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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

Egy évre . . 10 K. — f.
Hat hóra . . ő K. — f.
Három hóra . 2 K. 50 f.

Egyes számok ára 20 fillér

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.

FŐMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket i a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP kiadója ; NYITRAI és TÁRSA r. t.

Felvidéki Írók és újságírók 
szövetsége.

Léván pattant ki ennek a terv
nek az eszméje a F. M. K. E. köz
gyűlése alkalmából. Magyarország kul
turális térképén jelentékeny helyet 
foglalnak el a felvidéki vármegyék, 
a melyeknek kulturmissiója sokkal 
nagyobb jelentőségű, mint az alföldé. 
Azok a különböző nemzetiségek, me
lyek közé a felvidéki magyarság a 
gócpontokon itt ott beékelődött, szinte 
született ellenségei a magyar kultú
rának, ép ezért a felvidéki Írónak s 
különösen a magyar újságírónak hely
zete sokkal nehezebb. A felsőmagyar
országi Írók sokkal jobban rá vaunak 
egymás támogatására utalva, mint 
akár Budapesten. Nagy és nemes mun
kát végeznek a mi íróink, tollal har
colnak az ellenséges hadállások ellen, 
munkájukhoz nemcsak a nagy kö
zönség, de különösen a kollegák támo
gatását igénylik.

Magyarország több vidékén már 
erős szakszervezetben csoportosítva 
látjuk az Írókat és újságírókat. A F. 
M. K. E. területén még testületi együtt
működésről szó sem lehetett, mivel 
az erők annyira szét voltak forgá
csolva, hogy egymás létezéséről is 
alig tudtunk valamit. És igy valósá
gos meglepetés számba ment, mikor 
Léva városában a F. M, K. E. köz
gyűlése alkalmából oly sok iró és 
újságíró összeverődött. Nálunk a me
legebb testületi és kartársi szellem még 
nem fejlődött ki, noha ennek — ké
retlenül is — hasznát láthatják a sajtó 
munkásai, ba hivatásuk becsületes 
betöltése és munkájuk lelkiismeretes 
teljesítése közben erkölcsi bántalom 
éri őket. Erősen hangsúlyozzuk, ha 
méltatlanul éri támadás. Vagyis, ha 
becsületes, tisztességes és lelkiismeretes 
munkát végeznek, nem pedig hazugot 
vagy ros8zbiszemüt. Az ilyentől jogos 
undorral fordul el még a legkollegiá- 
lisabb érzésű munkása is a sajtónak. 
Hiszen mi újságírók tudjuk és érezzük 
legjobban, hogy becsületünkre van 
bizva a gondolat és nyomtatott betű 
szabadsága. Sokat árthatunk, ha — 
ártani akarunk, nem csak országos 
érdekeknek és közintézményeknek, ha
nem különösen a közerkölcsnek és 
legkivált a családi és egyéni becsület
nek, ha * lelkünk meg tudna alkudni 
az ilyen gonosz iudulatu elvetemült 
Béggel.

És mégis mit tapasztalunk ? Bi
zony elég sokszor mélységes elkesere
déssel, magunkba fojtott megbotrán
kozással és jogos felháborodással kell 

látnunk, hogy az utolsó évtized folya
mán sok vakmerő martalóc és gyáva 
becsületrabló özönlötte el pályánkat, 
akik a sajtószabadság örve alatt ha
talmuknak illetéktelenül és hívatlanul 
bitorolt erejét a jóérzésü közvélemény 
megbotránkoztatására használják fel. 
Sőt inába marnak a jóérzésü közvé
lemény tolmácsának ób szószólójának ; 
a becsületes és tiszta múltú újság
írónak is.

E tekintetben a Felvidék több 
helyén sziutén történtek botrányos 
dolgok Ne engedjük azokat megis
métlődni. A becstelen és a közénk 
nem való elemekből eredő támadá
sokkal szemben a testületi erő nagy 
hatalmával védekeznünk kell.

Ezért határozták el Léván, hogy 
megalakítják a felvidéki írók és újság
írók szövetségét közös bajaink orvos
lására, a netán bennünket bármely 
oldalról érő méltatlan bántalom és 
jogtalan sérelem megtorlására, a köl
csönös kartársi érdekek megbeszélésére.

A szövetség elsőrendű célja az 
Írók és újságírók tömörítése, a másik 
célja a testületi szellemnek nemcsak 
erkölcsi, de kartársi, sőt lehetőleg jó
baráti értelemben vett ápolása, har
madik célja pedig az, hogy a szer- 
zendő szövetségi vagyon kamataiból 
egy-egy értékesebb újságíró munkát 
jelentősebb összeggel jutalmazzunk. Ez
zel módot lehet nyújtani a jutalma- 
zottnak arra, bogy az összeget sze lenti 
kamatoztatással hasznosítsa a saj'ó lel
kes támogatására,

Ide s tova majdnem két hónapja, 
hogy ez az eszme megpeudittetett. Akko
riban osztatlan lelkesedéssel találkozott, 
mert valamennyien erős és hatalmas 
bástyáját láttuk érdekeinknek az ala
kuló szövetségben. Epén ezért nem 
szabad ezt a tervet elaludni engednünk, 
nem szabad a tervezés stádiumánál 
megállanunk, Célszerűnek látnók, ba 
e tárgyban a felsömagyarországi irók 
és hirlspirók lapjaink utján egy közös 
értekezletre hivatnának egybe, a me
lyen megalkotnák az alapszabályok 
tervezetét s az alakulás módozatait s 
az anyagi hozzájárulás feltételeit.

A F. M. K. E. elnöksége nem 
végezne hálátlan feladatot, ha magára 
vállalná a kezdeményezést, mert hiszen 
nincs kulturegyesületünknek lelkesebb 
buzgóbb, odaadóbb szolgája, mint a 
sajtó munkássiuak tábora. S hiszem, 
hogy az alakítandó szövetség is újabb 
hatalmas falanksz volna a F. M. K. 
E.-nek a magyarság érdekei mellett 
folytatott küzdelmében.

Magyarság és a külföld.
Irta.- Rózsa Sándor.

Azt hiszem, egy müveit embernek sem 
keiül ék ki a figyelmét a távíróknak ama 
szűkszavú jelentései, melyek Apponyi Al
bertét Amerikában ért ritka kitüntetéséről 
számoltak be. Egész Amerika sajtója úgy 
foglalkozott a dologgal, mint valami rend
kívül eseménnyel. Maga a száraz tény ed
dig csak annyi : Apponyi mint az interpar
lamentáris békeazervezet magyar csoport
jának elnöke, magasztos missziójának tuda
tétól áthatva, meglátogatta Amerikában élő 
a nyomorgó testvéreinket, hogy mint a 
világbéke egyik apcstola érdekükben az 
i.leiékes tényezőknél szót emeljen. S ime !

Washingtonban az Egyesük-Államok 
szenátusa felfüggeszti az ülést, hogy Kos
suth Lajos után egy félszázad elmúltával 
i.-mít magyar embert hallhasson az elnöki 
emelvényről szólani.

Vájjon, nem dobban-e fel minden ma
gyar ember szive ? Nem hozza-e helyre azt 
az elferdített látószöget, mellyel nyugati 
elleneink hazánkat szemlélik ? Megmarad-e 
az osztrák Spiess-ek „wildes Volk“ epite- 
Ihonja vagy a büszke aDglius keleti glóbusa ? 
Porszem less e sokáig Magyarország a vi
lág látcsövén, amikor az Unió Capitoliumá- 
ban eddig csak magyar ember szólhatott ? 
Erős hiten alapuló meggyőződésem : hogy 
nem.

Magyarország, mint a hatalmi tényezők 
egyensúlyának egyik alkotó eleme szerepel 
az európai politikában. A .magyar ék“ 
beletartozik a világ hatalmi rendszerébe. 
És aajuos, bogy ezt először a messze új
világ méltányolja.

Meg kell tehát mutatnunk, hogy nem
csak mint faj létezünk a germánság határán 
a szlávság közé ékelve, hanem egyszersmind 
hatalmas nemzet és állam, mely tisztán 
nemzeti alapon kívánja teljesíteni európai 
hivatását. Az erős Magyarország nem poli
tikai rapszódia, nem ábrándos jövő zenéje, 
hanem világpo'itikai szükségessség, mely 
szilárd hátvédje volt évszázadokon át a 
nyugoti hatalmaknak.

Hisz a világ valamely rejtett zugában 
élve, a magyar nemzet lehetne kicsiny, de 
bo dog nemzet, mert nem kellene erőit túl
feszítenie. Addig azonban nem számíthatunk 
az Amerikában ért kitüntetéa folytatására, 
amig Msgyzrország saját nagy kérdését 
meg nem oldja. Amig nemzeti alapon kifej
lődve végleg és örökre nem biztosítja ál
lami létét. Amig belső ellentéteit a a faji 
antagonizmust, nemzeti egységének hatal
mas kibontása által végleg meg nem szün
teti. Add g a vilagerók faji küidelme nem 
áll meg a magyar határnál. Addig a germán- 

' éa sziávtörekvések, egyelőre még akademi-



1911. november 12.a

kus, de mindinkább a realitásra törekvő 
kirándulásokat fognak tenni basánk terü
letére.

Tudjuk, Róma világuralma tetőpontján 
akkor állott, mikor minden műveltség hor
dozójának és tér jesstöj ének magamagát 
vallotta. Pedig Róma is hemzsegett as ide
genektől : a palatium mellett egy szellőz 
osarnokban görög rhetor oktatott szónoklás 
mesterségére, a sopbistika törvényeire; 
ssomsiédságában valami kisázsiai szárma
zású tanította as adeptusokat Babylon és 
a mágusok bölcseletére. Szóval Róma mind- 
esek daoára asszimilálta « világ minden 
kultúráját saját erőinek gysrapitására, nem 
törődve ássál, bogy honnan került egy-egy 
eleme.

Es a kis nemseti autosuggestio nekünk 
sem ártana. Mert hiss as s bajunk, bogy 
a germanoid elmélet nyíltan hirdeti, hogy 
as emberiség összes kulturmunkája germán 
fajok működésének eredménye, tehát a 
négyezer éves egy.ptomi művelődés, ger
mánok gyújtották meg a művelődés tűsét 
ötezer év előtt as Eufrát partjain és amit 
Babylon öteser év előtt tudott, őrzött, ta
nított, azt egy kihalt germanoid fajtának, 
a azumir népnek köszönheti. Sok része es 
elméleteknek délibábos tudomány, de le- 
fosslik róla a délibáb káprázata, mert a 
németség pretensiói öntudatos nemzeti ér
zésből táplálkoznak, s aa ő erősségük a 
sajátos nemseti önérset, nemseti autosug
gestio.

A Caesarok Romájában, Vilhelmus rex 
imperator Germániájában ez a nagy nem
seti autosuggestio nyilatkozik meg. De élet
törvénye es egyaránt nagy és kicsiny nem
zeteknek. Mert valószínű, hogy a világtör
ténelmi folyamat minket magyarokat is 
harcba sodor és az itt emlitett tények filo
zófiája taníthat meg bennünket a nemzeti 
művelődés óriási je entőségeire. Más szóval, 
a nemzeti életerő törvényét aa formuláasa, 
ki as egészséges bölcs sovinizmus törvényét 
formuláasa.

Szána más állapot asonban nálunk, 
hogy nagyjaink csak közjogi csatákra s

TÁRCA.

Kuruczok búcsúja-
Zenéjét, szövegét szerző: Végh litván.

Léva felől, Siklós hegytől,
Hidegen fuj a szél, 
Bákóczy a fejedelem, 
Oraódyval beszél. 
Búcsút rebeg: 
Isten veled, 
Edes Lazám én messze elmegyek I 

Jó Ordódy bü vitézem, 
Labanozverő hadam.
Tárogató bús hangjain 
Hazám hadd sirassam. 
Búcsút rebeg : 
Isten veled, 
Édes hazám én messze elmegyek.

Fegyvernektől, Basa-réttől
Indul a kuruczhad.
Bir a fűszál, sir a virág,
A merre áthalad.
Búcsút rebeg: 
Isten veled, 
Édes hazám én messze elmegyek.

A sárói nagy Bercsényi 
Várkastély ad varán 
Lóra pattan a vezér is, 
Szél se jár a nyomán. 
Búcsút rebeg.*  
Isten veled,

basám én UUH elm.gyek.
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nem belső nagy munkára voltak és vannak 
fölfogyvorkesve. Aa elmék politikai szőr- 
szálhasogatásokra vannak berendezve. A 
közjogi védelemre berendezett nemzeti gon
dolkozás a közjogi politikára, nem a belső 
reorganizációra veti magát. A kettő pedig 
nagyon megfér egymással: a közjogi örállás 
a a nemzetfejlesstő munka s a meddő har
cok sikertelenségei gyászos motívumokat 
vegyítettek a magyar nép lelki világába. 
A sírva-vigadás benne van zenénkben, köl
tészetünkben s társadalmi életünk szinte 
minden megnyilatkozásában. Az erős népek 
pedig nem búsulnak, hanem cselekesznek. 
As erőnek kü'sö jelensége a derű és as 
önbizalom.

Nemzetünkre nagyobb jövő vár, mint 
minő volt múltja. De csak úgy, ha érzi 
hivatását s hivatásának szellemében cse
lekszik. Nem elég elvont dogmákat, a pri
ori kép'eteket állítani fel; nem elég kinyi
latkoztatások, általános gyógyszerek, min
denható absolut Bzabályelvek és szólamok 
iránt kelteni hitet, hanem tenni is kell va
lamit, mig csak a gyöngék félthetök a kór
tünete ; megismerésétől. As erős lények, 
a midőn felismerik, egyszersmind meggyó
gyítják bajaikat. Vannak ugyan betegsé
geink, de ast hiszem, azt aa idő gyógyítja 
majd meg. P>. E y a sok közül. Pár évvel 
ezelőtt egy előkelő angol társaságot ven
dégelt meg Pest városa, majd ugyanazt a 
társaságot néhány előkelőségünk. Elutazásuk 
előtt egy indiszkrét ujságiró megkérdezi 
az egyik lordot, hogy ezek után hogy vé
lekedik a magyarokról. Az angol röviden 
válaszok. Ast latom, bog; vendégszerető 
s lovagias nép, de — azt huzem — min
denki tülkölt a jövedelmén.

íme egy betegség. T.hát necsak ilyen 
olda<ról mutassuk be magunkat a kü főid 
előtt, hanem tárjuk fel történelmünket, 
hatalmi létjogosultságunkat, sőt rohamo-an 
fejlődő kuiturank.t s akkor a kü főid ré
széről ért kitüntetések nem mennek fehér
holló számban. A m-gyzr nemzetnek pedig 
minden fia és ezek vezeret igyekezzenek 
Apponyihoz hasonlóan a nem-éti na. yság

Kurucz ajkon tárogató, 
Jaj de bús hangot ad. 
Dicső kurucs Léva alatt 
Szomorún áthalad.
Bocs út rebeg .*
Isten veled,
Édes hazám én messze elmegyek.

Messze-inesaze idegenbe, 
Rákóczy kesereg ;
A dicsőség hulló csillag,
Már régen elveszett.
Búcsút rebeg:
Isteu veled.
Édes hazám én messze elmegyek.

Pál bátya.
Egy kellemes őszi délután villája előtt 

járt fel alá Sárossy László a azon töpren
gett, honnan szerezzen másik négy bárányt 
a holnapi szüretre. Más birtoka nem volt, 
mint a villa körül elterülő száz egynéhány 
hold szőlő, igy jószágot nem tartott. Pedig 
most ugyancsak kellene aa a négy bárány, 
melyektől valamelyik pusztai juhász a múlt 
éjjel megmentette.

Keresték volna, de hol ? Nagy a puszta, 
sok nyáj legel rajta s ha mindenütt meg- 
né n'k, bárom nap se lőr e ehgeidö. Msg 
ha bejárnás is, akkor is hiába, a juhá-zf-le 
egyetért éa szépen odzh.jtaná a „szerzett® 
jószágot, hol már egyezer keresték.

fényesen kialaku'ó képe fe'é irányítani a 
külföld figyelmét, mert ez is egy kő annak 
felépítésében.

Miért nem vagyunk szabadok?
A külföldi tőkepénzesek kebelében levő 

magyar árampapírok, záloglevelek és egyéb 
értékpapírok kamatai fejeben évente mint
egy háromszázötven millió korona vándorol 
ki hazánkból s hogy es óriási összeget 
előteremthessük, éven'e sok száz millió ko
rona értékű mezőgazdasági termelvényt; 
gabonát, állatot, lisztet, stb. kell külföldre 
eladnunk, vagyis jóval többet, mint ameny- 
nyi értékű iparcikket onnan behotunk.

Hosszú évek során igy is volt ez a 
pár száz mil ió koronával több árut adtunk 
el a külföldnek, mint amennyit, főként 
gyártmányok alakjában onnan behoztunk s 
igy e külömbözetböi legalább részben fe
dezni tudtuk külföldön levő s akkor még 
kisebb összegű adósságaink kamatait.

Ea az állapot azonban az utóobi évek
ben megváltozott, rosssabra fordult, mert 
bár kü fö di kim»tterhein< az ujsbb állam 
papír és záloglevéleladásokkal tetemeen 
növekedtek s a külföldi fürdők egyre töme
gesebb látogatása és számos latifundium 
tulajdonosának állandó külföldön tartózko
dása folytán évente négyszáz millió koro
nánál is több vándorol ki hazánkból, mégis 
egyre kevesebb árut szállítunk külföldre s 
egyre több iparcikket hozunk be onnan. 
Állításunkat as alábbi hivatalos számadások 
igasojak. — Míg tíz év előtt évente ezer
száz millió korona értékű volt a behozatal, 
addig az elmu.t évben 1852 millió koronára 
rúgott, az emelkedés, lehat csaknem 70 
százalék, viszont a kivitt áruk értéke tíz 
év alat ezerháromszáz millió koronáról caak 
1717 mi lió koronára eme kedett, a növek
vés lehat alig több 30 százalékok'. Mint
hogy pedig a műit evben már 135 millió 
koronával többet tize.tünk áruarn a kül
földnek, mint amennyit onnan bevettünk, 
így a kü földre folyó kamatos hozzaszami- 
.ágával egyetlen évben töub, mint ötszáz 
millió koionávai szegényedüna. E nagy 
deficitet csak úgy tudjuk fedezni, hogy 
evröl-evre ennyivel nagyobb kö csont ve
szünk fel a külföldről. Minden ssamitani- 
tudó ember belátja, hogy ba valamely 
poniikei vagy pénzügyi okból megszűnik ez 
a küllőiül pensbeözönles, úgy az ország 
csőd elé áerfl.het, az utóbbi években 
tapasztalt hihetetlen mérvű föld- és hazer-

E<t tudta jól S..rosay is és azért neiu 
is kerestette, hanem reggel óta azon gon
dolkozott, hogy mikép is legyen hát a do
log. Már majdnem úgy volt, hogy elhagy ja 
a régi szokást s hús helyett tarhonyát főzet 
a szüretelöknek. De hirtelen eszébe jutott 
valami. Megfordult, elehivta as egyik szö-o- 
kerü öt s elküldte aa öreg Pálért, azuian 
nyugodtan járkált tovább.

Pál bácsi n<m volt éppen öreg; n m 
látszott meg rajta a hatvan esztendő, de 
olyan mindentudó ember volt s azért hívi k 
öregnek. Tudott ö minden nyavalyára or
vosságot, értett a beteg jószághoz s vt 
m g egy tudománya, elé tudta keríteni • 
elveszett jószágot is. É. most est sz em
bert várta Sárossy. Mar nyugtalankor i 
kezdett, mert irnez-onnan lemegy a na s 
ba lement, akkor nem less meg holnapi., a 
bográcsba való. Szivarra gyújtott, h y 
jobban teljék as idő, de alig fújt egy-'ét 
karikát, már is előtte as öreg s alázatos 
kössöntés után letelepedett a földre. Va 
hogy kérdezzék. Sárossy egyet ssivott -’.i- 
varján s éppen szóin' akart, de Pál b^csi 
megelőste;

— Né teseik mán edobni ast a kis 
bagót.

Pedig amannak eszél en sem volt el
dobni. Mosolygott a paraszt furfangj‘'t> •
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tök emelkedést pedig, mely részben a bőven 
beözön'fi pénznek tulajdonítható _  követ
kezményeiben végzetessé váló, nsgyarányu 
értékcsökkenés válthatja fel. Az egészség
telen állapotnak főoka a fényűzésében s az 
életigények nagyarányú növekedésben kere
sendő. Külföldi behozatal túlnyomó része 
ugyanis ruházati és fényüzési cikkesre esik. 
És örök szegyen, hogy egyre több millióvai 
adósunk a külföldnek oly mezőgazdasági 
termelvényekért, gyümölcsért és élelmic ke
kekért is, melyekkel még a külföldet is 
nekünk lehetne és kellene ellátnunk. A 
müveit nyugati államokban indokolt a 
felsőbb osztályok fényűzése, mert elősegíti 
a vagyonmegoszlást s keresethez juttatja az 
iparos osztá yt, de ná'unk a társadalom 
mindent megmételyező fényűzés, csak a 
külföldet gazdagítja.

Valamennyire menthető volna ezen 
fényűzés, ha ezzel arányban többet termel
nénk s adnánk el a külföldre, de ez sajnos 
másként var, mert a fokozott életigények 
következtében, kivált mióta a muokásosztály 
jelentékeny béremelése által több kereset
hez jutott és jobb táplálékhoz szokott, a 
belföldi fogyasztás is annyira emelkedett, 
bogy mezőgazdasági termelvényeink nagy 
részét magunk fogyasztjuk el s azokból igy 
egyre kevesebbet adunk el külföldre.

E szomorú á'iapotok s főként a fény
űzés igy tesz minket egyre nagyobb mér
tékben a kü fö d adósaivá és szolgáivá s 
egyre jobban tépdesi szárnyait ama remé
nyünknek, hogy valaha gazdaságilag és 
politikailag független szabad uemzetté le
hessünk.

Különfélék.
— Városi közgyűlés Léva város 

képviselőtestülete november 9-én rendkívüli 
közgyűlést tartott uagy érdeklődés mellett, 
mivel az elöljáróságnak azon mulasztása 
képezte a tárgvat, hogy Láng Berná'.nak a 
a központi kávéházi bérletet november 1-ig 
fel nem mondotta. A polgármester bejelen
tette, hogy Baker Árpád számvevőt terheli 
a mulasztás, mert ö szeptember 15 én nyil
vántartásba vette, a mi naplójábó1 is kiiü- 
nik, azonban feiedék nységből a felmondás 
iránt előterjesztést nem tett. November bó 
2-án mondottak fel Láng Bernátnak, azon
ban ez a felmondást, mint elkésettet, el nem 
fogadta s igy a szerződést egy évre meg- 
hosszaöbitottnak tekinti. Ennélfogva a város 
Láng ellen a per megindítását határozta el; 

egyúttal tudomásul vette, hogy a polgár
mester Baker Árpád ellen a fegyelmi eljá
rást megelőző vizsgálatot elrendelte. Beje
lentette a po'gármester, hogy úgy ő, mint 
dr. Mooey Aba tanácsnok önmaguk ellen is 
ez ügyből kifolyólag szintén fegye'mit kér
nek, ezt a Klain Ödön főjegyző elnöklete 
a.att megtartott folytatólagos közgyűlés 
Bódogh Lijos polgármester ellen 36 szóvai 
4 ellen elrendelte, dr. Moesy Aba ellen 
azonban 20 szóval 17 ellen a vizsgálat el
rendelését mellőzte. — Ez az ügy azonban 
ma már mego'dást nyert; amennyiben Láng 
Bernét és neje a felmondást e fogadták és 
a szerződés értelmében 1912. év október hó 
31-én a helyiségeket átadja. Bizonyára köz 
megnyugvást fog kelteni ezen kényes 
kérdésnek béxés megoldása 1 — A fegyel
mi ügy elintézése után Bódogh Lajos 
elfoglalván az elnöki széke’, bejelen
tette, hogy Amstetier Imrének a városházán 
bírt lakását, mely a rendőrkapitány helyi
segeinek kibővítésére szükséges, lemondotta 
9 egyúttal intézkedett, az üzleteknek a mos
tani bérletek lejárása után újabb bérbe
adása iránt, a mit a közgyűlés tudomásul 
vett. Bejelentette a polgármester, hogy a 
szálló bérlőjével Fertikóval még nem kö
tötte meg a szerződést, mert egy újabb 
követelés merült fe', ha ez tisztázva lesz, 
akkor tesz ez ügyben legközelebb tartandó 
közgyűlésen előterjesztést, addig ezen ügy 
tehát levé'etett a napirendről. Vsgül Szauer 
Izidor és Mór céggel, a szálloda épittetöjé- 
vel való leszámolást mutatta be a polgár- 
mester s a közgyűlés elrendelte, hogy 
66274 K. 40 f. a nevezett vállalkozónak ki
fizettessék ; egyes hiányok pótlására azonban 
2163 K. visszatartassék. — A tárgysorozat 
után Bathy László bizottsági tag szólalt fel, 
rámutatván aira, bogy » városnak a szá'loda 
579166 K. 83 nliérbe került, mely a város
nak jelenleg évi 26250 K. hasznot hajt a 
igy csak 3 — 4000 koronát kell ráfizetni, ami 
azonban figyelembe sem jöhet, mert a vá
rosnak megielelö helyiségekről gondoskodni 
kellett ; egy modern szailoda, nagyterem, 
szinbáz már elengedhetetlen ^követe meny 
volt városunk jövendő fejlődése érdekében ; 
idővel a bérösszegek emelkedui fognak és a 
deficit eltüuix ; de ha számításba vesszük, 
hogy az évi ráfizetés mellett egy 600,000 
korona értékű s ennex megfelelő jövedelem
mel bíró ingatlan vagyont szereztünk, teljes 
megnyugvással mondhatjuk, hogy az építési 
vállalat szerencsésen oldatott meg.

— Kuhaaegé'y szegény tanulók 
nak. Főgimnáziumunk tieyelyzö-Lyyeeülete 

évenkint több szegény, jó magaviseletü és 
szorga'mas fögimn. tanulót téli ruhával 
szokott megajándékozni. Az egyesület ezt 
a szép és humánus szokását az idén is 
gyakorolni fogja, amennyiben az egyesület 
választmánya e hó 5.-én Üinkovics Ferenc 
fögimn. tanár elnöklete alatt tartott gyűlé
sében tárgyalván a ruhasegélyezés iránt 
beérkezett 24 kérvényt, — elhatározta, 
hogy a kérvényezők közül tizenöt tanuló
nak, akik a tanári konferencia alkalmával 
sem megintve, sem megróva nem voltak 
és — mint szegény szülök gyermekei — 
úgy kifogástalan vise'etük, mint kiváló 
szorgalmuk által kiérdemelték a segélyt, — 
uj téli ruhát készíttet s ezen célra az 
egyesület pénztárából 480 koronát szava 
zott meg.

— Hangverseny. A barsmegyei 
cssinó Aranyosmaróion, saját helyisegeiben 
1911. november hó 18.-án este */,9  órakor 
táuccal egybekötött hangversenyt rendez. 
Belépődíj : ezemélyenkint 3 korona. — A 
hangverseny műsora : 1. Magánjelenet. Elő
adja Hazay Lórika. 2. v) Grieg .- Ase halála, 
b) Linek : Chant d’amour. E öadják : Belicza 
litván, Náday Dénes, Pető Sándor, Tere- 
tessy János, lőhy József, Dr. Znamenák 
István. 3. a) Beillői : Somnambula ária, b) 
Dal Aqua : Villanelle. Énekli Rostby Annié 
művésznő: zongorán kiséri Pető Sándor. 
4. s) Matcaeni : Siciliana vonós ötös, b) 
Czibulka : Val se Serenade vonós ötös zon
gorák iséret tel. 5. a) Tarnay : Mayde dal, 
b) Stxlehner; Forrón ölelve, c) Ká'dy : 
Csalogánydal. Énekli Rosthy Anie művésznő : 
zougorán kiséri Pető Sándor.

— Közgyűlés. F. hó 5.-én tartotta 
meg Kö-möcbányan a siketnémákat gyá- 
molitó Egyesület Vizy Ferenc, elnöklésével 
évi rendes közgyűlését, amelyben a választ
mány jelentését Váradi Zs-gmond, siket
néma int. igazgató, egyes, titkár terjesztette 
elő. Jelentésében reámutatott azon nehéz
ségekre, melyekkel az egyesületnek a'ig 
3 éves fennállása óta meg kellett küzdenie. 
Ezek szerencsés legyőzésével az egyesület 
ma már ott tart, hogy anyagilag megerő
södve, á dásthozó működését a f. tanév 
elejével meg is kezdhette. A siketnéma- 
intézet ugyanis ezidén töltvén be fennállása 
8. évét, szükségessé vált a VIII. osztályt 
elvégzett növendékek további sorsáról 
kellőleg gondoskodni. Evégböl az említett 
növendékek különböző iparosoknál már el 
is helyeztettek, hogy megfelelő iparágak 
elsajátításával majdan önná ló megélhetésre 
képesittessenek. — Gondoskodás történt

odaadta neki a szivart. Mikor már az öreg 
szájában füstölgött, ismét megszólalt ;

— Hallgatom tekintetes uram, hall
gatom.

— Hát Pál bácsi hiba van; az éjjel 
ellopta valaki a szüretre való bárányokat.

— Hm, hm. Hát oszt csakugyan elvitte 
az akasztófavirág ?

— El ám öreg, el ám.
— Ezén mán csak gondukozni kö, 

hogy ki vót az a címeréé gazembér, aki 
még a tekintetés úrtú is emerte lopni.

— Hát csak gyorsan Pál bácsi, 
gyorsan.

— Mingyán kérém ássan, ming/áu, 
csak bénézék a konyhába égy kis viz mián, 
mer ugyancsak száraz a torkom.

Sárossy gondolta, hogy az öreg torka 
nem éppen a vízért száraz, hát visszahívta:

— Ne menjen sehová, jöjjön, majd 
adok egy pohár bort.

— A még jobb lész tekintetés uram. 
Mikor Pál bácsi már jól megöblögette 

a torkát, újra biztatta Sárossy :
— Hát most már lássuk öregem, hol 

vannak a bárányok? Mindegyikért egy egy 
pengő forintost adok, ha előkerülnek.

— Biz a jó lész tekintetés urrm, de 
elébb ast szeretném látni, ho>y bunnan is 
vitték e,

Sárossy hátra vezette Pál bácsit, s 
megmutatta, hogy hol voltak a bárányok. 
As öreg mindjárt meglátta a tolvaj nyo
mát s követte egy darabon. Végre megállt 
egy széles, mely nyom mellett s lassan, 
gondolkozva bökdöste egymásután ujjait a 
nyolcadikig s ennél megállt.

— Miért számlált az ujjam nyolcig 
Pál bácsi ? — Kérdezte kíváncsian Sárossy.

— Hát kérém ássán ijjen jó madarak 
nyócan vannak itt a pusztán. De mán tu
dom ám, meík vót.

— Tudja ? Hát melyik ?
— Pista vót ez uram, a hégyés Dóba 

Pista.
— Honnan tudja olyan bizonyosan ?
__ Hát csak a nyomál ú, nem vóna 

bzémem, ba még nem látnám, — mondta 
büszkén Pál.

__ Jól van, jól, de most már hogy’ 
kellene visszaszerezni a bárányokat ?

__ Avvá mán né törögyön a tekin
tetés úr, ha belefogtam, még is csinálom.

Ezzel Pál bácsi megindult, Sárossy 
utána, kiballagott a bzöIő ear’iára s nagy 
üggyel-bajjal felkapaszkodott a kerítés te
tejére. Innen a-után bekiabált a pusztába 
úgy, ahogy csak a torkán kifért;

— Dobi l Dóba I Hallod-é ? Dóba— 
ba—ba—ba ba—ba—ba 1

Várt, de nem jött rá felelet, azért újra 
kezdte:

— Dóba—ba—ba—ba—ba—ba—ba I
Dobi—ba—ba—ba—ba—b.—ba I

Erre már messziről hallatszott egy mély, 
tompa hang :

— No mija?
Pál bácsi felelt rá, jói megnyomva 

a szót :
— Hát Dóba, ászt üzeni a Sárossy 

tekintetés úr, bogy hónapig ott lőhetnek, 
de hónap réggé itt légyenek I

— Mit üzen ? Hangosabban mongya ke
— Azt üzeni, — kiabálja az öreg — 

hogy hónapig ott lőhetnek, de hónap réggé 
itt légyének, mert költenek szüretre I

— Hát oszt mik légyének ott ?
— Azt nem monta a tekintetés ur, 

hogy mik, csakhogy itt légyének. Érted-é ?
— Értem.
— Hát most mán tekintetés uram — 

mondja Pál bácsi lemászva a kerítésről — 
akár ide is adhattya azt a négy forintot, 
mer bizonyosan itt lösznek még az éccaka.

És a bárányok csakugyan előkerültek,

+“+■ 
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továbbképzésüket illetőleg ia: iparos-iskola 
szervezése határoztatott el, melynek — 
elegendő költség hiányában, egyelőre díjta
lan vezetését a siketnéma-intéset lelkes 
tanári testületé vállalta el. Az iparos leá
nyok erkölcsi megóvása céljából • közgyű
lés olyképen határozott, hogy ezt patronagn- 
szerüen oldja meg, a város előkelő hö'gy- 
közönségének beievonásával. Az esrme 
gyakorlati keresztülvitelével a választmány 
biztatott meg. Az egyesültnek működése 
megkezdhetését főleg ama 15000 K-ás ado
mány tette lehetővé, amit Ö Felsége ado
mányozása folytán a jótékony oélu állam
sorsjáték jövedelméből kapott. Ez összegbő' 
ö Felsége, Lukács László p. ü. miniszter, 
Reitzner Miksa, pénzverdéi igazgató, min. 
tanácsos, egyesületi elnök nevére 3 alapít
vány léteeittetett, egyben pedig az alelnök 
indítványára egybargu lelkesedéssel kimon
datott, hogy az egyesület alapítása, valamint 
felvirágoztatása körül kifejteit fáradhatatlan 
tevékenysége elismeréséül a legközelebbi 
alapitvány Váradi Zsigmond igazgató nevére 
létesítendő. Ezek után a számvizsgáló 
bizottság terjesztette elő jelentésé', mely 
szerint a zárszámadások rendben találtattak. 
Majd a pénztáros tette meg jelentését sz 
egyesület vagyoni állapotáról. E vagyon 
közel 20,000 K-t. tett ki. Az egy sü et 
tagjainak szama 400, kik közül 32 alapító 
(egysaersmindenkorra 50 kor,) 21 pártoló 
(Ovi 5 koronával,) a többi pedig rendes tag 
(évi 1 kor. tagdíjjá1.) Igen óhajtandó, hogy 
a valóban nemes missiót teljesítő egyesület
nek minél rzámosabb tagja legyen, bogy 
emberszeretö felaaatát anntl eredményeseb
ben belölhesse!

— Halálozás. Őisin'e részvéttel kö
zöljük a szomorú hir<, hogy Kaszanictky 
Ottóné, Paksy Emília, ar. Kastaniczky Kai
mén ügyved sógornejz, — foiyó hó 5.-én 
életének 52 ik es boldog házasságénak 2*-ik  
évében hosszaB szenvedés után övéinek 
legmelyebb fájdalmára elhuny'. A megbol
dogult jólelkü úrasszonynak bűit tetemeit 
e bó 7.-eu, délután 3 órakor nagy részvét 
mellett a helybeli ág. hrv. evang. temető
ben helyezteti öröx nyuga ősin.

— Megmaradnak az Onnepek. 
Vatzary Kolos hercegprímás legközelebb ki

adott körlevelében közli a pápa azon jóvá
hagyását, hogy a jövő évben az ünnepek 
renője basánkban változatlanul megmarad.

— Kinevesés. A kogyeetaoiiórend 
kormánya Poyány Pa t, Pogány Virgil kir. 
járásoiro hat, a aisszebeui kegyesrendi fő
gimnáziumhoz helyettes tanárnak nevezte ki.

— A felekezeti kántorok nyugdíj
ügy®- A vallás- es közoktatásügyi mmisz- 
ler leiratot intézett az egyházi főh.tósagok- 
hoz, amelyben kijelent’, bogy a felekezeti 
tanítók kantori jövedelmének a nyugdíjba 
való beszámításáról a törvényhozás utján 
óhajt gondoskodni. E célból kimutatást aer 
az egybáai főhatóságoktól a tisztán kántori 
állásokról azok javadalmának feltüntetésével, 
vájjon aa állas betöltője milyen képesítéssel 
bír és valamely módon van-e gondoskodva 
nyugdíjigényétől. A miniszter ezen törek
vésével a felekezeti tanítók rég óhaj o.t 
kívánságának as útját egyengeti.

— Eladó Szőlő vesszők. Az állatni ■ao.öveaszil 
ssaporito eu oilvauyieJtiptkttu termett bkö övtbtuÖK cb 
BXŐióoltv*uy>k  ar-és beNierzéni jegyieket muot küldte 
meg a vármegyei gazdasági egyesületnek a fulduuve- 
léaügyi miuíBater. Aki az állami szőlő telepi öl uhajt 
vétó löt vásárolni, aa aa eladaai leheleteket lartaimaaó 
füléiért 1U iuiertB poBtabeiytg uielleKlesevei 1 induljon 
az egyesület titkári mvaialaiiuz. Az ismerte ö fütvibeu 
ie! vaunak sorolva aa amerikai es európai asolövesazök 
fájták szerint és meg vau jelölve aaoa ára a küloin- 
boző osatalyok szeriül.

— As orssagos vásárok megszün
tetés® ■ A pozsonyi Kereskeuelmi Tos.uiet 
mozgalmat .ndnott az országos vásárok 
megszüntetésének erdektben. A kereskedel
mi es iparkamarákat is szerelne ezen moz
galomba belevonni, amely mellett avval el
telne'', bogy a vásáros csakis silányabb 
minőségű, úgynevezett bovliarut hoz forga
lomba es hogy a vasárió közönségéi a leg
több eietben becsapja, as meio heiyen lakó, 
ott adót bzetö kereskedőket pedig torga - 
műk egy részétől megfosztván, aarosuja,

— .Egyházmegyei hir. As ürese
désben volt zsiivabesosnyoi p ebsuiara Uzo- 
fai János beiembai piebanos neveztetett ai.

— Főúri vadászatok. A jövő hónap 
második feliben a kistapolcsányi föhercegi 
uradalom területén nagy vadászatok lesznek, 
amelyeken — mint értesülünk — Henrik 
porosz kir. herceg is részt fog venni.

— A sörárak emelése. A sörgyár 
fás összes termelési tényezőinek nagymérvű 
drágulása, küöoöen sz ösizes nyeretermé- 
nyek, esek között pedig a komlónak és as 
árpának közismert rohamos emelkedése, 
valamint a munkabérviszonyok rendezésével 
jaró súlyos terhek a budapesti sörfőzdéket 
arra as elhatásosásra bírták, hogy sörgyárt- 
máuyaik árát f. évi november hó 15-óvel 
általánosan felemeljék és pedig a bordósör 
árát hektoliterenkint 2 korona 40 fillérre', 
a palacksör árát palackonkínt 2 fillérre'. 
Ami természetesen azt jelenti, hogy 15.-iké- 
töl drágább sört fogunk inni.

— Esküvő. Veit József nyuga'mazott 
szo'gabiró a napokban vezette oltárhoz 
Vankovits Klárát, Szmethanovics Miklós sel- 
meczoáuyai városi főjegyző ée Kuti István 
rendőrkapitány sógornőjét.

— UJ pOBtftbélyegek. A magyar kir. 
posta a jövő ev eiejen uj levélbé yegeiaet 
hoz forgalomba. Az uj bélyegek állítólag 
igen szépek lesznek es híres magyar mis
termüvek reprodukciói', fogják ábrázolni.

— Tanítói állások betöltése A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter az all. 
elemi népiskoláknál megüresedett vagy az 
újonnan rendszeresített tauiiói állások be
töltése, valamint a tanítók és tanitónök 
kinevezése és áthelyezése tárgyában vaa- 
rneunyi tanfeiügyelonoz körrendeletét iste
neit. Eueriui a miniszter az összes rendes 
tanítói állasok vegieges beiö.tése az előze
tesen közzétett pályázati hirdetés eredmé
nyéhez képest lankeruie'.enkint teendő 
együttes javaslatok alapján rendszerint 
évente csak kétszer és pedig január es 
julius hónapokban fog intézkedni. As idő
közben megüresedett állasokat pedig he
lyettes tanítókkal töltik be. A taufe.ügye öz 
eszerint május hó l-töl 10-ig, illető.eg no?. 
1—10. tö ölti időben terjesztik fel a meg
üresedett állások kimutatásai. A rendelet 
intézkedik egyúttal az áthelyezések fogana
tosításáról IS.

— Mitől lesz a ludnak szép fehér 
nagy mája? A közönséges kusoricaiö 
mesiöl a >ud ugyan megáövéredik es jókora 
nagy mája fejlődik, de korántsem lesz oy 
szép fehér és o y súlyú, m iit ezl a külföld
ről szállított luumájakon tapasztalai tehet. 
A németországi ludhislaloz mar régóta 
különféle anyagot keveruea a lúd eledele 
köze, amit persze titokban tartanak, nehogy 
más hizlaló tudja. Baidamus Beca azonban 
munkájában a ludmájbizlalas titkát leírja. 
Ugyanis 5 kg. kukoricakása köze 2 gramm 
anumonporl kevernek a így áztatják sós 
visben. De nem csak kukoricát, hanem 
zab- és árpakását is basioamak tömésre. A 
strassburgi és a szomszéd vidéki ludbizlalóa 
az antimonadago.ast poutosan beti.rtjás. 
Többet nem adnak, mert ez a ludat há
nyásra ingem, ami emésztési zavart okoz. 
Azért aztau a sirassbuigi luduiaj a leg
keresettebb csemege, amely nemcsak szép 
teher, hanem nem ritaan másfél kilogramm 
súlyú is. Igaz, hogy tomesre a jó fajtájú 
hamburgi mdakai használjak. Ha a neme 
léknél igen jól bevall a nia.a.ásnák ez a 
módja; próbálják meg a mi asszonyaink ia, 
akta evena ni annyi sok ludmajai hoznak 
forgalomba. Ha csakugyan sikerűi nekik is 
szép, nagy es iaber májakat piodukalm: 
csak nyernek vele, mert a teher majak 
árat legalább kelszeresen fizetik meg.

— Felolvasás. D., AeuMann A adsr 
a lévai keresaoUo ifjak társulata helyi
ségében f. fi. I2.-eu vasárnap este 8 órakor 
a „Politika aiia-ál/aa“ Címen tudományos 
előadást tart. Vendegeket szívesen tár a 
kereskedő ifjak társu.aia.

— A debreceni egyetem. A deti- 
receti egy haza uru.eiuea a napoz bau érke
zett le Zichy Janó; gróf, Vallás- es közok
tatásügyi miniszter leirata a harmadik 
egyetem ügyeben. Leiratában közli a minisz
ter, noAy >z uj egyetemei Debrecenben 
fogjak teiailnaui.

— A világ leggazdagabb emberei. 
A „ti.ranu M gazin“ novemueri szamában 

megjelent cikk szerint a világ hit leggaz 
dagabb embere Rockefeller, Pierpont, Mor- 
gan, Astor, lord Straohtona, Aodrev Cár 
negie és lord Rotsohild. E hat ur vagyona 
ingókban és ingatlanokban ezer millió font 
s a lap azt sorolja fel, hogy mi minden 
tehetnének e rengeteg pénzzel, ha közös 
vállalóozásra szövetkeznének. Például kit. 
zethetnék Nagybritania minden áilamadó.-. 
ságá', ami 750 millió font s még mind, 
maradna olég pénzük. London ö>szesháza: 
a mellény zsebükből is megvehetnék, mer 
ezer érteke mindössze 44 millió fon*..  H 
kedvük tartja egy királyságot magukéna 
mondani, úgy megvehetik a skót airáiysa 
got, mert ennek 930 tnliió fen az érteke, 
Aug’ia ezánkészletét, amibői évenkint 123 
millió font árát adnak el, nyolc évié elér 
megvehetnék s igy kivü ök senki más nem 
kapna szemet. Megtehetnék, hogy kifizessen 
Anglia minden lakósán-k adóját, vámjá', 
táviratilletékét évi 150 millió fonttal á 
azért még ök ia nagyúri módon élhetnének.

— Nyulrá|ás katelése. Nem szabad a nyulrágá- 
kössél kivagui, inéit eszel csak uj sebet ejtünk és . 
vágjuk a rágás helyén netán megmaradt héjrotokat, 
melyek az öuszetorradást elősegítik. Ehelyett agya.; 
es ganajkeveréabö. borjUBZörrel jól ÖBsedagaazív i 
pépet gyűrűnk és ezzel keujiik be a sebhelyet. A szőr 
arravalo, hogy fölöslegessé tegye a puiya haszuaUta: 
Az ilyeu fát külónöBju ajánla tja szemcsés irágyáv• 
megszórni a koronája alatt.

— Uj kath. főgimnázium. A s» 
mrcbányai kir. kalb. főgimnázium mostam 
< pül ne olyan rossz alapúiban van, bog. 
már közegészségügyi szempontból le kifogás 
alá esik. Ennek fjly-án a közoktatásügyi 
miniszter — mint értesülünk — mar >z 
1912. évi költségelőirányzatában az építési 
kö tségek eső rósz.etere 1'jO ezer koronát 
vett fel és a közel jövőben égiszén uj p - 
lotát es tornacsarnokot epitenek s ezen 
célra 650 ezer korouát irányozták elő

— Kinevezés. A m. kir. államvasutak 
igazgatósága dr. Uravetz Kalrnau vereuolyi 
orvost a Verebé.ytöl—Nagysuráuyig terjedő 
voualra phlyaorvusdá nevezte ki,

— Névváltoztatás. A m. kir. bel
ügyminiszter megengedte, hogy Zsimány 
Maria gar.mkürtösi illetőd- gü Ugyanotlaui 
lakos családi nevet Várnai-r*  á-vanoztass ,

— A Mav. Léva állomásán beosz
tott szemeiyzst a őzül előlépett nov. 1-tol: 
Vanek János főraktáros és Katona Jmoi 
váltókezelő. Szept, 1-töi számitól, g kiue- 
veztettek : Pratsak Nándor es Dokupil L-joi 
jegyvizsgá'ó feaezök kalauzokat. Sebó Jozi t 
kisegítő vouatfeaezö Ujzsolna állomásra he
lyeztetett át Léváról mmt kinevezett vouat- 
féketö.

— Tojáshéj felhasználása. Ajánljuk, hogy un 
suiik a bouyhabau tgy ki*  zBacskór, melybe a toj t - 
lpjat miudig dobjuk bele, íuig uieg uem le ik, mi 
8—14 uap aiatt Baokott megtórtéuui, akkor egy aala 
paccBal vagy kővel a tacskóra addig ütögetü..k, nug 
teljesen öesie uem törtek a tojáshéjak; t-aeu apr 
törmeléket keverjük a baromfiaknak adnudo ocsu 
közé b ezzel méBAirauti igényű*  egy részel kleiegitjii 
elősegítjük a tojást es uem leBauea puunheju tojások

— Ab embexölő por. Az E z.saui<> 
rikai EgyesUii A izmos muukasosz.alyáus^ 
1910,-ik évkönyve szerint eveote 22,ÜOJ 
ember életet lehetne megmenteni, hs a 
műhelyekben célszerű ssehoateiö késaüi-- 
kek által a „gyilkos por“ hutását ki lebe ne 
kerümi. A tuberkulózis eteies számát egy 
harmaddal lehetne csökaeuteui. A gy«i‘ 
munkáson 24°/„-a a szervi anyagokból szár
mazó por köveikoztcben halt míg, 27’/0-. 
peaig a femekből va-ó por öli meg. A .eg- 
több munkás aa aprító gépek meileti hal 
meg, ezekuok 49% a h-i meg a tuberauiv- 
zis következtében. A porral telt levegő 
jobban hajlamosít betegségekre, mint fertő, 
betegek ménéit való tartózkodás. Csaa, 
célszerű szellőztelek kepei e szomorú álla 
pólókat, amelyek — sajnos — nálunk 
hatoniók,— nemileg' ellensúlyozni. Nagyon 
bevált az a legnsztitó rendszer, melyuel s 
rossz levegöpor Úgy szívódik kifele, nnnt 
a tűst a kaiyuacsoveaeu keresztül a »em- 
nyék be.

A Dr. Bichter-féle Liuiment. Caps- 
comp. (Horgony Pain Expeller) ig.z, 
nep.seiü bazisaerie lett, ueiy számos csa
ládban mar evez óla mindig késs.eit’<m 
vau. Hátfájás, csipöfajdalom, fejfájás, köss- 

illet%25c5%2591.eg
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vény, csusnál stb.-nél a Horgony-Liniment- 
tel való bedörssöléaek mindig fájdalomcsil
lapító hatóit idéztek elő ; sőt járványkórnál, 
minő : a kolera és hányóhasfolyás, az altest
nek Horgony-Linimenttei való hedörzsöléae 
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
hásieser jó eredménnyel a kalmajtatott be- 
dörztőlésképpen az influenza ellen is és 
üvegekben : á 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 
korona, a legtöbb gyógyszerárban kapható, 
de bevásárlás alkalmával tessék határozot
tan : K chter-féle Horgony-Linimentet (Hor
gony Fáin Expellert) kérni, valamint a ,,Hor
gony" védjegyre figyelni és csak eredeti 
üveget elfogadni.

Fajalma. Jó minőségű pusztsszent- 
kereszti fajalma kapható, Berger Ernő
nél Léván.

Télen-nyáron millió ember szen
ved a sok evéstől vagy a túlsók 
ivástól származó számtalan be
tegségekben. Az egyiknél irtóza
tos főfájás, a másiknál tűrhetetlen ál
matlanság, idegesség és a kisebb- 
nagyobb bajok egész sorozata lép fel 
a mértéktelenség következtében. Ha 
már most reggelenkint a felkeléskor 
*/,, esetleg egy pohárra való termé
szetes Ferencz József-keseríívizet 
iszunk, bajunk csakhamar meg fog 
szűnni és közérzésűnk teljesen helyre 
fog állni.

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

Husinségen kívül — most még 
kávé-és cukordrágaság Is. A h,zi»«-<- 
ezonvotnak mostanában rósz időket kell 
átélniör. A husárrk oly magasak, hogy 
igazán nehéz egy jó darab húst a fazékba 
hozni. Aa utó so hónapokban a kávé is 
lényegétén megdrágult és hogy a takaré
kos ház. asszonyt még jobban zavarba hozzá", 
most még a cukorért is többet fi'.essen, 
mint azé öt*.  Ily roBz időkben a régóta 
jónak bizonyult Kathreinei-féle Kne pp ma
láta kávéra bel! küönöten figyelmeztetni. 
A valódi Kathreiner az iem-retes eredeti 
csomagokban, amelyek védjegyként „Kneipp 
plébános® nevét s aicképét ea „Ka’breiner**  
nevet viselik, a habkávénak legjobb pótló
szere, valamint annak legizléfebb vegyitéke 
Kathreiner használatánál tokkal kevesebb 
ctkor szükséges, mintha tisztán ciak bab
kávét iszunk, tvagy valami kávépóilékot 
mint a vegyitéket haeznílunk. Ennek iolytán 
Kathreiner által cukrot ts kávét takarítunk 
és erzel jó kis összegű pénz’. Ha s házi
asszonyoknak a húsra vonatkozólag is ilyen 
jó pótlószerük vo’na, akkor bizonyosan 
könnyebben volna elvise belő a drágaság.

Hivatalos közlemény.
8007/1911 szám.

Hirdetmény.
Ezeunel közhírré teszem, miszerint az 

állami borítandó és husfogysaztÁii adónak, 
vakmint esekbel kapcsolatban a vámosi 
fogyasztási adópótlékotnak az 1912. évben 
tételenként leendő adózása he yett az erre 
önként hajlandó magán fel*  kkel ebemben az 
átalány összegben való kiegyezés meg van 
engedve. — Ebből kifo'yólag az egyezke
dési tárgyalást a városi javadalmi hivatal 
helyiségében folyó évi november bó lo. és 
16. napjának d. e. 9-—11. ón jára kitűzöm, 
miről az érdekelt közönséget ason hozzá- 
sdásial értesitem, bogy utólagos jelentkezők 
egyezségi ajánlatai nem lesznek tárgyalás 
alá véve.

Láva, 1911. évi nov. hó 9. én.
SödLos-b. Xj-Job 

polgármester.

8006/1911 szám.

Felhívás.
Vonatkozással a m. kir. földmiveléaügyi 

minisztérium 1O8171/VIH 1910. számú rende
letére, valamint ezzel kapcsolatos 4377/1911 
sz mu képviselőtestületi határozatra, fölhí
vom az érdekelt szőllő-birtokoeokat, misze
rint a jövő 1912. évi tavaszi idényhez szük
séges szénkéneg mennyiséget legkésőbb f. 
évi december hó 1-ig Léva város bizományi 
szénkénegraktár kezességének annál is in
kább jelentsék be, mert ezen szabályszerű 
időn túl bejelentett i zénkéneg-szükséglet 
csak abban az esetben számíthat kielégí
tésre, ha az előirt időben eszközölt meg
rendelések már mind kielégítést nyertek és 
a raktár még szénkéneggel rendelkezik.

Léva, 1911. évi nov. hó 9.-én.

polgármester.

Közönség köréből.
Búcsúzó.

Mindazon jó barátok és ismerörök, 
kiktől Léváról történt eb öltözékem alkal
mával szem'lyesen nem búcsúzhattam e1, 
fogadják ezu'on ozives jóindulatukéit és 
barátiágukért hálás köszönetemet, kérve 
tartsanak továbbra is emlékezetükben.

Léva, 1911. évi nov. hó 9.-én.

Vajda Jenő.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései

Születés.
1911. évi nov. hó 5-től 1911 évi nov. hó 12-if.
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Adamecz József Szilaj M. leány Margit
Federics JÓZ8«-t Koponyics E. tiu József
Sztojkov Fii lop Fesztbaun A. leány Mária
Bmíugarten Fülöp Goidstein T. fiú György
liácZ János Rácz Ágnes tiu András
Óvári Juzset Dénes Mária leány Ilona

Házasság.

Vőlegény es meuyasszouv neve Vallása

Tóth János Gilányi Kóza ref.

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Kaszsniczky Ottóné 52 szervi szívbaj
Paksy Emília 

özv. Jauesz Mártonná 40 szervi szívbaj
Tabermann Franciska

Veres Lenke 10 a^yhártya gyűli.

Lévai piaciárak.
KovazvezetlS ; Dr. Horváth Gyula reudBrkap’iáz ■ .

Búza m.-mizsánkónt 22 kor. — fill — 
23 kor. 30 Kétszeres 20 kor. — fill. 21 
kor. — fid, — Rozs lg kor. 80 fill. 19 sor. 
20 fii. Árpa 18 kor. 80 fill. 19 kor. 40fiH. 
Zab 18 kor. — fiJ. 18 kor. 60 fill. 
Kukorica 18 kor. — till. 20 kor. — hil. 
— Lercse 26 kor. — fill. 27 kor. — fill. — 
Bab 28 kor. — fill. 29 kor. — fill. — 
Köles 14 kor. — fill. 15 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here természettől arankamentes 175 - 185 
Vörös lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Luczerna 
természettől arankamentes 130—138 Lu
cerna, világos szemű aránkás 110—120

Nyilttér.

M O LL-FÉLE
.S EI DLITZtPOR^

Enyhe, oldó báziszer mindazoknak, kik emésztés*  
zavarokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X-dloll
készítményéit.

r~M OL L ■ F< LE-g

Föszetküldesi hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállitó, Bécs, I. Tuachbuen 9.

bedörzsölés, , rAULL’b

elismert, régi jóhirnevü báziszer I d Sal7

szaggatás és hűtésből származó r ü *mindennemű betegségek ellen. ,L
Eredeti üveg ára 3cox. J

Kapható minden gyógyszertárban
éa drogériában. 1

Eladó házak és szöllő.
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

Életbiztosító részvénytársaság
AGILIS KÉPVISELŐT 

keres e város és környéke részére. 
Ajánlatok „Volf Artúr nyomda 
tulajdonom Beszterczebanyau 
cinre küldendők továbbítás végett.

Kiadó lakás.
Két szobás udvari emeleti 
lakás kiadó. Kazinci u. 3.

= Eladó =
5 drb. Spaleta. 5 drb. Jalousia és egy 
tapetas ajtó eladó. Bővebbet e lap 

kiadóhivatalában.

Acetylen világítás szerelése
el.dó. Megtekintbuiö a Lévai Caoiuobau.

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

rekodfség, Italárut és elnyálkodás-, 
(őrei- es hörghurut ellen né ví.á- ; ' 

toljon mist, mint a finomirü fe

A/Zr Mell Caramellet | 
a „Három íenyő“-vel | 

drb. crvoiok és magáto-
G050 robfól isfimsió bizonyít- «<, 

váry igasolja a biztos g? 
errdmér.yt. Csomagokban 20 es 40 g 
fill. Dobozban 60 fillér. Ki pható: Ki 
Derseri Bolemann gyógyereriaréban gj 

és Knapp Ignácz drogériájában ® 
Léván =
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.A20LLA” 
etakorvotok 
által meg- 

viitgálra és 
legjobbnak 
minöeitve 

van.
Ktt évi jót- 

dllát.
i Ára I 
ucat ónként, 
d.-,

8.—, é« 
10. korona]

jöLun
GUMMI

különlegesség. .
■ A tudomány maii 

állása szerint A 
bebizonyított 
legjobb létezd JA 
Gummi JH 
óvszer. JA BE

At 
.OLLA- 

több mint 
200 orvon 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den yyógy- 
szertárácan 
en jobb dro 
gériákban.

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 

„0LLA“ ínmminar Wien. HÍ437 Fraterstrasse il 
Kapható Léván : KNAPP 1. drogériájában, 

ét P1CK EDE fodráét üt etében.

Védjegy: „Horgony4*.

np

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
kitavénynél, osuznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony**  védjegygyei és a Rlohter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Törők József 

gyógyszerésznél, Budapest.

Dl Richter gyéflyszertán íz „Árny oroszlánhoz", 
Préfábas, EUnbetlutnue 5 neu.

Oltványszőlő.
6000 é» 7000 tőkés fiatal oltványszőlö
Gr. Siöllösön ehdó. E^yik hösrl a vasút 

hoz. — Bővebb felvilAgosit&st ad 
LIPTSEY ALBIN körjegyző 
G aramszöllösöaa. (Barsmegye.)

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

Dr. Kmoskó Béla ügyvédnél, Léván.

Eladó péküzlet.
Losoncon a város legfor

galmasabb helyén egy 40 
év óta fennálló és azóta 
virágzó — — —

p é k ü z I e t 
családi okokból bérbeadó, 
esetleg házzal együtt t eme
letes sarok) eladó.

Bó'vebb értesítést ad özv.
Sántha Zsigmondné tulaj
donos Losonczon.

CAMPOLIN 
az ezidöszerint legjobbnak 
elismert vízhatlan börkenöcs.

Minden bÁrnnmüre u. m.: cipő 
sztjjak, lószerszámok stb. kitűnő 
eredménnyel használható.

A bőrt puhává, simulékonnyá 
és teljesen vízhatlanná tes;i.

Haszná'attian nagyon takarékos, 
mert egyszeri bekenéssel a börnenü 
3 hétre is teljesen vízhatlanná lesz. 
Probadoboz: 60 fi i. Elsőrangú referenziák .• 
beküldése után árjegyzék kívánatra 

bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN — 
vízhatlan kenöcsgyár Ol’OSZka 

(Bars m.)

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 
siteni, hogy a hideg idők bekövet 
keztével kocsiaim használatához 
teljesen uj bundát es lábzsákokat cse 
kély dijért kölcsönözök. N. b. párt 
fogást kérve, maradtam, 

kész szolgálattal
EETLEBHENRIK

bérkocsi tulajdonos.

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beslzerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,

Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14 LÉVA. Alapittatott 1881.
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valamint állandóan friss csettiége- 
sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb ciemegeáruinkat.
Közvetlen kávéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek!

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedóllemez, 
gummi-és aszbesztáru,potroleum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi' 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemű festékáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
portland 6b románczement 

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

DISZKOSZORUK,
fa- és érczkoporsók gyári áron!

Varrógépek
5 évi j ó t A .1 1 á b r a.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

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

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

Legcélszerűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

«

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk specziálls 

árajánlattal — Nagybani vételnél külön njAn'at
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Tűzifa 
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és 
házhoz szállít.---------

Braun József és fia.
Iroda: Honvéd utcza Wertheimer ház

Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesitem a n. é. közön

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

tisztelettel

Heimami Mór Léva, Szepesi-utca 4.

= Korcsma =
Nagy-Lüle községben egy korcs- 

mahelyiség joggal, szatócs üzlettel és 
trafikkal folyó évi november hó 15-től 
bérbeadó esetleg eladó.

A helyiség újonnan épült ház
ban van, 2268 □ öl kert, 2 szoba, 
meleg konyha, pince, istálló minden 
mellékhelyiség. *c«o

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

1305/1911 kig. szám.

Faeladási hirdetmény.
Újbánya szab. kir. r. t. város az 1911. évi d-- 

cember hó 11 -én d' e. 10 órakor a városház tanács
termében tartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött, 
nyilvános szóbeli árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdőben az 1312. évre kijelölt vágásterületeken termel
hető, alább felsorolt összes jegenyefenyő müfát.

1. A B. ü o. II. vgs. 57 osztagban kijelölt vágás
területen termelhető 754 drb. mintegy 860 m3., továbbá:

2. A C. ü. o, I. vgs, 1 b. és 4 osztagban kijelölt 
vágásterületen termelhető 7^6 drb. mintegy 720m8. haszon
tára becsült jegenyefenyő fát és

3. A B. ü. o. II. vgs. 3. 5. és 6. osztagban kejelölt 
vágásterületen termelhető mintegy 700—800 m’. haszon
fát kitevő jegenyefenyő műfát.

Kikiáltási ár m8. kint:
19 cm. középátmérővel biró fáknál 7 K. — fii.

20—28 „ tf ,, ,, 9 „ 60 ,,
29 stb. ,, ,, ,, ,, 11 ,, „
Bánatpénz 2310 korona.
Az 1 — 3 pont alatt emlitett vágásterületeken piros 

olaj-festékkel körülfestett és megszámozott fenyő magfák, 
valamint a vágáBterületeken előforduló lombfák nem ké
pezik az eladás tárgyát.

A szóbeli árverés először minden csoportra külön- 
külön és azután az 1. és 2, alatti csoportra együttesen 
fog megtartatni.

Az Írásbeli ajánlatok — a szóbeli árverés megkez
dése előtt adandók be az árverést vezető kezéhez.

írásbeli ajánlat tehető egy vagy két csoportra, vagy 
az egész fakészletre.

Becsáron aluli, valamint utóajánlatok el nem fo
gadtatnak.

Az árverés és szerződési feltételek az újbányái m. 
kir. járási erdőgondnokságnál és alulírottnál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

Újbánya, 1911. évi október hó 30.-án.
Kotiers Emil

polgármester.

Árverési Hirdetmény.
Megbízás folytán közhirré teszem, hogy Bát 
község mint erk. testület tulajdonát képező 

bolt helyiség
mely a község közepéu fekszik — hozzátar
tozóval f. évi nov. hó 27.-én, délelőtt 10 
órakor megtartandó nyilvános árverésen a 
község házánál bérbe adatik. Feltételek ugyan

ott megtekinthetők.
Bát, 19il. évi november hó 6.-án.

ZDocLok 2PA.1
bíró.

Harisnyakötést és — — 
— — gépfejelést elvállal 
Mazur Anna Léván Simor utcza 3.

0
£

NAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára XjÉVAT\T_ 
— Telefon szám: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás vau berendezve, 
melynek megtekintésére az érdeklődő közönséget 
— vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal 

készséggel szolgálok.

■ Hazai gyártmányú gépek
HOFHERR és SCHRANTZ féle gőz

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

...... = gépek és géprészek.

u. m,

Előny omda 1Kézimunka!

Megérkeztek mar az

őszi újdonságok:

a
V

IS

Angol costümkelmék, blousszövetek, gyapju- 
flanöllek, szövött és flanellbarchetek.

Legújabb női ruha díszek, úri nyakkendők, 
sapkák, keztyük, harisnyák stb. legolcsóbb 

beszerzési forrása. —

* -ts ía —

SZILÁRD JÓZSEF
dlvatáruházábcn

CÁLVIN ZP.A/L.OT-A.. kJ 
kJ
©

Motor kerestetik.
Használt de jó karban levő villamos 

egyenáramú 1|2 vagy 2 lóerejű 

motorokat
megvételre keresünk. Ajánlatok Nyitrai 
és Társa r. t. könyvnyomdája, Léva. 
(Barsmegye) címen kéretnek.
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„CLIMAX" « Pénzt *
nyersolajmotor. tflkftPit TTIPÖ ’

Legolcsóbb, legbiztosabb üzemerő. Versenyképes árak lllll ILI 11 111VQ s
Sisörangu minőség. Több ezer referencia.

Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelep

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

Teleíonszám : 71—01. Sürgönyeim : .CLIMAX*.

Folyósítunk gyorsan 
a legelőnyösebb feltételek mellett jutalék 

előleg nélkül, a becsérték ’/j-áig.

Földbirtokosok! 
r ? •

a világ legjobb fémtisztitoszere

TÖRLESZTÉSES JELZÁLOG KÖLCSÖNÖKET
ÉS VESZÜNK BIRTOKOKAT PARCZELLÁZÁS CÉLJÁBÓL

Kívánatra fötisztviselőnket személyes tárgyalás céljából saját költségünkre küldjük.

PROPPER és ÖRLEI bank- és váltó-üzlet
BUDAPEST, Andrássy-ut 32.

...........  [»:■»]j
0

rji motor kerékpár
fal 3‘* lóerős olcsón eladó. 
rA ■■ Megtekinthető
$ Bálind Sándor Í1MÉ1
Jlj Kálnai-utcza 10 szám.

ífe A

CERES-DIJ-KIIRÁS
K 3 0. 0 0 0.-

Azon célbc'l, hogy a CESES-ételzairt ott is bt vertesük, ahol axt régi szökésből vagy megokolatlan előítéletből kifolyólag még uem használják, 
azon kéréssel fordulunk liü vtvőukbez, a kik m<ggyŐJŐdeílői és piak’ikus tapasztala'aik abpjan hatzoálják eztn cikket, miszerint a következő kérdésekre 
válaszolni síiveökedjenek :

1. Mi késztette önt arra, hogy a Ceres ételzsirral kísérletet tegyen? 2 Milyen előnyei vannak ezen 
ételzsirnak más ételzsirokkal szemben ? 3 Mely előnyei teszik azt Önre nézve nélkülözhetetlenné ? 4. Ismerőseit 
hogyan győzi meg ezen előnyökről ?

Azon pályázók között, a kik a ideietek külalakja éa tartama fo'ytán különö
sen jó válaszokat küldenek be, a következő nyer, mények kerülnek kiosztásra

1 nyeremény á K 1000 — K 1000 I 5 nyeri meny á K 200 ■— K 1000
2 nyert meny á K 5(0 — K 1000 | 20 nyeremény á K 1 a* — K 2000

K 2000 K 300C

Ezen kérdésekre vonatkozó jó válaszokra a követhető dijakat tüzzük ki, 
a melyek kisoreoltatnak :

1 díj á K 1000 — K 1000 1 iO díj á K 100 — K 2000
10 díj á K 200 — K 2000 | 1000 díj á K ‘20 — K 20000

összesen . - K 3000 K 22.000
Egy pályázati bíróság, melvnrk össieáilitását annak Idején az újságokban közölni fogjuk el fogja (/

dönteni, mely válaszok fognak a 25000 koronát kitevő dijak kioszthatása céljából kisorsoitatni éa mely pályázók ÍN OU.vUv.
kapják u eg a 28 nyereményt, melyek ossz- ge : 5000 K. -

Ezen pályázaton mindazok reszt vesirek, a kik a fenti r rgv kfrdét-e icnatVoró jó választ alanti cégittk legkésőbb 1911. évi november hó 
15.-lg beküldik és legalább öt ptpírszals(gal (’|s lg os Crres kockák tégy cromatolrob azt igazoljak hogv a mi Ceres fttlzsirunkat fogyasztják ; minden továbi 
üt azslagért a jó vaiarzok bobüldöje egy-egy további sorszenot kap ts ezáltal u sorsolásnál kettős, illetve többszörös eselye van.

A húzás a jegyzői szabályzat 88. sialaaza érieinebtn a cs. k. közjegyző Dr. Kopelz H. K. úr jelenlétében s irodájában ISII, évi daca-mbar 
hó 20.-áu délelőtt 10 órakor fog megtartatni. A nyertesek a dijakat azonnal megkipjak, minden levonás Déliül. Az összes nyertesek jegyzéké sinyomattalik rt 
kívánatra bárkinek bekiildetik.

SCHICT GYÖRGY RT, „Dij pályázat", AUSSIG, BÖHMEN

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyonsajtóján Léván.


