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ELŐFIZETÉSI

Egy évre .
Hat hóra . 
Három hóra .
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. - f.
5 K. - f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a veiünh 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

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 a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI 93 TÁRSA r. t.

Az inaskérdés.
Az inaskérdés ipartörvényüukben 

elég körültekintőieg van kidolgozva, 
mindazáltai különösen az inasképzés 
tekintetében, hiányok észlelhetők.

Hogy az inasképzésnek a megfe
lelő rendje biztosítva legyen, azt meg
kívánja az ipari termelésnek az érdeke 
s igy korántsem alárendelt fontosságú 
dolog; mert máskülönben az ipari ter
melés hanyatlásnak indulhat s a nyu
godt fejlődés meg lesz zavarva.

Határozottan kell tehát körvona
lazni, hogy ki lehet tanouc, ki tarthat 
tanoncot s hogy milyen a viszony a 
tanonc s a munkaadó között; meg kell 
állapítani továbbá, hogy melyek az 
inasképzésnek az előföltételei a vizsga 
és képesség tekintetében ? Ezek ná
lunk nincsenek kellő világításba he
lyezve s igy az uj ipari törvényben 
mindezekre módot kell nyújtani.

Tanoncot most is alkalmazhat 
minden iparos, aki önálló ; de dídcs 
megadva a lehetősége annak, hogy az 
iparos a tanonc-tartástól ne csak az 
eddig divó, hanem más okok miatt is 
meg legyen fosztható. Amit a törvény 
jelenleg megállapít, az nem kielégítő. 
Meg kell továbbá határozni a tauidőt 
még pedig, hogy ne legyen kijátszható; 
megállapítandó a kötelező tanonevizsga; 
ki volna mondandó, hogy az iparható
ság a tanvizsgának a befejezése után 
a bizonyitványt kiadni köteles. Ezek 
csak példák a hiányok orvoslására s 
van még más tekintetben is elégsége: 
számban; de amelyekkel most nem 
foglalkozunk.

Érdekes azonban épen ezen a té
ren mozogva, összehasonlítást tenni a 
mienk és az osztrák ipartörvény közt. 
Utóbbiban sok a helyes intézkedés, 
mert a sok közt meg van állapitva 
benne, hogy ki tekinthető inasnak ■ 
Erre a kérdésre ilyen felelet található: 
inasnak az tekintendő, aki valamelyik 

iparosnál, a mesterségének gyakorlati 
megtanulása céljából ' a!kalmaztatik.“ 
„Továbbá: inast csak olyan iparüzők 
larthatnak, akik vagy maguk, vagy 
helyetteseik olyi n szakképzettséggel 
bírnak, amilyent a törvény az inssok 
nak a kiképzésére előszab; de olyan 
iparüző, aki bűntény miatt vagy nye
reség vágyából elkövetett vétségért 
büntetve volt, inast nem tarthat". Ezt 
az intézkedést találhat'uk meg a dán- 
ipartörvényekben is. Elmondatik benne, 
hogy a szerződés szóval vagy Írásban 
köthető meg. Az első esetben az ipar
testület s ha a mester oda nem tarto
zik, a községi hatóság előtt kötendő; 
utóbbiban pedig a szerződés az ipar

testülethez, vagy a községi hatósághoz j 
terjesztendő be. A tanoncszerződések, 
melyek bélyeg- és illetékmentesek, j 
egy nyilvántartási könyvbe iktatandók ! 
be s lényeges pontjai fölveendők a 
munkakönyvbe is. Az első négy héten | 
belül a tanítási viszony bál melyik fél 1 
által fölUontható azon esetben, ha a 
három havi próbaidő kikötve nem lön. I 
Ki van emelve benne, hogy a kiskorú | 
inas, mestere házi fegyelme s gondo
zása alatt áll s az inas iskolát elvé
gezni köteles, valamint a továbbképző 
szakiskolákat is ; máskülönben a tani- 
táú időt az iparhatóság meghosszab
bítja s azt teheti még akkor is, 
ha a segédképesitővizsgát le nem te
szi, mely esetben azonban csak egy 
évvel hosszabbitható az meg. A mester 
tartozik az inasnak iparában való ki
képzéséről gondoskodni s ebből a cél
ból az idő tőle el nem vonható; tar 
tozik továbbá erkölcsi magaviseletét s 
erkölcsös életmódját ellenőrizni, mun
kásságra szorítani ; de bántalmazni 
nem szabad, valamint testi erejét túl
haladó módon terheknek a szállításával 
igénybe venni; köteles az iskola láto- 
látogatására szükséges időt engedé
lyezni ; megbetegedéséről a szülőket 
értesíteni s tiltva van két hétnél hosz- 
szabb idővel az inasnak a szegődtetését 
vagy fölszabadítását elodázni. Az oszt- 
rák-ipattörvényben meg vau állapítva 
az inasidönek a tartama s ki van mondva 
benne, hogy az öt éven túl nem ter
jedhet s hogy a szerződés az inast 
életének huszadik éve betöltésén túl 
nem kötelezi; ki van mondva, hogy 
az inast mivel kell ellátnia; megfizeti-e 
az inas- vagy a szakisko'a tandiját, 
valamint a legényképesitö vizsga diját? 
Az inasidő első három hónapja rende
sen próbaidőnek tekintetik, mely idő 
alatt, ha az inas a 18. életévét elérte, 
máskülönben pedig a szülők vagy a 
gyám a szerződésnek a felbontását 
követelhetik, még pedig minden kárté
rítés nélkül. Az inas csak a szakmába 
vágó munkára alkalmazható. Nőinasok 
házilag nem fenyithetők, de a fiuk 
18. életévük betöltéséig, fenyíték alá 
vannak vetve. Ki van mondva, hogy 
az inasidő alatt az illető szakmát 
úgy kell elsajátítani, hogy mint kita
nult segéd, vizsgát tehessen ; ha az 
inas, az inasidő lejárata után vizsgát 
tesz, a mester köteles részére tanleve
let kiállítani, mely magában kell, hogy 
foglalja azt az időt, mely alatt inas
ke dott s hogy szakmájában kellő jár
tassággal rendelkezik. Ha az inas, a 
mester gondatlansága következtében 
vizsgát nem tesz, a választott bíróság 
kártalanításra kötelezheti.

Nagy emberbaráti szeretetről tesz 
tanúságot végül akkor, amikor ki
mondja, hogy betegség esetén köteles 
a mester az inast orvosi gyógykezelés
ben részesíteni, ápo'ni addig, mig az 
inasidő lejár; azonban hat hónapnál 
uem hosszabb ideig. Ha a betegség 
tartós, gyógyíthatatlan, a tauoncszerző- 
dést fölbonthatja s három hónap múltán 
az inasszerződés megszüutuek tekinte
tik. Ha az iuas a ssegényalap terhére 
esnék, akkor ezeu alappal szemben a 
mestert reá hasonló kötelezettségek 
terhelik s az az inas, aki jogosulatla
nul ott hagyja mesterét, 14 uapou 
belül rendőri utón visszavezettethető.

Mindezekből látjuk, hogy a mi 
ipái törvényünk hézagos; modern inas
képzésre szolgáló intézményekben szű
kölködünk ; mestereink uagy részben 
szem elől tévesztik az inas érdekeit; 
iparosaiuk jó részben még nem állanak 
azon a műveltségi s ügyességi fokon, 
mely kívánatos volna. Ebben rejlik a 
döntő jelentősége az osztrák iparnak 
e magyar ipar felett.

Vizy Ferenc.

A leányok kenyere

Kevés család asztalánál szegik ugyan 
meg ezt a madárlátta apró, sovány kénye
iét, de aliol belekóstolnak, nagy becsület
ben tartják. Magyarországon még kevés 
leány vihette küzdelembe tudását, erejét, 
amb dóját, produktivitását a kenyérért, mert 
minálunk egyrészt még mindig lenézés, 
megszégyenítés kullog a női munka nyo
mában, másrészt oly nagy a kenyéririgység 
a férfiak között, hogy még azokért a sze
rény morzsákért is képetek vért ontani, 
miket a női munkálkodás, lelkiismeretes 
faradozás becsülettel összegyűjt.

A férfi, kinek valamikor privilégiuma 
volt a lovagias, önzetlen, lelkes növédelem, 
a férfi, ki lándzsát tört, vért hallatott a 
nő tiszta nevéért, becsületéért, jólétéért, ez 
á férfi ma hitvány konclesö, aki még a 
védtelen nőnek is kiüti a szájából a kenye
ret, ha az talán valamicskével nagyobb, 
mint az övé.

Makó város határozatilag kimondotta, 
hogy a városnál a hivatalos irnoki munkák 
elvégzésére nőket nem alkalmaz. Ezt a 
nemcsak lovagiatlan, de igazságtalan, min
den modern életfejlödést arculcsapó határo
zatot a jó urak avval indokolták, hogy a 
város nem nézheti jó szemmel, hogy a 
mii dinkább terjedő női mozgalom a férfia
kat leszorítja a kereseti pályákról.

Igaz, hogy a nők, a leányaink és 
asszonyaink, küönösen az utóbbi időben 
az életnek legfrissebb munkásai lettek, aki
ket mindenütt ott találtunk, ahol becsülettel 
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kenyeret |eliet keresni. De ez nem femi
nizmus. nem a nömozgalmak túltengő fejlő
dése, ahogy a begyöpösödött agyak hiszik, ' 
ez csak az élet jogé. A nőtől elvették a 
rokkát, a guzsályt, elvették a kötőtűt, el
vették a varrógépet s mindezek he yett a 
leknyokat kizavartkk a csalkdi tűzhelyek 
me löl az iskolákba. Tanulni kell a nőknek 
épugy, mint a férfiaknak. Ha tehkt az is
kolák knünö elvégzése utón a leány minden 
tisztességeB munkát vállaló készséggel a 
társadalom elé áll, rút igazságtalanságot, 
hazug kétszínűséget árul el ez a társadalom, 
ha a nőtől az öt már jogosan megillető 
munkát megtagadja.

A leány bármilyen kényelmes, jól 
fizetett hivatala legyen, bár erről beszélni 
ma, midőn a leányoknak férfiakéval vete
kedő munkáját fösvény fillérekkel fizetik, 
nevetséges dolog, nem tagadja meg ma
gasztos hivatását, ha jóra való férfi kéri 
kesét, szivesen ott hagyja a szép hivatalt 
a boldogságnak egy szerény, kicsinyke ott
honáért, melyben őt ezentúl úgy hívják: anya.

Ósdi, avult felfogásnak tartjuk, hogy 
a leány várja meg otthon a tűzhelynél, mig 
bekötik a fejét. Sőt, mi annak a meggyő
ződésnek vagyunk bivei, hogy ma már nem 
is töltheti be női hivatását eredményesen, 
egy család boldogságát, jólétét, megelége
dését biztoaitva sz a leány, aki csak a 
konyhában forgolódott, csak a zongoránál 
ábrándozott, csak a ssurokon forgatta nyel- 
vecskéjét, oiak a bálákban fáradt. Ma már 
okosan számitó, reális, pontos, lelkiismeretes, 
munkához szokott, az élet beosztására ve
zetett feleségekre, anyákra van szükség.

Ezt sajátítják el a leányok a hivatalban, 
irodákban, üzletekben. — Ezért ne sajnál
játok a kenyeret tőlük, mert ha kiveszitek 
az ő dolgos, ügyes kezeikből a megérdemelt 
kenyeret, hazánknak jövő nemzedékei éh
ségben vesznek el I

Ast a hitvány szemrehányást, hogy a 
leányok csak azért keresik a hivatalokat, 
hogy ott állandóan udvaroltassanak maguk
nak, annyira fölös'egesnek tartjuk cáfolgatni, 
amily fölösleges munka volna az életet a 
vaskos nyelvű vén szatiroktól megtisztítani.

A kenyérharcban sok ostoba rágalmat 
elhullatunk. Szedegessék, akik elbullajtják !..•

Táj k o z t a tó
a dunántúli ref. egyházkerületnek Léván, 1912. évi 

■ájue hő 8.-án tartandó közgyüléaere.

Május 7.-én.

1. A vendégek érkezése Lévára estve 
6 óra 54 perckor.

2. A vasútnál a vendégeket fogadja 
Léva város nevében ; Bódogh Lajos pol
gármester.

3. Kocsikon bevonulás a városba — 
bandérium kisérete mellett.

4. A ref. templom előtt üdvözli a ven
dégeket a lévai ref. egyház nevében ; dr. 
Kersék János fögondnok.

5. Estve 8 órakor ismerkedési eBt a 
Eertikó-vendéglőben.

Május 8.-án.
1. Heggel fél 9 órakor ünnepélyes is

teni tisztelet a ref. templomban, amelynek 
sorrendje a következő :

a) Gyülekezeti ének.
b) Imádkozik : Patay Károly esperes.
c) Karének : előadja a lévai ref. ének

kari szövetség.
d) Prédikál : Czeglédy Sándor lelkész.
e) Kováts Ssbeatény Micike úrnő éne

kel, orgonán kíséri : Kováts Dessö sáros
pataki zenetanár.

1) Gyülekezeti ének.
g) Adakozás : (A ref. iskola felszerelési 

költségeire a kimenetel alkalmából adomá
nyokat gyűjtenek ; Birtha Józseféé, Gyenes 
Lászlóné, Jakabfalvay Barnáné. Krajtsik 
Jenöné, Madarassy Istvánná és dr. Tóth 
Sándorné úrasszonyok.)

2. Fél 10 órakor emléktábla leleplezése 
a Kálvin udvarban, ennek sorrendje a 
következő :

a) Beszédet tart : dr. Antal Gábor 
püspök.

b) Alkalmi ódát szaval : Tóth István.
c) Himnuszt énekli a gyülekezet.
3. Aa uj iskola felavatása 10 órakor, 

az iskola nagy tanácstermében, ennek a sor
rendje a követaező :

a) Karének : előadja a lévai ref. ének
kari szövetség.

b) Felszentelő ima és beszéd. Tartja : 
dr. Antal Gábor püspök.

c) Distkötgyülés Mognyi ja: dr. Kersék 
János fögondnok s üdvözli a lévai gyüle 
kezet nevébeu a kerületi közgyűlést, majd 
Birtha József lévai lelkészt, kinek átadja a 
gyülekezet által megfestett arcképét.

d) B rtha József lelkész beszéde.
e) Gyülekezeti ének.
3. 11 órakor megnyitja gróf Tisza Ist

ván főgondnok a kerületi közgyűlést.
As iskola felavatási ünnepélyre, tekin

tettel a terem szűkös voltára, 200 drb. je
gyet bocsátott ki a lévai ref. egyház Elöl
járósága a hallgatóság részére. A kerületi 
gyűlésen, illetve az iskolaszentelési ünne
pélyen, csakis a jeggyel lehet megjelenni. 
A jegyek előre kaphatók május l.-töl a 
ref. iskola-épületben, a ielkésai irodában 
d. e. 10—12 óráig.

5. D. u. 2 órakor bankett a városi uj 
vendéglőben. Egy teríték ára borral : hat 
(6) korona. Jelentkezni lehet ; Árvay József, 
Birtba József, Bézy Ferenc, Bellán Sándor, 
Belcsák Béla, dr. Horváth Gyula, Jakab 
falvay Barna, dr. Kersék János, Krajtsik 
Jenő, dr. Mocsy Ab», Madarassy István, dr. 
Tóth Sándor és dr. Weisz Lipót uraknál.

6. Négy óra után folytatódik a kér. 
gyűlés.

7. Estve 9 órakor koncert a városi szin- 
hátban. (Külön meghívó I)

Május 9.-én.
1. Reggel 8 órától a város nevezetes

ségeinek (városháza, közkórház, állami taní
tóképző, vár stb.) megtekintése. Gyülekezés 
a városháza nagytermében. Vezető : Csekey 
Vilmos városi főügyész, tkp. igazgató.

2. 9 órakor a kér. gyűlés folytatása.
3. Délután 1 órakor étlap szerinti étke

zés a városi vendéglőben.
4. D. u. a kér. gyűlés befejezése.

TÁRCA.

Tavasszal...
Itt vagytok hát újra tavasz hírnökei I 
Nevető kékitzemü, azende ibolyák, 
A tavasM fuvalma ragyogja be lelkem, 
Ha érzem kia kelyhed üde illatát.

Mondsza, mit álmodtál kicsi szép virágom ? 
Édes anyád : a föld szerető ölében ?
Ugy-e rózsa voltál ? Büszke piros rózsa 
Játszi tündéreknek virágos kertjében ?

Vagy álmodtál talán enyelgő szellőről, 
Napsugaras égről s virágfakadásról ?
Vagy fenn a magasbau vidáman repkedő 
Lelket andalító pacsirta daláról ?

Légy hát üdvözölve, hiszen alig vártunk , 
Bűbájos varázsod átöleli lelkünk
8 csodás, édes álmok rabjaivá válunk, 
Ha t», kis virágom, megjelensz közöttünk.

far^asrjí, Siposs Erzsi.

Pardon!
Irta: Jaross Fsrenoi.

Még ma is élénken emlékezem ama 
délutánra, amelyen nekem a valóban ártat
lannak mondható pardon szó sok kellemet
lenséget okozott éa annak félreértése, illetőleg 
meg nem értése egy falu népességét izgal
mas forrongásba hozta.

As 1876. évi nagy vakáoiót is a szom
szédos vármegye egyik tót nyelvű közsé
gében töltöttem, mint nyári nevelő.

Augusztus hónap első vasárnapján a 
legények táncot rendeztek a faluban, amely 

kis filia lévén, nem volt benne sem pap, 
sem tanító.

Két tanítványom éa a családnak egy 
rokona, aki budapesti fiú volt és a főgim
názium hatodik osztályát végezte s még 
soha nem látott falusi mulatságot, — ozsonna 
után arra kértek, hogy menjünk le a faluba 
és nézzük meg : hogyan mulatnak a falusiak.

Engedve a három fiú kérelmének, a 
a korcsma felé sétáltunk éa eleinte csak 
madártávlatból hallgattuk a két trombitával 
is megerősitett cigánybandát, melynek re
csegő nótái mellett a fiatalság vidáman 
rúgta a port a korcsma előtt.

A fiuk azonban közelről is óhajtván 
látni a táncot, lejöttünk a kis dombról és 
a tömeg felé tartottunk, amely gyürüalak- 
ban vette körül a mulatókat. Amikor az 
öregek között utat igyekeztünk törni ma
gunknak, — a nagy tolongásban a buda
pesti fiú véletlenül rálépett egy Kiezela 
nevű, idősebb gaadának a csizmájára, amely
ben természetesen a lába is benne volt.

Mint illemtudó fiatalember a gazda 
felé fordulva, hangosan ejtette ki ezt a 
szót; Pardon I

Kiszela néhány pillanatig merően nézett 
a fiúra, azután iszonyú dühbe gurulva el
kezdett kiabálni;

— Mi vagyok én ? Pardon ? Ki meri 
nekem azt mondani, hogy én pardon va- 
gyök?! Emberek 1 Éveken át bírótok vol
tam. Mindnyájan jól ismertek. Loptam-e 
valaha valamit ? Gyujtogattam-e I Hogy 
reám aat mondhatnátok, hogy pardon va

gyok ? Oh, édeB Istenem 1 Hogy vénségemr- 
még ezt a szégyent is meg kellett élnem 
Nem elég, hogy a lábamra taposott: még 
sérteget is 1 Azt hiszi, hogy mert G valam 
urnák a fia, hát a szegény emberből csúfot 
űzhet 1 ?

Ilyen és ehhez hasonló kifejezések 
egész zuhaUgát szórta a körülállók közé a 
kissé pityókos és magát raegsértettnek vél: 
Kiszela.

Az ártatlan fővárosi fiú, aki egyetlen 
egy szót sem értett as egészből, zavarta; 
lapult mellem éa hol kérdő, hol eadő pillan 
tásokat vetett reám. Fogalma sem volt 
ró'a, hogy mi baja lehet ennek az ember 
nek. Én pedig előszedtem Léván szerzet 
összes tót tudományomat, hogy a félreértéin 
megmagyarázzam, — a düböngöt lecsititsaw 
ö azonban nemcsak falujában, de a tó 
nyelvben is otthon lévén, jobban gyözt- 
szóval és kemény feje — talán a szex 
többletének miatta is — nem fogadta be 
magyarázatot.

Szerencsémre, jobban mondva szerei 
csétlenségemre, — megpillantottam a közel
ben egy másik gazdát, akinek Kotrust vol 
a neve s akit már élőbbről jól ismertem. 
Ennek segítségével akartam lehűteni Kissel 
haragját s ezért igy szóltam hozzá:

— Kotrusz, maga egy igen okos é 
populáris ember. Magyarázza meg Kiszelának 
hogy ez a fiatalember nem szándékosat' 
lépett a lábára s hogy a pardon nem sérté 
nem gúnyosé, — hanem tulajdonkápen be 
csánátkérést jelent I
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Különfélék.
— AT. M. K. E. lévai választ

Hiánya az egyesület tagjainak élénk ér
deklődésével, báthy Léss é elnöklete alatt 
f. bó 22-én, a kaszinóban tartotta meg ez 
évi közgyűlését, amely Faragó Samu pénz
tárosnak megadván a felmentvéuyt és tu
domásul vevén az 1911. évi zárszámadást, 
mely szerint a bevétel: 4726 K. 88 fillér’ 
a kiadás : 1251 K. 88 fillér, — a pénztári 
maradvány pedig : 3474 korona, — az 1913. 
évi költségvetést 2269 K. 78 fillér bevétel 
2250 K. kiadás és 9 K. 78 fillér marad
ványban állapította meg. Tanitók jutalma
zására 1200, magyar imakönyvekre 300 
koronát irányzott elő a közgyűlés. A vá
lasztmány körzetébe tartozó 10 tót anya
nyelvű iskola mindegyike részére 2—2 pél
dányban rendeli meg Pósa Lajosnak At Én 
Újságom cimü gyermeklapját. Megbizte a 
választmány az elnökséget, hogy a garam- 
kelecsényi iskolának 250 korona ösBzeg ke
retében színpadot állíttasson fel, de egyúttal 
szigorúan kiköti, hogy a szinpadon kizá
rólag csak magyar előadások tarthatók. Az 
iskolákat látogató bizottság tagjaivá meg
választattak : Báthy László elnök, Ordódy 
Endre és Medveczky Sándor alelnökök, 
Bándy Endre és Jaross Ferenc egyesű éti 
tagok, önkéntes látogatókul jelentkeztek : 
dr. Oyapay Ede, dr. Mocsy Aba éa Kraj- 
csik Jenő. A számvizsgáló bizottságot igy 
alakította meg a közgyűlés : elnök: dr. 
Kmoskó Béla, tagok: dr. Mocsy Aba és 
dr. Weisa Lipót. — A választmány tudo
mást szerezvén arról, hogy a típolek cimü, 
hazánk területéről kitiltott, amerikai, pán
szláv újság, amely kivándorlásra is csábítja 
a tótságot, — legújabban zárt borítékba 
burkolva jár a községekbe az egyes lako
soknak, — felhívja a tanitók és jegyzők 
figyelmét a nevezett s a nép magyar ér
zelmét mételyezö újságra s amennyiben 
valamely községben ésrrevennék a vesze
delmes újságnak tiltott módon való becsem
pészését, erről vagy a választmánynak vagy 
a szolgabirói hivatalnak azonnal tegyenek 
jelentést. — Őszinte elismerésünk nyilvá
nítása mellett mondhatjuk, hogy a F. M. 
K. E. lévai választmánya a papok és tani

Kotruai, mintha egy dézsa jeges vizet 
loccsantottam volna a nyakába, először 
elsápadt, azután meg elfutva a méregtől, 
elpirult és erős hangon igy telelt:

— No, azt már kikérem magamnak, 
hogy engem a tanító ur papulyárnak (ma
gyarul : papulyáa) nevezzen 1 Én soha nem 
beszélek bolondokat s még senki sem 
mondta nekem, hogy Bokát szoktam pa- 
pulyázni 1

Hát még ez is ? Gondolám magamban. 
No, most légy okos, Domokos l Hogyan 
fogunk mi ebből a kettős kátyúból szárazon 
kievickélni ? Kiszela a pardon, Kotrusz a 
papulyár szót hajtogatva, olyan lármát csap
tak, hogy a zene is elhallgatott és a tán- 
colók is kíváncsian és indignálódva tódultak 
körénk. Elöl tűz, hátul viz. Szerettem volna 
a három fiút zsebrevágni és velők együtt 
páraként eltűnni a látóhatárról. Amikor azon
ban a zsibaj tetőpontra hágott és tehetet
lenül állottunk a mindig jobban és jobban 
forrongó kedélyek közepette, a falu mellett 
levő dombról egy kocsit látok közeledni a 
korcsma felé. Legnagyobb örömömre már a 
távolból észrevettem, hogy a azo!gabiró ül 
a kocsiban. A szolgabiró megpillantása olyan 
bátorságot és erőt öntött belém, hogy a két 
könyökömmel merészen utat törtem magam 
nak és a néhány pillanat múlva megérkezett 
saolgabiróval sebtiben közöltem a tör
ténteket.

A szolgabiró előbb a kocsiban jobbra- 
balra dülöngve kinevette magát, azután a 
legkomolyabb és hivatalos arccal lessállott 

tók hazafias közreműködésével olyan buzgó 
tevékenységet fejt ki a magyarositás terén, 
hogy a körzetébe tartozó tót községek fia- 
ta abb generációja úgy érze'em, mint nyelv 
tekintetében erősen halad a teljes megma- 
gyarosodás felé.

— Májusi ajtatosaágok. A májusi 
ájtatosságokot, amelyeken mindig igen nagy 
számmal szoktak megjelenni a katb. hívek, 
— ez évben is megtartják a p'ébánia temp
lomában. Az első ajiatosság április hó 30 án, 
kedden^ este 6 ó'akor 'esz. Kkkor történik 
meg az ünnepélyes tagfölvétel is a i öt 
Mária-kongregációba. Az ajtatosság alatt 
dr. Heinrich Gyözöné úrasszony orgona
kíséret mellett szólót fog énekelni.

— Mikor a rózsák nyílnak, mikor 
mámoritó édes illatukat mohón issza fel a 
nap arany zugára, a nagy vakáció küszöbén 
még egyBzer összejönnek Barsvármegye 
népnevelő munkásai, a tanitók, hogy fel
hívják a nagy közönség figyelmét az ö 
házukra, melyet az uj iskolai év kezdetén 
óhajtanak megnyitni. Mikor a rózsák nyíl
nak, mikor arany zománcot sző a nap a 
suttogó erdő felett, mikor minden szepre 
és nemesre fogékonyabb az emberi lélek, 
mint máskor, ekkor óhajtják egy nagysza
bású hangversenyen összegyűjteni Barsvár
megye közönségét, hogy mire a rózsák 
elhervadnak, megnyithassák és nemes ren
deltetésének átadhassák a Tanitók Házát. 
Junius hó 1. napján, Léván a Tanítók Háza 
javára rendezendő hangversenyre derék 
tanítóink lázas buzgalommal készülődnék, 
hogy a rózsanyilás idején egy pompás mii- 
tor keretében a zeoe és költészet legszebb 
virágait nyújtsák a közönségnek. Mi, akik 
derék tanítóink önfeláldozó munkásságát 
egész éven át hűséges figyelemmel kísérjük, 
csak kötelességet tejeBitünk, amidőn e.öre 
felhívjuk a közönség figyelmét, hogy mire 
készüljön, mikor a rózsa* nyílnak.

— Esküvő. Ifj. Fiain Ödön, városunk 
főjegyzője f. hó 20-án vezette oltárhoz a 
pozsonyi dómban Balogh Zsuzsikát, üottka 
Győző dr., kir. közjegyző kedves unokahu- 
gat. Az esketéai szertartást Váray János 
óbarsi plébános, szentszéki ültök, a vőle
gény nagybátyja végezte. — Tartós bol
dogságot kívánunk az uj párnak.

a kocsiról s a nép hallatára nemcsak ala
posan megmagyarázta a félreértéseket ha
nem Kiszelát és Kotruszt nem éppen hízelgő 
szavakkal illetve, jól meg is korholta. A 
két gazda a nyert felvilágosítás után a 
szolgabiró utasítására levett kalappal nyom
ban bocsánatot is kért tőlünk.

Szívesen megbocsátottam nekik s en
nek jeléül magyarosan meg is ráztam ke
züket. De amikor a szolgabiró kocsiján 
hazafelé mentünk, ezeo kellemetlen esetből 
kifolyólag komolyan elhatároztam, bogy 
megtanulok tótul és idegen szavakat nem 
fogok használni.

Fogadásom első részét teljesítettem is, 
mert egy-két év alatt annyira elsajátítottam 
a tót beszédet, hogy Kiszelával és Kot- 
russzal — ha ugyan még életben vannak — 
versenyt tudnék povedálni.

De az idegen szavak használatáról — 
pardon a kissé talán udvariatlan kifejezé
sért — sajnos — éppen úgy nem vagyok 
képes leszokni, mint Önök, kedves olvasóim, 
akik ezen soraimat figyelmükre méltatták.

Yalcer
Ócska, kopott valcer,
Elnyűtt, régi nóta,
Milyent szerzettek már 
Sokat Chopin óta.

De hogyha Te játszod,
Édes kis virágom —
Az a legszebb valcer
Az egész világon.

€. X-

— Kinevezés. A hercegprímás Haritt 
József barsbessei plébánost a verebélyi 
esperesi kerület tanfelügyelőjévé nevezte ki.

— Táncestély a Tanitók Háza 
javára. Nsgysárón, f. hó 21 én, az ura
dalmi vendéglő összes helyiségeiben műsor
ral egybekötött ét minden tekintetben 
igen jól sikerült táncestélyt rendeztek a 
Barsmegyei Tanitók Háza javára. A műsor 
a következő volt: 1. Megnyitó beszéd. 
Tartotta: Patay Árpád, ref. lelkész. 2.
Üdvözlő vers. Előadta : Szabó Zsiguska. 3. 
Jákob álma. Előkép. Rendezte: Király Gi
ziké. 4. A Festő-művész. Dialóg. Előadták : 
Nlemectelc József és Qalczer Ernő. 5. Hit, 
Remény, Szeretet. Élőkép. 6. Szórakozott 
kisasszony. Mouo'óg. Előadta: Steiner Ol- 
gica. 7. Jancsi és Juliska. Színjáték élő
képpel. 8. Bezáró beszéd. Tartotta. Szabó 
Zsigmond. — A táncestély szép sikere ér
dekében páratlan buzgalmat fejtettek ki : 
Franki Frigyes, Niemeczek József, Huszár 
Károly és Király Giziké, aki az összes 
élőképeknek rendezője volt.

— Megdrágul a vasúti utazás. 
Az utazó közönség és az üzleti világ bizo
nyára nem örömmel vesz tudomást arról a 
nagymérvű drágításról, amelyet a Máv. 
személydíjszabásának emelésével visz vég
hez. Ez a tarifa, amely f. évi julius 1-én 
lép életbe, nemcsak hogy teljesen megsem
misíti a zónarendszert, hanem 2l>—70 szá
zalékos tanfaeme'ésekkel drágítja meg az 
utazást. Kü önösen a kisebb távolságokra 
terjedő menetjegyek drágulnak, szóval azok, 
amelyeket éppen » szegényebb néposztályok 
vesznek leggyakrabban igénybe.

— Fagykár a szőlőkben. Az ország több borvi- 
dókéról érkezett jelentősek szerint a folyó hó közepén 
hirtelen b.állott erős fagy a szőlőkben is igen nagy 
károkat okozott, amelyek természetesen a szőlők fek
vése és fejlődési foka szerint változnak. Vauink egyes 
helyek, ahol a rügyeknek csak 20—30 százaléka pusz
tult el ; de több vidékeu 60—90 százalékra is te* 
he'.ő a kár.

— Magyar Városok Statisztikai 
Évkönyve. A magyar városok országos 
kongreszusa 1909 ben elhatározta a Magyar 
Városok Statisztikai Évkönyvének kiadását 
és annak szerkesztésével dr. Thirring Gusz
táv székesfővárosi statisztikai hivatali igaz
gatót bizta meg, aki a rábízott munkát 
nagy alapossággal és lelkiismeretességgel 
már el is végezte A Magyar Városok Sta
tisztikai Évkönyve az első rendszeres mü, 
mely a magyarországi összes törvényhatósági 
és rendezett tanácsú városok népességének 
népmozgalmi, anyagi, szellemi életviszonyait 
és egyidejűleg a városi közigazgatás egész 
tevé.enységi körét átlogva, — tudományo
san feldolgoztatott. Az érdekes manka 18 
fejezetben tárgyalja a magyar városok 
összes közállapotait. Az évkönyv 843 ol
dalra terjed. Bolti ára : 20 korona.

— Kitüntetés. A király Faith Má
tyásnak, a körmöczbányai állami föreál- 
iskola igazgatójának, a közoktatásügy terén 
szerzett érdemeinek elismeréséül a Ferenc 
József rend lovagkeresztjét adományozta.

— Vasúti uj menetrend. A f. évi 
május hó 1-én életbeléptetett menetrend sze
rint ami vonalainkon lényegesebb változások a 
következők : A Párkáoy-Nána felé induló vo
nataink 10—16 perccel hamarabb indulnak, 
mint eddig s a réggé. 9 óra 01 perckor 
induló vonattal közvetlsn összeköttetést 
nyertünk Ipolyság—Balassagyarmat felé in
duló vonathoz. — Egyébként lapunk hir
detési rovatában as uj menetrend részletes 
felvilágosítja’. nyújt.

— A huszonnégyet beosztású vasúti óra. Ami
kor Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter volt, 
ö is tervbe vette a vasúti óra beosztásét oly módon, 
bogy a hussoniiégyes számozást valósítja meg rajta. 
A reform azzal az előnnyel járt volna, hogy az eati éa 
éjjeli órákat nem lett volna azükaég külöu jelezni a 
menetrendben. Kossuth Ferenc Olaszországból bottá az 
ötletet, de környezete a a Máv. emberei lebeszélték 
róla. Ami a magyar vasútoknak képtelenség volt, azt 
most Olaszország után Frauciaorzzág is ntegvalózitja, 
még pedig már az idei nyári menetrendben. A francia 
nagy vasúti társaságok megegyeztek aa újításra nézve 
és a párisi s egyeb nagy forgalmú pályaudvarokon 
már napok óta láthatók az uj órák, amelyeknek fehér 
lapján a nap huszonnégy órára vau osztva. Hogy rö
videsen nálunk is bekövetkezik es az újítás: as most 
már igeu valószínű,

— Telefonszám mint távirati cím. 
A m. kir. kereskedelemügyi minmter egye
lőre kísérletképpen elrendelte * postát és
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távírdát európaszerte érdeklő újítást, mely 
a telefonszámoknak táviratoknál való hasz
nálatával igyekszik egyszerűsíteni éso'csóbbá 
tenni a táviratok címzését. Az erre vonat
kozó reode'et, amely f. évi április hó 15-től 
lépett életbe, a hivatalos lap április hó 
23 ikí számában je'ent meg.

— Gyaszhir Lapunk zártakor vittük 
a szomorú hirt, hogy id. Dika Károly, vá
rosunk egyik köztiszteletben részesült pol
gára családjának, rokonainak és iamerö-e nek 
őszinte tájdalmára f. hó 27-éo, délután 2 
órakor, rövid szenvedés után életének 67-ik, 
boldog házasságának 43-ik évében elhunyt. 
Hült tetemeit f. hó 29-én délután 3 órakor 
fogják a ref. temetőben örök nyugalomra 
helyezni. — Béke poraira I

— Selyemtenyésztés. A m. kir. 
földmivelésügyi minisztérium most mutatja 
ki hivata osan az ország múlt évi selyim- 
termelését. Ezen kimutatásból tudjuk meg, 
hogy vármegyénk lő községében 341 darab 
köztéren álló lombozható 
seiyemtenyésztő 875 kgr. 
2.099 korouát keresett.
38 koroua ; legmagasabb 
nyéBztönek 131 korona

szederfa után 55 
gubót termelt és 
Átlagos keresete 
keresete egy te

volt. A termet 
gubó u án eddig 25.126 koronát; a gubó- 
beváltóáilomásokon 6.584 koronát, összesen 
31.710 koronát fizetett ki vármegyénkben. 
Részint községeknek és magánfeleknek, 
részint állami és törvényhatósági utak be- 
fásitására ez ideig 19.329 darab kiültetécre 
alkalmas szederfát, 328.120 darab 2—3 
éves szederfacsemetét osztottak ki. K.ültet
tek köz'erekre 275 darab másnemű fát, 
pedig a törvény a ezederf k ültetését ren
deli el. A vármegyének azon öt községe, 
ahol a múlt évben a lelyemlenyésztés leg
jobban sikerült, a kővetkező : Nagysáró, 
Pózba, Nagyszilé, Kisráró és Altópél. — 
Itt felsoiolunk nehány eelyemteny észtöt, 
kik a se'yimtenyésztés révén legtöbb kere
sethez jutottak. Ezek : Nagysárón Hafner 
Géza 132 K. 94 fillért-, Alsópélen Múlik 
Vince 88 K. 32 fillért-, Kissárón Gemainer 
Lajosné 90 K. 13 fillért-, Pozbén Mészáros 
Ferenc 70 K. 45 fillért-, Nagyeai óban Kur- 
czinka József 55 K. 44 fillért keresett.

— Holapda és a posta. Az iparcikkeknek az 
úgynevezett hólapda, vagy laviua-reudazerű eladása 
büntető határozat alá e6Ö kihágást képezvén, az ily
nemű elárusitásra vonatkozó hirdetmények, szelvények 
és szelvényfüzetek a postai szállításból a magyar posta 
területén ki vannak zárva. Dacára annak, hogy több, 
miut liz esztendeje történtek intézkedések az ilynemű 
árusítás meggátlására, tjabb időben azonbau mind 
tömegesebben érkeznek — különösen külföldről — hó
lapda rendszer utján való árusításra csábitó nyomtat
ványok lezárt levelekben. Ennek következtében a ke
reskedelmi miniszter régibbeu kiadott rendeletéhez kap
csolódóig most elrendelte, bogy a hólapdaszerü ela
dásra csábitó nyomtatványok gyanújában álló zárt 
közönséges és ajánlott leveleket a postahivatalok ugyan
úgy kezeljék, mint a vámköteles tartalom gyanúja alá 
eső levélpostai küldeményeket. Ez az eljárás az Auszt
riából és Bosznia-Hereegovinából eredő zárt levelekre 
nem alkalmazható és önként értetődöleg a belföldön 
feladottakra sem. Tapasztalat szerint leginkább svájci 
órágyárak és néhány párisi konfekció-cég keres ez utou 
Magyarországon üzletfeleket.

— FOrdÖbfztosi megbízás. A vár
megye alispánja Vibnye- és 8zklenó-fürdö 
biztosává egyélőre meg nem határozott idő
tartalma Fizika Sándor garamizentkeresrti 
játási főszolgabírót nevezte ki.

-- Az egészséges Léva A fővárosi 
statisztikai hivatal igazgatója a magyar vá
rosok Bt, tisztik ójáról évkönyvet adott ki. 
Ebben a statisztikában a közegészségügy 
tekintetében Léva városa aránylag a legjobb 
helyen áll. Ugyanis, mint az évhöuyvben 
írva van, meglehetős irányadó a közegész
ségügyre nézve a gyermekhalandóság, ami 
a magyar váro.-ok között Léván a legki
sebb : 23.5°|0

— A csendörök uj egyenruhája. 
Uj egyenruhát terveznek a csendőrök rzá- 
mára. A nyáron már ki is fogják osztani a 
legénység között. Kijlöiösen a sapka lesz 
egészen elütő a mostanitól. A'ui sárga zsi
nórral, két oldalt éa bitül pedig vörös sza
laggal diasitik fel.

— Vigyázz I ha jön a vonat A 
múlt napúkban Jókai András, ahai bíró ak
kor igyekezeti á'hajtani Verebély mellett a 
vasúti vágáuyon, amikor már a vonat köze
ledett. A vonat utolérte öt és szekerét 
felborítván, a bírót fiává' együtt messzire 
kidobta. Szerencse, bogy a két embert a

terjeszté-

nagy ijedtségen kivül csak kisebb sérülések 
érték. A biró ezen esetből kifolyólag bizo
nyára levonta az üdvös tanulságot és jövőre 
be fogja tartani a vasút mentén levő táb
lának figyelmeztetését, amely igy szól : 
Vigyázz I ha jön a vonat.

— Az első pénzintézet —mint a 
„Felvidéki Magyar írók és Újságírók Szö
vetségének" alapító tagja. A „Fe'vidéki 
írók és Hírlapírók Szövetsége1' bivata'osan 
még meg sem kezdte működését, máris 
tettekben nyilvánul meg az a szeretet, 
mellyel a szövetség eszméit és nemes cél
jait felkarolják mindazok, akik e részben a 
szövetség alapi'óival éreznek. Örömmel ad
tunk hirc az első alapító tagságról, mellyel 
Friédl György Pulnokon lakó lelkes szepesi 
honfitársunk nyitotta meg azok sorát, kiknek 
a mi sorsunk igazán szivén fekszik. Öröm
mel hirdettük, hogy Szepesvármegye belépett 
az alapító tagok Borába és már ismét egy 
ujabh alapító tagságról emlékezhetünk meg. 
A Felvidéki Hitelbank ugyanis a szövetség 
a'apitó tagjai sorába egyszáz koronával 
belépett. A sajtó egyik fontos tényezője 
volt annak, hogy pénzintézeteink szolidsága 
köztudomásúvá lelt. A jó hírűk 
sébez minden alkalommal szívesen nyújtott 
segédkezet a felvidéki hírlapok összeaége, 
melyek Szövetsége most biztató reménnyel 
várja a Felvidéki Hitelbank nemes pé dájá- 
nak buzgó követőit.

— A F. M. K. E. újabb alapítvá
nyai. Alig egy bete, hogy hírt adtunk ar
ról a nagy alapítványról, amelyet néhai 
Repesik János nyug. kir. tanfelügyelő vég
rendelete foytán, 176,000 koronával gyara
pította az egyesület vagyonát s már is újabb 
alapítványokról számol be a F. M. K. E. 
elröksége. Ezek az alapítványok ugyan 
nem ilyen nagy összegűek, mégis bizonysá
gai annak, bogy az országban mi yen álta
lános az érdeklődés a Felvidéki Magyar 
Közmive ödési Egyesület hazafias, közmive- 
lődési és humanitárius munkássága iránt. 
Újabban ugyanis 200 koronával az egyesü
let alapitó tagjainak sorába lépett : Halász 
Gyula bánkeszii (Nyitram.) körjegyző, vég- 
rendeletileg pedig 800 koronás alapítványt 
hagyományozott as egyeBÜ etnek : néhai 
Knapp József volt pécsi kir. telekkönyv 
vezető es 200 koronás alapítvány néhai 
Gürgei István volt budapesti kir. köz
jegyző.

— A gyümölcstermés veszedelme. Az április téli 
hidegével az egész ország gyümölcstermését pusztulás
sal fenyegeti. A cseresznye*, meggj- és barack fák virá
gai, amelyek kora tavaszkor kezdtek hajtani, az ápri
lisi napok dermesztő hidegében nagyrészt elpusztultak 
vgy, hogy az ország gyümölcstermő vidékein, különö
sen ott, ahol a korán érő gyiiuiö'ss nagy mennyiségben 
terem, az idén aligha lesz számbavehetö termés.

— Uj okmánybélyegek. A magyar 
királyi pénzügy minisztérium elhatározta, 
hogy 1913. január elsejétől kezdve uj ok
mánybélyegeket hoz forga'omba. A pérz- 
ügyi kormány művészi kivitelű bélyegeket 
akar nyomaim és azért ezek tervezésére 
művészeti pá'yásat kiírását határozta el.

— Három millió egyforintos. E 
hó 23-án érkezett Körmöczbany ára az Oszt
rák Magyar Banktól az 1912. évi 20. t.-c. 
értelmében kicserélendő 1—2 koronás ezüst
pénz első részlete, három millió darab egy
forintos.

— Névváltoztatás. Dr. Gyurtsik 
Géza orvos, vihnyepeszerénvi illetőségű 
ugyanottani lakos, valamint Gabriella, Má- 
rai és Ebdre nevű kiskorú gyeimekei veze
téknevüket belügyminiszteri engedéllyel 
Györi-re változtatták.

— Európa vagyona. A legújabb 
nemzeköai statisztikai kimutatás szeiint 
Európa összes v gyona ingó és ingatlanban 
1128 milliárd K. Eb öl a forga'omban levő 
löké 250 milliárd korona Kétszer annyi, 
mint 1871.-ben, háromszorta több, mitt 
1848. bán. A leggazdsgabb és sorrendben 
következő államok ezek ; Anglia 280, Fran
ciaország 238, Németország 192, Oroszor. 
azág 150, Au ztria 96, Magyarország 62 
Oaszorsz^g 61, Be'gium 24, Hollandia 21 
tnilliárd koronával rendelkezik. H« a for
galmi töke nagyságát osztályozzuk, a sor- 
rend a következő : Anglia 100, Francizcr- 
szág 62, Németország 36, Oroszország 13 
Ausztria 10, Belgium 6, Hollandia 5, Olasz

«

őrsiig 4, Magyarország 3 milliárd koroná
val. Ha az összvagyont a népesség szeri: 
elosztjuk, a következő eredményre jutunk 
Angliában egy élő lélekre 7104, Franciac 
szágbzn 6204, Hollandiában, Belgiumban 
Németországban 3744, Olaszországban 
Ausztriában 2400, Magyarországban 230' 
Oroszországban 1400 korona jutna.

Közönség köréből.
A lévai róm. katb. iskolaszék válás 

tóinak névjegyzéke április 29., 30. és m 
jus hó 1-én a fiuirkola irodájában tétet 
ki '
•a

közszemlére. Az esetleges felszólamláso 
igazgatótanitónál jelentendök be.

Léva, 1912, április hó 27.-én.

Az iskolaszék elnöksége.

Cserey Gyuláné úrasszony és Szabi llonk 
urleány gyüjtőivén az őszigyijtés alkalmát 

a következő kegyes adományok folytak be;
Folytatás.

Adler 20 fiil., Berger 8. Fiai 1 kor., 
Deutsch Salamon 50 fiil., Kiirtások BorbáO- 
1 kor., Árvay 2 kor., Altmann Antalné 2 K 
Ondrejkovits 1 kor., Novotny Imréné 2 ko 
Jaross Ferencné 1 kor,, Komzsik Lajosi
1 kor., Horn 2 kor., Holló Sándorné 4 kor, 
özv. Szabó Lajoané 2 kor., Kegyesredi ha. 
4 kor-, Boros Antal 1 kor., dr. Frommeri
2 kor., özv. Bellán Adoifné 2 kor., özv 
Vietonsz Sándorné 2 kor., Stósziusz Erű. 
2 kor., dr. Prisznerné 2 kor., Rzehák 
Edéné 2 kor., Irg. nővérek Int. 10 kor., 
Csekey Vilmosné 2 kor., özv. Dómján La- 
josné 2 kor., S.ugel József 40 fiil., Neuer 
Kálmánná 1 kor., Kabina Ervinné 2 kor., 
Dr. Haiász Vendel 2 kor., Bátby László 
20 kor., Uradalmi Főpénztár 5 kor., Koca > 
Vimosté 2 kor., Frommer Mórné 1 kor., 
Scbrank 1 kor., Kern Testvérek 2 kor., 
Tenenbaum 40 tilt, Mercaderné 2 kor., 
Hoftman Ferencné 1 kor., Meisel Róza 60 
till., Hraskó Gy örgy né 1 kor., Tót Lászlón" 
2 kor., özv. Tusnay Jánosné 1 kor., Sztolár 
Mihály né 1 kor., Szenessy Kálmán 1 kor , 
Sebők János 1 kor., özv. Bartos letváni
1 kor., N. N. 20 fiil., N. N. 1 kor., Farkas 
60 tip., Rudnyanszkyne 2 kcr. özv. Ba'o- 
potoczkyne 1 kor., Svarba József 2 kor.. 
Krizmanek Károly 60 fiil., Duska Imréné 1 
kor., Peternáknő 2 kor., Tonhaiser Ferei
2 kor., Szabó Józsefné 2 kor., Ghimessy J 
uosné 2 kor., Lóéért Józsefné 2 kor., Ny: 
ray Jánosné 1 kor., Jánosiné 1 kor., özv. 
Mácsay Lukácené 1 kor., Thuróczy Jánosi 
2 kor,, boskóné 40 fii)., Bartos István 1 
kor., Veres Lajotné 1 kor., Éder Józsefi 
50 fiil., özv. Zuborezky Gyuláné 1 kor. 
N. N. 40 Üli. N. N. 40 fii]., Potragyai K 
rolyné 1 kor., Hribik 60 fii1., Beán 
Józief 1 kor., Simkó János 1 kor, Kos 
tolanyi Pál 20 fiil., Selteám Nővérek 
korona.

Folyt. köv.

Közgazdaság.
Az Adriai Biztosító Társulat

idei közgyűlését — melyen az 1911. évnek, a társul 
alapítása óta 78.—ik üzletévének zárószámadásaiE te 
jeaztették elő — folyó évi április hó 23.-án Űrtől 
meg. Aa igazgatóság üzleti jelentésének álUlános 
szóból kiemelendő, hogy a lefolyt év a tüzbizlosiláa 
nézve rendkívül kedvezőtlenül alakult, folyományai 
annak a endkivül nagy szárazságnak, mely az 
legnagyobb részén át Európa majdnem valamein 
országában uralkodott. Egyebekben a aárósaámadás 
következő lényegesebb adatokat tartalmazza :

- Az életbiztosítási lA) ágazatban 84,919.9<>0 —
koronáról szóló ajánlat nyujtatott be ; a kiállított ke .- 
vények 72,670,714. — kor. ua tőkeösszegről szóim 
A biztosítási állomány az üzletév végén kerek 6‘ 3 
millió koroua biztosított tőkére éa 1,447.298. — k 
roua biztosilott évi járadékra rúg. Halál és eléír.: 
esetekben, valamint életjáradekok fejében 9.834.213- 
-— korona fizettetett ki. Az életbiztosítási díjtarta ■ 
1911, év végével 141,980.237. — korouát, — illet'" 
a viazontbiatoaitók részének levonása után 130’397.63'.' 
— koronát tett ki, az előző évhez képest telm 
8,661.915. — korona többlet mutatkozik zajai
számlára.
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Az elemi ágazatok (B) ágazataiban : a túzbizto- 

sitdsi ágazat díjbevétele 27,903.348. — korona «>a7- 
litmánybiztositás díjbevétele 8,410.047 korona, a 
betörés elleni biztosítások díjbevétele 697,298. — 'ko
rona. Viszontbiztosítási dijak fejében 14 299 856. _
korona adatott le. A kárfizetések 22,217.180 koronát, 
a viszontbiztosítók hányadának levonásával, 12,111.666*.
— koronát emésztettek fel. az elemi ágazatok dijUr- 
talékai összesen 20,598.614. koronát, illetve a viszont
biztosítás levonásával 11,411.560 koronát tesznek ki.

Aa alapszabály szerű átutalások levonása után, 
beleszámítva a hivatalnoki kar nyereségrészesedését, az 
ekként fenmaradó nyereségegyenletből a múlt évhez 
hasonló osztalék, azaz 160. — korona kerül szétosz
tásra minden uj kibocsátású részvény után.

A társalat alaptőkéje és különféle tartalékai az 
üzletév végén a következőkép alakulnak : teljesen be
fizetett alaptőke 10,000.000 —* korona, vagyontartalék 
13,000.000. — korona, árfolyamingadozási tartalék
1,472.023. — korona, nettodijtaétalék 139,809 099. — 
korona, neitokártartaíék 4,713.482. — korona, össze
sen 169 millió korona. A nyugdíjpénztár és a társaság 
alkalmazottainak ellátási péuztára összesen 3,563.855
— korona felett rendelkezik.

Pótválasztás utján a következő urak hivattak meg 
a társaság választmányi tanácsába : Betó/en Pál gróf 
(Kolozsvár) Brunner Ármin dr. nagyiparos (Bécs) 
galgóci Hetées Antal dr. ügyvéd (Budapest) Neurath 
Lajos az Osztrák Hiteliutézet igazgatója (Bécs) és 
van dér Straten-Pontlioz Buddlf gróf (Weinern).

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. éri ápril. bó 21-töl 1912. évi apr. hó 28-ig

Születés.

1 szfilúk neve g s ls A gyermek 
neve

Lukács Pál Krumpla Anna fiú Gyula
Nyilán Mihály Vidra J. leány Aranka
Hegedűs László Bozóky R. fiú László

Házasság.

Vúlenéay es menyasszony neve Vallása

Szitka litván Gáspár Mária r. kath.
Krekovics Károly Vaszaráb J. r. kath.

Halálozás

ii eliinnyt neve Kora A halál oka

Jakab István
Majtán A,, Nágai M. 
Po vámsán György 
Budai Julianna

32 éves 
56 .
46 .

9 hó

Majzsugorudás
Tüdőgyulladás 

Agybár.ya gyűl.
Hörghurut

Hivatalos közlemény.
2995J1912. szám.

Meghívó.
Léva r.-t. város képviselőtestülete a 

folyó 1912, évi április bó 30-ik s esetleg 
folytatólag május bó 1-ső — napján d. u. 
4 órakor a városi székház nagytermében 
renkivűü közgyűlést tart, — melyre a kép
viselőtestület össaes tagjait tisztelettel meg
hívom.

Kelt Léván, 1912. évi apr. hó 26 án. 
□BódLorll Xj*jo.

polgármester.

TArgysoroaat.*
— Előadó a polgármester. —

1. Polgármesteri jelentés.
2. Polgármester bejelenti, hogy dr. Weisz Zsig

mond Ügyvéd tb. Ügyész az esküt letette ; néhai dr, 
Kaszaniczky Kálmán tb. ügyész helye be dr. Gyapay 
Ede ügyvédet s a lemondott Huberth Vilmos árvaszéki 
kültag helyébe Forgács Mihály képviselőtestületi tagot 
a polgármester megválasztásra ajánlja.

8. Vörös Károly hivatalszolga nyugdijaztatágs 
iránt határozathozatal.

— -Előadó a tanácsnok. —
4. ,A viszon tel árusít ássál foglalkozók bevásárlá

sainak bizonyos időpontig való korlátozásáról- szóló s 
a belügyminiszter által jóváhagyott szabályrendelet 
kihirdetése és életbeléptetése.

5. A Laktanya-utcai Lacskó-féle telek 21 Q-ölnyi 
részének megvételére voratkozó ügy érdem'íges tár
gyaidéra kitűzése.

— Előadó a számvevő és a fogalmazó. —
6. Léva város háaipénztára és összes alapjai 1912. 

évi költségelőirányzatának tárgyalása és arra vonat
hozó összes határosatok meghozatala.

7. Polgármester bejelenti, hogy községi pótadó 
elengedésért sem as 1912. évre, sem jövőre vonatkozó
lag senki sem folyamodott, — határozatilag kimon
dandó, mikép arra egyetlen háztulajdonos sem
arthat igényt.

Lévai piaci árak
Ro.atvssető ; Dr. Horváth Gyula rauilörk.p:t4n'. 1

Busa m.-mózaánként 21 kor. — fill.— I 
21 kor. 80 Kétuzeres 18 kor. — fill. 19 
kor. — fill. — Rozii 19 kor. 60 fill. 19 kor. | 
80 fii. Árpa 18 kor. 20 fill. 18 kor. 40 fill. | 
Zab 20 kor. — fill. 21 kor. — fill. 
Kukorica 19 kor. 20 fill. 19 kor. 80 fill. 
— Lencse 44 ko.-. — fill. kor. 45 — fill. — 
Bab 31 kor. 20 fill. 32 kor. — fill. — 
Kö'ee 13 kor. — fill. 14 kor. — fill.

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

Nyilttér.

M O LL-F ÉLE
•J.l w

-9*— Q-X.:
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban és az illi életmód egyébb követkéz 
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti ésbsz ára a karó na.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményeit,

F~M OLL-FÉLE
L S Ó S - BOPSZESZ

elismert, régi jóhiruevü bázisser 
szaggatás és bűiéiből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Erséstl üvog ára laox. a. 

Kapható minden gyógyszertárban 
•++O és dregeriában. wM
Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész

Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I, Tuachbnen 9.

Bútorozott szoba
1 vagy 2 személyre azonnal ki

adó. Bővebbet Partutoza 9. 
Tanítóképző mellett.

580] 1912- tlkvi. sz. érk. március 20.

Árverési hirdetmény.
Az újbányái kir. járá.biró.ág, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a m. kir. kincstár végre- 
hnitatónak Repiszki János Tomasov végrehajtást szen
vedő elleni 32 korona 37 fillér tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében » .ranyosmaróti kir. tör- 
vénysaék (az újbányái kir. jbiróság) területén levíi az 
erdösnrényi 6 sa. tjkvbeu A, I, 1—7, törsz 773, 781, 
782 791 808 882, 911. hrsz. alatt foglalt ingatla
nokból (legelők) B. 33. t. alatti 20 483840, - az u. 
o Ó8 sz. tjkvben A, I, 1—® 8 — 17, sorsa, 632js, 
3331a 483|a, 490|a, 491 |a, 49»|a, 528|a, 666|s, 666|b, 
B8S 741 908, 913, 914, 916i 917> hr“' “latt f"*1"1' 
ingatlanokból (ház, ndvar, kert, szántók, retek, lege- 
löki B 33. alatti 1120, as u. o. 83. sz. tjkvbeu A, I, 
1-8 sorsa. 163, 604, 661, 667, 746, 748|b. hrsz. 
alatt foglalt ingatlanokból (erdők) B. 610 a’atti 
2.1489720, _  az u. o. 192. ez. tjkvbeu A, 1, sorsz,
494 hrsz.’ alatt foglalt ingatlanból (száutó) B. 18. 
alatti 1120. részre az árverést 3000 korona ezeuuel 
megállapított kikiáltási arbait elrendelte é. hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 1912. 6VÍ junlllS flO 14. 
napién délelőtti II óraker Erdősurény köiseohazanal 
megtartandó nyilvános árvuréBen a megállapított kiki
áltóéi 2|3 részen alul eladatni uem fognak.

Árverelni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsáráuak 10 ’/.-át vagyis 300 koronát készpénzben 
vagy az 1881. évi LX. t. c. 42. J-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi .ovember hó 1-éu 
3333 szám a. kelt m. kir. igazságügyminiszten rende
let 8 j-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött’ kezéhez leteuni vagy as 1881. évi LX. t.

170 l-a érlelmébeu a bánatpénznek a bíróságnál 
eíöleges elhelyezéséről kiál'itotl szabályszerű elismer- 
vényt átszolgál.'atni.

Újbányán, a kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóságnál, 1911. évi március hó 80.-án. — Pátkay 
s. k. kir. járáskiró.

A kiadmány Inteléül:

Kovácslk
tlkvvezető.

A borfogyasztó közönség 
figyelmébe. =

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
= házhoz szállítva. —

Börzsönyi zöld, fehér literenként 80 fii. 
BalatonmeUékl , , 100 „
Neszmelyl Ó vörös „ 110 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Teleforon is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

JTősülni óhajt
fö'dmives gazda, akinek 25000 K. értékű 
vagyon* van, o'y házastársat keres, kinek 
hasonló hozomány* lenne. — Ajánlatok 
„Nemesség* jeligére Láva posta restante 

küldendők.

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

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

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

Kiadó úri lakás.
Léván 4 szobás úri lakás parkírozott 

kerttel azonnal kiadó. Bővebbet 
Borcíányi és Cérnák üz

letében Léván.

Kiadó lakás.
Kákában, a Forgács-féle szőlőben szép két 
szob*, zárt-folyosó, konyha, éléskamra, fás
kamra és külön gyümölcsös udvarból álló 
lakás május l-töl nyári-, vagy évi lakásnak 
kiadó. — Úgyszintén a Varosház-köz 4 sz. 
házban Kálvintérre néző bolti helyiség, 2 
szoba, konyha, éléskamra és fáskamrából 
álló lakás május l-töl kiadó. Bővebbet * 

----- tulajdonolná1.

Thomassalakot
őszi és tavaszi szállításra kllóperoen 
teaként 38 fillérért bérmentve 
bármely állomásra, úgyszintén super- 
fosfát. kálisó. kairit és egyéb 
műtrágya féléket a legjutányo- 

sabban ajánl
Berceller Márton Ipolyság

(Ingyen vegyelsmezés.)

Kiadó pince.
Léván, a Kálvaria-uton egy nagy 

pince bérbeadó. Bővebbet 
e lap kiadóhivatalában.

Kiadó lakás.
A kath. legényegyesület helyi

ségében (Kigyó-utca 1.) május 1-től 
lakás kiadó.

Bővebbet a helyiségben.
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Bars- es Hont megyéket érdekelő 

vasúti uj menetrend 1912. május hó 1-töl.

A fekete vonallal aUhnaott számok aa esti « órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják 
(jy = gyorsvonat; 8 =. személyvonat. '
"jelzettek feltételes megállás.

B.-Gyannat— Parkany-Nana es vissza. Érsekujiar—Kis-Taíolcsany es vissza.
B.-Gyarmat ind. 255 823 220 Érsekújvár . .ind. 44U 9>7 520 910
Dejtár . . . 322 8« 2‘s "Bánkeszi 3 sz. örb. 453 930 532 *923
Ipoly Vecze *33» *goa *302 N.-Surány . . érk. 5ÜÍ 938 5*o 93.
Drégely-Palánk 359 926 316 Nagy-Surány ind. 5" yeo 5’1 93b
Ipolyság érk. 4ÍB 943 333 Zsitva-Fődémes 022 100< 603 947
Ipolyság . . ind. 4Íö 960 343 Kis-Mánya . . 5” 10" 611 »95i
Visk .... 5Ö6 10" 405 Mánya . . . 5“ 1026 1.18 10««
Szakállos . D28 1029 425 •8zt. Mibályúr 547 1036 62# 101#
Bél ... . *539 10“ 438 Vajk .... 5ö7 10‘6 636 1025Ipoly-Pásztó . 055 1063 462 Verebély . . 623 IP3 657 1045
Zalaba . . . 6“ 1110 509 Zsitva-Újfalu . 686 112« 7Ü8 l()ö6Csata . . , érk. 625 1123 522 "Betekints , 646 1136 716 *u U4
Csat* . . . ind. 6<o 1130 5<0 Taszár . . . 6 65 IP* 7~ L1T2
Párkáuy-Nána 727 12" 620 Aranyos-Maróth 712 120> 737 11 25

Vissza. Kis-Tapolcsány 723 1221 747 1135
Párkáuy-Nána ind. 910 428 540 Vissza.
Csata . . . érk. 9 sí 510 631 Kis-Tapolcsány 510 833 363 820
Csata . , ind. 1022 □ 26 646 Aranyos-Maróth 520 861 406 8#o
Zalaba . , 1036 540 659 Taszár . . . 532 907 417 861
Ipoly-Pásztó . 10M 601 719 "Betekints örb. 538 916 ♦ 423 *869
Ipoly-Bél . . Hot *6"> *729 Zsitva-Ujfalu . 547 926 432 9'0
Ipoly-tízakálios 1121 6Í2 746 Verebély . , 609 961 456 93c
Ipoly-Visk . . 1137 645 8«3 V»jk .... 6" 10»‘ 506 948
Ipolyság . . érk. 11 69 706 826 ’Bzt. Mibályúr 627 10" •514 958
Ipolyság . . ind. 1208 710 8<6 Mánya « . . 636 1031 524 1012
Drégely-Palánk 1230 729 920 Kis-Mánya . . 640 1037 529 1019
Ipoly-Vecze . 1243* *741 ♦932 Zsitva -Födémes 6 49 104’ *5#8 1034Dejtár . . , 104 759 960 Nagy-Suráuy . érk. l?C0 H04 54» 1047
B.-Gyarmat 12S 823 10" n n ind. 707 11’9 1 564 1102

"Bánkeszi örb. 715 11‘7 *602 *11'2
Érsekújvár . . érk. 727 112» 614 1126

legu'abb vasuti menetrend 
5? VXAA UL Uvv UV kapható:

Nyitrai és Társa r. t.
könyv-, papír- éa c«neműkereikedé«ében LÓVáR.

Eladó széna.
4—500 mmáz8a kitűnő minő
ségű. hegyi széna eladó. — Cim 
Dr. Tóth Imre bányafőorvos 

Selmeczbányán.

SÍ fz,

Védjegy: „Horgony?

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

pótléka
agy régjónak bizonyult házizzer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzeöléenek bizonyult 
köszvenynél, osúznál és meghűléseknél. 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony44 védjegygyei es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és 
K 2 - és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest
D[ Rictter gyógyszertiri u .Árny inszlíikír, 

Prágában, EUsabeth8tr»vse 5 neu.
*

I
Csödtőmegeladási hirdetmény.

Vb. Omaszt* Sándor csödügyében köz
hírré teszem, hogy • válsaz'mánynak fo'yó 
évi március hó 26. napján kelt határozaté 
val és az aranyosmaróti kir. törvényszék, 
mint csődbíróságnak 1347/1912. számú vég
zésével eladatni rendelt és a csődtömeghez 
tartozó a csődleltár 52—96. 98. 100-282 
284—291. 293—382. 384-422. 424-448 
450-517. 519—527. 529—601. 603-656 
668—744. 748-794. 796-812. 814—906. 
908—915. 919. 921. 928. 929. 931. 932. 
935-937. 940-959. 961 — 978, 981—1004 
1006. 1007. 1009—1031. 1059—1091. 1109. 
1116. és 1117. tételei ala't felvett fűszer 
vegyes-, vssaru, festék- és papíráruk, üzleti 
berendezés, melyek beszel zési ára 8571 
korona 80 fillér, becsértéke pedig 7384 
korona 73 fillér a leltár sierint, zárt aján- 

i lat és ezt követő szóbeli versenytárgyalás 
utján el fognak adatni.

A zárt} írásbeli ajánlatok alulírott csőo 
tömeggondnok irodájában nyújtandók be 
1912. évi május hó 2-ának délelőtti 

■ 2 érájáig, a becsérték 10% ának m. 
bánatpénznek egyidejű letétele mellett és 
ugyanezen napon délután 4 órakor fog 
csödválasztmány a beadott Írásbeli s a 
követő szóbeli ajánlatok fölött határozni.

A választmány fentartja magának 
jogot, hogy az ajánlatok felett szabad. - 
határozhasson s esetleg valamennyit vissz 
utasíthassa.

A csödválasztmány az áruk minőségéé 
mennyiségéért s a leltárbeli esetleges tév 
désekért szavatosságot nem vállal.

A vételi illeték a vételáron felül . 
vevőt terheli.

Azon ajánlattevő, kinek ajánlatát eU 
gsdják, tartozik a vételárat és a vételi 
letéket 3 nap alatt kifizetni. As áruk 
azonban esetleg az üzlethelyiség — illet 
raktárhelyiségben a vevő két hónapig ár 
hatja. A vevő azonban felelőséggel tartó.: 
ezen két hónap alatt az épületeken eset 
okozott rongálásokért. Ezen rongáló: 
helyreállítására köteles a vételár lefizet 
alkalmával 200 koronát letétbe helyez 
mely összeget azonban, ha rongálás n 
történik, az áru elvitele után visszakapja.

Ha a vevő a vételárat 3 nap alatt 
nem fizeti, bánatpénzét feltétlenül elves 
s ha az áruk másodszor az ajánlatnál 
csóbban adatnának el, a külöubözetet, 
lamint a felmerülő költségeket és kárt 
Belni tartozik.

A leltár irodámban a hivatalos ór 
alatt megtekinthető, — az árukat szin u 
megtekinthetik a venni szándékozók k 
bejöttöm mellett,

Verebély, 1912, évi apr. hó 19-én.
Dr. Adler Gyula

ügyvéd, csődtömeggondnok. *
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Eladó ház.
Léván Simor-utoza sarkán levő 

Máriássy-féle ház 24.000 koronáért 
eladó. — Bővebbet Szikla Gézáne 
Zágráb, Preradovits-utca 28. szám. 1

Eladó háztelkek.
Kohári utcza 52-ik házszám alatt, a 
vöt Szakmán kert helyiségnek ktt 
része házak építésére akár egészben 
akár parczellázva szabadkézből e'adó.

Bővebb felvilágosítással szolgál a 
tulajdonos a helyszínen.

Tisztelettel
Eller János vendéglős.

WEINBERGER ZSIGMOND Léva
— = magn agy kereskedő. ==

Ajánlatok azonnali szállításra:
Lóhere legfinomabb arankamentes államilag ólomzárolt zsákokban . 220 kor.
Lóhere legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül . 200 „ 
Luczerna legfinomabb arankamentes államilag ólomzárolt zsákokban 160 „
Luczerna legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül . 150 „

Takarmány répa eredeti quedlinburgi
a termelő eredeti ólomzárával ellátva :

Sárga buzzok ............................................................ 210 kor.
Vörös mamuth............................................................ 210 „
Sárga olajbogyó............................................................ 210 „

Takarmány répa külföldi vegyes.............................. 200 kor.
Vető bükköny teljesen tiszta árpa és zabmentes 28 *
Vető bükköny 10—15° o árpa vagy zabbal , . . 27 „

leéjobb mosószer
Washall Company Wien . 

II.Kurzbauergasse 3. ■>

Valamint mindennemű gazdasági vető
magot a legolcsóbb napi áron.

csepp-megtakaritási-berendezéssel

A. mesterdalnok.
Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrók, 
Rajt’ van

kaucsuk sarok.

$
0
0
0
0

0 
$

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám■ 33. . LÉVÁN. _ Telefon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű, gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek:

Világhírű „RAPID" lánczos kutak. „Alfa Separator" tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz-féle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

Ö-OOOO-OO-OIOOO-OOOOO

Műhely áthelyezés!
' Tisztelettel értesítem a 

Szepesi utcza

0
0

§
0
0
$

1n é. közönséget, hogy eddig M 
1. szám alatt lévő jW

gépjavító és lakatos műhelyemet ------■ »
=- = Báti utcza 2. szám
alá helyeztem át, a volt Knapp Zsigmoud-féle műhelybe, amelyet rál 
megvásároltam s ott mindenféle gazdasági gépek, varrógépek, kerékpár, r.i 
mérlegek javítását, villanycsengő szerelését, valamint minden e szakba M 
vágó lakatos munkát a legpontosabban és legjutányosabban fogom [fj 

készíteni. rai
Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, maradtam kész szolgálattal M 

MORDINYI LAJOS &

oki. gépész, 
vizsgázott merlegjavito és lakatos. fj

Tanonc felvétetik.
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A tavaszi és nyári idényre már 
megérkeztek az eredeti 
angol, franczia és zsolnai 
Co s t u m e

A legújabb 
changeant és chilié 

selym ek, grenadine, marqui 
sette, poupeline, a legmodernebb 

Eponge" <s ,.Chantung“ ruhavásznak. 
Chsngeant“ és ,.Mainteuout“ mosó grenadine ok 

továbbá »Dgol zephirek, valódi franczia „Voile de 
iek“, valamint franczia és hazai gyártmányú Cretouneok 
Mindezekhez legújabb kellékek és díszek.

„AZ OLLA“ 
szakorvosok 
által meg 

vizsgálva 
legjobbnak 
minősítve 

van.
Két évíjót-l 

állás.
Ára | 

ucatonként.

4 8.— és I 
10. korona'

roiw

GUMMI
különlegesség.

■ A tudomány mail 
állása szerint Á 

bebizonyított 
leqjobb létezőGummi jflB 
óvsttr.

Az 
,OLLA“ 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánl va. 

Kapható az 
ország min- 

den gyógy- 
szertárácan 
ti jobb dro

gériákba.

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

propaganda reklámot ingyen küld az

„0LLA“ Enmmiííar Wien. B 437Fraterstrasse 5?
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

és P1CK EDE illatseerész-üz etében.

_____ Ey* Legjobb bevásárlási forrás !

KERN TESTVÉREK
fÚBzer, gyarmatáru és vasnagykereskedése

ALAPITTATOTT 1881. LÉVA. TELEFON SZÁM 14

Mindennemű fűszer és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és prágai sódar. 
Elismert legjobb minőségű kávék. 
Valódi OTO8Z teéilc éS angol r~u.rn.olc-

Teasütemény, csemegebor, likőr, cog-
nac, pezsgő, déligyümőlcs. dessert, 
cukorka legjutányosabb árakon.-----

Magyar gyártmányú folyton égő kályhák, fa- és színtartók, 
kályhaellenzők, szesz-, szón és villamos vasalók, gyorsforralók, 
kávé ó» teafőzők, húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint

VARBÓGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

Gyári raktárt tartunk ligolkalmasabb ~—

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

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnökségé alatt álló 

;BÚTORCSARNOK 
ös hitelszövetkezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, 12 éve fenm.ll 
felhívja a n. é. bútorvásárig közönség ügyeimét, a 

VIII., József körút 28. (Bérkocsls-u. sarok), valamint 
j IV kér, Fereuciek-tere l ez. (.Királyi bérpalota) 

újonnan átalakított helyiségeiben rendezett

I lakásberendezés! kiállítás
! megtekintésére, raktárunk meiy a legnagyobb az országban, a 
| legegyszerűbbtől, a legnagyszerűbb kivitelt!, művészek által tér- 
| vezett és szakbiiottság által felülvizsgált bútorokból áll.

Teljes lakásberendezéseket mavészi
- tervek szerint készítünk, — 
minden darab jótállás mellett adatik el.

elvállalja

LÉVÁN.

CLIMAX 
nyersolajmoM és lokomobilok 3-70 id 
Magasnyomású nyersolaimolorok '8\’ö?rlc| 

legolcsóbb és E 
legmegbízhatóbb F 
Uiomet biztosit r 
Jók. Üzomköl K 
seg lóerőnkén E 
1-2 fill. Ál'an-B 
dóén zavartalan E 
üzem I — Pénz ■- 
ügyöri felügye K. 
let nélkül I Egy E 
szerOkezeles! Sok K 
száz gép Özemben! E

Költségvetése. és <rl po mjmentessn, |

Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelepe

BUDAPEST
V. Szabadság-ter 17/tt 

(TözadepalotaJI

Nyomatott Nyitrai és Téma r. t. gyorsaajtóján Léván.


