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A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR
Megjelen vasárnap reggel.

FÓMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket t a raklamáclókat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITHAT SS TÁRSA r. t.

Előfizetési felhivás

„BARS"
XXXII. évi I. évnegyedére.

Lapunk múlt számával harmincegy esz
tendő krónikáját zártuk le. Az emberöltőt 
meghaladó, hosszú múltúnk bizonyltja, hogy 
ma is ugyanaz a lelkesedés, a kózügyek 
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 teljesedését az ö javukra 
könyveljük el, tesszük ezt azon kijelentéssel, 
hogy ezután is a régi jelszóval indulunk 
minden újabb csatára s lapuik 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, a/ánl/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.

Uj esztendő.
(K.) Harminckét esztendővel ez

előtt ifjúi lelkesedéssel, városunk és 
vármegyénk iránt való meleg szere
tettel s a közügyek iránt való élénk 
érdeklődéssel s a küzdelemre való erős 
elhatározással bontottunk zászlót. Mint 
a nagy nyilvánosságnak hű és kitartó, 
de egyének szolgálatába nem szegődő 
szolgája kopogtattunk be a nagy ol
vasó közönség szivének ajtaján s most 
harminckét esztendő múltán örömmel 
konstatálhatjuk, hogy az oly hosszú 
idő sem törte össze közöttünk azt a 
kapcsot, mely a szerkesztőség és az 
olvasó közönség között keletkezett.

Harminckét esztendő előtt Holló 
Sándor, Mácsai Lukács, Konkoly-Thege 
Sándor és egy kicsiny, de lelkes gárda 
emelte fel a zászlót, mely azóta is 

büszkén lobog az élet forgandó válto
zásainak közepette. Azóta hányán és 
hányán sorakoztak zászlónk alá, há
nyán és hányán szegődtek a toll fegy
verével harcoló táborunkba munkás
nak! Ha most mind itt volnánk ebben 
a kicsiny szerkesztőségben, mily öröm
mel fogadnák a bsrminczkettedik esz
tendő ezen első példányát, amely arról 
tanúskodik, hogy harcunk mindenkor 
igazságos és becsületes volt, hogy a le
folyt harminckét esztendő nem tudott 
eltéríteni bennünket az alapítók által 
kitűzött és a bosszú idő alatt sokszor 
kipróbált irányelvektől.

Ha végig lapozzuk harmincegy 
évfolyan uukat s mellé elképzeljük 
azokat az eseményeket és intézménye
ket, am lyek kialakulásában nekünk 
is részünk volt, ha képzeletben ide 
varázsoljuk azokat a kitartó és buzgó 
munkatár.-akat, kik mintegy lelkes és 
elszánt hadsereg segítették előbbre 
zászlónkat a diadal orma felé, édes 
öröm rezzenti meg szivünket s köny 
csillan fel szeg ünkben, "irt nemcsak 
hü és tárgyilagos krónikása akartunk 
lent i ennek a városnak és vármegyé
nek, de a korhadt intézmények és ela
vult szokások igazságos kritikusai, az 
erkölcstelenség és maradiság ostorozó!, a 
fejlődés és haladás bátor és önzetlen 
szószólói voltunk, akiket sem a hata
lom fenyegetései, sem a nagyok Ígé
retei kitűzött célunktól soha el nem 
tántorítottak, mert ha egyesek gyön
gék voltak is a harcra, talán ingadoz
tak volna is, a gárda állott erősen s 
egymást támogatva kölcsönös szeretet
tel és bizalommal, jutalmat, éli-mérést 
nem kérve, nem várva indultunk a 
küzdelembe.

Mi is éreztük hosszú pályánk alatt 
az uj korszellem ébredését. Bennünket 
sem hagyott érintetlenül az uj század 
uj iiányzatának szele. Alkalmazkodtunk 
az uj irányzathoz, de alapjában nem 
változtunk soha. Uj és uj munkatár
saink uj harcot, uj eszméket pendí
tettek meg lapunkban, amely minden 
igazságos szó számára mindig nyitva 
állott, de ezeket az uj eszméket, uj 
irányzatot is a régi komoly, tisztessé
ges és erkölcsös célzat vezette. Ep 
ezért nem okozott oly változást lapunk 
életében, amely köztünk és a közön
ség között a bizalmat megingathatta 
volna. Fejlődött, növekedett lapunk is, 
mert fejlődnie kellett, ha az uj intéz
ményeket, uj dolgokat fokozottabb 
figyelemmel akartuk kísérni, ha váro
sunk és vármegyénk fejlődésével lé
pést akartunk tartani.

Épen ezért minden közérdekű 
ügyet nyilvántartottunk, egyetlen köz

érdekű eszmét avagy tervet nem hagy
tunk gyökerében elcsenevészedni, ha
nem ápoltuk, növeltük; a gyomot és 
dudvát erős kézzel irtottuk. De ami
ként dicséretünk soha sem fajult hizel- 
géssé, ép úgy korholásunkban soha sem 
vezetett rosszakarat.

És mivel azt láttuk, hogy a köz
élet terén felvetődő minden uj és uj 
kérdés a politika tág mezejét is érinti, 
s hogy nem szólhatunk bátran és 
függetlenül minden kérdéshez, ha a 
politikát óvatosan kerülnünk kell, la
punk politikai lap is lett. Ámde hang
súlyozzuk ezúttal is, hogy mindenki
nek a meggyőződését tiszteletben 
tartva, lapunk pártoktól és egyénektől 
független. Miután az ország szivétől 
amúgy is távol esünk, a po.itika amúgy 
sem a vidéken esioálódik, nem vezető 
politikát akarunk űzni, mert ennek 
sem célja, sem értelme nincs, de re
gisztrálván az aktuális kérdéseket, hü 
és tárgyilagos kifejezői akarunk lenni a 
vidék hangulatának. Valamikor utasítá
sokat adhatott a választókerület a kö
vetének, ma az országgyűlési képviselő 
senki utasitá-ait nem köteles meghall
gatni. Ámde a választókerület sokszor 
nyomatékosan és erélyesen akarja aka
ratát képviselőjének tudomására adni. 
És talán a vidéki politikai lapok sem 
teljesítenek meddő munkát, ha a vá
lasztók meggyőződését, akaratát kifeje
zésre juttatják.

Az újév liajualán ezek a gondo
latok vetődtek fel lelkűnkben, a midőn 
a múltról számot adni s a jövendőről 
tervezgetni akartunk. Múltúnkban nincs 
takarni való, jövendő program műnk is
meretes. Munkánkért nem várunk di
cséretet, a jövendőre nézve azonban 
kérjük a nagy közönség támogatását 
és bizalmát, amelynek eddig is része
sei voltunk.

A haladó évek eme határkövénél 
megállva, szeretettel köszöntjük olva
sóinkat és munkatársainkat. Ismerik 
zászlónkat, ismerik törekvéseinket, kér
jük. hogy kezet fogva, összetartva se
gítsenek bennünket küzdelmeinkben. 
Hány szép gondolat, hány nemes ér
zés vesz el nyomtalanul, feljegyzés 
nélkül? Mi minden szép, jó és igaz 
számára nyitva tartjuk lapunkat. A 
harc tüze tisztítson meg minden ne
mes gondolatot, a salaktól. Hadd lássuk 
itt sorainkban mindazokat, kik kebelé
ben ezek iránt melegen érző szív dobban.

Legyen a mi lapunk a közjólétért 
buzgólkodók számára olyan római fó
rum, olyan emelkedettebb hely, a hon
nan sokkal nyíltabban, őszintébben 
lehet beszé'ni, ahonnan a beszéd mesz- 
szebbre hangzik.
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Fizetésemelés és házasság.
A fizetésemelésről, a tisztviselők áb- 

rándszerü pótlékairól imák mai napság a 
fővárosi és vidéki lapok, de még nem 
akadtam annak az érdekes kapcsolatnak 
megemlítésére, mely a tisztviselők fizetés
emelése és básafodási kilátásaik között lé
tezik. Megkísérlem, begy óhajainkat ebből 
a srempontból is megvilágítsam.

Hivogatólag, csábítóiig int felénk, el
tikkadt vándorok felé nyájas pálmasziget 
— a házasa/g. Az élet küzdelmei és furcra- 
eágai már megérlelték bennünk a tudatot, 
hogy cotkis ott találjuk meg életünk jutal
mát, a boldogságot, a célt érezzük már, 
hogy ez a mi hivatásunk és mig az egyik 
rése szomjas szívvel, vagy reális érdekek 
szemmel Urasával keresi életének párját, 
a másik rész már meg is találta és ha a 
dolgok a maguk természetes rendje szerint 
folynának, nem volna egyéb hátra már, mint 
a házasság megkötése.

És most jön a nagy de. De nem háza
sodhatunk meg. Apró 1000, 1200, 2000 
koronás hivatalnokok vagyunk, akik egy- 
magunkban még csak el tudunk lenni a 
fizetésünkkel, de családfent&rtásra ezzel a 
jövedelemmel vállalkozni nem merünk. 
Érezzük, hogy a szegény házassággal olyan 
jármot veszünk nyakunkra, melynek súlya 
alatt mindinkább görnyedezni fogunk s 
minden egyes uj családtag uj küzködést, uj 
gondot fog hozni az apai örömök riasztó 
ellensúly Olásaképpen. Példákból, elriasztó 
példákból merítjük a tanulságot. Az olyan 
báaasélet, mely nem egyéb, mint a nélkü 
lösésak és lemondások folytonos láncolata, 
nem nyújthatja azt a boldogságot, melyért 
két egymást szerető, szív eped. Szép a ro
mantika, édes a szerelem, de a pozitív 
valóság mégis csak a legnagyobb ur

Fiatal, 25—28 év közötti fiatal embe
rek vagyunk. Forr bennünk az ifjú életerő, 
most vagyunk a legalkalmasabbak az érzé
sek befogadására, a stere'em energiájára. A 
termeszei törvényei ezírint az a leghelyesebb 
ideje a házasság megkötésnek. De mi

I mégsem házasodunk — ki vagyunk tiltva 
a paradicsomból. Nem látjuk biztosítottnak 
eksisatenciánkat és egy jobb jövő remé
nyében küzdünk, törekszünk, dolgosunk, 
bogy el tudjuk érni ast a minimumot, 
amelyből családot lehet eltartani.

S mialatt dolgozunk, elszállnak fölöttünk 
az évek, öregesünk, testben és lélekber. S 
őszintén rzóltán hozzá járul ezekhez az a 
körü'mény is, hogy gyorsan, viharosan ál 

a mai ifjúság. S mire végre el tudjuk érni 
ast as évi jövedelmet és azt a biztos posi- 
óiét, melyet a házasság bázisának tartunk, 
lelkünk megkopott, szivünk elszegényedett, 
fejünk megkopsszodott. így állunk az oltár 
elé. Ö micfoda egészen más, külőmb vőle
gények lettünk volna mi 5—8—10 esztendő 
előtt, amikor csak 1200 korona volt a fi
zetésünk 1

így történik aztán, bogy igen sokan 
közülünk, akik 30—40-ik életévük között 
nősülnek, nem találják meg a házasságban 
azt a boldogságot és megelégedettséget, 
melye', kereslek.

S éppen így nem találják meg azok 
>em, akik fiatalon bár, de tisztán az anyagi 
érdek szetu előtt tirtásaval lepnek az 
oltár elé. A leány, akihez őket szivük 
vonzalma húzza, rendszerint szegény s mint 
ők hiszik, nem nekik való felség. Újság
hirdetés, közbenjárás és egyéb üzleti utón 
keresnek és találnak olyan menyasszonyt, 
akinek hozományából te ik három szobás 
lakásra és járulékaira. Megházatodnak és 
szivük hidegen marad, mikor as igent a pap 
előtt kimondja.

Általánosságban nem lehet azt állítani, 
hogy az érdekházasságok bodogtalanok. 
Gyakran bekövetkezik, hogy az összekerült 
házasfelek, meglévőn bennük egymás köl
csönös bec.ü ése és a vérmérséklet egyenlő 
erejű delejessége, összeszoknak és megsze
retik egymást. De ez véletlen. Az érdekből 
bázasodók legnagyobb része nem boldog, 
nem megelégedett és m g csak a sir be 
nem záródik fölöttük, idegenek maradnak 
egymásra nézve. Nizzünk csak egyszer 
figyelő szemmel azét ruzguok körül, vessünk 

egy élesebb pillantást ismerőseink házi 
tűzhelyébe, látni fogjuk, hogy sok helyütt 
alig pislog az a tűs, a lelkek fanyarak, a 
szivek elfásultak. Ezek az emberek mind 
boldogok lettek volna; ha nem a rideg 
számitás tanácsára hallgatnak.

A nők sorsa ebben a tekintetben még 
rosszabb, mint a férfiaké. A boldogtalan há
zasságban legtöbbnyire a nőnek jut ki a 
nagyobb rész a bo!dogtala> ságból, mert a 
férfinak több alkalma van szórakozást ke
resni a házi tűzhelyen kivül, kárpótolni 
magát azért, amit az oltár előtt elveszített, 
ezer és ezer házaspár hordozza egész életén 
keresztül Hymen lövisko.zoruját, a modern 
társadé om még sem akarja e megdöbbentő 
tényből levonni a helyes következtetést.

Hol keressük ennek a nagy bajnak az 
orvoslását ?

Bizonyára anyrgi helyzetünk javítá
sában. Mert a Mammon imádata enyhülne 
ez által és sok szerencsétlen házasságnak 
mérge eltűnnék. A sok nőtlen — agglegény 
tisztviselő száma pedig apsdna, mert a 
kisfizetésű hivatalt o ok házasodási kilátásai 
javulnának. A t tztviselök fize'esemelése 
tehát ebből a foa'ot n imaati szempontból is 
teljesítendő. — Vájjon azonban misor 
lesz ez ?

Add g is mi, akik rabjai vagyunk a 
szegénységnek, az úri módnak, a szép ru
hának és társadalmi követelményeknek, 
célunkat tévesztve és mege'égedetlenül jár
juk a modern Go'gothót.

Egy tisztviselő.

1912. évi esküdtek.
A folvó esztendőre összeírt lajstromból 

as aranj osmaróti kir. törvényszék szolgalat
tételre a következő esküdteket sorsolta ki : 

A'szter Albert Szelepesé iy, Achim De
meter Aranyosmarót, Aiderle E nő Gzraai- 
seentkereszt, A^dó 3á dór dr., Ascher S»mu 
Ar*nyoimarót, Ba>bach Beia dr. Ujuáaya, 
Be csak Bda L iva, B’licsa Pál dr. Ara
ny osmsrót. Benuovics Géza G ramujfalu, 
B <nde litván G«ramszencberiedea», Biruer 
Gyula Perlep, Biedermann Henrik dr. Uj 
bánya, Borcjányi B )la Léva, Borsiczky

TÁRCA.’
Meghalt egy fiúcska.

Oda Unó a menyben az arauyligetbe*. 
Hol .1 minden gyermek dalolvz-nevetve, 
Ahol egész napou angyalokkal játszik, 
Ahol miuden rózsa saüuteleu virágaik, 
Kiválását aa angyal egy okoa, kia fiút; 
Eléuk, bogáraaemüt, bátrat ea aabgbajút.
Kia kenet megfogja : Gyere, olt lenn várnak, 
1-lviaalek a tőidre aa edea auyadnak,

Hózsis köpenyébe lágyan betakarta
8 repült vele át a rögön földi partra; 
Ott egy boldogságtól ragyogd, szép házba, 
Aa anya karjába fektette vigyázva.
Hej az volt aa öröm, amely üt fogadta, 
Egyik a untaiknak kéztöl-kézre adta.
Ő ia megéreate, moaolygott a lelke, 
Nem idegen az, ki öt most megölelte.

fi aa angyal, ki hozta, bölcsőjéhez lépe, 
gyönyörű képeskönyvet tett elébe.

Ez a képeskönyv itt, nézd fiam, az Élet. 
Metélj belenézni, ha aa I.tent fóted. 
fiók furcsa figura, cifra ákom-bákom . . . 
De mi nem történik ezen a világon ? 
C.ak forgassad lapját, amig meg nem érted. 
A a utolsó lapnál eljövök majd érted.

Mig aa édea anyja caókolta, becézte, 
A kicsi ticceka forgatta és nézte.
Sok furcsa figurát elnéz*, naphosszat, 
Megbámulta egvkép a szépet, a rosszat.
Kis szivét hetölté aranyos igézet.
És minél tovább meut, annál többst értett,

Mert amit olvasott az Élet könyvéből, 
A szive nemeabült, a lelke meg szépült.

De ott feun a menyben a helye ürea lett. 
A tok kicsi pajtás utáua kesergett ; 
összetett kezekkel a jó Isteut kérte, 
Oda, le a földre, bogy küldjön el érte. 
Az aranyligetbe hej miudeunap várták, 
Hej mennyit keresték, sehol sem találták. 
Könnyező kis népét az Isten megszánta, 
Az angyalát újra leküldi utána.

A« utca nép eién ... Hó bulldogéi lassan ; 
Ángya ok éneke haitik a magasban.
Karácsony este van . . . Minden kicsi házba, 
Gyermeksereg virraszt kis Jézust vgyázva. 
Világos ablakok függönyén keresztül 
Csillogó fenyőfa árnyékképp rezdiil.
A piros öröm és a fehér boldogság, 
8zeretü sziveket tgy érzésbe fogják.

De ott a nagy utcán, téuyes palotába 
Földrészeit kis Jézus kopogtat hiába, 
Kopogtat háromszo", figyel űrödén ueszre, 
Nem jön ki senki sem, aki beeressze. 
Nem kell itt ajáudék ; — itt senki se várja. 
Ráborult a házra a bu sötét árnya.
Miuden kis zug, szeglet sggódársal tel meg, 
Édes anya viirasat, beteg a kis gyermek.

Hörög, sípol melle, cserepes az ajka. 
Ismeretlen beszéd ki-kibuggyan rajta. 
Arca fakó, sápadt ... A* ágya lábánál. 
Egy fél ti az Álom, másikán Halál áll, 
Édes anyja virrasst, simogatja, nézi, 
Sok álmatlan éjuek terhét nem is érzi. 
Nem mer elaludni, valamit sejt lelke, 

Valamitől úgy fél, a kaszás közeibe’.

Hogy örülnek máshol kis Jézus jöttének, 
Amikor jelenti az angvali ének.
De itten ceak simák, ma ebben a házban 
Nem öröm, boldogság, sötét báuat, gyász van. 
Pedig itt 19 várják, hogyha beköszönne, 
Az élet és öröm a nyomábau jönne; 
Pedig itt is várják, szent karácsonyé jen 
Édes anya <ad, hogy ide is betérjen.

De nem jÖ kis Jézus, kit gyermekek várnak. 
Járnak a szobában rémes éji árnyak 
Szegény, édes anya, mig virraszt egy széken, 
E’őlép az Álom, betakarja szépen.

| Tengerszin fátyolét lelkére borítja, 
Az aranyligetet előtte megnyitja. 
Mmnyi sok szép gyermek, s a^ ő fi-rcekája 
Itt fekszik betegen s ott, hogy várnak rája!?

S mig az anya szunyd, — fáradt agya kábul, 
A Halál szelíden kiveszi ksrjábul.
Becsapia előtte a félig nyílt könyvet, 
Letörli arcáról a peregő k ínnyel.
8 mikor kiiun a dombon a nagy harang koudul, 
Ott rspiünek már a földi világon túl.
Óh édea anyácska, ne keseregj érte, 
Fent jobban szerették, az Ur Visszakérte. 

_ __ tfersék János-

k hegyaljai csengetyüs kakas. 
Irta; Jaross Ferenoz.

Ha 40 50 év e’ött Kelecgényben valaki 
kuvikolni, — A’agyko'tmályban ugatni és 
lo/múcson kukoréko ni in sreaskedstt volua, 

ast az ii’ető község lakossága fejszékkel 
és dorongokkal csépelte volna agyon ; mert



181 2. jaruár 7. B A. K 8 8

Ottó Kietapo'ciány, Botka Ödön Nemosény, 
Botka Zoltán Kisvetekéry, Brányik Antal 
Lüle, Bruncslik Imre Aranyosmarót, Bu- 
koveiky Győző Ullót, C>Han Tivadar Ga- 
ramssentkereazt. Csekey János Garsmióiy- 
mos, Clement Aladár Kői möczbénya, Cii- 
bulka Renö Léva, Ca kl el Márton Besi- 
tercsény, D-rz-g Mór Aranyoimsrót. Do- 
bay István Giramök, Drexler Jenő, Drex- 
ier Jóraef, Csepeli Jrca Aranyor marót, 
Eleid Tibor dr. Körmöczblny a, Engel Ztig- 
mond Léve, E’tl Vii ce Ar.ny oioinoi, 
Essöai Sár dór Nstykalna, Etilé Tstnáa 
C'iffár, GaiáUa Karoly K< ro öotbánya, 
Gsrsmi Amin, Girtan Ferenci Verehély, 
Grotte Vi n>o» Leve, H»jdu Dezső Zaar- 
nócza, Hotmsnn Mór Köimöcztánya, Hy- 
ross János Orzlány, Jorefcsek Káro y Léve, 
Jutása Benedek Tajna, Jnhasz Ferenci 
Eoy, JuhiBs Kálmán Felsögyöröd, Junt 
Károly Nagyugiócr, Kámpfner Béni Vere- 
bely, Ka drovica Sándor Zsarnócza, Ksbína 
Ervin Léva, Katona Irtván Biracska, K-- 
sianesky Kamui dr. L-va, Kiutál Peter 
Hzér, K reék Janói dr. Léva, Klem Ná
thán Nsgykálna, Roller Janoa Geetnek, 
Komáromy Bla KiBtapoloeány, Koncáén 
Károly Körmi cibánya, Kosatolányi István 
Nemcseny, Kozma Ödön Aranyoamarót, 
Kosatolányi József Nimeskoiztolány, Kria- 
ttffy Béla Alsóhámor, Krajcsia Jenő, 
Kmosko Béla dr. Leve, Krumpel Ferenci 
Baracske, Lakner A adár Nagysa ló, Lányi 
Arihur Caiftár, Lasnó András Nsjykána, 
Langer Mór Körmöcibanya, Laufer S.mu 
0 alany, Laufer Arihur dr. Léva, Lö kés 
Danes Lüle, Lo.erih József Léva, Máteffy 
Gyula Fajkürt, Meiael Henrik körmöci
banya, Markovtcs Kálmán Zsiivagyarmat, 
Köves Lásár Léva, N gy Zngmond Zutva- 
gyarmat, öhm Adoif Perlep, Peri Emil 
Kiatapolosány, Pető Adóit Araiyosmarót, 
Pe rovica litván Néver, Pollák Zngmond 
Verebély, itj. Pollónyi Imre Omaiy, Fon- 
fráca József dr. Aranyoamarót, Perlaki 
gnáos Gsramiamtbenedek, Ráb Vilmos 

N így bálna, Rteiái Ede Léva, Ríni Antal 
Körmöcbánya, Roibnagel János Tőből, 
Rudnyanazky János Barsfüss, Scho'cz Ala
dár Vihny epem erény, Schw.ra Ferenci
Nagykálna, Salzberger József Simouy, 
Schiesiuger Leó Nsgymálas, Schmidt E ek 
Z»elia, Schick Vilmos Verebély, Szabó 
Gyula Barsendréd, Szarkásy János Ziitva- 
apáti, Saládek József Bétád, S.einer Rá
mán Nemcsény, Saeghö Rezső Verebe ly, 
Sailasey Dezső Léva, Sxurmai Jóssef Felaö- 
györöd, Tarisch Rezső Barsfüse, Török 

Mór dr. Aranyosmarót, Teriik Alajos Kör- 
möcibínya, Tomssovite Gábor Nigyugrócz, 
l rge József, Vajda Béla Verebély, Veres 
László Zsitvíuifalu, Veimes Lmót Kisgyé- I 
kényes, V-data Eeocér Körmöctbái ya, Vis- j 
nyovBsky Mihály Verebély, Vtpi Vogronics 
Ödön Nyi'ramegb, Vollmann Ferez ez Bro- 
gyár, Vonboffer Pál Geletrek, Waiser- 
minn Jatab Velsécs, Weiez L'pót dr. Léva, 
Wertheimer Izidor Garamsientbenedek.

Pitéik ülitek: Csikkel János, For- 
fách Anta1, Friedl Rezsi', Gazsi Mihály, 
Hegidűs Ignícr, Hostyák Jero’, Ivarovics 
József, Jskubovics Jázo*. Jánossy Béla, 
Juszt Ferercz, Kalmár Bertalan, Kiéin 
Adolf, Kiéin Salamon, Laky János, Mittel- 
mun Tívzdsr, Ney Vilno.’, Nuziy András, 
Palenyik Gergely, Pányik Imre, Petrovics 
János, Rzkovszky Pál, Rtbovssky Isti áo, 
Ralovseki János, R«l ovtiky József, Ra- 
korsrky Lajos. Raáovszky Károly, Ki
kövezi y Pál, Réciáy János, Sírni o Adó f, 
Steiner L'pót, Sitiit János, Steiner Samu, 
Sztkora Józse*, Stanyó Feret ez, Vaitsch 
J--tcs, Valtovics Antal, Valkovtcs Endre, 

o Imann Antal, Wö fi, Miklós, Weiez Ede 
aranyosmaróti lakosok.

Különfélék.
Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy 

postahivataluknál az előfizetés 
megújítása iránt szíveskedjenek 
intézkedni, hogy a lap küldése 
fennakadást ne szenvedjen.
— Újév. Az 1912. év első határkö

vénél megállunk egy pillanatra, hogy visz- 
stagOLdoijunk az elmúlt esztendő nyomtala
nul eitiint, eltemetett, talán raegsiratott 
ábiándjaira, terveire. Az összeomlott róisás 
világ romjai előre vetik komor árnyékukat 
a jövendő reményeinek ssines mezejére. 
Magába száll ilyenkor a legkönnyelmübb, 
leggondatlanabb szív is, mert bizony keve
sen vannak, kik az eez’endö mérlegének 
lejárása után nyereséggel kezdhetik az 
uj évet. Vagy ki mondhatja közülünk, hogy 
az ö számára szinboidogsagban múlott el a 
most ieto yt esztendő, ki á liihatja, hogy az 
elet egy egész esztendő örömeben egy 
cseppnyi ürmöt se kevert, ki az, kinek 
egen egyetlen felhő sem borította a mo
solygó derűs verőfényt ? De sajátságos 
szerkezetű az emberi szív — százszor csa
lódva bár, százegyedszer ismét bilik, hisz, 
remél — rendületlenül. Nem lehet annyi 
árnya a múltnak, nem lehat annyi keserű 

emléke a* tovasaállt esztendőnek, hogy el 
ne oszlassa mind egy rzebb, derűsebb 
jövendő reménye. Dallal, örömmel, zeneszó
val, palackok durranása mellett hangos 
vigadás közepette köszönti az emberiség az 
uj esz'endöt — s felejtve, bogy ezernyi 
regényét, ábrándjait temette a múltban, 
— csak egyre szövi tovább lankadatlan, 
caüggedetlenül a remény szálait a jöven
dőbe vetett bizalommal. Es ez jól van igy, 
mi lenne belőlünk, a sivár, vigaszlalan vilá
gon, ba már többet remélnünk sem le
hette? Mi a remérység és bizalom jelsza
vával köazöntjük az uj esztendőt. Ezen 
jelszóval kivánurk boldog uj esztendőt 
munkatársainknak s olvasóinknak, arra 
kérvén a mindenhatót, hogy váltsa valóvá 
mind ima szép terveket és reményeket az 
uj esztendő, amelyet az ó-év elmúlása félbe 
szakított.

— K&lvlneum hétfői hangversenye 
iránt messze v deken négy érdeklődés mu
tatkozik. A rendezőség Patay Károly espe
ressel az élén azon buzgólkodik, hogy az 
estély méltó legyen ahhoz a nemes, nagy 
célbor, melyet szolgál. Dr. Baltazár Dezső 
püspök a déli vonattal érkezik meg. Az 
állomáeou Bódogb Lajos polgármester és a 
lévai ref. egyház elöljárósága fogja fogadni.

— A felvidéki magyarság ünnepe. 
Tizenkét felvidéki vármegye interígenciaja 
ad rg)másnak találkozót ma lglón, ahol a 
Felvidéki írók és Újságírók Szövetsége ala
kú ó gyűlését tartja. A magyar sajtó mun
kásainak tömeges összejövetele a felvidéki 
magyarság ünnepe lesz, melynek fényét a 
nagy számban megjelenő előkelőségek impo
záns módon fogják emelni. Több főispán, 
alispán és orssággyüiési képviselő jelentette 
be rérzvételét 'leltért Gyula iglói szerkesztő-, 
helyi rendezőnél, aki Clair Vilmos F. M. 
K. E. főtitkárral és Duyovich Tituss turóc- 
ezentmártoni lapszerkesztővel egyetemben 
pendítette meg Léván a tömörülés eszméjét 
és végezte fáradhatatlan buzga'ommal az 
előkészítés nagy munkáját. Délelőtt 11 óra
kor alakuló gyűlés less a városháza nagy
termében. Itt az ünnepi beszédet Ráköti 
Jenő főrendiházi tag tartja. A gyűlés tárgy
sorozatát a tisztikar és a választmány ide
iglenes megalakítása és az alavssabályterve- 
zet kidolgozása képezik. Délben a Petöfi- 
Táraaság Muzsika-matinéja lesz, amelyen 
Pdradi Antal, a társaság főtitkára, Pap 
Zoltán poéta, országos képviselő, Galloeich- 
né Ternovszky Margit énekesnő, Farkat Imre 
dr. poéta és dr. Márffy Károly színtársulata 
működik közre. A matiné után a vigadó

a három köaaég bármelyike inkább megbo- 
osátott volna annak, aki a falujukat egy
ezerre tiz helyen felgyújtja, hogysem a je'- 
aett állati hangosat béketüréssel hallgass;.

Azon időben igen gyakori eset volt, 
hogy — kivált heti- és országos vásárok 
alkalmával, — mikor a szomszédos községek 
lakosai Léván, a Hegyalatt levő Tivoli 
vagy Hidegpince korcsmában itták az áldo
mást, — a tágas szobák padlása majd meg
repedt a nagy kuvikolas, ugatás és kuko
rékolás miatt, amivel a korcsmák vendégei 
a nevezett három község embereit tisztelték 
meg. Az ilyen hangversenyekből sokszor 
véres verekedés támadt, melynek többnyire 
a ssandárok csinálták meg a fináléját azzal, 
hogy as összei ü önböiött tömegtől — nem 
éppen a legudvariaatbb módon — megtisz
tították a korcsmákat.

De nagy oka is volt ám a bárom falu 
haragjának.

A garamkelecsényiek azért boszankod- 
tak a kuvikolásra, mert elődeik egy búotú 
alkalmával — állítólag — a pótyikot (kuvik) 
ették meg csirke helyett.

A nagykoszmályiakra azt fogták a 
rossz nyelvek, hogy valamikor pecsenye 
dolgában apró félreértésből a kutyát avat
ták nyullá,

Hogy a tolmácsiak miért gurultak 
etőrnyü haragba a kakas hangjának halla
tára : azt a következő história fogja bőveb
ben megmagyarázni.

Hegyalatt, a mi utcánkban lakott egy- 
jómódu szürsaabó, aki valami uton-módon 
rendkívül szép kokiukinai kakasra tett síért 
s mert addig az egész városban még senki
nek sem volt ilyen disakakasa, a belváro
siak tömegesen jártak ki hegyalá a kakas 
látogatására és irigy lsemmel vizsgálgatták 
ntcánknak valódi büszkeségét.

As utcabelieknek dédelgetett kedtence 
volt ez a kakas s elnevezték Pepinek. Pepo 
naphosszat hegyesen és kényesen lépegetett 
aa utca két házsora kötött s minden moz
dulatánál megstó alt a nyakába akasztott 
csonyetyü.

K-vált a gyermekek voltak jó barát
ságban Pepóval. Becézték, a ketükböl etet
ték s emeilett ingerkedtek is vele. De té
tek is tőle, mert ha felboszantutták, villám
gyorsan valamelyik gyerek vállára ugrott 
és osörével jó) megkopogtatta a fejét vagy 
megcibá'ta a baját.

Egy szombaton ebéd ideje alatt, ami
kor as utca üres szokott lenni, mert min
denkit a kanál, kés és a villa foglalkoztat, 
— rendkívül fontos esemény zavarta meg 
a hegyaljaiak nyugalmát. As uteán át vivő

utón ugyanis két falusi ember kocsin igye
kezett hazafelé.

Eleknek annyira megtetszett a büszkén 
lépegető kakas, hogy as egyik hirtelen 
leugrott a kocsiról, felkapta és elvágtattak 
vele.

Egy asszony azonban, aki a nyitott 
udvaron a libáit tömte, ssemtanuja volt az 
utcán történteknek. Asonnal a ssűrszabóhoz 
futott és elmondotta neki, hogy Pepót eb
ben a pillanatban két falusi ember ellopta 
és egyúttal arra is figyelmeztette a kakas 
gazdáját, hogy a tolvajok bizonyosan tol- 
mácsiak voltak. Ezt as asstony a ruhájukró' 
következtette, mert a Lévához közel fekvő 
10 tótanyanyelvü község lakossága, amely 
ma már mind fekete vagy sötét posatórubát 
visel, — 30—40 év előtt még saürposató- 
ból készített kabátot (bankót), nadrágot és 
szűrt hordott, télen pedig felváltotta köd- 
mönnel és bundával. De minden község la
kosságának megvolt a ruházatán a zaját 
kü'őnlegességo, amely vagy a kalapon és 
báránybörsapkán vtgy a ruha formáján és 
kivarrásain nyert kifejezést s ezért, aki 
esen falvak lakosaival többször érintkezett, 
egy szempillantásra megbatárosbatta, hogy 

' aa illetők melyik kiiiaégböl valók. De a 10 
község lakossága aa újabb időben nemcsak 
aszal keltett méltó feltűnést, hogy tótos
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dísztermében lakoma less. Holnap reggel 
kirándulás a Magas-Tátrába, ahol látra- 
lomnicon Serényi Béla gróf földmivelésügyi 
miniszter bankettet adat, — A magyar társa
dalommal mi is srivünkböl üdvözöljük a 
felvidék Íróinak tömörülését éa a valóban 
nagyra hivatott, megalakulni készülő uj 
egyesületet. — A Barsot a gyűlésen holló 
Sándor, lapunk fe'elös sserkess'öje képviaoli.

— Tudományos felolvasások a 
jrlinxtáslumban. A lévai r. katb. főgim
názium éa sa ál), tsnitóképző-intézet tanárai 
a f. iskolai évben is tartanak tudományos 
felolvasásokat éa előadásokat. Az első elő
adás f. hő y-én, kedden, d. u. 6 órakor 
lesz a gimnátium rajztermében Fololvas 
Köveskuti Jenő a legújabb irodalmi irány
tatról, Deák Miklós pedig at ókeresztény 
műépítészet emlékeit iamerteii vetített képek
kel. Belépti dij nincs, íz érdeklődőket szí
vesen látják.

— A nőegyleti mulatság. Mint ér
tesülünk, a nőegyleti mulatság aok sikerrel 
kecsegtet. Az ízléses meghívókat a napok
ban bocsátották ki, több mint ezer példány
ban. ügy tudjuk, hogy mér jelenleg is 
nagyban folyik a jelmezek készítése. Ez 
utón is (elhivatnak mindazok, kik meghi 
vóra igényt tartanak a azt tévedésből nem 
kaptak, szíveskedjenek ez iránt a nőegylet 
titkári hivatalához fordulni.

— A járdák tiaatántartása. A 
város rendőrkapitánya lapunk utján is 
felhívást intézett a háztulajdonosokhoz, 
amelyben — hivatkozva a járdafektetési 
szabályrendelet 16. § ára —- figyelmezteti 
őket, hogy a járdákat tartsák tisztán, mert 
a mulasztók ellen a legnagyobb szigorral 
meg fogja indítani a kihigási eljárást. A tél 
beálltával helyeseljük a rendőrkapitány e.en 
felhívását, mert eddig nagyon is gyakori 
eset volt, hogy a háztulajdonosok megfe- 
ledkeatek a járdák tisztántartásáról. De a 
rendőrség is erélyesen ragaszkodjék a sat- 
bályrendelethes éa a kötelességüket nem 
teljesítőkkel szemben kérlelhetetlenül alkal
mazza a szabályrendeletnek 18. §-át

— Tanári áthelyezőnek. A főgim
náziumnál eltávozás folytán két tanári állás 
betöltése vált szükségessé. Ugyanis ; Güth 
Miklós kegyesrendi tanár betegsége miatt 
hosszabb időre szabadságoltatott és Sebók 
János világi tanár Nagyrzslontára nevezte
tett ki. A rend kormánya a megüresedett 

ruháaatát teljesen magyar formájúvá változ
tatta, hanem a legszebb elismerést és dicsé
retet érdemli azért is, hogy a magyaroso
dás terén rohamosan halad, amiben nagy 
érdeme van a F. M. K. E. lévai választ- 
mányának és az illető községek hazafias 
szellemben működő papjainak és tanítóinak.

A saürsaabó a leverő hir hallatára 
maga mellé vevén komáját és sógorát, gyor
san befogatott az egyik szomszédjával éa 
lóhalálban üldözőbe vette a tolvajokat. Tol
mács előtt, ahol az ut a falu felé kanya
rodik, utol is érték őket. A két tolmácsi 
atyafi — mert csakugyan ások voltak — 
látván a lévaiak szigort kifejező arcáról a 
ienyegető veszedelmet, kérésre fogta a dol
got és úgy védekeztek a lopás vádja ellen, 
hogy ők tulajdonképen nem is akarták el
lopni a kakast, csak néhány hétig tartó 
vendégszereplésre szerették volna kivinni.

Pepo gazdája azonban kérlelhetlen ma
radt éa teljesen mellösve a törvénynek az 
ilyen esetekre vonatkozó paragrafusait, a 
kakaapörrel nem busitotta a biró tejét; 
fiskálist sem fogadott s egy krajcár ára 
stemplit sem fogyasztott el, — hanem tár
saival ott, a helyűmén rögtőnité ö bírósá
got alakított. Es kimondotta a marasztaló 
ítéletet s ebből kifolyólag ősi szokás szerint 
a náluk volt botokkal aionnal eszközölték 
is a végrehajtást, amelyet egy tuost lévai 
fejkötö-voi is fűszereztek. A botoknak és a 
tenyereknek nyomait a végrehajtást saon- 

állásokra Koncz Béla és Stoll Fülöp 
világi tanárokat — aa elsőt Privigyéről, a 
másodikat pedig Rósst hegyről — helyezte 
át Lévára.

— Kanainó estőly. A kaszinó vigalmi 
bizottsága 1912. évi január hó 13-án saját 
helyiségeiben műsorral egybekötött esté>yt 
rendes, amelyen rz egyeiü'et vendégeket 
is rzivesen lát Az estély, amely iránt igen 
élénk érdeklődés nyilvánul, — es ti 8 és fel 
órakor kezdődik.

— Hsl vsa a földön leglusiarább újév? Kiazá- 
miloltáh, hogy mibor Berlinben as újév éjjel 11 óra
kor tridődik, akkor Filadelfiábau még csak dee. SÍ 
esti S óla vau, 8aan-Franciakéban pedig még caak 
dee. SÍ délutáni 3 óra van. Ha most már keletnek, 
Áaaia felé fordulunk, akkor úgy látjuk, hogy mikor 
Berlinben éjiéi utáu újévre fordul ez idő, akkor Ke- 
lelindia Kalkulla városában már újév napjának 5 
órája, Saidneybeu (Ausztrália) reggeli 9 óra, Uj-8aé- 
landbau pedig leggeli 11 éra van. A földréeaen tehát 
Irgelöracr Uj.Szélaud lakosai legbemarább kívánhatnak 
engytnáauak boldog újévet.

— Halálosán. hyáry József zseliz* 
köroivos éa tisztelet beli járái orvos — mint 
réisvéttel értei ü.iink — hosszas sienvedés 
után, január hó l én, 70 éves korában 
meghalt.

— Zeneeatóly a Tanítók Háza 
Javára. Az arany oi mai óti állami elemi 
tanitón stület Aranyosmai óton 1912 évi 
január bó 6-án a Berkovict-féle vendéglő 
nagytermében Mihályi Gusztáv László zon
goraművész közreműködésével a Barimegyei 
Tanitókbáza javára igen sikerült z-neestélyt 
rendezett. Az estély műsora a következő 
volt : 1. Megnyitó. 2. a) ,C moll szonáta* 
Bethoventól, b) „Magyar ábránd* Székely 
Imrétől, zongorán előadta Mihályi Íjászló 
Gusztáv. 3. Felolvasás. Tartotta dr. Silberfeld 
Jakab. 4. a) „Es dúr verseny* Liszt Ferenc
ről, b) „Göncért valóéi * Mihályi László 
Gusztávtól, zongorán előadta Mihályi Lfszló 
Gusztáv. 5. „A nők ellensége* monológ 
Peterdy Sándortól, előadta Suba y József. 
6. a) „Grosso Fantasie* Cöopiutól, b) 
1848—49-iki ütközet, Rákóczi induló, zon
gorán előadta Mihályi László Gusztáv.

— nyugalomba vonuló lelkész. 
Holuby Adóit, Hontvármegye Csank közsé
gének ág. ev. lelkésze — mint ertesüiüuk 
— legközelebb nyugalomba voaul. Hoiuby 
Adolf 52 évig munkálkodott a papi pályán 
a esen időből 50 évet Csaníroo töltött e1. 
A derék és páratlan szorgalmú pap nem
csak lelkipásztora, hanem bölcs tanácsadója 

védők heteken át viselték a hátukon és 
testüknek egyéb részein.

Ezalatt az egész utca valóságos forron
gásban vol' s izgatottan várta az üldözés 
eredményét.

A kakas gazdája ölében került haza. 
Aa utoa népe, amelyet java részben termé
szetesen a gyerekek képviseltek, — öröm- 
rivalgással fogadta Pepót. És es — mintha 
csak tudta volna, hogy az a nagy tisztesség 
őt illeti, — vidám kukorékolással viszo
nozta az élénk ovációt.

E naptól kezdve haragították a to má- 
csiakat a kukorikolászal. A kakastolvajok
nak kössönhette az egész falu a töménte
len gúnyolódást, melyből évekeu át annyi 
elkeseredett harc keletkezett.

Arról én is tudok, hogy a to'.mioaiak 
ogy kéményseprőt, aki a faluban néhányszor 
elkukurikolta magát, — üldözőbe vették és 
a Garamba akarták fojtani. Az üldözött 
kéményseprő csak úgy menenekült meg 
üldözőitől, hogy létrájára feküdt és azon 
szerencsésen átjutott a folyónak túlsó 
partjára.

Pepo a történtek után nem sokáig 
rásogatta osengetyüjét. Három bét múlva 
megvakult.

Azt mondták, hogy valaki bossuból 
ostorral kiütötte a szemeit.

Gazdája elajándékozta a kurtahegyi 
cigányoknak, akik vig lakomát osaptak 
belőle.

is volt híveinek, akik öszin'éo sajnálják 
távozását. Kiváló érdemei, hogy a község 
haza üss működése folytán szépén msgyaro- 
sodik és a lakosság az ö buzdítására ki
fejtett okszerű gazdálkodással ma már jó- 
létrek örvend. Sokáig és boldog megelége
désben élvezze a jól megérdemlettn yugalmat.

— A Tanítók Házának megnyi
tása. A Barsmegyei Általános Tanító Egye
sület választmánya dec. hó 30-án, a tanító
képzőben gj ülést tartott, amelyen a tagokon 
kiviil Tomcsányi János, kir. tanfelügyelő is 
részt veit. A választmány a többi között 
elbati rovta, hogy az egyesületnek f. évi 
április hónapjában bekövetkező negyedszá
zados fennállását az évi közgyűlés kereté
ben nagyobb ünnepséggel fogja megülni. A 
gyűlés legfontosabb tárgyát a Léván létesí
tett Tanítók Házának felavatása és meg
nyitása képezte. Erre nézve a választmány 
abban állapodott meg, hogy a Házat, mely
nek vételára e hó 4-én lett kiegyenlítve s 
így az egyesület annak teljes birtokába 
lépett, — a jövő tanévre, vagyis 1912. évi 
ssept. hó elsején okvetlenül felavatja és 
megnyitja s ez alkalomból rendkívüli köz
gyűlés és hangverseny tartását határozta 
el. A Házba első sorban a tagok fiai lesz
nek felvéve, még pedig teljes ellátásért 
fizetendő 32 koioua havi díjjal. Amennyiben 
tanitók fiaival minden hely be mm töltet
nék, — azokra nem tagok is igényt tart
hatnak ; de ezek egy egy fiú után havonkint 
45 koronát lógnak fi.itai. A fe.vételi díj, 
melyből az esetleg szükséges orvosi gyógy
kezelés és gyógyszer fedeztetik, — tagok 
fiai után 10, nem tagok fiai után pedig 
egyensint 15 korona. — A Tani.óz Hazaba 
való felvétel iránt érdeklődő síü.ökuek mar 
most is bővebb fetviiágos tsst ad Véyh 
István, egyesüeti e.nök VamosladaBynau.

— A második műegyetem Selmeorbanyán. A Ma- 
gyár Mérnök- es Epiie»a*egyieí egyiM gyüieséu a má
sodik műegyetem (elállításával foglalkozott. A gyű esen 
Jendrastik Kornél, a kiváló gtaaférfsU hosszabb be* 
•aeaben meggyőzően azt fejtegette, hogy a második 
műegyetem sehol sem állítható fel alkalmasabb helyen, 
mint Seimecabauyáu és pedig a mos ani báuyásaati 
főiskolával kapcsolatban, amely aa orszaguak — a bu
dapesti műegyetemet kivéve — egyetleu tehmkai főis
kolája. Selmecbányán mozgalom indult meg a kétség* 
kivüi praktikus és indokolt terv megvalósitására.

— A fegyvertartási szabályren
delet. A varmegye törvényhatósági buo.t- 
saga által alkotott, fegyvertartásról szóló 
szabályrendelet 1912. évi január hó 1-töl 
lépett eietbe. A szabályrendelet érteimében 
a város rendőrkapitánya hirdetmény u.jan 
értesíti a közönségét, hogy bárminemű lő
fegyver tartásához ha ósági engedély hiván- 
tatia s hogy ez iránt a rendőrségben bé- 
>Y'gmentes kérvény nyújtandó be, ame.yben 
a fegyvertartás célja es a fegyver neme is 
felemlítendő. Igen üdvös a szabályrendelet
nek azon intézkedése, amely szerint lőfegy
vert és lőfegyverhez szükséges robbanó 
anyagot osak o.y egyének vásárolhatnak, 
akik erre a rendőrhatóságtól engedélyt 
kaptak s az e'árusitók úgy az eladott lő
fegyverekről, mint az azokba szükséges 
anyagokról nyilvántartást kötelesek vezetni. 
Akik ezen szabályrendelet ellen vétenek, 
száz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
sujthatók.

— Eljegyzés. lfj. homor Imre a 
karácsonyi Uuuepea alkalmával váltott je
gyet Gsramujfaiun Halják János kanior- 
lanitó kedves leányával, Ilonkával.

— Bslrstássk sí állatorvosi főiskolára. A budi- 
pesti magyar kir. föiakoiau aa Ibii —Isis, tanév má
sodik falsra január 10—17-ig lohol beiratkozni. Január 
18—93 ig írásbeli kérésre a tauáileatiilel, ezen határ
időn túl tebr. 10-ig a foldmiveléadgyi minieaier ad 
engedélyt a beiralkozáara.

— Tüzeket István. Csütörtökön, f. 
hó 4.-én, este 10 óra uun tttsi lárma za
varta meg a varoa csendjét es a lakosok 
éjjeli nyugalmát. A Áfdrton/S-uicában levő 
Friedmann fe.e emeletes has a fáskzmraban 
támadt tüztö. kigyuladt; a fazsindely-tetőzet 
összes gerendásaiéval leegeit és a tüa a 
főépülettel egy tető aiá épített rakiárba is 
behatolván, Goldstein Henrik és Slern József 
kereskedők áruiban n-gy kart oaozott. 
Szélcsend volt, de azért aa égő házról sű
rűn hullott a zsarátnok a közeiben álló 
házakra, tüzet azonban nem éleszthetett 
rajtuk, mert többnyire eternittel és palával 
vannak fadva. A tűshöz a honvédség és
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■ tüto'iősá? is kivonult; de a tűzoltók 
hosszabb ideig teljes tétlenségben vesite 
geltek a fecskendők mellett, mert nem 
kaptak vitet. A rendőrség megindította a 
vizsgálatot, bogy kiderítse a tűz kelet
kezésének valódi okát.

— Klalklott vonat. £ bó 5 Ón, pén
teken, teljes gőzerővel lobogott a 4501. íz. 
személyvonát Verehély <s Znttauj/alu kötött. 
Már körei járt a vonat Verebei) her, amikor 
sintörés miatt kisiklotlt. A aoidory fel
borult, három kocsi ’eugrott a sinrél. A 
fűtőt holtan buziák ki a mozdony alól, a 
mozdonyvezető súlyosan, a kísérő kalauz 
könnyebben megstbetűit. Az utasok közül 
senki sem léiüt meg.

— Szövetkezetek megalakulása. 
Az áliatteiyesztö <s aliatbiztosiió Biövetke- 
setek létesítése orsrágezeite örvendetesen 
halad. Váime* yénkben — mint értesülünk
— íelshtéceén Haniezkó János kezdett ak
ciót az alakulás érdekében. Altóptlén pedig 
Lábay Gjula plétáuos áli a mozgalom élén. 
Kemceényben Biró Gyula káp án láradozik a 
hasznos szövetkezet megalakitásán.

— Adomány. A Kern Tettvérek ke- 
reskedöoeg — mint értesülünk — a tüdőbeteg
gondozó intézetben kezelt szegény tüdőbe
tegek gyeim kei részére uj év alkalmából 
barom dől oz cukorkát és egy koiár diót 
adományozott.

— ürsBBOfonlemezes levelező lapok. Ezen érdé- 
kés levdszü-iapok New Yorkban kerültek forgalomba. 
▲ levelSAÖ-laiiok iraara szánt oldala s llak-réteggel 
van bevonva, melyen a grammofonuaa karakterisstikus 
jelei láthatók. A lap másik Oldalán a grammofon*iemd* 
zsn levő darabnak címe vau rányomva.

— Pénzintézetek országos kamu 
rája. A Penxinlezeies 0 szagos Egyesülete 
országos pevzintézeii kaazrat akar szer
vezni. A moigslom célja, bogy a törvény
hozás a péusinteaetek egy temes érdekkép
viseletét hatósági tekiute lyei ruh.zza fel. 
Az orsiágoi peizntezeti kamara eszmejst
— mint a Közgazdaság Írja — Stékely Fe
renc veaerigsaga.ó, aa Egyesülés igazgató
ságának tagja letette fei, több miut egy 
évtized elölt s aa azóta lefolyt idő es hitel
szervezetünk jelenlegi tulteigese igazolta 
ezt a javaslatot, amelynek részletes keresz
tülvitelén Hantot Elemér dr., orsz. képvi
selő, az Egyesülés igazgatója törvényterve
zetet dolgozott ki. E Bzeiint a pénzintézett 
kamara aa egyes pei ziuttzetek autonómiá
ját nem érinti, de ki lógják irtani a hitel
élet kinövéseit.

— Olcsóbb less a ovikor. Bicéből 
azt Írják, hogy az osztiák cusortinomiióa 
bizottsága a januári cukorszálliiast mar meg
kezdte. A cukorárakat megállapítva, a 
bizottság 5—8 koromé ármérséklést hatc- 
rozolt el.

— A rendőrség államosítása Leg
újabb hír szerint a belügyminiszter azaltal 
is Begeiyezui akarja a vírusokat, hogy 
aaokban a rendőrségről á.lamilag akar gon
doskodni, — bői egyik félhivatalos kése tör
vénytervezetről tnnékezett meg, srneíy a 
nagyobb vidéki városok rendőrségetek 
teljes államosítására vonatkozik. Azt hisszük, 
hogy Léva is szón városok sorába lesz 
felvevő, amelyekben az uj intézmény létesül.

— A hólapda-rendsser ellen. Az 
oaztrák keres.ideírni miniszter ugyancsak 
szigorúan jár el a bólabdi-rendszert kulti- 
váió kü fö di Gépek, ezek megbízottai es a 
résztvevő egyenek ellen.Már több rendeletét 
odatolt ki, melyek a rendőrhatóságokat a 
hólabda-verteiy terjesztői e len szigorú 
eljárásra kötelezték, de mivel ennek dscára 
a szédelgők migis btiurskcdnak, nőst egy 
újabb rendelet jelent meg, me y s>érint a 
hoiabda-játékra vonatkoiolag i. kü.tö.dröl 
érkező nyomtatvány ok, sieivenyek, áruk síb. 
a batáion elkoboaandók. A közigazgatssi 
hatóságokat arra isutasitja a rendelet, hogy 

mindazokkal etem ben, akik a hólabda-ja- 
tékb.n résztvesznek, nevezetesen szelvénye
ké* eladnak, árukat e fogadnak, a legszigo
rúbb büntetések alkalmazandók. Mi is 
gyakran kapunk értesítést arról, hogy a 
bólabda-jáiék nálunk és kü.önösen, Buda
pesten, főleg az órás és üivö.ipsr Karara, 
a malom dzcára vígan tenyészik, mmelfi gva 
nem ártana, ba a kereskedelmi miniszter a 
szigorú fellépés terén utánozná osztrák 
kollégáját.

A Dr. Bichter-féle Llnlment. Capa- 
comp. (Horgony-Pain-Expeller) igazi, 
népszerű háziszerré lett, mely számos est
iádban már évek óta mindig készletben 
vau. Uátfajás, csipöfájdalom, fejfájás, köss- 
vény, csuznál e'b.-nél a Horgony-Liniment- 
tel való bedörziülések mindig fájdalomcsil
lapító hatást idéztek elő; rőt jái vány kórnál, 
minő : a kolera és bányóhasfolyás, az eltelt
nek Horgony-Linimenttel való bedörziölése 
mindig igen jónak bizonyult. Esen kitűnő 
bazirzer jó eredménnyel a kalmaztatott be
dörzi ölesképpen az influenza ellen is és 
üvegekben: á 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 
korona, a legtöbb gyógyszertárban kapható, 
de beváiárlás alfa mával tessék határozot
tan: Kichter-féie Horgony-Linimentet (Hor
gon Pam Expelleit) kérni, valamint a „Hor
gony** védjegyre figyelni és csak eredeti 
üveget elfogadni.

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

A férfi szerelme. Hogy mikép sze
rezhető és tartható meg a férfi szerelme 
már Bök leány ói asszonyezvnek fejtörést 
-a elmélkedő órákat okoaott. Sok évszázi- 
doikal ezelőtt is a szebb nem azon gondo
lattal foglakozott és már akkor is többször 
megkísérelte, valami varázsitallal és rokon- 
iz-mves-szerrel a szerető birtoká a jutni. 
Afanapaág fiatal leányaink és asszonyaink 
könnyebben vannak, mert nek k egy hibáz- 
hatariav, biztos szert mondanak, amely 
ezerszeresen kiprózáltatott. „Tanulj jói 
főén', gyermekem, a férfi szerelme a gyom
ron megy keresztül1* tanácsolják a tapasz 
talt anyák „és különösen még arra figyelj, 
hogy c.akia a valódi Katheiner-féle Keeipp 
maizta kávéval egy kellemes és egészséges 
kávéital készíthető eh A valódi ,Katbeiner“ 
e érhet tlen jóságában mindig maradandó 
és csekély ára miatt a háztartásban csinos 
összeget takarítasz meg.*1 Szivdobogva jegy
zik "meg maguknak a szófogadó leányok 
ast, hogy » háziasszonyi erények a szivük 
választottjától mindig nagyrabecsültetnek.

A ézékazorulás olyan állapot, 
mely alatt az egész szervezet megrom
lik. Szükség esetén igyunk reggelen- 
kint éhgyomorra fél pohár Ferenoz 
József kesertlvizet, mert ez a legmeg
bízhatóbb és legolcsóbb eljárás a pan
gás megszüntetésére és igy szerveze
tünk egészséges fsnntartázára. Kapható 
az összes gyógytárakban és ásvány- 
vizüzletekben.

A Divat Szalon, Magyarország első 
női lepje, értekben fo yton emelkedve s 
munkakörét mindjobban kiterjesztve töltötte 
be huttonnegyedik esztendejét, me yet a lapok 
életebeu tan ig<zabban lehetne a teljes 
érettség és nagy.orueág idejének nevezni. 
J őst a XXV. évfolyamát járja és viszi zz 
ország minden tája télé, — az úri házaktól 
a dolgos varrónő hajlékáig, — mindazokat 
a tudnivalókat, a melyeket ma már egy 
nőnek, mint leánynak, feleségnek, anyának, 
társassgbeli hölgynek, kenyerkeresönek és 
háziasé; onyoak tudnia kell. Ez a tudás 
képesíti arra, hogy ne csak tájékozási 
nyerjen a divatról, de azt takarékosan 
harziára is fordíthassa A Divat Ssalon képei 
elsőrendűéit, iparművészeti tanfolyamai pá
ratlanok, a izépirodalmi olvasmányokat 
nem kisebb irónö, mint Stabóné Bogait 
Janka elsőrendű írói gárda segítségéve 
szolgáltatja: költeményekké, novellákkal 
szép és nagy regényekkel, női életrajzokkal, 
melyeket jól sikerült arckép kísér, oktató 
csikkeket, érdemes könyvekről, zenemüvek
ről, színdarabokról feljegyzett tudnivalók
kal s egy olyan Szerk. Postával, a mely 
szinte a lexiconok ssinvooalára emelkedik 
és a legjáratlanabb kérdeaösködőhös i(

Bzere'ettel, segítséggel leszáll. — A Divat 
Szalon egyike a legolcsóbb lapoknak : 
előfizeiét i ára negyedévre csak három korona, 
dacara annak, hogy kiállása díszes és 
bőkei ü. Kéthetenként megjelenő színes, 
keménytáblás füzetei-dús tartalmukon kívül 
ingyen mellékletekkel is szolgáltak : szabáa- 
ivvei, gyeimehdivatujsággal stb. Az évfor
dulót pedig azzal teszi emlékezetessé, bogy 
előfizetőinek egy elegáns naptárt küld 
ssiotéu küön dij nélkül. A legnagyobb 
elismeréssel ajánljuk olvasóink figyelmébe 
e derék női divatlapot, tudomásukra adva 
a Bit tat Utalón kiadóhivatalának czimét; 
Budapest IV, Eskü-ut 5. ez. ahol — éppen 
úgy az ország bármely postahivatala utján 
is — eiö lehet fizetni. Kívánatra mutatvány
számot is küld e lap kiadóhivatala.

Husiuségen kívül — most még 
kávé-és cukoidrágaság is. A báziaaa- 
Bzonyoknak mostanában rósz időket kell 
átélniük. A húsárak oly magasak, hogy 
igazan nehéz egy jó darab húst a fazékba 
hozni. Az utolso hónapokban a kávé ia 
lényegesen megdrágult és hogy a takaré
kos háziasszonyt meg jobban zavarba hozzák, 
most még a cukorért is többet fizessen, 
mint azeiött. ly rósz időkben a régóta 
jónak bizonyult Kathreiner-féle Kneipp ma
láta kávéra kell különösen fi-gyelmeztetni. 
A valódi Katbreiuer az ismeretes eredeti 
csomagokban, ámenek védjegyként .Kneipp 
plébános** nevét s arcképét és „Katbreiner** 
nevet viselik, a babkávénak legjobb pótló
szere, valamint annak legizlésebb vegyitéke 
Katbreiner használatánál (okkal kevesebb 
cukor szükséges, mintha tisztán csak bab
kávét iszunk, avagy valami kávépótlékot 
mint a vegyiteket használunk. Ennek folytán 
Katbreiner által cukrot ez kávét takarítunk 
es ezzel jó kis összegű pénzt. Hz a házi
asszonyoknak a húsra vonatkozólag is ilyen 
jo pótiószerük volna, akkor bizonyosan 
könnyebben volna elviselhető a drágaság.

Közönség köréből.
Orvosaink ügyeben.

A Bárt uiuit évi egyik számában, a 
„Különföie** rovat Adomány című híre kap
csán valami olyasmit olvastunk, ami bizony 
silány világításban állítja varosunk orvosait 
a közönség elé.

Lehet, hogy orvos uraink hívatlan pró
kátornak moudauak ; az ia 'ebetségea, hogy 
meg válási rám lámád, mert olyan dolog
nak az igazít bolygatom, meiybea semmi 
közöm : de azért mégis csak meg keli aat 
a hírt egy kissé haDyuom-votneia.

Ast olvastuk ugyanis a mull év öl ik 
számban, hogy a tehetősebb gümőkóroa 
betegek megtudják az orvosoktól, miként 
kerülhetik el a környezetük fertőzését ; de 
a czegenysoreu betegek mindezt nem tud
ják, zzokal mostantól fogva ssintén fogják 
erre nézve, mtg pedig a tüdöbeteggondoaó- 
intezeíben kitauitani.

Hat keretű alazattál, ezekben a kijelen
tésekben hatalmas rágaiom látszik iappan- 
gani, mely városuuk derék orvosait illeti.

Nem tudom, bogy kinek a riportja az 
a hír, cs.k aat érzem ki belőle, hogy az 
illető vagy nagy haragosa lehet a dispen- 
szirén kívül álló orvos uraknak, vagy nem 
igen szokta meg a — toliforgatást; mert 
abból a hírből csak azt lehet kiolvasni, 
hogy a lévai orvosok csakis fizetés fejében 
teljesítik a beteggel és környezetével szem
ben kötelességüket.

Ha nem akarom a hirhordóról azt fel
tételezni, bogy rosszakarat inditotta öt, 
akkor csak azt hibetem, hogy torsiul fogal
maz. Így erihetö, bogy az írott betűi mögé 
olyan erlelem .opódzoit, amely máznak sze
me elölt mint vád, mint rágalom bukkan 
ki, miként a lóláb a tóga alól.

Ai igaz.ág védelmében szólalok tehát 
tel, midőn a lévai orvosok védelmében irom 
ezeket a sorokat. Tudtommal eddigelé is 
találtak városunk szegény tüdőbetegei or
vosi tanáczet, eddig is vizsgálták mag őke 
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é, rendellek nekik ingyen. Nem is képzel
hető, hogy lilénkét ötvös kötött egynek se 
volni ssive, amely:k szenvedő emberikul 
balsorson meg ne essék ! Nem hihetjük te
hát, hogy eteket a fizetni képtelen szegény 
tlidövésies embertíresinkat, ha orvoshoz 
fordultak, az betegségük rsgályozó voltétól 
fel nem vi lég ősit ot ta, erre őket ki nem 
oktatta volna : mit tegyenek, hogy beteg
ségüket a csalódjuk tagjaira át ne ter- 
jessssék.

Tehát kérem alázattal nem áll, hogy 
_  amit annak a birsek a sorai közül kiol
vastunk — hogy a szegény betegnek edoig 
senki sem uondta meg, miként viselkedjék 
ő és hotzávslói a betegségei szember.

Magam úgy gondolom, hogy a birhordó 
azt akarta mondani : ezentúl a szegény 
tüdővésses, aki nem akart ingyen orvosi 
tanácsot kérni, fizetni pedig nem birt, bát
ran, önérzetének csorbulása nélkül fordulhat 
a tüdöbeteggondozó intézethez, mert ott 
nem egy ember a amizsnájaként részeiül 
kellő tanácsban, hárem annak a nagy tár 
aadalomnsk az emberségéből melynek maga 
is tagja.

Lévai

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon kedves vendégeink, akik a 
kath Legéuyegyesület karácsonyi pásztor
játék! a kaiméval felülfizettek s akiknek 
neveit a nagy jegykereslet miatt pénztáro
saink leírni nem birták, vegyék ez utón 
hálás kössÖDetünket.

Az elnökség.

Helyreigazítás.

Prossnicz Henrik né elhunyta alkalmá
val koszorú megváltás c'mén 10 K-át nem dr. 
Frommer Ignáci főorvos ur, hanem From
mer Ignács ur és neje adományozták a 
Lévai Isr. Nőegyletnek.

Deák Adolf Dr Frommer Ignáczné
titkár. elnök.

Szerkesztői üzenet.
V. F- Körmöcbánya Jö’ő számvukbau boxzuk a 

másik ki'zlrméuyt. Üdvödet.
SZ. I. K ör biccz bánya. F. P Korpoaa löatönet. 

Jönni fognak.

Az anyakönyvi hivatal h»j»nyié««i
tett, évi d.c. bő Sl-tSI 1912 évi j-n.. ho 7-ig

Születés.

A szólót ucre
4, 3)

£ U 1
bt |

A gyermek
neve

Vari Aulai 8ae)ec»fc’ Taré* | leáuy Anua

Házasig.

Vőlegény es mfByasszouy neve Vallás <

iij. Znai isiván Báuo’azky J. ref. rkatb.
Fizéli ödöu Novak Margit ág. h. ev.

Halálozás

Az eltmuyt neve Kora A halál oki

őzt. Zocbar Jánosuk 
Jelenazki Anna 

őzt. Kovács Autalué
Tód Izabella 

Stefáuek Kí»a

97

67
27

gutaiités 

stervi sAivbaj 
tüdögüiLŐkór

Lévai piaciárak
Bovatv.sstö : Dr. Horváth Gyűl. reodő-kapUőn-.

Busa m.-mázsánként 22 kor. 10 fiil.—
22 kor. 60 Kétszeres 20 kor. — fiil. 21 
kor. — till. — Rozs 19 kor. 40 fiil. 19 kor.
80 fii. Árpa 18 kor. — fiil. 19 kor.— fii1.
Zab 19 kor. 20 fül. 19 kor. 60 ftll.
Kukorica 19 kor. 60 fiil. 20 kor. — fiil.
— Lencse 41 kor. — ftll. 41 kor. 60 fiil. —
Bab 31 kor. 60 f.Ji. 32 kor. — ftll. — 

I Köles 13 kor. — ftll. 14 kor. — fiil.

Vetőmagvak 100 kilönként -• Vörös ló
here természettől srsniramente. 175 — 185 
Vörös 'óhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, négy aránkás 150-160 Luczerna 
let messzitől srankamentea 130—138 Lu- 
cserna, világos szemű aránkás 110—120

Nyilttér.

M O LL- F É LE
I D LITZ-POR>

Enyhe, oldó bázisser mindazoknak, kik emésztés* 
zavaróiban és az illő életmód egyébb köveik*** 
□lényeiben t»ltnvednek.

Egy eredeti dobsz ára 2 korona.
Vidéki gydgysz* rtárakban kérjük Zb^oll
készítményéi L.

F~M OLL-FELE □
^S.OS.-BORSZSS^j

Fá)tó*l”.?J"iw1' bedörzsőiés, 
elismert, régi jóbiruevü báziszei •zaggalál és büléüböl származó 

mindet nemű betegségek ellen.
Eredeti iivog ára kői. S. 

Kaptató D>i>deu gvogvszertarbas • 
óm drogériában. ttw

Föszetküldési haly MOLL A. gyóoyazeraez
Cs. kir. cdv. szállító, Bécs, I. Tuacbbuen 9.

KIAPÓ LAKÁS
3 SZOBA MELLÉKHELYISÉ6EKKEL
AZONNAL KIADÓ. SZÉCHÉNYI U. 8.

Kiadó lakás.
3 azoba és mellékhelyiség'ek- 

ből álló utcai lakás kiadó.
Kazinczy-utca 2 az.

CEftES-DI J-PÁLYÁZAT.
A sorsolás megtörtént!

. */ non í v1 ^nyeremény következő fzcniélyeknek jutott : 1 nyeremény á K 1CC0._ 1. Birzinrer Mária. Graz-Ruokerlberg. KernH-u’ca 8. ez. 10 nyeremény 
iii 20 * : *■' Ü‘‘uhaj8eI íi’Tol8 kerFfilíedöt Grotti u. Orrbort 5 ég. 3. Fiicher Mária Piichkowitz 17, l’ost P'orchkowitz. 4 Hoflmann Anna. Poders»m 5 
R1X R ■ m8q8Zí Ardr?*’ «*J,,o<la-1u’ajdor.OB. Socnenbeig ifircjhfgyeég.t 7. Schwab Berta. Wien 11 Castel'ez-utcza 29. 8. Weisa

n " 1 F,‘nu^8,“dl1,1 * Lischka Anna, Linz, Schlotw r ulca 4. 10. Schneider Féni, Ne ügetni esgrün Pozst Warta a. fcger. 11. Krebs Anna Telachen 
h. m. 20 nyeremény á K 100.—: 12. Krasa Jiist, Prachal.tz, 13. Trebitrky MSria, Sopron, Erzsébet utcán 7. 14. W.esinger Fánny st Paniratz. post Dirnbach a 
?s N’á"a'_ 1.r®PPau> "all ll’''a B- az ]B- T|ll A., erdész neje. Naimest, Oslava melett, Brünntl. 17. Jn-oschek Hilda F.eiwaldau Freibrit 84

Má í" -' !1, °n' V"” uSC'' Leltmenti.mellett. Itt Langlisns Anna, Görkau. 20. Köllersberger Júlia, szülésznő, Eterding Vorstadt 29 ‘H Hichter 
hwdi' Ar.'To n .U|f <ir'W nel. “su8 i u' Lln Ch Ka’alin. Schöndorf, Post Vöcklinhurg. 23. Fr.und Ernő, ga.dsság. segédtiszt Gutsmuts Post Pn , 
r.witz, Arnau mellett 24. Galleitner Mária, Arehsch a. Duna mellett. 25. Eckstein Petronella, Léva. Kazinczr u 24. 26. Me'as Mr E V Wien XVIII ' 1 Rio.'.. 

»“,e. b?.' n* FGIopné. Nyrregyháza 28. Baranyai Már... Tememár, G-ünscker-ute. 20 Péter Anna, Seb.stisn.be,g Nr. 30 30. Ringmáíer Joh.’n >» T.ího
witz 3 sz., Post Opotschna. 31. Bre.to Anna, éprtésfelvigyázó neje, St Johann, Tirol * ningmayer jonanna, lautio

sorsolás.jegysék, amely as össres 1031 nyertest tartalmassá, kivánstrs beküdeiik. Tekintettel a ió 
dijak k.oszi ásót mintegy négy hétre kitólni hogy a 

aijbiráló-bisottaágnak módjában legyen kellő lelkiistrere'eeségge' hivatásának megfelelni. E»yben van szeren- 
caénk as összes pályásatotbeküldő hölgyeknek e ursknsk a tanúsított érdeklődésükért köasönetünket nyilvánítani.

Tessék a jövőben is a Ceres-kockákról való szallagokat 
szorgalrr.assan gyűjteni, amit megbánni nem lesz oka ! ! I 

Kiváló tisztelettel: Schicht György r. t Cerea müvei Anaaig. •
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NAGY ÜZLETHELYISÉG 
a hozzá tartozó nagy pince rak
tárral, a város legforgalmasabb 

helyéü, jövő évi augusztus
l.-re  kiadó. Bővebb felvi
lágosítással a városi mér

nöki hivatal szolgál.

Szőlőolvány eladás.
10000 drb. igen szép gyökérzetü 
és jó forradásu OrOSZTizling, 
Saszla, Kövidinka, Mézes
fehér és Fehérbokator »ző- 
lőoltvány eladó. Ezrenként 200 
korona árban. Nagyobb megren
delésiéi árkedvezmény. Megren
deléseket edogad Katócz János 
szőlőszeti és borászati felügyelő

Esztergomban.

= Tej =
Pustazzszeutkereszti bérgazdaságomban 
termelt tejet Léván szándékozom tlhe
lyezni, felkérem mindazokat, kik nálam 
tejet veuni óhajtanak, szíveskedjenek 
nálam azt bejelenteni.
A tej jóságáért < s tisztaságáért jótállást 
vállalok s az zárt palackokban lesz 
házhoz szállítva.

BERGER ERNŐ.

Eladó ház.
A lévai vasúti iudóház mellet', 
egy ujounan ■<pült hát soabad 
késből eladó. Bővebbet Loderer 

József ott a bálban ad.

Tűzifa 
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és 
házhoz szállít-----

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

íg reiodiséo, katarut es elnyálkodas-, ?' 
fiörcr- es h hurut ellen né vi.sá-

§38 robot) mist mint a tiromirü ÍSS 

B Á’Í7' Mell Caramellet g 
g a „Három íenyő“-vel i

_ drb. crvoiok és magát)o- ' -- OUwO >ok*dl izjrtt>aró bizonyít- 
vány igazolja a biztos íjat 

gg i’rfdinétyt. Csomagokban 20 es 40 
i§g fill. Dobozban 60 fillér. Kapható: íé> 

Dezreri Bolentann eyósyszi’rtarában 
te* és Knapp IflnaCZ drogériájában j®1 

.. Léván------

* CJÍatKwinezi/

XVUUV,tKo^ 
ja, 'Vatoal jMidjetvcótnna^ot 
íKneajüv a/uMMt,,,
vÁ/himÁ zixdÁe^ujet ió

yutaAvxöit XéteaxA/-

7Ó«ea«ncáet Kor .

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.

be Vodjegy:

A Linimení. Capsici conip., 
a Horycny-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjónak bizonyait háziszer, mely már 
sok év óta logjohh bt dörzsölésnek bizonyult 
köszvenynél, osuznál és meg hűié éknél. 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan < rodeti üveget fogadjunk el. 
mely a „Horgony*1 védjegyből és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csórna* 
golva. Ára üvegekben K -.80, K 1.40 és 

í 2.— és úgyszólván minden gyógyszei 
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest
Dl Richter gyógyszertára u „Arany oroszláonor, 

Prigábau, Elisabetkstnu.se 5 neu

„Horgony". VG

§5

“AZ OLLA- 
szakorvosok 
által meg 
vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve 

van.
Két évi jót-

tucatonként
6.-,

8.— és
10. korona

GUMMI’ 
különlegesség.

A tudomány mai 
állása szerint 

bebizonyított 
legjobb létező 
Gummi 
őv««r.

Az 
.OLLA- 

íóéó mint 
200 orvot 
által lég- 
ni egbit ha

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den gyógy- 

szertárácan 
es jobb dro 

gériákban.

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

propaganda reklámot ingyen küld az 

»OLLA“ íummigyar Wien. H 437 Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

és P1CK EDE illatsterése-üzletében.

KNAPP DÁVID 0
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon siám: 33- . LÉVAN Telefon szám : 33.

= Kölcsönkönyvtár == 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVAN. 

Előfizetés bármely nap kezdhető.
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült a 

házamban nagy választékú w
állandó gépkiállítás van berendezve, (j) 

= Hazai gyártmányú gépek: == Q 
Világhírű rEAFID“ lánwos kutak. ,.Alfa Separator1 tej és I 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofheir és Qj 
Schrantz féle gőzcséplő krszletek, Ganz féle motorok minden ▼ 
nagyságban, valamint minden e ezskba vágó gépek és géprészek. Q 
000,00"0-0,00,€3,0"00"0,€3 ■d

fejzfít^

/ jók millió.

AGYÖSZ.
KÖZÉPEUROPA
legnagyobb

® Szőlőiskolája

Elisabetkstnu.se
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Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelep

Búd'pest, V 9. Szabadságter 17 sz
(Tőzsde palota/

Telefonszám 71—01 Sürgönyödül ,CL1MAXU.

„CLIM.4X" 
nyersolajrriotor.

Legolcsóbb, legbiztosabb üzemerö. Versenyképes árak 
Elsőrangú mirőség. Több ezer referencia.

Főraktár: Engel József és Fia. Léva-

~ Ezentúl ...........

Köbányai duppla

Márciusi sör 
(a magyar Bőrtermékek legkitűnőbbje.» 

vendéglőmben kimérésre kerül.

Szives pártfogást kér

Tisztelettel

FERT1KÖ JÓZSEF.

_____ Legjobb bevásárlási forrás! ’TBj

KERN TESTVÉREK
fűszer, gyarmatáru es vasnagykereskedése

ALAKÍTTATOTT 1881 LÉVA. TELEFON SZÁM 14

Mindennemű fűszer és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és pranai sódar 
Elismert legjobb minőségű kávék. 
Valódi orosz teák es angol rumok.

Teasütemény, csemegebor, likőr, cog- 
nac, déligyümőlcs. dessert, cukorka 8 
mindennemű k&racsonyfadisz a 
legjutányosabb 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 legalkalmasabb -

tiszta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern háztartási és konyhafelszerelési csikkekből.

Nronnlol, Nnlr.i Tán. r. I. grmujtóitn Lérta.


