úgy az állam, mint a közigazgatás, a 
városok és iskolafenntartók humánus érzés
től áthatva adják meg tx-iizetéssel biró 
tisztviselőiknek drágasági pótlék címén fi
zetésük 30 %-át, amint ez Ausztriában
tenyieg meg is történt.

— Nagylelkű adomány. Schoeller 
Gusztáv lovag a lévai ur.dalom kormányzó 
igazgatója, közismert jótékony: ágának újabb 
tanujelet adta azáltal, hogy a lévai tüdő- 
betey-yomlozó intézet tűzifa ellátmányát ma
gára vállalta. Schoeller lovag ezeu újabb 
nemes tényével betetőzte ezelőtt két évvel 
megkezdett müvét. Köztudomású dolog 
ugyanis, hogy ö volt az, aki akkoron egy 
Léván létesítendő tüdőbeteg-gondozó inté
zet javára tett 2000 koronás alapítványával 
a november hónap folyamán immár meg
nyitó intézetnek vetette meg alapját. Hálás 
elismerés a nemeslelkü adakozónak a sze
génysorán tüdőbetegek nevében is 1

— A harmadik alapvizsga. Múlt számunkban 
emlilattiik már, bogy a kultuszminiszter az egyetemek 
és jogakadémiák tanulmányi éa vizsgarendjéről oly 
értelmű felterjesztést tett a királynak, hogy a hatodik 
félév után egy uj, harmadik alapvizsga iljesztessék bo 
a vizsgarendbe. A felterjesztést a király jóvá is hagyta. 
Az uj vizsgarend amellett, hogy a harmadik alapvizs
gát statuálja, megváltoztatja az első és második alap
vizsga tárgyait is. Kimarad az alapvizsgából a jog
bölcselet, ellenben a harmadik alapvizsga tételes 
tantárgyakból alakul: magyar magánjog, a bünteti! 
anyagi és perjogból.

— Kisiklott tehervonat A Léva- 
csztai vasútvonalon, e hó 24.-én éjjel, 
10—11 óra között egy tehervonat Csatáról 
az oroszkai cukorgyárba 54 kocsit tolt át, 
amelyek répává1 voltak megrakva. Az úgy
nevezett Csuda pusztával szemközt a vonat
nak 22 kocsija — eddig ismeretlen okból — 
kisik ott, aminek következtében 4 kocsi 
teljesen tönkrement, 6 erősen, a többi pedig 
kevésbé megrongálódott. A kisiklás helyén 
a pályatest is nagy területen annyira meg
sérült, hogy a közlekedést átszá ássál kel
lett lebonyo'itani s ezért a vonatok egy-két 
órai késéssel érkeztek Lévára. A Budapest
ről kirendelt műszaki nagy erő 24 óra 
alatt rendbe hozta a pályát úgy, hogy 
25-én este a közlekedés már akadálytalanul 
he'yre volt állítva. Hogy a kisiklásért kit 
t rhel a felelősség? Ezt a megindított vizs
gálat fogja kideríteni.

— Kinevezés. Melétbi Barna Béla, 
izfzados a koozsvári 21. honv. gyalogezred 
1. zászóslj parancsnokává neveztetett ki. 
Örü ünk bár Barna százados kinevezésének, 
mert érdemes férfiút ért a kitüntetés, mégis 
nagyon sejoá'juk az ö távozását, Ki rövid 
egy évi ittléte alatt az egész város osz
tatlan szimpátiáját nyerte meg. Kívánjuk, 
találja fel aedves otthonát új állomáshelyén, 
hová rokonszenvünk vá'tozatlanul kiséri.

— Közgyűlés és bucsuzás. A lévai 
izr. nöegytet e hó 22. én frommer Mérné 
elnöklete mellett tartotta meg évi rendes 
kürgyülésé*,  amelyen fenyvesi Károly titkár 
az évi jelentés kapcsán kegyeletes szavakban 
emlékezett meg az elhunyt elnöknöröl, Weisz 
Mórnéró', akinek buzgó működése alatt az 
egyesü'et tagjainak száma 214-re szaporo
dott s az egyesület anyagi helyzete olyan 
kedvezőre vált, hogy a folyó évben már 
eddig 4000 borona segélyt osztott ki a 
szegény aggok, özvegyek és árvák között. 
— Fenyvesi Károly, aki egy évtizedet meg
haladó időn át lankadatlan szorgalmú tit
kára volt az egyesületnek, — tekintettel

Az öreg kertész haladt el melielte. 
Nem íb nézett reá. haragos-n morgott a 
hosszúszőiü, öreg, hazöizö kutyára . . .

A kilincsre tette a kezét, — mindegy, 
elmondja mégis, ha már eddig jött . . . Bo
csánatot kér az igazgatónőtől, hogy méltat
lan tanítvány lett, — de hát misor az a 
Pali as oka mindennek 1 . .. Azelőtt ö so
hasem gondolt házasságra .. .

Elmosolyodott. Pali jutott az eszebe, 
az ö leendő, igazi jegygyürüs vőlegénye ... 
a másik percben azonban a hideg verejték 
gyöngyözött homokén.

Aa igazgatónő kinyitotta az ajtót 
szemtöl-szembe álltak ...

Maga se tudta, mint lépett be, — de 
mikor feleszmélt, ott ült az íróasztal előtt, 
a hatalmas könyves-polcok között, — az 
igasgatónö kérdőn nézett reá... A kis 
lány ijedten hebegni kezdett :

— Azért jöttem, kérem, . . hogy . . hogy 
megmondjam, ne tessék kérem haragudni 
rám,. •. Pali az oka mindennek . • .

Hirtelen elpirult, zavartan tépte ruhá
ját, — majd sírni kezdett zokogó, hangos 
szóval, —— maga se tudta mért. Az igazga
tónő meg csak neste, réate, eleinte magasé 
értette a dolgot, — de hirtelen valami gon
dolat cikázott át agyán.

As első pillanatban megdöbbent . . . 
olyan különöa érzés fogta el, — de hirtelen 
valami aa eszébe jutott... valami. • • még 

azokból as időkből, mikor még nem volt 
ilyen hírneves, nagytekintélyű igazgatónő, 
hanem egy ilyen nevetö-siró kis leány ...

Neki is volt olyan Palija . . .
Szerették is egymást. — Úgy maguk 

közt meg is beszéltek már mindent . . .
Pár évig várnak, — aztán majd . . . 

azután .. .
Alomnak is gyönyörű volt, amit az a 

két gyetek, ott abban a falusi kis ház vad
szőlővel futtatott, fehér tarnócán szőtt...

S évek múlva, mikor a hu végzett, 
visszaküldte annak a lánynak a leveleit,... 
azt a piros szalaggal átfont hullámos haj
fürtöt, .. . arcképet, mindent.

Azt irts, megnősül, — két szegény, 
elvész a világban . . . Elmúlt I

A lány nem halt bele, — de tönkre 
lett téve az egész élete. Azt azonban nem 
tudja senki , . .

As igasgatónö a kis leányhoz lépett, 
megsimitotta a homlokát, szelíden, anyai 
hangon kérdezte tőle :

— Szeretitek egymást ? I
A kis lány meglepve nézett fel köny- < 

nyéböl, — nem akart biuni se magának. — 
Az igasgatónö nem szidja meg, nem utasítja 
gj(_ még esek nem is néz haragosan reá ...

Egyszerre megindult a fennakadt szó. 
_ Beszélt simán, tüzesen, lázzal . . . Egy- 
egy könnyet is sírt közbe, — de csak úgy 
önmegbato'.tságból... Az első bel ütői aa 

utolsóig elmondott mindent, — még azt 
is, bogy mennyire félt, hogy az igazgatónő 
haragudni fog rá, nem is Íratja ki, pedig 
pár nap malva haza kell már az intézetből 
menni . . . Aztán az esküvőjén is szeretné 
látni az ő szeretett, volt igazgatónőjét ...

Az öszhajú igazgatónő meg csak nézte, 
hallgatta beteges, lázas türelemmel...

S mikor a vasrácsos kapu becsapódott, 
az ablakhoz lépett, hosszan a kis leány 
után nézett, mig el nem tűnt a nagy házak 
óriás tömegében. — Azután egyszerre, maga 
se tudta miért, — egy égő könnycseppet 
morzsolt ki özeméből . . .

Ferenczy Paula.

Nagy emlék a halálról.
Ualottaknapi tárca,

Mibeu vau olyan nagyszerű költészet, 
K**jté lyes mélység, mint benned, halál ?
Ki o*t  lakói, hol a kolátos é’et
A végtelennel kezet fogva áll I

Madách.

A gyáva többször hal meg sir előtt,
A bá’or rgyest*  izli a halált.
Minden csodák k'zt, melyeket tudok, 
Legrendkivülibbnek találom azt, 
Hogy a haláltól ember félni tud;
Holott a kéuysverü vég, a hali’, 
Eljö, ha jönute kell.

Shakespeare 
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azon körülményre, — hogy végleg elhagyja 
Lévét, — a közgyűléshez intéaett búcsú
beszédében megköszönvén a tagok bizalmát 
a titkári állásáról lemondván, — egyúttal 
annak adott kifejezést, hogy nehéz szívvel 
válik meg aa egyesülettől, amelyben o'y* D 
bő alkalma nyílt a jótékonyság gyakorlására. 
Megígérte, hogy — amennyiben az egye
sület érdeke úgy kívánná, — közreműködés 
céljából bármikor kész Lévára jönni. A 
közgyűlés a legnagyobb sajná'attal vevén 
tudomásul a titkár lemondását, a tagok 
nevében Frommer Mórné tolmácsolta a tá- 
vosó titkárnak as egyesület ügykörében 
kifejtett buzgó tevékenységéért az egyesü
letnek ösainte és hálás köszönetét.

— Analfabéta taafslyaeok. As OrssAgo, Kö.mű- 
▼elödési tanáéi, amely már három éveu kermitül sser- 
▼esett as országban mindenfelé magyarnyelvű 
analfabéta tanfolyamokat s kösel 80 ezer felnőttet 
tanított meg írni és olvasni, folyó 1911—12. iskolai 
évben folytatja kullúrmuukáját és ez évben is a tan
folyamokra jelentkező mÍLden analfabétát ingyen tan
év irósserekkel lát el, a tanfolyam befejeztekor a 
sikeres vissgásóknak bizonyítványt ad, a tanfolyam 
vezető Unitókat pedig tiszteletdijban részesíti. Három 
év alatt körülbelül 160 ezer koronát osztott ki a 
Tanács Unfolyamot vezető néptanítók között. Aa anal- 
fabéU tanfolyamokkal kapcsolatban mindenütt a nép
iskolai ismeretek tovább fejlesz ésére szolgáló felölve, 
sások UrUndók, amelyeknek céljára sz Országos Kas
művelődési tanács ingyen segédköiyveket a — felol
vasókat — küld. Azoo tanítók, kik analfabéta tanfo- 
lyamot vagy továbbképző te'olvaaáaokat óhajtanak 
községükben aservezni, részletes folvilágosiUsért 
forduljanak as Országos Közművelődési Tanácshos 
(Budapest, Fereociek-tere 8., II. 6) Ugyanő .uan ké
rendő az ingyenes Felolvasások c. mű is.

— Buosú-estély. Zsarnóca község 
lakosai — mint levelesünk irja — Havat 
Béla plébános tiszteletére, aki Nagyugrócra 
neveztetett ki plébánosnak, — e bó 21.-én 
igen szép bucsú-estélyt rendestek. Esti 8 
órakor a lakosság imposáns fáklyásmenetben 
vonult a plébánia elé, ahol Zsarnóca leg
öregebb po'gára, Kaldrovits József érzékeny 
szavakkal vett búcsút a közszeretetben 
állott plébánostól, aki meghatottan köszönte 
meg a ssemélye iránt tanúsított szives 
kitüntetést. Az estélyt a vendéglőben 70 
terítékű társasvacsora fejezte be, amelyen 
Truuka Antal, Lábay Gyula, Muzenyai 
Géza s még többen mondottak felköszöntőt 
a távozó, derék és buzgó plébánosra.

— Sportegyleti közgyűlés. A lévai 
Sportegylet folyó hó 24.-én a Csomóban 
tartott rendkivüli közgyűlést sárosfai Bittó 
Gyuia Őrnagy elnöklésével. A kösgyü és 
megengedte, hogy a sporttelep mellett be
rendezett játszótér kényelmének kiegésaité-

A gonosznak, a gyáva sziveknek
Rettenetes vázkép a halál,
Mint a félénk, kába gyerm ekeknek 
Rémilö as éjjeli homály.

Berzsenyi.

Legjobb a rosszban él a legrosszabb a jóban: a 
[múlandóság 

Pétőfi.

— Játszó gyermekek vagyunk mind, 
Temetőkért a világ;
Körülöttünk ciprus lomb int. 
Lábunk sirról-airra bág.

És mig vérig elgyötiődve, 
Nyüzsgünk, mint a hangyaboly : 
Tárul ,sárul sírok gödre,
8 jaj, kacaj mind egybefoly.............

Szász Béla.

Aa élők a valódi szenvedők. Akik már kiszenved- 
[tek, nem búsulhatnak többé. 

Jósika.

Hogy boldoggá tedd a halálodat — élni tanulj meg, 
Hogy boldoggá tedd életedet — halni tanu'j.

Baráti Szabó Dávid.
Meghalni as emberiség javáért,
Mily boldog, mily dicső halál I
Ssebb s boldogitóbb egy hasstalan élet 
Minden kéjmámoránál.

Petőfi.

Srii'etéslink nem egyéb, mint halálunk kezdete, 
úgy m nt a gyertyabél is enyészik, mihelyst meg*  
gyiÜtják.

Zoung.

seképen * fögymnázium ifjúsága a sportte
lep kútját kedvezőtlen időjárás esetén pedig 
a sportcsarnokot is igénybe vehesse.

— A reformátusok Ünnepe. Pro- 
teatáns po'gártárazink e hó 31. én, kedden, 
ünnepelik meg a reformatió emlékünnepét, 
mely alkalommal az evangélikus és retormá- 
tus templomokban isteni tiszteletok lesznek. 
Ugyanez alka'omból este 6 órakor a ref. 
templomban vallásos estélyt tart a gyülekezet.

— Kedvezmény a szöllőmivelökssk. A m. kir. 
államkincstár mindazokat, akik szöilöiket szénkéneggel 
tartják fenn, két harmadrész adóleengedésben része
síti ; az újonnan ültetett szőlők után 10 évi adómen
tességre van törvényes igényük a szöllősgazdáknak. 
Azon szőllősterület, melyet a filokszera elpusztított, 
bejelentendő és a művelődési ágban történt változás 
feljegyzése ké he tő, mert a szőlők magasabb adó 
alá esnek.

- SzerenosétlentU járt tanár. 
Selmecbányán as új főiskolának a Rózaa- 
utcáhan épült vegytani hatalmas épülete 
előtt a földtöltés alatt a pince beszakadt s 
Farbaky Gyula főiskolai fiatal, tudós tanár, 
ki a töltésen állt, a mélységbe lesuhant. A 
földtömeg alá felülről tárót nyitottak s dél
után 2 órától este 9 óráig 30 munkás fák
lyafény mellett lázasan dolgozott, Bácz 
Géza főiskolai tanár vezetése mellett, a 
szerencsétlenül járt tanárt keresve. Végre 
10 méter földréteg által borítva megtalálták 
Farbaky Gyulát — holtan. A részvét a 
fiatal tudós családja iránt úgy Se'mecbá- 
nyán, mint annak határain túl is és főleg a 
szakkörökben, bol tehetségét ismerték s 
méltányolták, igen nagy.

— Hontvarsany uj lelkésze. A 
hontvarsányi ref. gyülekezőt e öljárósága 
legutóbb tartott gyűlésében Ceglédi Pál 
lévai ref. segédlelkészt egyhangúlag hívta 
meg a gyülekezet lelkészének.

— Egy koronatanú halála. Annak 
idején körülményesen megírtuk lapunkban, 
hogy 1910. évi december hó 15.-én, éjjel, 
Bajkán, a Kürthy-iéle kástélyban betörök 
jártak, akik közül Szabó Lajost, a birtok 
bérlőjének kasznárja : Fauféder Hugó aa 
ajtón keresztül, söréttel megtöltött fegyve
réből a oombján erősen megsebesítette. A 
betörés után megindított szelesköiü nyomo
zás alapján sikerült elfogni egy nagyobb 
bűnsaövetkezetnek összes tagjait, akik be
töréseikkel és gyújtogatásaikkal hosszú időn 
át rettegésben taitották a Garam alsó vi
dékét. A betörö banda felett a f. évi nov. 
hónap 13.-án kezdődő esküdtsaéki tárgya
lásból ki ölyólag fog Ítélni az aranyosmaróti 
törvényszék. A tárgyalás azonban az egyik 
koronatanú nélkül Iobz megtartva, mert 
Fauféder Hugó e hó 23.-án meghalt.

— Uj postaépület Nagysáróban. 
Nagyváré község lakosainak azon régi óhaj
tása, hogy a községnek megfelelő posta
épülete legyen, — már teljesült ; amennyi
ben nagy sárói Franki Ede, földbirtokos 
saját költségén a kor igényeit teljesen ki
elégítő s nemcsak hivatalos helyiséggel, de 
kényelmes lakással is biró postaépületet 
építtetett.

— Emelkedik a oukor ára. A mai nyomasztó 
drágaságban mar alig tűnik föl, hogy nap-nap után 
emelkedik valamelyik élelmicikk ára, annyira hozzá
szoktunk már a folytonos áremeléshez. A füsze'kereu- 
kedők egyesülete a múlt napokban közgyűlést tartott, 
amelyen a többek között azt is elhatározták, hogy 
tekintettel a cukorgyárak áremelésére, — ők is kéuy- 

j télének felemelni a cukor árát. Ezentúl tehat a 
kockacukor kartondobozban 1.08 K , kimérve 1.12 K., 
a süvegcukor egészben 1.04 K., kimérve pedig 1.08 
K. lesz.

— Négy minié korona államsegély. 
A pénzügyminis. tor által az országgyűlés 
elé beterjesztett jövő évi költségvetés a 
városokra nézve is kedvező, mert a váro
sok részére ad ndó hozzájárulás összege 
egy millió koron, val emelkedett s igy négy 
millió korona lei a jövő évi államsegély. 
E szerint a várc ok tisztviselői, ha a költ
ségvetést a Ház megszavazza, amiben nem 
is kételkedünk, — a jövő évben már aa 
összes fisetésküj ibözetbez hozzájuthatnak.

— Síéiig;z. mérgezés. Füri Jónás, 
34 évet gsrarnv. selei urasági ksnász csü
törtökön délután as utón egy pár darab 
kőasenet talált, amelyet haaavitt és este 
takaró.tűzhelyéi >n befütött vele. Reggel az 
urasági intéző c-odálkozva látta, hogy a 
kanáta a rendes etetésnél nem jelentkezett 
Besöigetett a akásába, bogy felkeltse.

Amint kinyitotta az ajtót, nehéz széngáz 
tódult kifelé. Ott találta a kanászt a tö dön 
holtan, mig felesége Burányik Eszter esz
méletlen állapotban az ágyon feküdt. A 
nyomozást a bíróság megindította s meg
állapította, hogy a széngáz ölte meg a 
kanászt, mert a tűzhelyen karika nem volt 
a a széngáz az egész szobát betöltött*.  Az 
asszony, ki életveszélyesen megbetrgedett, 
csak azért maradt életben, mert az agyon, 
magasabban feküdt, hová nem ért annyira 
a levegőnél nehezebb gáz.

— Bő répaterzlés. A Ntitiavölgjben, de áltsls- 
bau más helyekeu is a répatermés olyan bö volt, ho>> •, 
magyar holdanként 160 métermázsa termett, aint 
tekintve az ez idei bossrú szárazságot, igen jó tér 
mésuek mondható.

— Kinevezés. Mayer Saroltát, vasút 
állomásuik ideig enes péuztárkezelönöjét, a 
üz'etvezetőség — mint értesülünk — a 
központba végleges pénztárkezelönővé ne 
vesse ki, — helyét ideiglenesen Túri Lujz. 
fogja betölteni.

— Mit dolgozott a poéta ? A po.ta 1910. .vi 
statisztikája most jelent meg. Szerinte 6162 pont; h 
vatai volt az országban es faiuzó levélgyűjtők 103 . 
községben és 100 tanyan gyűjtötték a levelet. Rau^e- 
teg uiyan falu voit tehát az országban, ahol u. 
ilyen posta-intézmény sem volt. A postán kezelt ősz- 
szes küldemények darabszáma meghaladta a 940 mil
liót, amelyből egy lakosra átlag 45 esett, ami Nyugat- 
europához arányitva, nagyon alacsony szám. A külde
mények súlya együtt 162 millió kilogramm. Lovele/.cn 
volt 668 m Uió, Hírlap 197 millió, csomag 34 mil.ió 
darab 2^9 millió koroua nyilvánított értekkel. Posta
utalvány 29 millió 1700 millió értekkel, utánvétéi és 
postamegbizás 9 es fel millió 200 millió értekkel. A 
múlt évben postán szállító't hinappéldányokbol 113 
millió volt magyar, 20 millió német. A Magyaror.izd- 
gon megjelent 1823 hírlap közt, melyből 1469 magyar 
volt, tartalom szerint legtöbb a szaklap (.9ö2/ a » ólj
ukat lap (371) es a helyi érdekű lap (367). A belföl
dön megjelent 162 millió lappéldányból Ausztriába 5 
millió, egyéb küllő dre 2 millió ment. Viszont Auszt
riából 18 millió, egyébb külföldtől 1 millió peldauy 
érkezett i ozzauk, ami a külföldi kuituravai való kap
csolatunkat szomorúan lazának mutatja.

—- Választmányi gyűlés. A E. M.
K. E. igazgató választmánya folyó évi 
ok óber hó 31.-én, d. u. 5 órakor Nyitrao, 
a vármegyeháza 1. emelet, 21. Bzámu ter
mében gyűlést tart, amelyen a többi Körött 
napirendre Serül az egyesület áhástogialssa 
a választójogi reform tárgyában es az anal
fabéta-tanfolyamok és nepszeiü felolvasásuk 
rendezése, síb.

— Az Idei terséseredaény. A földmivelé.iigyi 
miuisztánumuoz beérkezett hivatalos jelentenek az 
ország idei búzatermesét 48 millió méiermazsus, 
lozstermeset pedig 12.6 millió me ermazsara teszik. 
E szenut a számítás szeriül ebben as esztendőben a 
búzából két millió, a rozsból pedig fé.millió méter
máza a val kisebb termesünk voit mint, tavaly. Ez a 
csökkenés pedig azért alit be, mert az idén kévén, ob 
volt a learató a terület, miut aa elmúlt evben, aunt 
az időjárásnak és a halaim san eiszaporodutt mezei 
egerek pusztításának lehet betudni, mart sok tJukretut 
vetést a gazdak kiszámolták.

— Hitközségi elöljáróság válasz
tása. A helyben ur. hnKözseg — miut 
ertesü.ünk — folyó hó 29.-én, ma, megtar
tandó gyűlésében választja meg három 
évre ÖB.sea elöljáróit es a hitközség kép
viselőit.

— Milyen lesz az idő ? A Sirius idtfj'a ut írja, 
bogy novemberben az idő igen szeszélyesnek es kriti
kusnak ígérkezik ; zoid, hideg viharok, szeiek fognak 
uralkodni es nagy havazások lesznek. Ezek a Kriti
kus idők azonban november hó 12-töl fognak bekö
vetkezni ; t.dd<g az időjárás kielégítő és eleg kt -ve*Ő  
lesz. Novemberben, decemberben különösen uagyobb 
földrengések lesznek esz.elheiök a szomszéd es a 
távolabbi országokban. — Hazánkban csík gy -fbb 
rengeséket fogunk észlelni. Decemberben nagy h'd g«k 
uem ígérkezzek, e hónap jobbara nedves hideggel 
lóg éltéin . Eső, köd, itt-ott kisebb havazások v h s, 
de azért sok no uem esik.

— Megerősített alapszabály ok A 
belügyminiszter a Verebetyen mega.**uit  
polgári társaskörnek alapszabályait / ma
hagyta.

— ▲ tej lesűléze ellen. Ha a 
zománcozott labaauan saoktua forralni, um 
szabad megelégednünk azzal, hogy a md 
a többi edenuyel egy ütt felületesen kimusso, 
hanem mindennap Ki keli mosni ssapp-uos, 
nem pedig szódas meleg viszel és ti iára 
eltenni. Mielőtt a tejet beleöutjük, hideg 
vissel ki kell öblíteni. A tej csaK az ciysu 
edenyben sül le, amelyik edény 8Í*
hassnaiat á.tal elveszítette simaság-'. As 
o yan edényben is lesül, amelyet erős l gg**  
gyakran kiföanoK. Mert az erőa iug meg
támadja a zománcot és éidessé tusai » 
felületét. Azért legjobb a tejet porcclláa' 
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libában forralni, mert az ilyen edénynek 
igen sima a belseje. A porcellánlábzst azon- 
bet nem szabad a nyílt tűzre Állítani, mert 
elrep'd. Legjobb egy lapos, zomAncoa 
edé-ybo egy kevés vizet önteni és ebbe 
beleullitani.

— Körjegyzői helyettesítés. Fektts 
Járót, negyeiről körjegyző bet, giégo miatt 
bírom hónapra szabadságoltatván, Ordódy 
Emire, a lévai járás főszolgabírója ezen 
ide ■ írtamra Molitorisz Béla okleveles jegy
tő nevezte ki helyettesül.

_ Puskagolyók aranyból. Mvxicóból San Frau- 
cjÉC a érkezeit utasok aihUsa azerint a yaki iudi- 
gn( akik szintén részt vettek a Diaz elleni forrs- 
da bau, a tegyvereikben valós tggal szinarauybol 
kés ;«í golyókat használtak s azokkal lóvólaöztek a 
korn.'iuy csapataira. Az aranygolyókat legelőször a 
njar.-daui kórhá/b.tn fedezték fel, ahol számos ssbe- 
8Üi • usegoperAltak b azóta annyi ilyen golyó került 
elő, hogy az Orvosok uiar nem is csodálkoznak rajta. 
A e besütlek közül azonban egy sem kapott annyit a 
yaki ludiáuok aranygolyoiból, nogy azoknak az árá
ból ki tudná fizetni az orvos számláját.

— Vftsár-áthelyezés. A kereskede
lemügyi miniszter Ipolyság nagyközség 
kere tűére megengedte, bogy a f. e. október 
hó 30. és 31-re est, országos vrsár ez 
évben kivételesen november ho 6. és 1.-én 
tartassák meg.

— Nem lesz káposzta az idén, 
vagy legalább is nem lesz oly olcsó, mert 
nem termett, aminek oka az, hogy a feleö- 
szecseiek tévedésből íz idén nem a kései, 
baliska káposztát ültettek, hanem a korait, 
amely mind magba ment. Gazdáink a hír
neves Mauthner cégtől Budapestről szokták 
beszerezni a magot, amely mindig kitünően 
bevált, úgy, hogy egy holdon 3—400 ko
rona értékű káposztát ia produkálták. A 
tavasszal azonban a cég — bizonyára 
tévedésből — korai káposztamagot aüidött 
a a gazdák, akik gyanútlanul e.vetettek, 
csak most ősszel látták, hogy nincs a 
halárban egy ha kései kápositatej. Elkese
redésükben mi telhetett tőlük; beperelték 
a Mauthner céget. Most kíváncsian várják a 
per vegét.

— Kinevezés. Az igazságügy minisz
ter Kovács isivau Ipolysági kir. utmesiert, 
igazolványos altisztet az aranyosmaróti kir. 
törvényszéki fogházhoz egyelőre ideiglenes 
minőségben iogbazfeiúgyelOve nevezte ki.

— A vágóhíd és a kutyák. Az emberek egészsé
gének a vedelnie sok oly lUtezkelleere vezeti a liató- 
sagoaat, amelyek az egyes rueslersegek költői old.lac 
halálosan érintik. A u-eszaiosokuak eddig obngat kí
sérőik es a vágásnál eluiaradbalatlan segédeik voltak 
a liatalmas wészáioskuiyak. A iöidunselesügri nnuisz- 
ter most rendeletét bocsátott ki, auie.yutk eiteiUieOen 
tilos a kutyákat a vagolndakou m.giurni, utiutau aa 
adatok feldolgozása ioiyan.au az adatok teáiéból sok- 
le<e lagaly keiül ki, a ha ehhez a kutya hozzájut, 
ueioosak az altatok, de az emberek között is veszel,is 
nyavalyáknak terjesztőjévé va.hauk. Ht mégis a va- 
gobis. őrzésére, Vagy a patkányok trt.-sa.a szüasege.ek 
a kutyák, a vágás idejeu elzárva keli őket latiam es 
osak az allati hulladékok eltakarítasz után szabad 
őket kiengedni.

— A gyexmekölö mérges növény. 
A műit napodban Ujiótou Brunyilc látván 
nak 4 éves, Lukács nevű ti»cskftja játszás 
közben a masziagos redötzirom nevű mér
ges növénynek magvaiból néhányat meg
evett ; ennek következtében annyira rosszul 
leit, hogy az orvosi segitfég dacara ináanap 
meghall. A bíróság megindította ugyan a 
vizsgálatot J de ez meg nem elég. A ható
ságok kötelessége volna, hogy a Községeket 
kóbelezzek a mérges LÖvenyek knrtasara, 
amelyek már számos esetben hasonló sze- 
i LiCseiienseget okoztak.

— Vadgesztenye és tölflymakk mint baromfi 
lókarmany. A tuigynahkai wtg cbhK vui.uukva a- 

tűdig ia, mérv Kerebett seiiestakaiuiaDyt képeiét, 
ta képes ma is, de mar a vad^esiieuyela gyümo.c»e- 
Vei uem tbdluuk mit csinálni, vevője ueiu volt b 
eiiekesitéb© ia ieiitietieu volt annak di-caia is, wgy 
lUdomasaal bir.uuk a vadgtsitenyegyüinölcbben rejio 
• rtebes tápanyagokról Dr. llamka nemet piotesBior 
inassal Vizsgalatok, e.emstBek es gyakorlatban ia 
Végzett párhuzamos kiSerielek után \egre intgaiiap.- 
iv.ta es kimondja, hogy M makk es a v«.dgeaxltnye 

en pompában uaazuaihaltk baionütakarmaujui re 
kniiuő Bik-rrei etethelök a b-ioa.fiákkal, foséul inas 
‘«gy takarmányokkal, korpává! *s  huigunyava oyer-

• u*  A ütmei szakkörök újabban a itguielego en 
’ijanijak e takarmányok baBinaiatai iö.eg a sitgeuye
•gazdáknak, akik nem igen kepeaex aiUtaikat jói 

megfelelő inán szemes eleseggei etetni, kgy neme 
B/.aklap erről írvan, eunoudj&, nogy a makaót « o 
ászaiul s azutau uaraitau aeii basa**aiui,  a va gt-sa 
b*yőt  pedig előzetesen apró darabokra teivagdab i «• 
aiutáu forró viszel leforrázni es áztatni siti » ge, 
butf túlságos lanniulartaimáiól megszabadítjuk, y®

Ma. etetve ugyani. nagy U| 
-né<r,„u ,.VMr(Sla< halaai

■ -y--kent e takarmányok ;g
i o huta 8il vannak a tóját 

” yau erdekes, hogy megérdeu?.-

tartalma miatt aa 
káros is lehetne, 
‘p'álók b állítólag 

kádra is. A dolog 
a ki sér létezést.

mint hírlik — 
lógja az uto’só 
a képviselőhöz 
még ez évben

tuisltá«->?őTéUv M c ^‘szerek ha
misításáról. Megelégi 3,ei tö thet el 
ui tx- 1 *a a tudat, ; gy fcész az 

' 'rveilria’aslat, anel- az élelmiszerha- 
ih.sitást |esz hivatva ellení.nzni és lehetet- 
lenue tenni, A javaslaton — 
» legközelebb tartandó an it 
simítást megtenni s azutá 
elé kerül, hogy lehetőin,, 
törvénnyé váljék.

“értéktele cigaiettázás 
következményei. Bár kZ orvosok gyak- 
™?,8ZGt e‘Be^ne^ az ifju.ág körében egyre 
jobban terjedő cigarettánál) káros szokása 
eller, a mértéktelen cigaiettázás következ
ményei olyan kevéssé ismertek, hogy 
gyauran forog fenn nagyfokú nikotinmérge- 
zes, anélkül, bogy az illető tudná. A ciga
rettáé ás káros hatása különösen Egyptomban, 
a cigaretta klasszikus hazájában szembetűnő. 
Lipa bég kairói orvos egyik minap megje
lent könyve szerint Egyptom 12 millió 
lakosa közül több mint hat mii ió dohányos 
és ezek mindegyike naponkint legalább tiz 
cigarettát szív, ami hatvan millió cigaretta 
naponkint. Az erős dohány fogyasztásnak 
megfelelően természetesen a ni rotinmérge- 
zés sem ritka jelenség Egyptomban és a 
halálesetek közel ötven százaléka nikotin
mérgezésre vezethető vissza. A nikotinmér- 
gezes első tünetei közé a bő uyálkaképző- 
dés tartozik, amelyhez a betegség későbbi 
foiyamán ál aláros györgeség és szívdobo
gás járul.

A ricinus olaj használata 
folyton csökken, mert a világ leg
kiválóbb orvosai ezen sürti, utálatot 
keltő, ragadós olaj helyett a termé
szetes Ferencz József-kererüvizet 
rendelik. — A „Ferencz Józsei“-ke- 
serüviz minden világrészben bevált 
páratlan hatását semmisem bizonyltja 
jobban, mint azon tény, hogy a kór
házakban majdnem kizárólag használ
ják mindazon esetekben, amikor a 
betegeknek gyors, biztos és feltétlenül 
kíméletes hatású hashajtóra van szük
ségük.

A Dr. Kichter-féle Idniment. Caps. 
comp. (Horgony-F in-Expeller) igazi, 
népszerű haziszerre lett, mely számos csa
ládban már évek óta mindig készletben 
vau. Hátfájás, csipöfájdalom, fejfájás, kösz- 
veny, CBUZoál atb.-nél a Horgony-Linimout- 
tel való bedörzt ülések mindig fájdalomcsil
lapító hatast idéztek eö; sőt járványkórnál, 
minő : a kolera és háuyóhasfolyás, az altest- 
nek Horgony-Linimeitfel való bedörztöléBO 
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
haztezer jó eredménnyel alkalmaztatott be- 
dörzsölésképpen az ...fluenza ellen is és 
üvegekben ; á 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 
korona, a legtöbb gyógyszertárban kapható, 
de bevásárlás aika.maval tessék határozot
tan : Kichter-féle Horgony-Linimentet (Hor
gon, Pain Expellett) kérni, valamint a „Hor- 
gony“ védjegyre ügyelni és csak eredeti 
üveget elfogadni.

Auandó butO; kiállítás. A székes
főváros legérdekesebb látványosságai közé 
tartozik elvisáihatatlanul a budapesti Ipar- 
testület védnöksége a:att Álló „Asztalosok 
BmoTcsarnoka^ (Vili, -ióasef-körut 28. szám 
és Ferenctek-tere 4. sz. király-palota) he- 
Jvi,égéiben levő állandó butorkiáUitása. Itt 
; közönség egy ho.yen összegyűjtve, >.lé- 
vesen csoportosítva megtalálja mindazt ami 
e„v modern lakásberendezéshez szükséges, 

bútorcsarnokának*  íöláétlen 
megbízhatóságát szolid és jóhirnevén kívül 
mazolia meg ason körülmény is, hogy 
minden eladott bútordarabért jótállást 
vállal.

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

Husinségen kívül — most még 
kávé-és cukordrágaság Is. A házissz- 
szonyoknak mostanában rósz időket kell 
átélniük. A húsárak oly magasak, hogy 
igazán nehéz egy jó darab húst a fazékba 
hozni. Aa utoíso hónapokban a kávé is 
lényegesen megdrágult és hogy a takaré
kos háziasszonyt még jobban zavarba hozzák, 
most még a cukorért is többet fizessen, 
mint azé ött. I<y rósz időkben a régóta 
jónak bizonyult Katbreiner-féle Kneipp ma
láta kávéra kell különösen fiigyelmeztetni. 
A valódi Kathreiner az ismeretes eredeti 
csomagokban, amelyek védjegyként aKneipp 
plébános*  nevét s arcképét és „Kathreiner1* 
nevet viselik, a babkávénak legjobb pótló
szere, valamint annak legizlésebb vegyitéke 
Kathreiner használatánál tokkal kevesebb 
evker í zükséges, mintha tisztán csak bab- 
kavet iszunk, rvagy valami kávépótlékot 
mint a vegyiteket használunk. Ennek folytán 
Kathreiner által cukrot és kávét takarítunk 
es eszel jó kis összegű pénzt. Ha a házi
asszonyoknak a húsra vonatkozólag is ilyen 
jo pótlószerük volna, akkor bizonyosan 
könnyebben volna elviselhető a drágaság.

Közönség köréből.
Búcsúzai

Léváról elköltözködésünk alkalmával 
betegség miatt gátolva, hogy személyesen 
buctuzzunk, a viBzontlátás édes reményében, 
ezúton mondunk jóbarátainknak és ismerő
seinknek Isten bozzádot, kerve, tartsanak 
meg továbbra is becses emlékezetükben.

Hálás köszönetét mondok biztositotta- 
imnak, kiket 6 évi itthon létem alatt az 
életbizioa.tás nemes eszméjének megnyer
nem sikerült és szívesen állok mindensor 
rendelkezésükre a távolból is.

Léva, 1911. okt. 27.
Cserey Gyula es neje.

Irodalom és művészet.
Ötszáz korona 24 fejért. Husioanégy 

ember fejére Ö00 korona jutalom van ki
tűzve. Nem a kínai forradalom hevében, 
nem Trypoliszban tűzték ki a summát 
árulók tejére, hanem huszonnégy kedves 
babafejért. A Képes Hét ez a minden 
izében invenciózus pompás újság 24 színész 
es síinésznö gyermekkori arcképeit közli 
es azok között, ázik kitalálják — melyik 
kép kit ábrázol o00 korona juta.mat sorol 
ki. A Képes Hét legfrissebb száma szenzá
ciós tarta mu. Hetvenegy aktuális illusztrá
ció és az uralkodó naszan kivüt Biró Lajos
nak, a kiváló írónak novellája, Szomahazy 
István pompás regenye a Baccarat, a 
Strand táncosnőről szóló képes cikk, Arzéné 
Lupine izgalmas kalandjai, az éjjeli Buda
pestről iro.t képes cikk, Laka oa László 
elbeszélése, a villamos erőről szóló képes 
cikk, ezen kívül a sok olvasni valO a 
Kepes Het-et a közönség kedvenc szóra
koztató ia.jává tették. A lap egyes száma 
20 fi lérért mindenütt kapható es negyedévi 
előfizetési ára ki*  korona hetven fillér, 
tíserkesatöség éa kiadóhivatal: 1 udapest, 
V., Alkotmány-utca 18.

Lévai piaciárak.
BovatveMtü t ür. Horváth Gyula raadérkapitáaj.

Búza m.-mázsánként 22 kor. 40 fill.— 
22 kor. 80 Kétszeres 19 aor. — fill. 20 
gór. — fid. — Kosz 16 kor. 80 fill. 19 kor. 
40 fii. Árpa 16 kor. 80 fill. 17 kor. 20 till. 
Zab 18 kor. — fid. 19 kor. 60 fill. 
Kukorica 17 kor. 60 fill. 18 kor. — till. 
— Lencse 28 kor. — fill. 29 kor. — fill. — 
Bab 20 kor. — fill. 21 kor. — fill. — 
Köles 12 kor. — fill. 13 kor. 40 fiU.

ioiyan.au


"R A "R S 1911 október 29,

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here termú«ze<töl arankamentes 175—185 
Vörös lóhere kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Lucserna 
természettől arankamentes 130—138 Lu- 
eaerna, világos szemű aránkás 110—120

I ŐSZI ÜLTETÉSRE 
gyümölcsfa-ojtványok, diszcser- 

jék és dűzsorfák a legneme
sebb fajokban, kiváló 

szép s erőteljes pél
dányokban kap

hatók a

Acetyien világítás 'SZ
ei.dó. Megtekin’hstő a Lévai Casiuoban

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1811. évi okt. bó 22-1611911. évi okt. hó 29-ig.

k szülőt ueie A
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neve

Lázár Vicce Récz Eszter fiú Istváu
Lukács Pál Csapata Mátia leány Rózsi

Föherczegi Udvari Kertészetnél
Kistapolcsány Barsmegye.

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Oltványszőlő.
6000 és 7000 tőkés fiatal oltványszőlö 
Gr. Szöllöaön eladó. E?yik közel a vasút 

hoz. — Bővebb felvilágosítást ad 
LIPTSEY ALBIN körjegyző 
Garamszőllőiin (Baramegye.)

Házasság.

Völeaeny es menyasszony neve Vallása

Demeter Andrea Váci Gizella ref.
Jancsó Jézsef Nyevizsánszki J. rkatb.

Bérbeadó birtok.
Barsvármegyében, Szódó község hatá- 
rábau fekvő, Berinkey-esalád tulaj
donát képező földbirtok 1812. októ
ber elsejétől haszonbérbeadó. Felvilá

gosítást nyújt:
Dr. TELLEK MIKSA ügyvéd

Budapest, V., Gorove u 3.
Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Fatfeder Iiúgó 24 tiidőgüaőkőr
Potocki Gyu a 3 torokgy*  k
Rédlich Júlia 76 végkimerülés

Nyilttér.

M OLL-FÉLE
LSE I DLITZtPORa |
Enyhe, oldó báziszer nindaioknak, kik emésztés | 
zavarokban és az illő eletn.od egyébb kövttk<z í 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük XvdLcll
készítményeit.

r~~M OLL-FÉLE J ,

BÉRKOCSI BUNDA és LÁBZSÁK.
Ezennel van szerencsém a 

n. é. k. tudomására adni, hogy 
bérkocsi üzletemet, a mai, kor 
igényeinek teljesen megfelelő egy 
uj csukott kocsival bővítettem ki

Egyben van szerencsém érte- 
sittetni. bogy a hideg idők bekövet
keztével kocsiaim használatához 
teljesen uj bordát es lábzsákokat cse
kély dijért kölcsönözök. N. b. párt
fogást kérve, maradtam,

kész szolgálattal
ERTLEKHENRIK

békoesi tulajdonos.

= Korcsma =
Nagy-Lüle községben egy korcs 

mahelyiség joggal, szatócs ízlettel és 
trafikkal folyó évi november hó 15 tői 
bérbeadó esetleg eladó.

A helyiség újonnan épült ház 
bán van, 2268 □ öl kert, 2 szoba, 
meleg konyha, pinca istálló minden 
mellékhelyiség.

Bővebbet Veress József háztu 
lajdonos Nagy Lüle u. p. Barsfüss.

Porosz kőszén, koksz, bükk- 
hasábfa ölenként és vag- 
gononként valamint fel
vágott fát legolcsóbban szállít 
helyben és vidékre 
ifj. Kovntsik János 
Léván Szepessy-utcza 8 szám

= Eladó =
5 drb. Spaléta, 5 drb. Jalousia ős egy 
tspetás ajtó eladó. Bővebbet e lap 

kiadóhivatalában.

SÓS - BORSZESr
bedörzsőlés,

elismert, régi jóhirnevü báziszer 
szaggatás és bűiéiből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára 3kgx. A. 

Kapható mindm gyógyszertárban 
MM ás drogériában. MM
Fószétküldési hely MOLL A. gyógyszerész

Ce. iir. vdv. ítállitó, Bécs, J. Juacbbnen 9.

í UPLI C H"|
motor kerékpár

3*|,  lóerős olcsón eladó.
....... Megtekinthető fal

JBAlind. SérxcLor Űmál M
Kálnai-utcza 10 szám. Ívj

Eladó házak és szöllö. = Kölcsönkönyvtár =
Léván, jó helyen 1 nagyobb 

3 kisebb ház és egy-két rész
létből álló kiültetett oltvány- 
8ZŐ11Ő eladó. Bővebb értesítést 
ad a tulajdonosok megbízottja 
Dr. Kersék János ügyvéd Léván

újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 
magyar német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN. 

Előifzetés bármely nap kezdhető.

Tűzifa
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és 
házhoz szállit== 

Braun József és fia. 
Iroda; Honvéd-utcza Wertheimer ház.

Eladó alma.
Vegyes fajalma, kézzel szedve, válo
gatva nagyobb mennyiségben kapható 

Dr. Kmoskó Béla ügyvédnél, Léván.

Védjegy: „Horgony".

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

pótléka
egy jégjónak bizonyult háziwer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzBÖléanek bizonyult 
köBzvénynel. osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak logyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony0 védjegygyei és a Riohter 

gjegyzéssel ellátott dobozba van csórna*  
lva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és 
2.— és úgyszólván minden gyógyszor- 

tárban kapható. — Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél, Budapest.

Dl Richter gyögyszertiri u „Arany oroszlánhoz",
Prímában, Elisabethstrasse 5 neu.

o Hirdetmény. ©
Tegzesborfő községben a
Sohár féle 66 kát. hold ter
jedelmű. birtok ö évre 
bérbeadó esetleg eladó. Fel
világosítást ad a dalmadi 
körjegyző, özv Sohar Nandorné.

wr Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy u j bérlEocBi 
vállalatot létesítettem. — ■ A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel
Heimann Mór Léfa, Szepesi-utca 4.

„A20LLA**,  
szakorvosok 
által 

vizsgált a és 
legjobbnak 
minősítve 

van.
Két évi jót-l 

állás.
t Ára I

4.-, 6- 
8.-, és 

10. Aoronal

roiw
GUMMI

l különlegesség.
A tudomány maii 
állása szerint Á 

bebizonyított 
legjobb létező

1 Gummi 
óvszer. JK ■

Az 
„OLLA- 

több mint 
200 orvon 
által lég- 
megbízha 

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den gyógy- 
szertárác'in 
e< jobb dro 
gér iákban.

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

propaganda reklámot ingyen küld az 

„OLLA“ ínmmiifar Wien. H1437Fraterstrasse 57
Kaphatá Léván: KNAPP 1. drogériájába*  

él P1CK EDE /odrást-üiietében.
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CAMPOLIN
'i ezidöszerint legjobbnak i 

ismert vízhatlan börkenöcs i

Mindm bárcnn üre u. m.: cipő 
tztjjab, lószerszámok Btb. kitűnő I 

eOmeut ye hnavnálhstó.
A bőrt puhává, siiLulékounyá 

h te jesen vízhatlanná tes i.
Használatain nagyon takarékos, 

jert egyszeri bekenéesel a bőmén ü 
3 hétre is teljesen vízhatlanná leiz, 
icbadobox: 60 fii). Elsőrangú referemiák. 

beküldése után árjegyzék kivánstra 
bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN — 
vízhatlan kenőcsgyár Oroszka 

(Bars m.)

KACHEL ffi és TÁRSAI
VIHNYE.

(Bars megye.)
Taviratczlm

Sörgyár Vihnyepeszerény

Ajánljirt kitűnt minőségű

«a

sör- és 
malátagyár

Interurbán telefon:

Vihnyepeszerény 7. sz.

„aczélsör" 
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. - Megrendelhető: 
1' ’ 1/4’ 12 11' hordókban és 0.5 és 0.7 1. palaczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító 
WEIL JAKAB Lóva> Mártonfy-utcza 9. szám.

l^ártolj-u.Jk a. megyei ipart 1
M-.1

TÖRLESZTÉSES JELZÁLOG KÖLCSÖNÖKET
ÉS VESZÜNK BIRTOKOKAT PARCZELLÁZÁS CÉLJÁBÓL

Kívánatra fötisztviselőnket személyes tárgyalás céljából iáját költségünkre küldjük.

PROPPER és ÖRLEI bank- és váltó-üzlet 
BUDAPEST, A.zxd.rAsay-ut 32.

CERES-DJJ-KIIRAS
. „ | . n rFflES^telisirt ott is bevezessük, ahol r.. régi szokásból vagy megokolatlan előítéletből kifolyólag még uem használják,

. , , Azon célb 1, hogy a CEbE í S nrektikns tni aszfalataik alapján használjak eztn cikket, miszerint a kővetkező kérdésekre
azon kéréssel fordulunk hü vivőinkhez, a kik meggyőződésből es praK’iKns ,
rái.woioi szíveskedjenek: . h a Cere8 ételi, irral kísérletet tegyen? 2. Milyen előnyei vannak ezen
ételzsirnak más “eÍsirTkkal ízemben ? 3 Mely előnyei r aszik azt önre nézve nélkülözhetetlenné ? 4. Ismerőseit 

hogyan győzi meg ezen előnyökről ?
Ezen kérdésekre vonatkozó jó válaszokra a I.

a melyek kisorsoltatnak :
1 díj á K 1000 — K 1000 I ‘" J/

2° díj * K 200 — K 2000 !

Összesen . - K 3000
- ■ ■ • annak Ide ■■ az újságokba közölni fogjuk el fogja íz nn, Egy pályázati ‘Irt***-  “Vili!# ’ dtlak klosztbátssa céljából kiiorsoltatni és mely pályázók r\ dU.UOU.------

dönteni, mely válaszok fognak a 25 000 koronát kitevő dijak .tesz ==========
napják meg a 28 nyereményt, melyek össz ge: 5000 K ... f (j np),v v-désro vonatkozó jó válaozt alanti cégnek legkésőbb 1911. évi november hó

. Ezen pályázaton mindazok részt vesznek, a . romátokról) azt igazolják hoov a mi Ceres ételzslrunkal fogyasztják ; minden további
'“-lg beküldik és legalább öt papír szalaggal kg « Ceres-kockaa vagy u. j íWo|ímí| ket168> i|)etve többazöröo esélye van
Ot szalagért a jó válaszok beküldője egy egy további 90r,zam0, | . aje<yzö Dr. Kopets H. K. úr jelenlétében a irodájában 1911. évi decsniber

A lidzás a jegyzői szabályzat 88 szakM»» . .. „pUfc minden levonás néll 01. Az összes nyertesek jegyzéke kinyomattatik és
tó 20.-án délelőtt 10 ór .kor fog megtartatni. A nyertesek a dijakat azonnal

k-an.tr. bárkinek beküidetik. SCHICT QYOBGY BT, ..Dij pályázat AUSSIG, BÖHMEN.

következő dijakat tíízzük ló.

M)'*díj  á K 100 - K 20U0 
1000 díj » £ 80 • K _ 29(U'n

I

K 22 000

Azon pályázók között, a kik a feleletek külalakja és tartama folytán különö
sen jó válaszokat küldenek be, a következő nyeremények kerülnek kiosztásra :

1 nyeremény á K 1000 — K 1000 ' « --------- •<— * "
2 nyeremény á K 510 — K 1000

K 2000
15 nyeremény á K 200 — K 1000

20 nyert inény á K 100 — K 2000

K 3000
. u x...a*iiltá«át  annak Ideien az újságokban közölni fogjuk el fogja 

melynek összeállít s cellából kiiorsoltatni és mely pályázók
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Kéziu unka!
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— vétel kötelezettség nélkül ii 
szívesen látom ás szűk szerű rszívesen

Nyomatott Nyitrai és Tana r. t. gyoresajtóján Léván.

Bachrich és 
motorgyári fióktelep

Budapest, V|9. Szabadságtér 17 sz.
(Tőzsde palota).

Telefonszáui: 71—01. Sürgönyeim: .CLIMAX-.

„CLIMAX" i Pénzt
nyersolajmotor.

Legolcsóbb, legbiitosabb Ozemerö. Versenyképes árak 
Elsőrangú minőség. Több ezer referencia.

1911. évi 92750 szám.

Tölgyfaeladás az erdőben tövön.
A zsarnócai m. kir. erdőbivatalhoz tartozó garamrévi, 

geletneki, Selmecbányái, jálnai és szélaknai erdőgondnok
ságok kerületében az 1911—1912 években való kihasz
nálásra kijelölt 10633 darab 158.920 korona becsértékű 
tölgyfa és cserfa 10 eladási csoportra megosztva zárt 
Írásbeli ajánlatok útján fog eladatni.

Ajáulatok, melyek 1911. évi november hó 22-én 
délután 5 óráig nyújtandók be Zsarnócán a m. kir. 
erdőhivatalnál, november hó 23-án délelőtt 10 
érakor fognak az erdőhival tanácstermében nyilváno
san felbontatni.

Árverési és szerződési feltételek a faanyagok és 
kikiáltási árak részletes kimutstása, ajánlati űrlapok és 
boríték a zsarnócai m. kir. erdőhivatalnál szerezhetők be.

Budapest, 1911. évi október hó 14-én.

M. kir. földmivelésügyi miniszter.

Knapp Dávid 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára LÉVÁN.
— Telefon szám: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás vau berendezve, 
melynek megtekintésére az érdeklődő közönségetii — mindenkor 

látom ée szakszerű magyarázatokkal 
készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u m. HOFHERR és SCHBANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-téle motorok nindtn 
nagyságban, valamint minden e szakba v^gó 

= gépek és géprészek.
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A Budapesti Asztalos
Ipartestüitt védnöksége alatt álló 

BUTORCSARNOKf
és hitelszövetkezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja. 12 évs finaáll 
felhívja a n. é. bútor vásárló közönség figyelmét, a 

VIII., Józtef körút 28. (Bérkocsls-u. sarok), valamint e 

IV. kér., Fererciektere 1. sz. (Királyi bérpalota) V- 
újonnan átalakított helyiségeiben rendezett

lakásberendezés! kiállítás ú'.: 
megtekintésére, raktárunk mely a legnagyobb az országban, a 
legegyszerűbbtől, a legegyszerűbb kivitelű, művészek által tér- ' 
vezett és szakbizottság által felülvizsgált butorckból

Teljes lakásberendezéseket művészi 
tervek szerint készítünk, -------

minden darab jótállás mellett adatik el.

agaaSOKKOD

Társa I
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legszebb kivitelű művirág 
és diszkoszoruk. Birlámpák, 
mécsesek, valamint, gyertyák 
minden n&gyságban ------
- — legjutányosabb árban 

kaphatók:

w►Z< Elönyomda !

Ni egérkeztek már az

őszi újdonságok
Angol coötümkelmélr, blousezövetek, gyapju- 

flatellek, szövött és flauellbarchetek.
Legújabb női íuhndiezek, úri nyakkendők 
eapkak, keztyük, baiisnyak ttb legolcsóbb 

beszerzési forrása.

Poiiliis kiszolgálás! Jmams arak!
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