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ELŐFIZETÉSI

Egy evre .
Hat hóra . 
Három hóra . 

Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. - f. 
ŐK. — f. 
2 K. 50 f.

ára 20 fülé BARS HIRDETÉSEK
2? centiméterenként - 4 fillér
Nyílttéri közlemények garmond 

sororiKent 30 fillér.
Gyakori hirdetők éa a velünk 
ósszcKöttetésben levő hird irodák 

árengedményben részesülnek.

FOTuITTKAT KETILAF

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

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

A lap KIADÓJA; NYITRAI és TÁRSA r. t.

Előfizetési felhívás

„BARS"
XXX11. évi 1. évnegyedére.

Lapunk mai számával harmincegy esz
tendő krónikáját zárjuk le. Az emberöltőt 
meghaladó, hosszú múltúnk bizonyltja, hogy 
ma is ugyanaz a lelkesedés, a közügyek 
iránt való meleg érdeklődés, hazánk, vár
megyénk és városunk iránt érzett szeretet 
lobogtatja zászlónkat, amely harminckét 
évvel ezelőtt életet adott lapunknak, vár
megyénk legrégibb lapjának.

A toll erős fegyverével, az igazság 
páncéljával vértezve küzdöttünk a közjó, de 
különösen vármegyénk és városunk felvirág
zása érdekében; jeles munkatársaink s a 
nagyközönség szives támogatása lehetővé 
tették, hogy szavunkat a legtöbb esetben 
sikerrel emeltük fel s amidőn sok szép 
álmunk és tervünk teresedését az ö javukra 
könyveljük el, tesszük ezt azon kijelentéssel, 
hogy ezután is a régi jelszóval indulunk 
minden újabb csatára s lapunk sem partok, 
sem egyének szolgájává nem fog fajulni, 
hogy mindig, minden irányban meg
őrizhesse függetlenségét. Abban az erős 
elhatározásban, hogy kezet fogva, össze
tartva lapunk ezután is minden szép és 
nemes törekvés szószólója és védelmezője 
lesz, ajánl/uk lapunkat a nagyérdemű közön
ség szives jóindulatába.

Előfizetési ár :
Egész évre 10 K. — f.
Fél évre 5 K. — f.
Negyed évre 2 K. 50 f.

Gondolatok az uj év 
küszöbén.

Néhány óra még — néhány rö
vid, gyorsan eltűnő, nesztelenül rohanó 
óra — és uj titkokkal, teljes rejtel
mektől nehéz, talányokban gazdag esz
tendő kapuját lépjük át. Még ott va
gyunk a haladó, elmúlásra megérett 
év jelző száma alatt, de már itt áll, 
közvetlen közelünkben, mellettünk az 
uj, az ismeretlen, a félelmes.

De itt a félelmes, • nagy isme
retlen küszöbe előtt, frissen sarjadt, 
fo’yton megújuló, boldogító reménye
ket önt lelkűnkbe a hit.

A hit. Az, amely istenfélelemből 
fakadt, amelynek életerejét nem sziv- 
ták ki lélekrontó, veszedelmes élős- 
diek, amely bensőleg összeforrt velünk, 

vérünkbe ment. Jótékonysága annyit 
jelent, mint a szegény, hideg, kihalt, 
szomorú földnek a forró, tüzes nap
sugarak.

A hit, mely egyedül képes meg
tölteni a szivet, értékes tartalommal.

r Különös egy örvény ez. Bele
szórtok minden gyönyört, az örvény 
megrázkódik és ahelyett, hogy betel
nék, kitágul. “

Minél tisztább, annál többet pa
naszkodik, minél nagyobb, annál töb
bet BÓhajt.

Az emberek nem enyhíthetnek 
rajta, mert nem férhetnek hozzá. Csak 
a bit tudja kielégíteni, vigasztalni a 
nyugtalan, háborgó szivet.

A huszadik század embere ide
gesen beteg, eiégede’len sorsával. Ku
tat a föld áötet melyében, keres, sürög- 
forog a földön, s npdes a magasban!

Kü. d, harcol, szenved a létért, 
de aztán kihasználja, kiélvezi a jelen 
minden ölömét és még is ... . bol
dogtalan.

Ugyan mije hiányzik hát, hogy 
boldogabb, megelégedettebi) legyen ?

Isten : és ez a hiány képes meg
mérgezni mindent. Sem lángész, Bem 
ékersz.ólás, sem dicsőség, sem tudo
mány ezt az űrt be nem tölthetik. A 
mai kultúra retnekn üvei mind olyanok, 
mintha bevégezetlenek lennének, nem 
teljesek, sőt mi több, komorak. E szá
zadnak szivében van a seb. Szenved. 
Vergődik. Küzd. S mint az Írástudó, 
ki hajdan igy szólitá meg a jeruzsá- 
lerni megrendült templomot:

,,Oh templom, mi lelt, miért 
inogsz !“

Mi is szinte hajlandók vagyunk 
ugyai úgy szólni hozzá : Oh Bzázad. 
mi bajod? miért háborogsz? llát nem 
lesz nyugalmad már soha ?

Lesz, de csak úgy, ha a bit vi
lága fogja bevilágítani a jövő útját, 
melyen haladni akarsz !............

Egy-két óra még é» a decemberi 
hideg, ködös estén megkondulnak a 
harangok. Búgó, messzeszárnyaló, áhí
tatot keltő bangók szállanak szerteszét, 
zúgnak mindenütt, szomorú, elhagyott 
viskók, királyilag pompás palo’ák fö
lött, mindenütt, hol vigaszra váró, 
szenvedő, fáradt emberi szivek do
bognak.

Bekiált az emberi agyba, beko
pogtat a szívbe, s miut hosszú, intő 
ujj mutat a megnyugvások, megeuy- 
hülesek igazi, biztos forrása felé !

Jertek, menjünk * templomba! 
Jeitek, imádkozzunk! De nem úgy, 
mint akik némán, mozgó ajkakkal 
morzsoljak az imát. Nem úgy. Áhita- 
tos, templomi csendben szakadjanak 

fel a régi sebek; újuljanak fel elmúlt, 
nagy fájdalmak ; törjék szét bilincsei
ket rabsorsra kényszeritett, lélekzavaró 
indulatok, Jöjjön minden, ami bánatot, 
azomoiuságot. fájdalmat okozott. Most 
itt a leszámolás utolsó órája. Itt a 
pillanat, mikor a nagy Ismeretlen aj
taja előtt lezárjuk a könyvet, amely 

' egy újabban leélt, kihasznált esztendő 
cselekedeteit könyveli el. Es magunkba 
merült, bűnbánó, vezeklő lélekkel, 
nem kell-e odakiáltanunk mindannak, 
ami sebet ejtett, fájdalmat, szomorú 
ságot, bánatot okozott, hogy ; nem 
igaz, nem a szenvedés volt uagy, nem 
a csapás volt csaknem elviselhetetlen, 
hanem az a világitó fáklya, mely biz
tos utat jelöl: a hitünk, az volt nagyon 
kicsi.

Zugnak, búgnak a harangok. 
Imádkozzunk. E^y-két óra még és 
megnyílik az ajtó, simán, észrevétlenül. 
Egy lépés és az uj esztendő útját 
tapossuk.

Fekete, sűrű homályok lebegnek 
előttünk. Ki tudná: mi van mögöttük? 
Mit rejtegetnek titokzatos mélyükben? 
Talán egyenes, veszélytelen, biztos ös
vényt ; talán veszedelmes örvény nyí
lik meg lábaink előtt a legelső lépés 
nél. Ki tudná előre? ILmegve, félén
ken tapogatódzva tesszük meg az első 
lépést ; szemeink révedezve kutatják 
titkait a nagy Ismeretlennek. Egész 
valónk remeg a jövendő Újnak gon
dolatától.

De jertek a templomba. Jertek 
imádkozzunk, hogy megnyíljék sze
münk a nagy igazságok megismeré
sére, hogy el ne ragadják lelkünket 
ahesony, hitvány, mindennapi gondo
latok...........

Jertek, imádkozó, hivő lélekkel és 
szeretettől duzzadó szívvel lépjük át 
az uj év küszöbét,

Rs.

Az erőpróba.

11.1*  Istennek, be.áiv.n ast, hogy a 
költségvetés nem politikai kérdés, as a 
kel'ő időben megless. Az egészben azonban 
mégis baj, bogy ország-világgá van vele 
hirdetve, bogy nemcsak ekkora, hanem még 
nagyobb többletet is elbírunk.

Bírni éa bírni közt azonban nagy a 
különbség, kttönösen akkor, ha nem kere
sik, hogy meddig birbstó el valami a med
dig található rá a fedezet s amikor már 
sok hátralevő ígéretnek a beváltásáról is 
eshetik sió.

így atonbau könnyű elevickélni, ami
kor sem az államadósságunk, sem * tör- 
lesstéaes adósságoknak a lessállitására alig 
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van gond fordítva. As bizony nem elégsé
ges ám, bogy ha as adósságokat osak csi
náljuk, de a törlesztéssel keveset törődünk. 
Az állami címleteknek as elhelyezése sem 
mellékes dolog, s igy mindezekkel számolni 
kell, hogy as előirányzat as állsmi háztar
tás eredményeinek megfelelhessen. Az 
ország gazdasági egységes fejlődésének a 
következményeit csakis igy lehet összeegyez
tetni as állami háztartásnak a nagy érde
keivel. Feltétlenül kell ügyelnünk arra, 
bogy az államháztartásnak a kerete gyorsan 
ne táguljon ; hanem megkövetelendő, hogy 
a nemzet jövedelmének az emelkedése, kellő 
lépést tartson, mert ettől függ állami ház
tartásunknak a jövője.

Most már ismerve jelen költségveté
sünket, mondhatjuk-e vájjon azt, hogy hely
zetünk megnyugtató és fejlődési viszonyaink 
vájjon kedvezök-e ? Nem igaz, mert ba sz 
mind csak úgy volna, akkor bizony nem 
volna az a nagymérvű kivándorlás; nem 
volna a produktív a kevésbbé produktív 
pályákra va ó tódulás, nem számítva mind
ezekhez a nemzeteknek reánk nézve aggasztó 
nagy versenyét s gyors haladását. Vájjon 
meg van-e a mezőgazdaság s as iparnak a 
kerete helyesen állapítva, mely nélkül pedig 
helyes mezőgazdasági s ipari politika nem 
létezhetik 1

A költségvetésből ezeket mind ki kel
lene olvasni, megindokolni és ha ez meg
volna, akkor aztán elmondhatnék, hogy költ
ségvetésünk valóban reális. A pénzügyi 
témák nemcsak számokból, hanem politiká
ból is állanak, természetesen, nem olyan 
politikából, amely a nagyhatalmi hóbortra 
vezethet.

Valóban, ez a mi költségvetésünk az 
állam polgárainak a produktivitását nem 
igen meríti ki s igy a nagyhatalmi ál ás 
nem is nekünk való. A mi költségvetésünk 
általában inkább improduktív j mert meddő 
célokra, tekintélyes összegek szerepelnek ; 
mig az országnak a kuli urálié haladása, a 
közegéizaég és sok-sok minden, meglehetős 
mostoha elbánásban részesül benne.

Az állami gazdálkodásnak a rendel

tetése a társadalom tehetőségének, termelő
képességének a fokozása s evvel a tőke
gazdaságnak a növelése. Csakhogy amikor 
az országgyűlésen olyan Bsavakat hangoz
tatnak, mely szerint az összes hadügyi költ
ség eknek a 80%-ka megtérül, mi, ha igaz 
volna is, aminthogy nem igaz ; azért az 
mégsem nemzetgazdasági haszon az, amit a 
hadseregre költünk; mert az a nemzetnek 
as anyagi erejét még is osak fogyasztja, A 
nagy vagy kis hadsereg tehát csak teher s 
igy reánk nézve szabály, hogy csak annyit 
szabad költenünk, a mennyit elbírhatunk, 
Egy szegény országot az erős hadsereg úgy 
is hiába véd meg, mert ez úgy is elpusztul, 
akár akarjuk azt mesterséges eszközökkel 
megmenteni, fantartani, akár pedig nem.

Az állami üzemek a költségvetésben 
igen nagy helyet foglalnak el s bevétele
inknek igen tekintélyes része belőlük folyik 
be (300/o). Ez ast mutrtjr, hogy az ország
nak tőkeereje nincs a igy a hasznot az 
állam veszi el as üzemek által, mi meg 
a társadalmat fosztja meg a kereseti lehe
tőségtől. Az állami ütemekből csakugyan 
sok pénz folyik az államnak a kasszájába, 
dacára annak, bogy azoknál a gazdálkodás 
igazán csodálatos könnyelműséggel fo'yik.

Az államnak az üzemi politikáját Ló- 
nyai Menyhért gróf pénzügyi miniszter 
kezdte követni; pedig arra kellett volna 
először törekednie s az alkalmat reá keres
nie, hogy ne állami üzemek hódítsanak uj 
területeket, hanem az ipar és kereskedelem, 
hogy azt a feladatot tűzte volna ki mag*  
elé, miszerint elfogadható, Üzletszerű mér
leget készitren elő, hogy a beruházásoknak 
az értékét s az üzemeknek a menetét meg
tudhassuk. Az üzemekről szólva, nem szá
míthat juk oda a szénbányáknak szüzeméit. 
Ezek már más lapra tartoznak, amit egészen 
más szempontokból kell elbírálnunk, ameny- 
nyiben nálunk a szénnek a fogyasztása, 
ipari fejlődésünknek a fokmétője s az ipari 
vállalkozásnak a legfontosabb tényezője.

Nálunk az államnak, mint szénbánya
tulajdonosnak kell, hogy befolyása legyen 
a szénpiacnak sz alakulására, mert ez egy 

hatalmas fegyver a tekintetben, hogy es aa 
ág a magánvállalkozás önkényének ki ne 
legyen téve. Különösen szükséges es nálunk, 
ahol a vasutak már majdnem mind as álla
méi, melyeknek pedig a szénfogyasztása 
vagy 20 millió K évenként.

Igazán, zseniális gondolat volt Wskerle 
Sándor volt pénzügyi minisztertől, hogy a 
szénbányáknak a vásárlása által függetle
níteni törekedett aa államot a magánválla
latoktól, miáltal szabályozólag hathat az 
árakra s a feltételekre, nem is számitva ast 
a nemzeti nyereséget, mely abból származik, 
hogy nemzetiségi szénvidékeken ezek mint 
magyarositó központok is szerepe'nek. Ha 
nem is prosperálnak mindjárt, azért a beru
házásukat ne sajnáljuk, hiszen az arany
bányád »tra már mióta fizetünk rá s még 
is csak üzzük azért, mert ez óriási közér
dek ; a szén azonban az ország legjelenté
kenyebb gazdasági tényezője.

Vizy Ferenc.

Karácsonyi estély az iparoskörben.

Meglepetés számba menő, szép müsorú 
estéllyel kedveskedett a lévai iparos-olvasó
kör vigalmi bizottsága karácsony második 
ünnepének estéjén a kör helyiségét zsúfo
lásig megtöltő közönségnek. E'ismerés illeti 
meg úgy a vigalmi bizottságo*,  mint a sze
replőket a nyújtott élvezetért.

A szép műsort lóth István ref. tanitó 
felolvasása nyitotta meg. A szép hangú 
kántor a mesterdalokról o'vasott fel szelle
mes értekezést, de nemcsak felo vasta, 
hanem ott, ahol kellett, el is énekelte. A 
helyi vonatkozású poémákkal is tarkított 
élénk és tartalmas felolvasást zajos tapssal 
honorálta a közönség.

Egyike volt az estély legszebb számai
nak a Próba cinü párosjelenet, amelyet 
Hyiredy Erzsiké és ifj. 'latár István adott 
elő. Nyiredy Erzsiké briliánsul megjátszottá 
Katóka szerepet. Fesztelen, sikkes játéka, 
rutinra val'ó előadása mÍLden szivet meg
mozgatott. Tatár pedig sz együgyű, ravasz 
Muki ezerepét adta elismerésre méltó kész
séggel, ügyességgel. Mindketten áöztetszee- 
ben résaeBÜ tek.

Ezután Kasztos Samu énekelt több szép 
uj magyar nótát. Szép, magas lírai tenorja

TÁRCA.

Lévai polgár újévi fohászkodása.

Adj Úristen minden jót ez uj esztendőben, 
Libajertúlyt, friss cipót, jó urbánit bőven. 
A sok régi parlagot élesszed fel újra. 
Hadd viruljon mindegyik szőlökoszoruja. 
Es a vendégnép elől ne stökjék a gazda, 
A szegényt és az urat szívesen marassza. 
Hús legyen a mezőnek virága, gyümölcse, 
Áldásával a hombárt jól tetézve töltse. 
Minden szegény udvarán legyen vagy hat ártány, 
Minden kapu félfája karrarai márvány. 
Mesterember ha viszi munkáját vásárra, 
Adjad Uram, hogy legyen máj i illendő ára. 
Legyen boldog igazán úgy az úr, mint szolga, 
Fiskálisnak, doktornak legyen kevés dolga. 
Legyen sok az esküvő, kérésziéin még több, 
Kerüljön el a halál sok millió mértföld. 
Végrehajtó és finánc ránk soh’se találjon, 
A városi potadó a nullára szálljon. 
A bölcseség Jogait adjad a Tanácsnak, 
A türelem köpenyét a városatyának, 
Hogy a táros szekerét és ne egymást húzzák, 
Ne egymásnak a fejét, de a terhet zúzzák. 
Üssön tanyát közöttünk örökös békesség. 
Add Uram, hogy ez az év mindenkinek tessék.

jfróniltfs.

Három királyok napja.
ködre Theulret.

Hol volt, hol nem volt, de, bogy volt, 
az igaz, mert a Bzentírásban is benne van, 
volt egyszer három király ; Menyhért, Gás
pár ée Boldizsár. Ez a három király meg
hallotta, hogy a Megváltó született, fel
kerekedtek tehát Betlehembe, hogy a kis 
Jézuskát megkeressék. Nem mentek üres 
kézzel, hanem nehéz szinaranyedényekben 
vittek balzsamot és tömjént Mária fiának 
ajándékba.

Amint mennek, mendegélnek, azon 
veszik magukat észre, hogy a rengeteg va
donban eltévedtek. Sehol járt ut, a faág 
meglépte testüket, a saél átjárta 'dk ükét, 
lábuk megrogyott a járástól, karjuk elzsib- 
badt as edények súlyától. Már-már azt 
hitték, hogy a vadonban kell éhen-szomjan 
meghalniok, midőn egyszerre csak szegé
nyes faluhoz érnek, mely as erdők köze
pette épült fel.

Parányi gunybó állott a falu végén, 
aiig-alig lakható. Falai sárból tapasztva, te
teje földből gyúrva. Ha megeredt a zápor, 
bizony megástak a gunyhó lakói, mert a 
tetőn át vígan szivárgott be az Isten áldása. 
De hát ; szegény ember vízzel főz, ha nincs 
palota, jó a gunyhó is, gondolták magukban 
• királyok és bekopogtak a rozoga ajtón.

— Ki kocog, mi kocog, — kiált belül
ről a szegény favágó, ki öt gyermekevei 
ott lakott a viskóban.

— Szegény eltévedt utasok vagyunk : 
jó ember, adj nekünk ennivalót s ejjelre 
szállást.

— Jaj, ti jó emberek, magamnak is 
alig jut, — szól a favsgó — de ha meg
elégedtek pár főtt krumplival a egy kis 
korpakenyérrel: szívesen látlak titeket.

A három király nem sokat gondo ko
zott, bementek a guuyhóba, a szegény fa
vágó megoBz ja velük szűk vacsoráját, át
engedi nekik saját fekvőhelyét, hol nemso
kára vigan hortyogtak, kivéve a kényelem
hez szokott Gmpárt, aki rosszul fekszik az 
óriási termetű Boldizsár s a hatalmas Meny
hért között.

Másnap virradóra a három király útra 
készen buciúzik a szegény favágótól. — 
Pénzt nem adhatunk — tzól Bo dizsar, de 
kis emléket hagyunk neked , jutalmul ven
dégszeretetedért.

— Nem pénzért adtam szállást s Zii- 
vesen láttalak benneteket szegény guny- 
hómban — szólt a favágó, de azért kinyújtja 
tenyerét az Ígért ajándék után.

Boldizsár kotorászni kezd zsebében, 
aztán kivess abból egy sípot, melyet a 
pásztorok használnak. — Vedd est barátom, 
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köz tetszésben Mesésül*.  Kedves és e^gárs 
je'-naeg »oi Fagg Iio. ka, ki S.gi Mihály 
Férjet keresek omü moi.oiégjái. adta e ö 
keresetlen egyezel tt éggel. Egy csapásra 
meghódította a kö.ön-éget. Majd Vdczi 
K-ro'y (klarinét) e8 ifj. Tatár I-tvan (hegedű) 
adtak eö a Rí. óczi-kesrrgöt, ezután pedig 
a Carmen-indu ót jól öss'-etanulva. ügyes 
játékukat megtapsolták. N mtü önhen méltó 
elismerésben nézésük Hromkovits Győzöne . 
ezután következett satirisus leio.vaséea a 
m.i tulokról és a táncokió . N-gy és méy 
hálást keltett Ördögh A-padozk eredeti 
teitogaara vanó, a kö.iemeuy minden szép
éé-et k domborr ó sza'ala a, ame lye Coppé - 
nek a Kovácsol: sztrájkja ein-ü drámái kö
ti meiyei adta elő. Nem egy szemben csil
lantak mega töniyek.

Én i y szivh z s<ó ó, me eg és érzéBtejes 
volt Krizsatiyi Er.s ke eneae, ki több csinos 
mpdall, közük helyi szerzőtől valót ia, 
auoit elő. A kedves megjeienesü, csinos 
futat leány ke l< m< s, isz a üvegharangkent 
c e. gö mi zz< -zopráoja a i.grid geob szivet 
<em lagyis. eriL.etieiü. Hicuiozor kelleti 
m«'ti m lelnie, mert a hö-öi seg li m fukar
kodó t az elismeréssel. Oreögn A páddal 
e yüit a Lux mbourg pro.ja epe’étből 
adta eö a taceri, de Leucsak bogy el
ei tkebés, ha. em eljátszották es el is 
tánco.iaa. Freuetisua lei szia kiserie játé
kul at is i l< kukéi.

Ezu áu mü-oion kitü. Krdödi M liá y 
tauuó - dia e.ö &>tni emü. sí |ti azt rz. m ny ü 
maganje.ei eié . A gazdag humorral megírt, 
s helyi Csizá.okkal is larai o.t wolo og jó 
kedvie hango.ia a közönségét, me.y zajos 
tapssal adózóit az ügyes szerző*e.öaoóuak.  
U y ncs.k a műsoron kívül adott eiö 
0 uogu Árpád több sz p lupiet.

A műsort tréfás tömnöm zárta be, 
aejtes v géziével asztaiOi hoz üli a kö
zön <g A uaia.sag táncra perdült. Meg 
rej go. is . ző t a muzsika. Feszlelenseg es 
jókedv adott egymaeLak találkát ezen a 
mulatságon, mely meitan sorakozik a kör 
lobbi, .Kutat túsz esztendő óta rendezett 
aa.acsonyi estijeinek sikereihez.

Krónikás.

Küicmeiek.
Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy 

pobtnhivataluvnái az etőiizetes 
megújítása iránt szíveskedjenek 
intézkedni, hogy a lap kíirdese 
fennakadást ne szenvedjen

— Városi közgyűlés. Léva r. t. vá
ros képviselötestü etn tegnap, december hó 
30. napján rendes közgyűlést tartott, melyen 
a siokásos polgármesteri jelentés után elfo
gadták a tanács javaslatát a városi tiszt
viselők fizetéseinek kiegészítésére az 1911. 
évi közigazgatási ádamsegélv 3-ik millióik
ból a Léva vámosára eső 4500 korona föl- 
osstása tárgyában. Majd elrendelte, hogy a 
nódositott belypénz-szedési és as épitke- 
z-si s-abá yrendeletek életbeléptessenek. — 
E u án még több kisebb ügyet tárgyaltak.

— Katonai áthelyezés. A m. kir. 
honvédé mi m uiszter rendű.etevei gról Cou- 
donhove Kői rád, zselizi nagybirtokos, nyug 
állományú c mze'.es ezredes, a cs. és kir. 
honvédség nyugal ományából a m. kir. hon
védség nyu -állományába helyeztetett át.

— Haláleset. Dobó Miksa oszlányi 
izr. tanitó, aki <öub, mint három évtizeden 
kere.z'ül nagy és elismeresreméltó ered
ménnyel szolgálta a magyar kultúrát, mint 
részv- ttel értesülünk, f. hó 27-rn, meghalt.

— A Kálvlneum hangversenye. 
A barsi reio máius egyházmegye a leikesz- 
aivák resztre létesítendő „Ká vineam“ ja
vára a lévai városi v gsdó nagyieimében
1912. évi jaruar hó 8. napján táncmulat
sággal egybekötött hangversenyt rendez, 
amely iránt szeles körben nagy érdeklődés 
nyilvánul. A hangverseny nemes célját, 
Czeylédy S.idor nagysziléi ref. li 1 észnek 
lapunk mai iz-mábau kötő t ciske mél- 
tatjs. — Beiepo díj : C-a ádjegy (3 sze
mélyié) 8 kor. Szemé yjegv (ü öbeiy) 4 kor. 
Föidsziuii állóhely 2 kor. K.rzsijrgy 1 kor. 
Jegyek csakis a pénztárnál váthatók a 
htugversei-y nap ái délután 2 órától. A 
hangverseny kezdete es e 8 órakor. Felül- 
fizetesek a jóiekonycél érdekében köszö
nettel fogadtatnak ea lirlapi ag nyugtáztat
nak. A hangverseny sorrendje; 1. Üdvözlő 
hegeid. Tartja: Pa ay Karoly esperes. 2. 
R kóciy kar a Nemó operából, gróf Z chy 
Gézától. Előadja a lévai áll. tanítóképző 
énekkara Dutcbek Ernő tanár vezetése 
mellett. 3. Dr. Baltazár Dezső püspök be
széde. 4. Zeueszám. Mei de Bohn 1 Trió. 
Előadjak : hegedűn Grimm György, gordon
nál : dr. H-ts Bea, zo gorán : Be'csák 
L iszió. 5 Kuruc daok. É-iekli: Keserű 
G za, tárogatón kíséri; Dr. Kersék János. 
6. Msse a va óságból. Irta és szavalja: 
S abó S. Zsipaond. 7. Müdilok. Énekli.*  
Kovács Ser esiyen M c*  ke urbö gy, zonpo- 
r n kíséri ; D Ko- ács Sebestyen E dréne 
úrnő. 8. K -s Ferenc aisószat'olcsi esperes 
besz de. 9. M gyár népdalok. Énekli: Ko

vács Sebestyén M cike úrhölgy, zongorán 
kiséri: dr. Sebestyén Endréne urnö. 10. 
Láuyinépdsiegy veleg. E őadja: a lévai 
ád. tan. képző énekkara Duscbek Ernő 
tanár vezetése mellett. 11. Bezáró beszéd. 
Tartja . dr. Kovács Sebestyén Endre egy
házmegye: gondnok. Himnusz. Énekli : a

— Esküvő. Lic. Fizély Ödön, ara- 
nyosmaróti ág. ev. lelkész, 1912. évi január 
bó 2-án, kedden, délelőtt fél tizenkét óra
kor tartja esküvőjét Léván, az ág. ev. temp
lomban Kovácsik Samu és neje nevelt leá
nyával, Margittal. — Állandó boldogságot 
kívánunk az uj párnak.

— Kamarai közgyűlés. Kereske
delmi és iparkamaránk folyó hó 22.-én 
tartota ez évi utó só közgyűlését a tagok 
élénk érdeklődése mellett. Napirend előtt 
stepesszombati Fnttner Károly, elnök be
jelentette, hogy a kereskedelemügyi mi
ni zter ur kmeveztelése alkalmából hozzá 
intézett üdvözlő felira'ért köszönetét mon
dott. A napirend első pontja a közös had
ügyminiszternek a h.dsereg terményszük- 
segletének fedezésére vonatkozó szállítási 
szabályzata vö t. A gyűlés a szabályzatot 
a k erest, edö-osztály erdekeibe ütközőnek 
találta s ar ellen feiterje-ztéssel fordul a 
kormányhoz kérve, hogy a kereskedők 
reszere a hadügyi teiményszá litásoknál a 
termelőkkel egyenlő elbánás biztosíttassák. 
Az 1906-ban megválasztott kamarai tagok 
megbízatása a jövő évben lejár. A közgyű
lés a miniszterhez felterje.-ztest intéz, kerve 
a kamara ujjaválasztasi munkálatainak 
e rendelését, továbbá a már letárgyalt vá
lasztási szabályzatnak, mely szerint a 
választás adókategóriák szerint történnék, 
életbei éptetesét. Azt is javasolja a közgyű
lés, bogy Salgótarján, Rózsahegy, Aranyos
mai ó b és Körmöczbanyán 1 — 1 uj választói 
aUerület Bierveztessék. Behatóan foglalko
zott ezután a gyűles aa államvasutak szál
lítása körül észlelt mizériákkal. A kerület 
miiden róizéböl felhangzóit panaszok a 
helyzet tarthatatlanságát bizonyítják, ipa. 
runk es kereskedeimüua milliósba! károso. 
dik a vaggon, raktár és vágány hiány mi. 
att. A közgyűlés elrendelte, hogy részletes 
adatgyűjtés inditiassek a kerület területén s 
ennek alapján a végzendő beruházások 
tekintetében konkrét javaslat tétessék a 
mimszti ruek. A losonczi állomáson uralkodó 
bajok ortosiasa iránt, már most is külön 
felterjesztest tesz. A törvényhatóságok 
inaiéit működő ipartanácsok tagjaivá a 
regi tagok választattak meg. A vegytisztító

ha vaiami kívánságod leszen, fújj bele s 
minden óhajod leijeid. Légy ezután is 
vendegei erető s Le b zaiodja< gazdagságod 
tud-üban. Ezzel a háioiu kira.y io ytatta 
uija*  B tiehem felé.

F-oyar arccal állt a favágó viskója 
küszöbén s ftjc.óválva nezte vendégei 
ajándékát.

—- No anyjuk, — szóit feleségéhez
— kiváncsi vágyó a : uem járatnak-e velem 
bolondot, Jj volna egy feher cipó, ünnepi 
kaláccsal, na meg a jó borocskát sem vet
nem meg. — Szóit s ezzel bele fújt síp
jába. l át uram Istenem, ily csoda! E-y- 
szerre igazi sey<m abrosszal teritett asztal 
terem eiötie a azon a legingerlőbb ételek 
és i aiok.

— No anyjuk, lesz most lakodalom
— kiált a fava.ó s s üné', nélkül fújja ti- 
linkóját. A dü edezö guoyhó helyén tündér- 
pa óta épü', a tougyoa ruhát helyette leg- 
' ingasson bárso ig és selyem öltönyök fedik 
csaaládja tagjait. Az istái óz márvány já
szola eiőtt tá.tos lovak ropogtatják a leg
jobb sabot. Mu den, mit megkívánt, ezüst 
edenyek s kr.staly serlegek, finom été ek s 
pasar bútorzat, nyomban ott termett. — 
G.zdagsiga örömére oly dinomdánomot 
csapott, milyen még nem volt a világon s 
•melyre • környék tekintélyes embereit 

mind m >gbivta, Hogy pedig az urak 
mu a’tágat semmi se zavarja, kiadta szol
gáinak a paranc ot, hogy idegen embert a 
kastélyba boc á ani egyik se merészkedjék.

A három király miután a gyermek Jé
zus lábaihoz rak.ák ajándékait, Betlehem
ből gyal'igszerrei baaaindultak. Amint az 
erdőt elhagyták, feltűnik előttük a szegény 
falucska, melyben éjjeleztek és a falu végén 
a fényesen kivi ágitott kastély, melyből vig 
muzsika s énekhang hallatszik hozzájok. 
Gáspár gúnyos hangon mondja Boldizsárnak.

— Igazán kiváncsi volnék megtudni, 
hogyan használta fel ajándékodat a favágó 
és nem lrt*-e  büszke gazdasága tudatában ?

— Csak ez a kívánságod ? Ezt ugyan 
könnyen megtudhatjuk.

Eszel mindahárman koldus alakot öl
tenek és bekopognak a fényes kastély ka
puján. Hát uram Istenem, egyszerre felnyí
lik az és három fenevad szelindek támad 
reájuk, mig gazdájuk az ablakból nevetve 
nézi a ko dusok futását s vendégeivel jól 
mulat a szegény Boldizsár jajgatásán, kit az 
egyik kuvasz jól megharapott. Talán bizony 
még szét is tépik szegény királyokat, ha el- 
bujniok nem sikerül.

— Magái j favágó, majd adok néked I 
— fényegetödzik Boldizsár.

Hirtelen felvesnik királyi alakjukat, fe

jedelmi palástjuk a földet sepri, fejükön 
fényes Korona ragyog. Olt terem egy szép 
hintó arabs lovakkal, arany kei ekekkel, be
leülnek a királyok a upy hajtanak a kastély 
felé. A gazdag favágó éppen kinéz az ab
lakon s megiimeri a királyokban éjjeli 
vendégeit. Lemegy a kapuhoz, hogy jóite- 
vőit fényesen fogadja s meghívja őket, 
pihenjenek meg nála.

De Bo dizsár jó kedvében van.
— Úgy I te kutyáidat uszítod a szegé

nyekre, -íajd adok ón neked I
Ezzel kivesz a zsebéből egy kis 

sípot, belefuj és eltűnik a kastély, eltűnik 
a vendégsereg, a fény, a pompa, de ismét 
látható lesz a düledezö gunyhó benne 
rongyos ruhában a favágó, nejével s öt 
éhes porontyával.

— Nem baj — gondolta magában as 
ismét szegény favágó — szerencsémre zse
bemben van a tilinkóm, majd az megsegít. De 
hiába keresgél lyukas zsebeiben, a varázs
síp eltűnt a bárom királlyal együtt.

•

Azóta szrkás a „Három királyok*  
napján sütött kalácsból a szegények részét 
gondosan félretenni.
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műhelyek telepengedélyezéshez való kötését 
véleményezte a közgyűlés, ellenben a képe- 
aitéa kimondását es iparról feleslegesnek 
találta. A Franciaországban bevált sürgöny
leveleknek basánkban való meghonosítása 
és a kereskedelmi alkalmazottak részére 
továbbképző tanfolyamok rendet e.-eMtéae 
iránt felterjesztést intéz a kereskedelmi 
miniszterhez.

— Gazdasági előadások a katonaságnál. M.ut a 
politikai „Híradó*  jelouti, grói Serényi Bála földmi- 
veiéi ügyi milliliter oly értelmű reudeletet bocsátott ki, 
mely szerint megengedi a honvéd gyalogezredek le 
géuyeégeinek, bogy a gazdasági egyeeii'etir-k a téli 
idény alatt, december, janu«*r  e’» február havában 
rendezendő gazdasági szakelőadásain inegieit'ubessenek. 
Első izbeu a zólyomvármegyei gazda-ági eg/tsülét 
rendez a Beszterczebáuyáu állomásozó 16. honvéd íred 
legénységének gazdasági előadás'kát.

— Az első hó. Az idén a tél adós 
maradt a fehér karácsonnyal; bariem most, 
hogy végére jár már az esztendő, megem
berelte magát. Pénteken, e hó 29.-én mégis 
csak megértük, hogy lehullott sz ellő hó 
s igy az ó-esztendő — a gazdák és vadá
szok nagy örömére — nem múlt el anélkül, 
bogy fehér lepel ne borítaná a földet. Az 
ország számoz vidékén is nagy havazás 
volt a múlt napokban, amiből arra lehet 
következtetni, hogy az időjárás hid'gbbre 
fordul éa beköszönt a tél.

— A parlamentben többség — as 
országban kisebbség. A kormány által 
kiadott 1910. évi statisztikai évi öoyvböl 
kitűnik, hogy 1,162.241 jogosított vá asz ó 
közül az 1910-iki válisztásol on a munka
pártra mindössze 379 899 szavazott, vagyis 
a választóknak csak 32.6 százaléka. Di a 
híres többség még akkor is kisebbségben 
mutatkozik, ha a tényleg leadott szavazatok 
számát vesszük. Tényleg leadtak öszisen 
807.636 szavazatot, ebből a munkapártra 
378.899 szavasat esik, vagyi a leadott 
szavazatoknak csak 47 százaléka, mm több
sége tehát, hanem a felénél jóval kisebb 
szám. Ezzel szemben a tisztán 48-as ellen
zéki jelöltek (Justh part, Ko suth-párt, 48 as 
pártonkivüli es 48-ss kisgazd.) öaizeaen 
281.288 szavazatot kaptak, tehát a tényleg 
leadott szavazatoknak 35 százalékát. Ha 
pedig e számokhoz hozzávesszük as összes 
ellenzéki (67-es és 48a») pártokat, (a nép
pártra összesen 48.776 szavazat esett) akkor 
kitűnik, hogy as ellenzékre leadtak összesen 
409.982 szavazatot, vagyis 30 083-al többet, 
mint a magát parlamenti többségnek revező 
munkapártra. Eteket mondja el a kormány 
szerkesztésében napviligot látott jelente?.

— Hány ügyvéd van Magyarországon ? Az etirult 
évbeu Magyarországou az ügyvédek sxáina 800-zal 
szaporodott, ami IS azáaalékuak felel meg. Az ügyvé
dek asáma aa idő szeriül meghaladja a 7200-at. Az 
1910. év végén 6400 volt a számuk. Magyarországon 
1800-zal több ügyvéd van, mint Ausztriában. A jövő ev 
folyamán elöre'átbatdan újabb 1200—1500 ügyvéddel 
fog azaporodui a státus.

— A dohányáruk áremelésének 
pénsügyl eredménye. Mnd nsi érdek
lődéssel várta az államkii csiár f. évi julius- 
szeptember havi forga máról bzÓ'Ó kimutatás 
közzétételét, mert ebből kellett megtudnunk, 
hogy a dohányáruk árának f. évi ju'ius 1-én 
beállott fe'emelése mitő pénzügyi eredménj- 
nyel járt. Hát bizony sz eredmény megle
hetősen silány, mert f, évi juliur-.zeptember 
hónapjaiban a dohányjövedék mindössze 
546.134 koronával hozott be többet, m;nt 
aa előző év harmadik negyedében. Ez a 
félmilliót többlet azonban az evnegyedi 42 
millió bevétellel szemben ugyancsak kevis, 
mert mindössze egyezásaléknak felel meg, 
holott a dohányárak árfelemelésének átlaga 
a 10*/ 0 t is meghaladja, minélfogva aló ábbi 
fogyaaatát fenmaradáaa e étén a bevételi 
többletnek mintegy 5 millió koronára kellett 
volna emelkedni, Buoejos tehát, lo;y íz 
árfelemeléa csökkentette — és pedig jelen
tékenyen csökkentette — a dohányáruk 
fogyasztását, amit egyébként a doháry- 
árusok is eléggé éreznek.

— Karácsonyi páaatorjáték. A 
„Lévai katb, Legényegyesü et“, mint mir- 
den évben, úgy esidén ir pásatorjáiékot 
adott elő, Karácsony másodnipján. Színre 
került Oppita Sándor karácsonyi játéka: 
A pogány megtérése. 1 szereplők a tőlük 
megaaokott ügyességgel fe eltek meg köte
lességüknek. A közönség méltányolta lörek- 
aésüket. Aa egyesület nem éppen nagy 
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terme annyira megtelt nézőkkel, hogy sokan 
helyszűke miatt kénytelenek voltak élté- 
vozni. Úgy haljuk, hogy újév napján d. u. 
5 órakor közkívánatra megismétlik az elő
adást.

— Vonatok összeütközése. E hó 
27-én reggel négy órakor a Párkányoána 
ál'omásba behaladó 268. számú tehervonatot 
a követő 238/11. számú mosdonyvonat utol
érte s abba beleütközött. A tehervonatok 
öt kocsija kisiklott éi megrongálódott. Em
beréletben nem esett kár. Az akadály miatt 
• reggeli személyvonatok kisebb-nsgyobb 
késéssel közlekedtek.

— Tanítok fürdője és nyaraló telepe. Udvarhely 
vármegye Siejke fürdőjén az udvarhel/megyei tanitók 
fürdőt és gyermeknyaraló-telepet létesítenek részvény
társasági alapon. Egy részvény ára 26 korona. A 
tan’tók a nagyközönség részvéteiével és minden irányú 
támogatásával, ezen fontos szociális alkotásukat egy
formán a maguk és a nagytársadalom javára és 
használatára akarják megterem’eni, s igy valóbau 
méltó, hogy ezen kiváló törekvést a tanitók és a 
társadalom minden tagja a legmesszebbmenő támoga
tásban részesítse. Prospektust készséggel küld Gyerkei 
Mihály tauitó Székelyudvarhely.

— Eljegyzések. Dr. Bodrogi Jknos ka
posvári ügyvöd Mocsonokon eljegyezte Ghi 
messy Lászlónak, a nyitrai püepözi uradalom 
jószágigazgatójának kedves leányát, Mag- 
duskát. — I.aufer Mariskát, Laufer Béla sac- 
bsfestö leányát eljegyezte Dávid János, a 
lévai uradalom dobogópuiztai gazdatisztje.
— Knapp Gyula, Kopp Dávid jóhirü gép 
kereskedőnek fia, eljegyezte Steiner Olgát, 
Steiner Henrik szállodatulajdonos kánját.
— Ssomolányi Rezső e napokban váltott 
jegyet Kocsmarek Gizellával. — Adandó 
boldogság kísérje az uj jegyeseket.

— Oberammergau Láván. A nép
művészet néha olyan tökéletességre emel
kedik, hogy világhírre tesz szert. Ilyen az 
oberammergaui egyszeiü parasztemberek 
passiójátéka. A magas hegyek közé bujt 
kicsiny falut egykor irtózatos isfetciapst 
látogatta meg s ekkor a nép fogadalmat 
tett, hogy m nden 10 évben előadja Krisztus 
kinszeni edésének törtéoe'ét. Est a foga 
dalosat nemzedékről-nemzedékre meg is 
tar'ják a ma már oly tökélyre emelkedett 
ez egyszerű emberek müve>zete, hogy a 
világ minden iájáról, még Ameri' ából is 
egyenesen azért keresik fel a kicsiny falut, 
hogy megnézhessék a hires és iélekeme öen 
fő.seges benyomásokat adó pasaiójátéaot. 
Eledd g senkinek sem adtak engedélyt meg 
csak fényképfelvételre sem, de vegre is 
sikerült a községgel egyezségre jönni s a 
helyszínén készült eredeti felvételek után, 
színes diapozitív képeket most már világ
körüli útra viszik és mint érteeü üjk, január 
21-án Láván is bemutatják. A művészi ve
tített képek valósággal Őoer.mmergau népet 
varáizolják elénk, amint törbetet'eu hittel, 
fájdalmas komolysággal adja elő a világot 
megrázó tragédiát. Mint k.váóan ritka al
kalmat ajánlják tehát köaöoségünk H.yelm<be 
a bemutatandó pasai ójáték ot. Neize meg 
mindenki, mert sok pénz ke l hozzá, hogyha 
valaki Oberammergauba akar menni, mig 
itt egy-két koronáért megnézheti. A ke
pékhez irodalmi nívón álló szöveget ia ol
vasnak tel as előadásnál.

— A Lévai Kereskedő Ifjak Tár
sulata 1912. január 20-an az egyesület 20 
eves fennállásának megünneplésére, a városi 
vigadó dísztermében előadással egybekötött 
jubiláns táicestélyt rendez, melyre a meg
hívókat a közeljövőben küldi siót a ren
dezőség. A nagyközönség köreben már most 
nagy as érdeklődés a mulatság iránt, emelj 
előre is kellő garanciát nyújt a sikerhez.

— Kinevezés. A m. sir. földmivt- 
lésügyi miniszter Bodrogközy Zoltánt, a m. 
kir. föidmivelésügyi minisztériumba szolgá
lattételre berendelt tanárt, aki hosszabb 
ideig a lévai tanító-képzőben ia működött, 
földmiveaiskolai igazgatóvá nevez e ki.

— Országgyűlési képviselőválasz 
tók száma. Az 1912. evre csszeAlutott 
orazággyű ési kepvise öválasstók nét jegy
zékei szerint az aranyosmaróti válasz é te
rületben a választók száma 4211; a lévai 
választókerületben 4761; aa újbányái vá
lasztókerületben pedig 3528.

— Táncestély. A Léva-vidéki korcs- 
márosok, szállodások és kávésok tpartársu- 
j*ta  — mint értesü ütik — 1912. évi január 

hó 25 én, Léván, a városi szálloda azinhás- 
lermében tán ceatélyt rendes, amelyre már 
legközelebb ki fogják bocsátani a meg
hívókat.

— Ezeréves kanyar. A a'okho'mi egyetem tudós 
profbaíoa Schnittger tanár, nz ö»i Hun-*  város 
mellett folytat mu>taaá«t és igen érdekes leletre bukkant. 
Egy cipót talalt, amely míg a vikiugek idtjébeu ké
szült, a tizedik azáztdbaii. A vikingeknek úgy látszik, 
jó gyomruk voP, hogy ilyen táplálék kai élhettek, uurc 
a mikroszkopikus vizsgálat szerint az ezeréves keuyér 
borsólibztbői és fenyöhéjból készült

-- Agyonnyomta a föld Knepp Já
nos téglagyári munkás e hó 28-án a kurta
hegyi Monaco.féle téglagyártelepen agyagot 
ásván, az agyag fölött levő, meglazult föld
réteg reá szakadt és maga alá temette. A 
fiatal munkást halva ásták ki a föd alól. 
A rendőrség megindította a szigorú vizsgá
latot aziránt, hogy a szerencsétlenségért kit 
terhel a felelősség.

— Ritka égi tünemény. Hegybányán, 
f. hó 22 -én reggel 8 es fél órakor teljes 
szivárvány voit látható fényes napkelte 
mellett, utána enyhe tavaszi eső áztatta a 
földet.

— Uj cukorgyár Hontmegyében. 
A bontmegyei földbirtokosok egyesülete — 
m nt érleiü ünk — uj cukorgyárat akar 
létesíteni. Az eddigi megállapodás szerint 
a cukorgyár Ipolyságon vo’ua fal Állítandó, 
ahol — á'litólsg — kü'önben is minden 
kellék megvan arra, bogy az ott leire jö
hessen.

önmagának ellensége az, aki rém 
a „M'.'lcelsp1* rőt, Nagyösz kér ajánlatot 
szöiőoltvácyokról éa amerikai ezöl.övesz- 
rzökrő'.

Sok évi megfigyelés. Emésztési 
gyengeségeknél éj etvagyhiánynál általában 
mindén gyomorbajnál a valódi „Moll-féle 
seidlitz-porok“ bizonyultak a legsikereseb
beknek a többi szerek fölött, mint gyomor 
erősítők és vértisz'itók. Ety doboz ára 2 
kor. Szétküldés naponta utánvéttel, Moll 
A. gyógyszerész, cs. éa kir. udv. szállító 
álta1, Bécs I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógy
szertárakban hátát ozottzn Moll A. készít
ménye kérendő az ö gyári jelvényével és 
aláírásával.

A legtapasztaltabb orvosok taná
csolják, hogy egészségünk fen tartása 
érdekében elsősorban a gyomorra 
ügyeljünk. — Aki a gyomrát rendben 
kívánja tartani, tegye szabállyá, hogy 
minden héten egy bizonyos meghatá
rozott napon, például miiiden héttőn 
vagy minden szombaton, reggelizéi 
előtt fél pohár Ferencz József kese
rűvizet igyék. Ezen régóta bevált ter
mészetes tisztítószer bámulatos felfris
sítő hatással van az egész emberi 
szervezetre.

Biztos gyógyhatás. Mindazok, kik 
ros-z emésztés vagy szédiekedés köve'kos 
tében feífuvódátb ás, szoiulásban, főfájás
ban, étvágyhiányhan vagy egysb bajokban 
szenvi duek, a valódi „Moll-fele seidlitt po
rok'1 használata által biztos gyógyulási őr
nek el. Egy doboz ára 2 kor. Szétküldés 
naponta utánvéttel MoH A. gyógyszerész, 
cs. és kir. udv. szállítótól Bécs, I. Tuoh- 
lauben 9. A vidéki gyógyszertárakban hatá
rozottan Moll A készítményé aa ö gyári 
jelvényével éa a á'rá ával térendő.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazok, akik december hóban a 
lévai katb, kör ismeretterjesztő előadásain 
szerepelted és fáradoztak, fogadják es utón 
hálás köszönetemet.

Léva, 1911. dec, 29.
A választmány nevében : 

Dodek János, 
igazgató.
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Kalvineum.

A báréi ref. egyházmegye lelkéezi kara 
a B.rs- és hontmegyei társaság előkelőinek 
élénk érdeklődése és közreműködése melleit 
a jövő év első napjaiban nagyszabású hang
versenyt fog rendezni a Kálvineum, vagyis 
az Országos Református Lelkesei Árvaház 
érdekében.

Barsvármegyének a magyar nemzeti 
kultúra harcában mindenkor dicsőséges 
szerepe voit. Jóllehet vármegyénk úgy 
nemzeti, mint egyházi tekintetben megle
hetősen szétdarabo'.t, mindamel'ett úgy a 
felekezeti, mint nemzetiségi jó egyetértésnek 
klasszikus példáit szolgáltatta. Minden arra 
a feltevésre jogOBit, bogy mikor a barsi 
ref. egyházmegye lelkész! kara egy nagy 
fontosságú és a felekezeti élet szükebb 
körét jóval túlhaladó ügyben fordul a vár
megye közönség) hez, ez a kőrönerg nagy 
eszmékért lángoló rz-vét mi előttünk sem 
fogja bezároi. Erre mutat az a szinte pá
ratlan érdeklődés és bőkezűség, amellyel 
ügyünket a legelőkelőbbek már előzetesen 
— részben szemé yes közreműködésül) kel, 
részben áldozatkészségükkel támogatják. 
De talán az a néhány sor, amelyet céljaink 
megvilágítása végett e helyütt mi g mi 
szándékozom, mégsem lesz felesleges.

Hogy refoimátus egyházunk lelkészi 
kara a magyar nemzet ügyének a múltban 
milyen nagy Bzolgá'atokat lett, mindenki 
elölt ismeretes, aki fáradtságot vesz arra, 
hogy a történelem lapjairól a műit tanul
ságait olvassa. Mi, a ,m gyár vailas" egy
szerű es szegény p-pjai úgy érezzük ma
gunkat, mint az edes anya, aki mindenét 
oda áldozta gyermekeinek es végiere maga 
szegényen maradi. Szegénységünk köztudo
mású. Ar, amit jubbara szegenysorau híveink 
sz eleiünk fenntartására a leg-ulyosabb 
megterheitetéssel adhatnak, az elet fokozatos 
megdrágulása folytan mindig kevesebbet 
ér. Minden nappal szegényebbek leszünk. 
Pedig alig vau tsrsadaimi osztály, amely 
Olyan inieziven érezné, hogy a magysr 
közművelődésnek mennyivel tartozik, mint 
mi. Ahány nagy fia kerü.t ki ennek az or
szágnak nadtedeles papi házacskákból, 
ugyanannyit akarunk a jövőben is adni a 
magyar nemzetnek. Gyermekeinket isko
láztatjuk, gyakorta az utolsó fillérünkké, 
a magunkon megtakarított falat kenyérrel. 
Nagy nélkülözésünkét kevesen ismerik. De 
ezt a terhet, amint eibordoztuk szó ue.aüi 
a múltban, el akarjuk hordozni a jövőben 
is. Ds van valami, ami mindannyi unkát 
tompa aggodalommal es félő sejtelemmel 
tölt el. Ml lesz azokkal íz ártatlan gyer
mekekkel, akik ott nőnek fel egyszerű haj
lékaink úszta légköreben szerotetóeu es 
édes atyai hű oltalmazó karjaink közölt, 
ha az Isten úgy látja jónak, hogy korán, 
váratlanul távozzunk el az e.ősnek lö oj^röl ? 
Abgha lehet siomorULh Borsot e gondolni, 
miut amiuő egy szegény ref. lelkész árváé. 
Az, amit anyagisában olyan szegény egy
házunk az özvegyeinknek es árváinknak 
nyújthat, nagyon közel áll a koldusaimnál- 
náboa. Ezt az aggodalmat is eihordoziuk 
sokáig a szivünkben, mint egy hideg jég
darabot. Sorsunk a lüre em. De vau idí, 
amikor a szív érzéséi uiai törnek mágus
nak akaratlanul is. Vaiami e.iojihataiian 
erő arra kosziét, hogy oda lorau.junk a 
magyar társadalom feukölt, nagy izivehez. 
Tudjuk, hogy bem fognak elűzni üresen, 
mégha Igatas ne küi, mert fájdalmunk es 
aggályaink Szavai őszinték, szivek mélyéből 
fakadó meggyőző, tettre keBziö szavak. 
Nyomo’iUsaguuMról csak egy k ese ken tei- 
lebbeniem a faljon és akisnek a szivében 
az emberi let nagy essmenyeiböi cs.k egy 
szikra is él, segnsegütkre fognak sietni.

De annak a mozga.ómnak, ame ynek 
timogatáiáia vaimegyenk részéről tzükseg 
van uencsak jövője, hanem szép munja 
is van. Azoia, hogy egyhazunk nagy szívű 
vezérei aa első lepéBeaet megtettek arra, 
hogy lelkészárváink számára or.zágos árva
ház állíttassák, az érdeklődés nem aludt ki 
magyar sza.ma áng modjara, söl minden 
nappal nagyobbá es intenzivebbe lett. Ma 
már mintegy félmillió korona áll a Hajdu- 
bössörmény ben és Losonoon iei állítandó 

árvabázaink rendelkezésére. Ez az összeg 
n'gyrészben a magunk áldozatkészségének 
az eredménye. De hozzájárultak nagy 
összegű alsptványok, nemesszivü ember- 
bará ok ajándeksi, s maguknak a szegény 
özvegyeknek és árváknak köunyekkel áz
tatott tidérei is. Adtak ehhez az összeghez 
más egyházak fiai, leányai, más nemzetek 
gyermekei is. Sok ebben az összegben az 
olyan fillér, amely kétszeresen Bzámit.

Jogos kér' sünket a magyar társada
lomnak szinte szokatlan érdeklődése kíséri. 
Félmillió nagy összeg. Nekünk, református 
lel részeknek nagyon jól esik ez. Elismerését 
látjuk ebben árnak az önfeláldozásnak, 
amellyel magún*at  a magyar nemzet mü
ve ödesének oltárán elégettük. Segélyt kerö 
kezeinket mindenkinek kinyújtottuk és szá
munkra mindenkinek volt egy jó szava, 
néhány fillérje. Ebbe az ügybe nem vegyült 
be-e a te ekezeti torssá kodásnak meg az 
árnyéka sem. 4 jó Istennek legyen érte 
hála. Mi ebben a megyében sem fogunk 
csalódni. Erezzük. Tudjuk.

Összejövetelünkön itt lesznek mindazok, 
akik elsőnek gyújtottak meg oltárunk 
lángjait. Itt lesznek azok, akik talán maguk 
is ették a leiké zarva köunyázott kenyerét. 
Jertek el és hallgassátok meg szavaikat. 
Ebben a szomorú, küzdő életben csak egy 
az, ami feemel, ha its-áuunk a szenve
dőkhöz. Hozzátok meg á dozataitokat. Jó 
heiyre ad az, aki az Istennek ad. Aki ad, 
mindenkor sokkal többet vesz az adomány 
helyett. Az ilyen adománnyal Benki nem 
lesz szegényebb. Sok eltzegsnyedett em
berrel volt már találkozásom, de még 
o yaonal uem taiá koztim, akit a szive 
mejsegeböl fak.dó áldozatuk tettek volna 
szegénnyé. A nemzetek között is azok a 
leggazdagabbak meg anyagi értelemben is, 
akik más népekért a legnagyobb áldoza
tokat hoz ák. Az igazi gazdagság az adás- 
bán vau es nem a vevésben.

As Isten a leggazdagabb, mert ö soha
sem vesz, hanem mindenkor ad. A Krisz
tusnak e- földön nem volt, ahol a fejet 
-óhajtsa, mégis kicsoda merné a maga kin
cseit az ö gazdi gsági hoz hasonlítani '? Gazdag 
vo.t, mert ö adott legtöbbet az emberekért: 
egy egesz isteni életet. Akinek nincs egy 
fillérje sem a mi célunkra, még az ia adhat 
nekünk valamit : egy fohászt azokért a 
szegény lelktsiözvegyekert, kis árváinl ért 
az Isten színe elölt. Nekünk ez is elég.

Szegény féizkükböl kihullott kis ma
dárkák megérzik azt a messzeségből és 
könny ebo less iürmök a nyomort addig is, 
míg egyizer szerető Bzivek készítenek sza
mukra Uj fészkét a regi helyett és va ami 
késéi meleg pótolja azt a meleget, amely 
egy szegény, halott szívben szunnyad kint 
a temetőben.

Czeglédy Sándor, 
nagysziléi ref. lelkész.

Nyilvános köszönet.

A karácsoiyi ünnepek alkalmából a 
szegény soreu gyermekek részere befolyt 
adomáuyok*.  Iig. növ. intézete egy vég 
ruháké me, egy jótevő Bét ruhára való, 
Hokmann Aranka két ruhara való, Grotte 
Vi mos 30 m. keitue, budapesti kereskedők 
r.hakeime, kendő és harisnyák, polg. isk. 
taiutok gyűjtésé 114 K. 20 ül., elemi isk, 
gyűjtésé 83 K. 35 fi., ovodások gyűjtése 
lö K. 33 fii., nmeiiő sk. gyűjtésé 3 K.

Kubai Papon 63 gyermek. Ruhát varr
tak : Nikiser Etelka 3 tubát, Dombi János
áé, Go duruuner Heimin, Hartl Rezsöné, 
Izsót Jauosue, Krucmsnek Kaioyté, Mina- 
rovich Vnma, Ny zsnyánszky Gezáné 2—2 
ruhái, Bakos Lajosné, Bacsa Flórián nÁ, 
Giomann Isivanue, Fraicb Ferencné, Havasi 
Eizsebet, J-uossy Istvánná, Kovács József- 
ue, Könya Anna, Kvassay Józsefné, Polák 
Jauosne, Rajcssnyi K., Máté ily Gaspárné, 
Smkovics J., Szoha Jizstiné, Szudy Imré
ié, Lakos Eizol, Tottczer Jenöne, Tóth 
Terez 1—1 ruhát.

A női kéz munka tanfolyam növendékei 
3 gyei mezei ának el altó és felső ruha
neművel, melyeket tanítónőjük, Herkner 
Anna k. a. veaetese mellett készítették el.

A „Női Mária Kongregáció" tagjai 8 
gyermeknek ajándékoztak felső ruhát, me
lyeket Bányik Júlia, Vánger Margit, Sallin- 
ger Vi'mi és Tóth Ilona készítettek el. 
Továbbá ugyanezen gyermekeinek 4 kará
csonyfát is á'litottak. Ujfaiussy Erzsébet 
6 ingecskét ajándékozott.

Hálás köszönet a kegyes jótevőknek.

Irgalmas nővérek 
intézetének igazgatósága.

Nyilvános köszönet és nyugtázás.

A köze'multbun következő kegyes 
adományok érkeztek a „Stefánia" árvaház 
cé jaira.

Ötv. báró P.ttel Gyuláné uraseonytól, 
(Kiskálna) 30 kor. Báró Rivay László urtóf 
20 kor Benkotich Gézané úrasszonytól, 
(Gr.-U|fslu) 20 kor Dobrova János uztól, 
(Léva), Bathy Lász'ó prépost ur utján, 10 
özv Székhelyi Mailáth Lászlóné úrasszony
tól (Nagykeresmény) ti kor.
Kern Testverek újévi ajándék meg
váltása elmén 100 koronát adomá
nyozott. Balblen Katalin Kér. Nöegylet- 
töl pedig etelnemüek.

Léva. 1911. dec. 29.

özv. Tooth Zsigmondne Faragó Sámuel 
uőtigyl, gondnok, tb, aleluök. uöegyl titkár

Ferenc Józsetrend lovagja.

Nyilvános köszönet és nyugtázás.

Dr. Balog Sándor ur 20 koronát kül
dött a Lévai Izraelita Nöegy'ethez a szű
kölködő szegények számára.

Özv. Prosniiz Henrikué elhunyta alkal
mával D. utech Ignác úrtól 20 kor., dr. 
Frommer Ignác úrtól 10 kor. és két magát 
megnevezni nem akaró úrtól 30 kor. össze
sen 60 kor. folyt be a Lévai Izr. Nöegylet 
pénztárába, köss orumegváltás cimén.

Fogadjak a nemes'elkü jótevők az 
egyesület hálás köszönetét.

Deák Adolf Dr. Frommer Ignáczne 
titkár. elnök.

Kimutatás

a lévai iparos olvasókör karácsonyi estélyének 
bevételei és kiadásairól:

Jegyek eladásából befolyt 132 K. 60 f. 
Felüifizetéi eiböl 22 K. 80 f.
Mulatságon kivül jegyvátás

címén 2 K. 60 f.
Összes bevétel 158 korona.

[ízzel eremben aa összes k adás 68 K. 90 f.
Tuzta maradvány 89 K. 10 f.

Felül/ieettek : Hegedűs Bála 2 kor., 
Ferenczy Jsnos 1'40 kor., Révész Gyula 
1-40 kor., Czibuika R-zsö 1 20 kor., Fizély 
Imre 1 kor., Ksrsa Sándor 1 kor., Lengyel N. 
1 bor., Agárdy Sándor 1 1 or., Vörösmartby 
Miklós 1 kor., Crákanyi Sándor 80 f., 
C e-nák I dór 80 f., Demeter Lsjos 80 f., 
Hatecher Karoly 80 f, II oeka Samu 80 f., 
Kostyek Joz.ef 80 f., Fraech József 60 f., 
G»p=l Jánosné 60 f., Gapel N. 60 f., Vida 
Jónás 60 f, We sz Beruátné 60 f., Birtha 
József 40 f., Krizsányi Károly 40 f., Kri- 
zsátyi Sándor 40 f., ifj. Karácsonyi 40 f.,
Pigler Sándor 40 f., Stalay Vilmos 40 f.,
Ssecsö Sándor 40 f., Konca Lajomé 20 f.,
Korpás István 20 f., Kőváraik Samu 20 f.,
özv. Krizsányi Károlyné 20 f., özv. Nagy 
Sándorné 20 f, Tatár 20 f. — Jegyváltás 
címen fizetlek : Ba ogh Lajos 1 kot., Tóth 
Dániel 1 1 or., Veres Lajos 60 f.

Úgy a jószívű felü fizető-nek, mint az 
estély sikeréhez hozzájáruló s közreműködő 
személyisegeknek forró köiaönetet mond 
ez utón is a kör

elöljárósága.
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I /rr
Ko»«iv«»»ií . Dr. Horválu Gyula -«uoö»k«i i » .

Búza m.-máia&Dként 22 kor. 10 fill.— 
22 kor. 60 Ké»"»eree 20 kor. — fül. 21 
kor. — fül. — Rom 19 kor. 4'*  fd1. 19 kor. 
80 f '. A p» 18 <»r. — fi11. 19 «or —fill. 
Zab 19 kor. 20 fii. 19 kor. 60 fill. 
Kukorica 19 kor. 60 fill 20 kor. — fill. 
— Lorcae 41 kor. — fill. 41 kor. 60 fill. — 
Bab 31 kor. 60 fill. 32 kor. — fill. - 
Köea 13 kor. - fill. 14 kor. — fii.

Vetcmapvsk 100 kilónként Vörör tz 
boré term^Bae töl .r.n*auaenio-  175 185
Vörös .óhere ki« aransk- 165—175 Vöror 
lófere, n»vy srórkón 150— 160 Líroiorn:' 
'• m-rkottö. aratikuoji'u- 130—138 Io 
c ■ roa, v- ros remii á'.k k. I lu-— 20

A2 hivató iiejtpytf’t
1911 év: dec. br. 94- töl 1911 évidre, be 31-ig

Születés.

A szülői mié

H»fmbdi J zs»f Pnlkovic# K. 
Kin L'szió Janovak Mária 
Mee>zai<>s Ignsr 8v;<rcz 1 ona 
Podmauiozky K Pavbinger £.

A gyermek 
neve

fiú 
leány

fiú 
hány

László
Margit
1-trau

Ezseb-t

Hazas ag

Völeneny es nnmsszouy neve

ifj. Svvcz J mos S ekláes S/.jdónia

Halálozás

Vallása

rka h.

Az elhunyt neie Kora A hMAI ok.

Feh**r  Jónz’s áO éve* Auvláeyul í«
ifj. Kn>pp Jtnos 19 cv m M i>t d :<!<■
Kssb-t Láss ó 2M o Tu k yi
ifj. F a trió Józ »f 1 ‘ He v ’ eh’i ut

.\yi Ittér.

..SF.IDLITZ-POR
tiybe, ó dr baxisser mirrdazokoat, k.k 
z^v.irnkbau ea az illő Metuiói .-gy.-bb atfwtfk »■ 
menyeiket*  **inve«itirk.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gydgysi-rtarakba: kérjük X>£cl
ke szí hí eoye*l.

oetiömöies, fí
rMfclrtlf, l*|f|  ictlf |l«VÜ lariNMej || (

IZagga^áo e» bfílésböl araruuizA »J • 
mindéi uemú b«-t<*£s*  g> k ellen. .-Jj

[reíetl üveg ira kcr. a 
Kaptató n io.i. bvngvaztrtárbaa XZ?” 
•**n  éa drageriabaa nmor *•  • 

Fúszetküldssi hely MOLL A. avogvsz «•<>*<
Ca. Iir. név .a.lnló, B«’«. I. Tti»rbbnrv S

N. ird. vendégeimnek él minden 
ismerősemnek

Boldog ujevet kívánok
Fertikó József.

Lóvá varos n. é. közönségének, 
ismerőseinek és volt növendékeinek 

Boldog újévet kivan 
KJttEUTZ GYULA 

(öv. taactanar

Vili., Kemény Zégroood u 12

Eladó ház.
A lévai vasúti iudóbáz mellett 
egy újonnan ''pült szabad
kérbö e’adó, B ’vt bbet Xoder©r 

József ott a házban ad.

Mulatóhely bérlet.
A lévai apert- gylet a városliget

ben levő apori-láiát én nyári mulató 
helyiséget bérbeadói szándékozik; 
jelentkezni lehel Dr. Belcsák Sándor 
egyleti titkárnál a lévai közjegyzői 
irodában.

i
I

• » 
»• r i j b 
i- i<»

rH0d :*é. Iu. aiu> es tli )á kodás 
K- ión • m h r hurut e’len »

f t III I r ■ ü

| ;,7 kell Carameliet 
1^1 a „Három íenyő“-vel

• • b • r c ok ■ m gs o

o t< * a rn>>. ó bia. i<y it- 
v >v ua<o.‘i» » b'B'oK 

§ .. di...v . Csorna)okbtn 20 es 40 
fill Doboztan 60 fillér, k pn.

|íSjjj D' bol. nann >6 » 
É3 é. knapp I n ez «■«>

= L e v a n
-KI OLLA- 
ttakorvotok 
által meg 

vittgólra égi 
legjobbnak 
minöeitvt 

van j 
Két évi jót

fÖLLtfl
gummi!

k kúlőnlegeetég. 1 
jg A tudomány oo/tj 

állása ttérint gé 
bebhont itcJt JÓL 
legjobb létet' 
Gummi AJD

At 
.OLLA- 

több mint 
2Oo orvot 
áltol lég- 
megbítha 

több fiuk va 
ajánlva. 

Kaphnto at 
ortt ’Q min
den ’/yogy 

utertárácm 
t jobb dro 
gériákban

Követelje azonban hogy a ttállitója Önnek oakie 
OLLA-t adjon ét ne engedjen magának ctekélyebb 
értékű ti lány utánzatot mint ,ép oly jót*"  feldicnémi 
At elárutitó helyek kimutatását. Árjegyzéket ét eredeti 

prof>agunda reklámot ingyen küld at 

-OLLA- tomniinar Wien. HI437Fraiersirasse W 
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

ét P1CK EDE iUat&teréee-üiletében.

NAGY ÜZLETHELYISÉG 
a hozzá tartozó nagy pince rak

tárral, a város legforgalmasabb 
helyén, jövő évi augusztus 
l.-re kiadó. Bővebb felvi
lágosítással a városi mér

nöki hivatal szolgál.

KIADÓ LAKÁS
3 SZOBA MELLÉKHELYISÉGEKKEL 

AZONNAL K I A P Ó. SZÉCHÉNYI U. 8-

Szőlőolvány eladás.

10000 drb. igen szép gyökérzetii 
és jó forradásu Oroszrizling, 
Saszla, Kövidinka, Mézes
fehér és Fehérbokator *ző-  
lőoltváuv eladó. Ez rétiként 200 
korona árban. Nagyobb megren
delésiéi árkedvezmény. M-greu- 
deléseket e'fogad Katócz János 
szőlőszeti és borászati felügyelő

Esztergomban.

J<~ 'ódjegy: „Horgony". "1SU

A Linimenl. Capsici comp., 
a Horgony-Fain-Expellcr 

pótlr ka
ogy régjónak bizonyult háziszvr, moly már 
sok év óta legjobb bfdörasölé^nrk bizonyult 
köszvénynél, osuznál és meghűléseknél. 

Figyelmeztet is. Silány hamisítványok 
miatt hovasátlaskoi óvatosak legyünk é' 
caak olyan eredeti üveget fogadj ml el. 
mely a ..Horgony*  védjegy iyci cs a Richter 
cégjegyzes-M-l ollatott dol>ozt>a van ooma- 
Suiva. Ára üvegekben K .&). K 1.40 és 

i 2.— es úgyszólván minden gyógyszer 
tarban kapható — Főraktár. Törö< József 

gyógyszerésznél. Budapest
Dl Rlckter iránztrUn u „Arany ar szkiiw

PnUcáhan, F^iaahethstrasst*  nou

K
V- ./

LX

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 bővítet em ki.

Egyben van szerencsém érte
síteni hogy a hideg idők bekövet
keztével koc8iaím használatához 
teljesen uj bundát es lábzsákokat cse 
kóly dijért kölcsönözök. N. b. párt 
fogast kérve maradtam, 

kész szolgálattal
ERTLEBHENRIK

bét ko?*ituh  jdo- os.

í e» TÍArA.*!  BudaPMtí“ Ny”'1. 
V ök fekíillUlUw. es lep gyógyhely » 
n : irgilntsr r.d luimdona. h örsniru
Ktliee hewliü yOgyfÜrdÖ ; m <i <r> here1- 
II »■ fi (Ó.tÜTÖ, re ne iszapfürdők, 
iszapboroubtasuk uszodák, ü ö b« >y.k • 
in.*  r . Török- ko és irarvanYfür- 
dök ; höleg-, szénsavas- es viliamosvizfür- 
dök. A tü diib k ü o • renoi. i>i v-l h.. ná’- 
t.u.k tör. csuzos bántalmaknal is Ideg
bajok ellen ivó kúra ■ - <g •. ervt-n hurutom

< • n teb > | »i g < k 2( 0 ye*  m t 
»♦ k<*e.  o b. 6 o d i v t r »■ t ju is yo*  Arisk, 
G í j y eb rriM d j i >i c .Pici'p<»i tust ingyen 
s b lűirtti re kü d

As igazgatóság.
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Tűzifa
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és 
házhoz szállít”

Braun József és fia.
Iroda: Honvéd utcza Wertheimer hát.

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

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

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

1 1 : Ezentúl 1 1 .. "

Kőbányai duppla

Márciusi sör 
(a magyar sörtermékek legkitűnőbbje.) 

vendéglőmben kimérésre kerül.

Szives pártfogást kér

Tisztelettel
FERTIKÓ JÓZSEF.

Főraktár: Engel József és Fia. Léva.

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

0
0000000

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon S’ám 33. . LÉVAN. _ Telefon sz»m : 33-

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.

Hazai gyártmányú gépek: —
VilágbirU „ BAPID lánc: os kutak. ,.Alfa Separator“ tej és 
vajgazdasági gépek. — Lei jobb minőst gű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofheir és 
Schrantz télé gőzcséplő készletek, Ganz-féle mo'orok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

= T e j =
Pusta'zszentkereszti bérgazdaságomban 
termelt tejet Léván szándékozom elhe
lyezni, felkérem mindazokat, kik nálam 
tejet venni óhajtanak, 
nálam azt bejelenteni szíveskedjenek. 
A tej jósá. áért i's tisztaságáért jótállást 
vállalok s az zárt palackokban lesz 
házhoz szállítva.

BERGER ERNŐ.

„CLIMAX"
nyersolajmotor.

Legolcsóbb, legbiztosabb üzemrrő Versenyképes árak 
Elsőrangú miröség. Több ezer referencia.

Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelep 

Budapest, V 9. Szabadságtér 1? sz 
(Tőzsde palota^.

Telefonszám 71—01. Sürgönyczim .CLIMAX**.

Csak a

minőség
révén lett

világhírű
a valódi

PALMA
kaucsukcipősarok

mm A hygienikus mmm

Polmakaucsukl 
ágybetét I 

minősége 1 
mm elsőrangú mmmm
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Fertikúhoz megyünk
A T Ad Ili szilveszter estélyre.

Legjobb újévi bevásárlási forrás I

KERN TESTVÉREK
fűszer, gyarma(aru és vaenagykeregkedése

ALAPITTATOTT 1881 L EV A. TELEFON SZÁM 14

Mindennemű fűszer és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és prauai ypdar 
Éli smert legjob minőségű kav-ók. 

Valódi orosz teák es angol rumok.

Teasütemény, csemegebor, likőr, cog- 
nac, déligyümőlcs. dessert, cukorka s 
mindennemű keracsonyfadisz a 
leg.iutányosabb árakon______ — — —

Magyar gyártmányú, folyton égő kályhák, fa- és széntartók, 
kályhaellenzök, szesz-, szén és villamos vasalók, gyorsforralók, 
kávé és teafőzők, húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint 

VARRÓGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

Gyári raktárt tartunk ÚJÉVI AJÁNDÉKNAK legalkalmasabb ---------

tiszta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern hszfarlési és konyhafelszerelési czikkekből.

*
8466 1911. arám.

Kiadó bolthelyiségek.
Közhírré teszem, hogy a városház épületében 'evő 

következő üzlethelyiségek, u. ni. az Amstetttr-féle bolt 
és trafik helyiségek, a Sebweisz és Trebi>cb-féle és a 
Kovács Sándcr-ífle bolt helyiségek és a Lang-féle kávé
házi és vendéglői helyiségek az 1912 évi szeptember 
hó ifitől esetleg november hó l-töl kezdődőleg 
bérbeadandók lesznek.

Felhívom az érdeklődőket, hogy a bérletre vonatkozó 
ajánlataikat hivatalon nál 1912. évi január hó 16 ig 
adják be. — Megjegyzem, hogy a Lang-féle kávéház es 
vendéglői helyiség hasonló üzlet czéljaira nem adatik bérbe.

Léva, 1911. évi november 28-án,

Bódogh Lajos
polgármester.

Névjegyek 

Meghívók 

Eljegzési kártyák

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

Nyitrai és Társa r. t.
könyvnyomdájában, — L é va n.

Kalocsay Gyula
szita , rosta- és sodrrny-kerítés készítő

Léván.

j KALOCSAI GYULA LÉVA

|*|

£ 
X
X
X 
X
A

sodronykeritések, temetők, 
sétányok, faiskolák, sirkeritések. kavics 
és bomok átbányók és egyéb gazdasági 
területek bekerítését, ugys/innn minden
nemű e szakmába vágó munkák és javí
tások jutányos áron.

8
8
8 
X X

Nyomatott Nyitrai ée Társa r. t. gyoraeajtóján Léván-


