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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

Egy évre .
Hat hóra . .
Három hóra .
Egyes számok ára 20 fillér

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

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HRTTT.Ap

A kéziratok a szsrkezztőséghsz küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
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A ref. egyházkerület 
közgyűlése.

A dunántúli ref. egyházkerület 
szerdán és csütörtökön fogja közgyű
lését Léván megtartani; Léva város 
közönsége, amely mindig az egymás 
kölcsönös megbecsülésének, a szere
tetnek és türelmességnek szinte pél
dányképe volt, ezúttal is felekezeti 
különbség nélkül magyaros vendég
szeretettel és szívből fakadó Isten ho
zottal köszönti a református egyház
kerületnek ez alkalomból városunkba 
érkező illusztris vendégeit.

Kétségkivül köszönet illeti meg a 
kerület érdemes vezetőit, hogy a köz
gyűlés színhelyévé városunkat válasz
tották s ezáltal módot és alkalmat 
nyújtottak a gyűlés ti-zteletreméitó 
tagjainak, bogy városunkat és annak 
közönségét, mely renditbetlen magyar
ságával a nyelvhatáron erős védővár 
gyanánt áll, megismerje s hogy mi 
tiszteletűnknek kifejezést adhassunk.

Az egyetértés és kölcsönös bizalom 
alapja minden nagy és nemes alko
tásnak. Az is bizonyos, hogy a múlt
nak tradícióiból kell megépíteni min
den közintézménynek jövendő nagy
ságát. Léva városának ősi hagyománya 
volt mindenkor a kölcsönös tisztelet, 
és szeretet. Ha valamelyik felckezet 
vagy társadalmi osztály jövendő fejlő
désének érdekében uj intézmény léte
sítését, vagy a meglevő kibővítését és 
fejlődését határozta el, hű társakra és 
segítő munkásokra talált a többi fele
kezetekben vagy osztályokban, mert 
mindannyi szigorúan szem előtt tar
totta azt az irányelvet, hogy városunk 
bármely felekezetének vagy társadalmi 
osztályának jóléte és dicsősége az 
egész város fejlődésének és fényének 
emelésére szolgál. Egyetlen egy szem
pont irányította a kölcsönös támoga
tást s ez az, hogy minden intézmény 
erkölcsi alapon nyugodjék és a ma
gyar kultúra szolgálatában álljon.

Bizonyára lesznek a ref. <gyház- 
kerületnek oly tagjai, kik 1887. évben 
tártott közgyűlésen, ezelőtt huszonöt 
évvel jelen voltak Léván, akiknek 
még élénk emlékezetében fog élni a 
város akkori képe. Ezek bizonyára 
azt fogják tapasztalni, hogy a huszonöt 
esztendő nem suhant el nyomtalanul 
városunk felett. A haladás szelleme 
érintette varázsbotjával utcáinkat s a 
régi, ősi magyar város felébredvén, 
nagy lépésekkel sietett előre a kultúra 
és a fejlődés ösvényén. Minden téren, 
minden intézményében ott lebeg a 
jövendő előrelátás fenséges gondolata.

Megjelen vasárnap reggel.
FÓMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

Nagy áldozatok és kölcsönös támoga
tás a nagy magyar államtestnek hasz
nos és számba vehető tagjává tették.

Es akik még emlékeznek a régi 
Léva városára s gondolatban össze
hasonlítást tesznek, bizonyára jól eső 
örömmel fogják konstatálni, hogy bár 
sok minden megváltozott itten, azon
ban van egy, an i megmaradt érintet
lenül a régi alakjában s ez az igazi 
magyaros vendégszeretet, amely most 
is hagyományos melegséggel üdvözli 
városunk vendégeit. Tőlünk kitelhető 
módon törekedni fogunk ez úttal is 
arra, hogy mindazok, kik ez alkalom
mal városunk falai között időzuek, 
jól érezzék magukat s majdan a kel
lemes emlékek édes érzetével gon
doljanak reánk, amidőn otthonukba 
v.'szatérnek.

Tudjuk azt is, hogy nagy munka, 
nagyobb tárgysorozat elvégzése vár 
elintézést a közgyűlésen s igy csak 
kevés idő áll rendelkezésére a gyűlés 
tagjainak arra, hogy városunkat és 
annak intézményeit megismerjék, azon
ban ezt a rövid időt is mi arra óhaj
tanék felhasználni, hogy az ország 
minden részéből ide serrglett s a ma
gyar nemzeti élet és kultúra terén 
tekintélyes helyet elfoglaló férfiak ne 
csak megismerjenek, de meg is sze
ressenek.

Lássák azt, hogy az egyik fele
kezet örömében őszinte részt vesz 
minden polgára városunknak különb
ség nélkül. Lássák azt, hogy jövendő 
fejlődésünk erejét az összetartás szikla
szilárd bástyáiban találjuk ; lássák azt, 
hogy itt egymás külön nézetét tisz
telve munkáljuk városunk eminens 
érdekeit.

Ebből a szempontból kiindulva 
üdvözöljük városunkban a dunántúli 
református egyházkerület közgyűlését 
és a Mindenható áldását kérjük mun
káikra, hogy az hasznára és javára 
váljék az egyháznak, a magyar hazá
nak, a magyar társadalomnak. A sze
retet szavaival köszöntjük a kerület 
érdemes püspökét és nagynevű fő
gondnokát, akiknek bölcs vezetése 
mellett a kerület, oly szép sikerrel 
munkálkodik magas hivatásának be
töltésében és nagy céljainak elérésében.

A kisipar sorsa.
Köztudomású, hogy mindaz, ami fejlődik 

differenciálódásnak éa integrálódásnak van 
alávetve. Ezt láthatjuk többek között az 
iparnál is. A differenciálódás révén keletke
zett kisipar idővel gyáriparrá integrálódik, 
hogy igy a kartell, majd a tröszt hatalmába 
kerülhessen.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA r. t.

Ha hazánk iparát vizsgáljuk, meggyő
ződünk arról, bogy iparunk még fejletlen, 
nem érett arra, hogy gyáriparrá integrá
lódjék. Nekünk jóformán csak kisiparunk 
van. Gyáriparunk alig jöhet számitásba.

Kartellekröl, trösztökről nem is szólha
tunk; hiányzik a tőke, bogy azok alapját 
megvesse.

Ez oka annak, hogy nagy dolgokat, 
alkotásokat nem is tudunk produkálni, 
mert a kisipar erre képtelen. A kisipar 
terjedésének még egyéb következménye is 
van. Növeli a drágaságot. Mókán ennek épp 
ellenkezőjét állitják. Az állítás a legkevésbé 
sem fedi a valót, mert az, akinek szeme 
van, láthatja, hogy a kisipar szaporodása 
bizonyos versenygesre vezet. Mi következik 
ebből ?

Az, hogy mindenkinek azt kell tennie, 
amit versenytársa tesz, mert különben ver
senytársa hamar kiszorítja. A verseny meg
kívánja, hogy as üzlet forgalmas utcában 
legyen elhelyezve, továbbá az iparos, ke
reskedő alkalmazkodjék a vevöközönség 
igényeihez, ízléséhez, divatjához, szükség
érzetéhez, vágyaihoz, kényelemszeretetéhez 
s hitelképességéhez. A forgalmas utcában 
elhelyezett üzlethelyiség drágább, mint 
egyebütt.

Manapság annyira kényelmes az ember, 
hogy mindazt, ami igényei, szükségletei, stb. 
kielégítésére szolgál, útjába, közvetlen köze
lébe kell rakni. Az üzletemberek jól isme
rik ezt a kényelmet, a jelzetten kívül, hir
detésekkel, utazóügynökökkel terjesztik áru
cikkeiket.

A vevők azonban nem veszik észre, 
hogy mindez számlájukra esik.

Az üzletember a vevők kényelmét tel
jesen kielégíti, de annak arányában emeli 
a cikk árát is. E tekintetben nem is lehet 
az üzletembert oko'ni, hanem tisztán és 
kizárólag a vevöközönség kényelmét.

Minél jobban szaporodik a város kis
ipara, minél több egyfajta üzlet van benne, 
annál nagyobb az üzletek egymásközötti 
versenyzése a a drágaság.

Való ugyan, hogy a verseny növeli a 
város kereskedő mét, a közönség kényelmét, 
mert mindegyik versenytárs divatosabb, 
frisebb, célszerűbb stb. árucikkekkel akar 
hóditani.

A kisipar sorsa a gyáripar fellendülési 
fokától függ. A gyárak terjedése menthe
tetlenül felszívja a műhelyt. Egyideig ver
gődik ugyan, próbál versenyezni, de minden 
törekvése meddőnek bizonyul, elöbb-utóbb 
a gyár vonzóereje magához ragadja. Érthe
tő is. A gyár tökéletesebb, speciálisáltabb 
s gyorsabb eszközökkel dolgozik, mi tőleg 
a mai divatigények szempontjából nagy 
jelentőséggel bir. A kisipar csak mögötte 
ballaghat a nagyiparnak. Munkája inkább 
tarlozás, mint aratás. Árucikkei nem oly 
értékesek s kelendők, mint a gyorsan dől-
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gosó gyáré. Ehhez hozzájárul még sz is, 
hogy a gyár és sz áruház s szétszórt s sz 
egymással versenyző, vetélykedö kisíparo- 
sokat tömöríti ; kevesebb a súrlódás s több 
a munkamegtakarítás, mint az egyes kisipar
nál. Árucikkeit olcsóbban adhatja el, mind 
amellett nagyobb a nyeresége, mint a kis
iparnál.

Azonban kétségtelen, hogy magának a 
gyáriparnak is vannak veszedelmei, kerék
kötői. Ilyenek, mint már érintettük: a 
kartellek és a trösztök.

A kartell nem egyéb, mint as azonos 
szakmába tartozó vállalatok szövetkezése, 
egyesülése. Ennek célja a piac monopolizá'á- 
sában gyökerezik. A kartellek többfélék. 
Élni vezérük a kitűzött céllal függ össze.

így péld. az u. n. árkartell arra törek
szik, bogy a nyerstermények az általa 
meghatározott áraknak hódoljanak, ö szabja 
meg a nyerBtermények árát.

Ezekkel szemben a magára hagyatott 
gyáros, iparos nehezebben boldogul, mert 
rendszerint annyit kell fizetnie a szükséges 
nyersterményekért, mint amennyit kérnek. 
Többet fizet, mint a kartell, mely maga 
szabja, állítja meg a nyerstermény árát. De 
a piaci kartellnak is előnyösebb a helyzete, 
mint a gyárosnak, vagy a kisiparosnak.

A piaci kartell, mint neve is mutatja, 
kiszabja, kijelöli a piac, a körzet határát, 
ahol csak az érdekelt s az oda sorozott 
iparos, gyáros érvényesülhet. Itt tehát ki 
van zárva >■ árak emelését célzó ver
senyzés.

A kartell s általában az ipar legmaga
sabb egyeégesitöje, központositója : a tröszt, 
melynek igazi hazája as Egyesült Államok
ban van. Európában a tröszt Anglia kivé
telével, a kistőkék miatt még nem tudott 
zöld ágra vergődni.

Az amerikai trösztök évről-évre na
gyobbodnak, amennyiben minden ipartorrást 
igyekeznek hatalmukba keríteni. Sőt vannak 
trösztök, többek között a petroleumtröast, 
melyek az öreg Európában is hóditanak, 
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hogy ilyentén fokozhassák korlátlan ha
talmukat.

A tröazt maga szabja meg a cikkek 
árát, természetesen saját tetszáee-kénye- 
kedve szerint. Egyik-másik tröszt odáig 
ment a műveletben, hogy valósággal sarcolta 
a vevöközönséget. A büntetést melyet az 
állam részéröl kapott, a közönség szenvedte, 
amennyiben még jobban emelte a cikkek 
árát, hogy a büntetést kiheverhesse.

•Épp ezért a trösztök ellen nem is le
het mostani eszközeinkkel harcolni. Egyéb
ként a trösztök ellen harcolni annyi, mint 
az ipart fejlődésében, egységülésében meg
akasztani.

Legjobb, ha a cikkek árát, értékét a 
tröszt belátására bizzuk. A tröszt, a drága
ságot illetőleg nem oly veszedelmes, mint 
azt sokan hiszik.

Tapasztalat bizonyltja, hogy a trösztök 
országaiban jobbak a kereseti forrósok, biz
tosabbak a megé hetési viszonyok, mint 
p'd. mináluuk, ahol a kisipar csak száraz 
kenyeret nyújt a vele foglalkozóknak.

Szobolovszky István.

Különfélék.
— A szt. benedeki fogadalmi ün

nep. Május 3-án volt Sétezázados évfordu
lója a Barsvármegye közönsége részéről 
1712. évben a pestis megszűntéért tett fo
gadalomnak. Garamszentbenedek és a tüzeli 
környék lakossága több ezer számban gyűlt 
egybe, hogy a búcsún részt vegyen. A vár
megye vezető férfiai, a megye és államhi
vatalok, valamint a honvédség küldöttei 
reggel 9 órakor a vártemplom előtt gyüle
keztek és onnan a körmenethez csatlakozva 
a fogadalmi kápolnához vonultak. Beláthat- 
lan néptömeg ájtatos zsolozsmákat énekelve 
nyomult lassan a fogadalmi búcsú heiyére. 
A kápo'nában csendes mise volt, mely után 
a menet a vártemplomba visszatért. Itt dr. 
Haiczl Kálmán esperes tartott gyönyörű be
szédet, azután szent mise következeit, me
lyet Bogisich Mihály püspök celebrált fé
nyes papi segédlettel. Áz alsó temp'omban 
ez alatt szintén volt mise és prédikáció a 

tót anyanyelvű hívők számára. D. u. 1 í . 
kor a várteremben volt 120 terítékes b« 
kett. A lakomán pohárköszöntőket mond 
tak: báró Kürthy Lajos főispán, Mail 
István aliepáD, Bogisich püspök, dr. Per 
Ferecc, Bittó őrnagy, dr. Haiczl esperes 
Gsekey Vilmos. Az Ízletes menüt Schm 
lévai vendéglős szervírozta. A tár sas ág 
legkedélyesebb hangulatban egész az e. i 
vonat indulásáig együtt maradt.

— Városi közgyűlés. Léva r. t. 
ros képviselőtestülete a folyó évi apr 
bó 30.-án rendkívüli közgyűlést tartó 
molyén Bódogh Lajos polgármester ele 
megnyílójában kegyeletes szavakkal em 
kezett meg Dóka Károly városi tb. tané: 
nők elhunytéról, mire a közgyűlés részvé 
jegyzőkönyvbe iktatni rendelte. Majd a k< - 
gyűlés néhai dr. Kaszaniczky Kálmán V, 
ügyész helyébe dr. Gyapay Ede ügyvéd 
s a lemondott Huberth Vi mos árvasz- ,i 
kültag helyébe Forgács Mihály képvise 
testületi tag, anyakönyvvezetöt választót a 
meg. E.'rerdelte Vörös Károly hivatalszol, 
nyugdíjaztatását s részére évi 280 K. 80 
fiái, nyugdijat szavazott meg. Tudoma 
vette, hogy a tanács „a viBzontelárusiUss-’ 
foglalkozók bevásárlásainak bizonyos idő
pontig va>ó korlátozásáról1* szó ó s a bel
ügyin niszter által jóváhagyott szabályról, 
delotet 1912, május 1-én életbeléptébe. 
Elfogadta Léva város házipénztára és ösz- 
szes alapjainak 1912. évi költség előirány
zatát. Végül a polgármester indítványára 
elhatározta, hogy mivel községi pótadó el
engedésért sem az 1912. évre sem jövőre 
vonatkozólag senki sem folyamodott, arra 
egyetlen háztulajdonos sem tarthat igény’.

— Kerületi bAl. A lévai ref. egyház 
a Budapesti Bathlen Gábor Kör közremü- 
ködeBével a dunántúli ref. egyházkerület 
közgyűlése alkalmából dr. Antal Gábor 
püspök és gróf Tista István védnökségé 
mellett május bó 8-ár, a városi szint: z 
nagytermében koncerttel egybekötött jótó- 
konycélu kerületi bált rendez, amely iránt 
úgy a városban, mint a vidéken nagy ér
deklődés mutatkozik. — A rendező bizott
ság tagjai; Patay Károly és Kovács Sebes
tyén Endre elnökök. Kuliffay Kálmán pénz
táros. Madarassy István ellenőr. Bézy Fe
renc és dr. Tóth Sándor jegyzők, dr. Kor
sók János cigányvajda. — Belépti díj: 
Családjegy 3 személyre 9 K. Szemelyjegy 
4 K. Karzatjegy 2 K. — Kezdete esti 11

T A R C A.
Dal.

Álmok királya 
Sxeiued sugara 
Szivembe ol/ lopva tört, 
Nem volt nyugalmam, 
Semmi hatalmam 
Erezni hideg közönyt. 
Szemed tüzének, 
Édes hevének 
Emléke mindig kisért ; 
S ha szólt az ajkad, 
Csengő szavadnak 
Hatalma csodásán ért. 
Hiába minden, 
Ez érzés ellen 
Harcolni nircs már erőm . . • 
Szivemnek vára 
Körül van zárva 
S nem tud csak szeretni hőn.

Jfarcisx.

Strófákból. . .
Irta: Fersnozy Paula.

A sétatéren mellém ült. Piroa ruha 
▼olt rajta, széles, virágos kalap, a lába 
kicsi volt éa formás. Nem voltam a rendes 
kerékvágásban, — a collegák okoztak va
lami bosszúságot, avagy az élet bántott 
csupán? — nem emlékszem már, de erős 
szándékom volt, hogy nem veszem észre a 
lányt. A pálcámmal a kövecskéket lökdös- 

tem előbb, majd belüket véBtem a porba... 
A nő, megcsak nézett, nem volt még a leg
fanyarabb mosoly sem az arcán, a tekintete 
közömbösen, hidegen meredt az előtte levő 
tárgyakra. . .

Én untam meg végre mégis a hallga
tást. Megszólítottam, együgyű, ostoba frázi
sokat mondtam, mire ö hasonló, lapos buta
ságokat válaszolt. Nem sokat beszéltünk, — 
azt mondta, vacsorázni megy.

Vele tartottam. Nem azért, mintha 
érdekelt volna, hanem, mert fáradt idegeim 
kapaszkodtak valamibe, ami kiment a zsi- 
vajoa vagy magános létből.

Valami zugutcába értünk. A lánynak 
különös ötlete támadt, — indítványozta, 
hogy térjünk be egy ily helyi munkás
korcsmába. Bementünk. Füst, durva, re
kedtes beszédrsivaj fogadtak odabenn. A 
pirosteritékü asztaloknál duzzadt arcú asz- 
szonyok is üllek, arcukról leritt a heti 
sovány koszt, — a ruhájuk piszkos volt, 
kezük, termetük formátlan, csúnya.

A férfinép félrészeg volt már, hosszú, 
sovány kezükkel erősen markolták a sörös
korsót, — mohón, kidüledt izemmel, nagy 
kortyokban nyelték a sört, lelógó bajszukra 
vastagon ragadt a kesernyés ital piszkos- 
fehér habja. Egy ócska fonográf muzsikált, 
rettentő frivol kuplékat énekelt, mit az 
asztalok körül ízléstelen megjegyzésekkel 
kitértek.

A lány nézte őket, tekintete egyre 
merevebb lett, vonásain valami sápadt szia 
ömlött lassan el. Szemügyre vettem jobban. 
Nem volt szép, de valami érdekesség volt 
a szeme körül. Hirtelen felém fordult.

— Az apám is ilyen munkás volt, — 
az anyám élete örökös fótozás, főzés, mc s 
közt oszlott meg. Sok volt a gyerek, i 
élet drága s a jó asszony — legfőbb ere.: a 
— a tisztesség maradt.

Felhajtotta a sörét, intett a pincérnek, 
hogy másikat hozzon. Aztán rákönyökölt z 
asztalra s tovább beszélt ismét:

— Az udvar, ahol laktunk, egész 
télén, száritóköteiekkei teleaggatott vöt.

Szegény emberek laktak ott mind. E >, 
de nem untatom ezzel.

Gyerek voltam, serdülő, fiatal lány. A 
szomszédasszony unkát akkor látogatta g 
a lánya. Díszes ruha volt rajta, csipk ■, 
szalagos, a kalapján ringó tollak diszle.' , 
a kezén finom kis keztyü volt, cipője pa
rányi, úri szabású.

Az ablakon át bámultam reá, úgy i 
tem, mint egy istennőt se lehet. Mén r* 
ékszere volt s ruhájából valami kelleu » 
ibolyaillat áradt szerteszét.

Aznap csak róla beszélt az egész ud
var. A férfinép azt mondta, céda, ro 1 
teremtés, — az asszonyok irigykedve 
hajtották óriási szerencséjét.

Akkor volt az első éj zzak ám, hegy
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órakor. — A koncert műsora a következő: 
I. rész. 1. Prológ. Előadja : Kiers Elek, a ' 
B. G. K. tagja. 2. Finn dalok. P.cius Fri- I 
gyes szerzeménye. Énekli a ref. énekkari 
szövetség Tóth István vezetése me lett. 3. 
Dalok: ») Tschajkovszky — Se pstasz,' se 
szó. b) Cbaminade — ' Sí lu m’aimais. _
c) Farkas Imre — M atyink. Énekli ; Ko
vács Sebestéiig M cike urleány, zongoráu kí
séri : dr. Kovács Sebestéiig Endnné urasszory.
4. Hándel-Hubay : Largne'tó. b) K'asler: 
Kosmarin, c) Popper Gzvitte. Hegedűn elő
adja: Kémethy Ferenc l egedützüvész tanar, 
a B. G. K. tagja, zoigoiár. kíséri: Kováts 
Dezső sírrspataki senetsnár. 5. Bizet; Pász
tordal. b. Káldi Cealogánydal. c. Delibes: 
Csengetyü ária — a „Lalimé" — operától. 
Éirkli; Babits Vilma urtö budapesti opera 
énekesi ő. Zotgcrán kiséii; Kováts Dezső 
sáioipataki zeretsiár. II. rész. 1. Tele van 
a város akácfavirá^gal : Dr. Kráter Loránd- 
tó1. 2. An onius beszéde Caesar felelt (Jú
lius Caetárból): Előadja: Aayy Ákos, a B. 
G. K. tagja. 3. Httinyi Fáik : Iláztüznézö, 
tréfás, énekes, páros jeletet. Előadják; Ba
bits Vilma opeia énefeerö és Arvay László 
a B. G. K. tagja, zongorán kíséri : Kováts 
Dezső sárospataki zenetanár. 4. Magyar 
dalok. Tóth István zene és szövegszerze
ményei. Előadja tzerző vezetésével a re), 
énekkari szövetség. 5. Népdalt k. — Éuekli : 
Kovács Sebestény Micike urleány. Zongorán 
siseri : dr. Kováts Sebestény Endréne uratz- 
szony. — Jegyek eiöre válthatók : Boleman- 
féle gyógyszertárban és a mulatság napján 
este 6 órától a színházi pénztárnál. — A 
tiszta jövedelem a lévai ref. egyház iskola- 
épitési költségeire fordittatik. — Tekintve 
a nemes célt, meleg pártfogásért esedezik 
a rendezőség.

— A József kir. Herceg Szana
tórium Egyesület évi közgyűlése. Az 
Auguszta kir. hercegnő és Józsi f kir. her
ceg védnöksége alatt álló József kir. herceg 
Szanatórium egyesület folyó évi közgyűlését 
junius 9-én tartja Budapesten. A közgyű
lésre az egyesület tagjai és azok, akik má
jus 17-ig tagokul belépnek, A Budapestre 
való utazásra és visszautazásra féláru vasúti 
jegykedvezményben részesülnek. Felkérem 
a helyi fiók tisztelt Tagjait, szíveskedjenek 
velem május 17-ig tudatni, bo-y közgyű
lésünkön résztveszuek-e, hogy Budapesten 
az egyesület központi irodájában a vasúti 

aludni nem tudtam. Először éreztem, hogy 
az a földre szórt szalma mily kemény, ri
deg. Arra a lányra gondoltam folyvást, — 
a ruháit láttam, azt a diszkrét ibolyaillatot 
éreztem mndig. Gondolkozni kezdtem, 
mily jó is annak, semmi gond, küzdés és 
nekünk mennyit kell izztdnunk azért a 
neserü, fekete kenyérdarabkáért.

A szobát néztem körű1. A hold meg
világította kopott bútorát, o'y, de oly na
gyon nyomorúságos, piszkos volt minden.

Az egyik ágyról félig lecsúszott a ta
karó, az apám nyitott szájjal aludt, voná
sain valami bárgyú, állatias kifejezés ült. 
Az anyámra néztem. A haja kócos vo't, 
elógó keze nagy, kidolgozott, durva kéz 
volt.

Eszembe jutott, hogy nemsokára én is 
olyan leszek talán, előbb is, a férjem durva, 
részeg ember lesz, gyerek sok lesz, éu 
mindennap száraz rántással levest fogok 
főzni, mosni, s fizetésnapkor elmegyünk 
valami lebujba, hogy bút felejtsünk egy 
pohár, sűrű sörben.

A lányt láttam újra, fehér volt, szép 
cifra. Másra akartam gondolni, az udvari 
pletykára, — nem lehetett. Hirtelen felvil
lant agyamban a férfinép Bsava :

Céda, rossz teremtés 1
Egy pillanatig örültem, mint valami 

'alá't kincsnek, de láttam, hogy azért mily 
alázatosan köszöntek, beszéltek vele mind. 
És mit nyer a becsülettel az ember ? Sem

jegy váltására szolgáló igazo’ványról idejé
ben yondoskodha sanak. Dr, Frommer Ig- 
nácz, a József kir. herceg Szanatórium 
Egyesület lévai f ókjának elnöke.

Első áldozás. A plébánia temp- 
loméban ma egy hete 8 órakor szép, meg
ható és lélekemelő ünnepség folyt le. Ekkor 
járultak ugyanis első szent áld< záshoz a 
fin- és leányiskola tanuló', akiknek száma 
163 volt; <s pedig: 94 fiú, 69 leány. A 
r is .eáiyek mind fehér ruhában és koszo
rús fátyollal fejűt ön jelentek meg a temp
ómban, ahol a izmt mise alatt Báthy Lásiló, 

prépost az első áldozóbhoz igen kedveB és 
tanulságos beszédet intézett, amely után a 
gyermekek e mondották a keresztségi foga
dalmat ; végül a prépost megáldoztatta 
őket. A tágas templomot ez alkalommal 
zsúfolásig megtöltötték a szülök és a hívek, 
akiének áhítatát nagyban fokozták a pol
gári leányiskola növendékei által teljes 
precizitással előadott gyönyöiü énekek. 
Szent mise végeztével sz összes első á)do- 
zók az irg. nővérek intézetébe mentek, ahol 
a vendégszerető nővérek szívességéből dús 
reggeli várt reájuk.

-- Szakosztályi elnök. A tanítók 
országos szövetségének választmánya a f. 
évi julius hó első napjaiban Budapesten 
tartandó VII. egyetemes tanítói gyűlés ta
nítók* pzö szakosztályának elnökévé — 
mint erteeü.ünk — Köveskuti Jenőt, a lévai 
tanítóképző-intézet országos nevű igazgató
ját és kiváló jeles pedagógust választotta 
meg, aki a tanítóképzés modern fejlesztésé
nek egyik általánosan ismert, szakavatott 
és buzgó harcosa.

— Hangverseny. A Bsrsmegyei Ta
nitók Láza javsra t. évi junius hó 1-én 
tartandó hangverseny előkészületei serényen 
folynaa s remélhető, hogy a meghívók már 
e hó első felében szetkü dhetők lesznek. 
Még mielőtt a teljes műsort leközölhetnők, 
ölömmel tudatjuk, hogy annak választékos 
összeailitása s a szereplő szemé yek nevei 
magas műélvezetet ígérnek. A rendezőség
nek sikerült megnyernie Kocab Hilda ur- 
leányt, kiiet kifejezésteljes zongorajátéké
ban mar egy kaszinó-estely alkalmát al gyö
nyörködtünk. Herzka Erzsébet urleány éne
kelni fog. Számának érdekességét növeli 
sz a köt ülmeny, hogy énekdarabjának szer
zői lévaiaa, apa ea fiú: dr. Kersék János 
a fiával. — A tauitók iránt való őszin

mit, koplalást, nyomort I Az anyámat néz
tem újra. Szegény, jó tsszony I A tisztesség 
volt legfőbb kincse s nem jár neki egyéb 
földi jó ezért, mint szombatnapon egy po
hár kesernyés, romlott sör.

Elhallgatott. A gramofon újra nótába 
kezdett, da’olt szilaj, durva eszeveszettség- 
gel. A lány tenyerére fektette az arcát, 
sötét haja világos árnyat vetett reá.

— Folytassam ? Azt aa éjszakát reg
gelig sírtam át. Mit sirattam : a szegény
séget, magamat ? nem tudtam akkor. Bég- 
gelre vörös volt az arcom, dagadt, senki 
sem kérdezte miért, azt hitték, rosszat ál
modtam talán. Másnap elmeut a fehér lány. 
A szomszédasszony húst főzött aznap, az 
ember, vastag szivarokat saitt.

Kezébe temette arcát, a zaj, valami 
álmos fázisba csapott. Mikor ismét rám
nézett, a szeme nedves volt, arcán széttör-
lödtek a hideg könycseppek.

S annyi nyomorúságos élv, mámor
után ugyanazt érzem, mit akkor, azon a 
borzasztó éjszakán. Az életet unom, sze
retném, ha ott éihetnék egy oly kicsi, szűk 
munkáslakban, ha tisztességes asszony le
hetnék még . . . nélkülözni, tűrni éhséget, 
durva br utál sinust . . . üdvösség lenne 
énnekem I

E'hallgato't. A pincért hívtuk, fizettünk 
S B őtlatul indultunk a piszkos utcára, hova 
még soká kisert a durva nótázás, a zsi
bongó beszéd unalmas zsivaja.

te szeretet hozza közénk dr. Hets Béla 
fővárosi ügyvédet négy társával, akik 
Arensky-neh. zongoraötös-ét fogják előadni. 
A quintett tagjai : dr. Paradaiser János, 
törvényszéki biró (zongora), B. fejér Ár
pád, orvos (1. hegedű), dr. Drozdik Jenő, 
ügyvéd (II. hegedű), dr. Kramaszta Imre, 
törvényi zéki biró (viola) és dr. Hets Bé's, 
ügyvéd (celo). A quintett tételei: I. Alle
gro appationato. II. Adagio. III. Scherzo. IV. 
Pinale. Előadása 25—30 percet vesz igénybe. 
A modern kamarazenében alig-alig akad 
mü, mely melódiáinak gazdagsága és szép
sége terén Árenszky nek zongoraötösével » 
versenyt felvehetné s ezért hallgatása a 
nem-zeneértöknek is gyönyörűséget jelent. 
Hogy a nehéz feladatot, melyet a szerző 
mir den egyes szereplőre rótt, miként oldják 
meg az előadók, azt lesz módjában a kö
zönség műértő részének elbírálni. Mi tejes 
reménységgel vagyunk az előadóknak a 
műkedvelői határt messze meghaladó tudása 
iránt, s őket a nyújtandó zenei élvezet 
reményében előre melegen üdvözöljük. Be
fejezésül élőképet rendez dr. Balog Sán- 
dorné úrnő. Erről még semmit sem Írunk, 
azt kedves meglepetésül tartogatjuk.

— Május elseje a honvédségnél. 
A rendeleti közlöny május eleeji száma 
meghozta a rendes félévi csillaghullást a 
honvédtisztek ssámára. A lévai zászlóaljtól 
senkit sem ért az előléptetés. Azon tisztek 
közül, kik a közelmúltban Léván szolgáltak 
és időközben áthelyeztettek, előléplek : 
Brunswik Lajos alezredes, a soproni 18. 
honv. gy. ezred parancsnoka, ezredessé, 
Barna Béla és Hunyadi Imre századosok 
őrnagyokká, llelct Gyula főhadnagy száza- 
doseá. Ugyanezen rendeleti közleménnyel 
Alazurelc Béla főhadnagy Léváról a nagy
váradi 4. honvéd gyalogezredhez helyezte
tett át. Sajnáljuk Mazurek főhadnagy távo
zását, ki 7 évi lévai tartózkodása alatt 
mindnyájunk osztatlan szimpátiáját vívta ki 
magának. Sok szerencsét az uj otthonban.

— Színi előadás a zárdában. 
Amint értesülünk, a női Mária-Kongregáció 
tagjai május hó második felében egy ének
kel kisért bájos kis színdarabot készülnék 
e'őadui az irg. nővérek intézetének szín
padján. A próbák már erősen folynak és 
a közönség uagy érdeklődéssel néz elébe a 
fiatal lányok e sö fellépésének.

— Az első májusi Ájtatosság. 
Elközelgett a virágok hava a természetben 
s vele elérkezett Mária hava is. A katholi- 
kusok sietnek égi királynéjuknak egy-egy 
virággal kedveskedni naponkint: a májusi 
ájtatossággal. Apr. 30-án nyújtottuk át az 
első illatos virágot, akkor volt az első 
ájtatosság — a helybeli női Mária-kongre- 
gáció tagfölvételével egybekötve. A fölvételt 
a kongregáció elnökének Báthy Lász ó 
prépost-plébánosnak beszédje nyitotta meg
szólott a Szül Anyáról, szülött a kongre
gációról s a kettőnek a köznapi életünkre 
való hatásáról. Mondjam, hogy a beszéd szén 
volt ? — Nem ; csak annyit, hogy a végén 
köny tolult szemembe. Lopva néztem szom
szédjaimra ; — fér iák voltak — s az ő 
szemükben is ott csillogott az a bizonyos 
valami, ami a meghatottságnak eivitázha- 
tatlan jele. Azután fölolvasták a szentélyben 
félkörben álló jelöltek neveit: 27 fehérbe 
öltözött leányka, kik a Szűz Aoya kiválasz
tott gyermekeivé óhajtanak lenni. Szemök- 
bon tűz lángol — a csendes vágyódás tüze 
a tulvilági után, hasonló a gyertya szelíd 
fényéhez, melyet kezűkben szorítanak. Le
térdelnek s elmondják a hitvallást; majd 
fölhangzik a megható kérés : „Szentséged 
Szűz, Isten Anyja, Mária 1 Állj mellettem, 
hogy úgy viselkedjem, bogy szent Fiad 
szivét soha meg ne sértsem." Az érmek 
kiosztása alatt a jelenlevő kongreganisták 
Mária-éneket énekeltek. Az ének nagyon 
szépen ment, s ami fő, szívből jött s épen 
azért szívhez szólott. „Magasztalja lelkem 
az Urat“ s a „Téged Isten dicsérünk*1 
éneklésével a tagfölvétel véget ért s meg
kezdődött a tulajdonképeni májusi ajtatos- 
ság. Szokott fényét leírni fölösleges volna, 
csak egyet emlitek, — a szólót, melyet 
dr. Ileinricli Győzöné úrnő énekelt. Gyakor
lott, tanult énekesnő éneke volt az, amely 
a pianó és forte sok, kedves változatában 
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játszott as ájtatoskodók szivein. Erre kö
vetkezett a kongreganisták lágyan, szelíden 
csengő „Regina cé i^-je ; á’d. b után sz első 
májusi ájtatoBBág véget ért. (Dr. Ny.)

— Tanítói gyűlés. A Bartmegyei 
Általános Tanitó-egyei ület választmánya 
május bó 7-én, délelőtt 10 órakor, Léván, 
a városháza tanácstermében gyűlést tart, 
melynek tárgyai: 1. A jubiláns közgyűlés 
előkészítése. 2. A Tsniték Háza gordnoká- 
nak ügye. 3. Folyó ügyek és indít áryok.

— Megmaradnak az ünnepek. A 
magyar kath. főpapi kar értekezletre gyűlt 
össze a múlt héten Budapesten. Szóba ke
rült as értekezleten az ünnepek számának 
korlátozását elrendelő pápai dekrétum ügye 
is, amelyre nézve a püspöki kar előterjesz
téssel élt a ezrntszekhez. Beavatott helyen 
úgy tudják, hogy a magyarországi ünnepek 
száma jövőre is változatlanul megmarad. — 

Es elég sajnálatraméltó körűiméiy, mert 
főként Magyarországban, abol kévés a 
munkáskéz, :dö- és korszciü lett volna a 
pápai rendelet intencióinak, niegfele ő módon 
a munkanapokat szsporitani 1

— A rendőrség szaporítása. Váro
sunk képviselőtestülete múlt bó 30-án tar
tott rerdkivüli közgyűlésén elhatározta, 
hogy a város lakosiága által tizedenk int 
fenntartott és elavult éjje iöriég intézmé
nyének megszüntetése mellett a rendőrség 
létszámát hit emberrel szí pontja, A lét
számemelés a városi pótadót bar százalék
kal fogja ugyan emelni, de a nagyobb szá
mú rendőrség a köz- és vagyonbiztonság 
tekintetéhen meghozza a nár régen óhaj
tott, megfelelő állapotot és megszűntei a 
sok panaszt, amely az utóbbi időben köz
biztonságunk ellen oly gyakran felmerült.

— A fehér május. 11a hihetünk Si 
riusnak, akinek idöjóslatai már gyakrabban 
beváltak, akkor az idén fehér májusunk 
lesz. Május hó 0. és 15-ike között havazá
sok és éjjeli fagyos várhatók nemcsak ná
lunk, hanem Európa több részében is. Nem
sokára elválik majd : hogy van e alapja 
Sirius időjóslóéinak ? Bárcsak hamis próié- 
tának bizonyulna I

— Bimbóhullás. A halálnak kímé
letet nem ismerő rideg kese egy kedves, 
kis bimbót tört le aa élet tájáról. Kolpaszky 
Zolika, dr. Kolpaszky Dániel orvosnak fi
acskája, életének 3-ik évében jé ízű einek, 
testvéreinek és a rokonságnak nagy fáj
dalmára múlt bó 29-én elhunyt. A kis ha
lottat április hó 30-ár. d. u. 4 órakor Bsá- 
mos jó barát és ismerős ő»z nte részvéte 
mellett helyezték örök nyugalomra az ág. 
ev. temetőbe. A béke angyala virrass^ou 
hamvai felett !

A gazdasági cseledszerzódés felbontása Fel
merült eset alkalmából elvi határozatban mondotta ki 
a földmivelésügyi miuiazter, hogy az 1907. XLV. t.-c. 
46. saakasza alapján a gazda csakis a felbontás oká
ul felhozott eset tudomására jutása utáu b napon 
belül bonthatja fel a gazdasági cseléddel kötött 
ezerzüdéet.

— Csendörszakasz-parancsnokaag 
Léván. A belügyminiszter — mint érte
sülünk — elrendelte, bogy Léván f. évi 
juliu. l-töl ceendőrbzakfcss-p&rar csnoksag 
állittassék fel.

— Az utasok kézipodgyászai. A 
Máv. igazgatósága rendeletbeu utasnotia az 
állomási vezetőket annak elenörzeséro, hogy 
az utasok a jövőben csak annyi kézipod- 
gyászt vihessenek magukkal, amennyi saját 
ülőhelyük telett és alatt elférhet. A rende 
let értelmében tehát az ülőhelyeken cs fo
lyosókon nem szabad podgyászokat elhe
lyezni. Kedvezésben csak a Hl. osztályú 
utasok részesülnek, akik aunyi szerszámot 
és egyéb keziholmit vihetnek magukkal, 
amennyit a gjalogjáró emberek szoktak 
hordozni.

— Kereskedelmi és iparkamaránk 
közgyűlése. A teBzIercsenányai kereske
delmi és iparkamara folyó hó 26.-án, pén
teken szepestzembati Fiitlner Káioly el
nöklete alatt rendes közgyűlését taitotta 
meg. A napiretd során Dr. Holeech István 
titkár és Dr. Dienes Emil másodtitkár 
elösdásában a következő fontosabb ügyek 
intéztettek el: As arany és ezüstáruk fi- 
nomiági taitalmiról szó.ó lorvei ytervezet 
apróbb módosításokkal elfogadhatónak ta
láltatott. A kamara újjáalakítása tárgyában 

eddig tett intézkedések helyes'öleg tudomá
sul vétettek. A kamara 1911. évi zárszá
madása 64407 K. bevétel el és 58383 K. 
kiadással, úgyszintén a vágyói rnér'rg 64549 
K. tiszta vagyonnal megállspitato’t. Elha
tározta a közgyűlés, hogy as Idegenforgalmi 
Siöve'séghe 300 K. tngdijjal alapitó tagul 
belép. Pártoltatott ar. aradi társkzmarárak 
a mértékek és méröeezhösök átmeneti bé
lyeggel való ellátása tárgyában, továbl á a 
nagyváradi lárt kamarának a közgazdaságtan 
köréből vett előadásoknak a g mráriumok 
és reáliskolákban vaió tartása érdekében 
tett felterjesztése. A mur kásbiztositó tör
vény mielőbbi reformja iránt felterjesztést 
intéz a kamara a kereskedelmi miniszterhez. 
A trxtilipsrban alkalmazott fistai munkások 
munkaideje tárgyában oy értelmű e'őter- 
jeszfést lett a ministeriumnak, bogy a meg
állapított 8 órai munkaidő nceghosszabbitae- 
sék. A kimara által évenk int adomái yoztatni 
szokott ipari és kereskedő mi 200 koronás 
4 ösztöndíjra a pályázat kiírása elhatároz
tatott. A kereskedelemügyi miniszter elhatá
rozása, hogy a kamara citál szorgalmazott 
mértékh'telesitö hivatalt Beszterczebányán 
felállítja, örvendetes tudomásul vétetett. 
Vásár iránti kérvények, helypénzdijszabály- 
za'i és kövezett vámügyek elintézése után 
a közgyűlés véget ért.

— Hivatalos órák a pénzügyigaz- 
gatótágnal. Az aranyoimarótt pénzügy
igazgató arról értesi i a közönsége*, hogy 
a pénzügyigauga'óságnál a hivatalos órák 
május bó 1 töl október hó 1 g !öinai Ólon 
reggeli 7 órától délutáni 1 óráig, vasár- és 
ünnepnapokon reggeli 9 órától deli 12 óráig 
tartatnak meg. F. evr október hó l-töl 
kezdve ped g az eddigi szokás szerint, 
vagyis köznapokon reg éli 8 órá'ó dó u'áni 
2 óráig. A vasár- és ünrepnspok hív.tilos 
óraiban változás nem áll be.

— Vasúti szerencsétlenség. Kör- 
möczbányáról írják, bogy az ottani vasúti 
állomáson egy tehervouat. to'atasa közben 
Komára Lajos vasúti munkás, dacára a 
figyelmeztetésnek, vigyázatlanaágbói két 
kocB közé került, amelyek me-ikraát össze
zúzták. A munkás azonral maghalt.

— Rendelet a kolera ellen. A bel
ügyminiszter valamennyi törvény hatóságin z 
körrendeletét intézett a köztisziaság fen- 
tariása tárgyában. A miniszter azzal kezdi 
a rende e'.e , hogy a kolera sz orezigot er 
idő szerint közvetlenül nem tenyegeti ugyan, 
mégis indokoltnak tar j>, bogy a köztisz
taság feutirtására fokozott figyelem for- 
dittassék h már most fogana'osittass*nak 
azok a köztisztasági rendszabályok, amelyek 
a ko éra fellépésének és esetlegei elterjedé
sének korlátozása érdekében is jelei tőség
gel birnak. Végül megjegyzi a miniszter, 
hogy ez intézkedések logana'oltásáról a 
maga szakközegei utján fog me győződéit 
szerezni.

— Biróválasztások. A múlt héten 
folyt le a b róvalasztas Barscse'cén, ahol 
Cziria András, A’sóp len Surá' szki M.hály 
és Felsöpélen Valscli Mihály, volt bírók, — 
leitek községi bírókká mi gválasztva.

— A tűz áldozata. A múlt héten 
tűz volt Kisgyékényessn, amely alkalommal 
több ház leégett. A tűz kora hajukban 
keletkezett s oly gyorsan terjedt, hogy a 
lakók alig tudtak menekülni. Czoher Gy ű a, 
egy 8 éves kis f u is csak aklo- vette eizre 
a tüzet, mikor a ház feje felett égett. Me
nekülni akarván, az udvaron a kert falé 
futott, azonban a két felöl égő házak oly 
türün hullatták a zsarátnokot, 1 ogy a kis 
fiú ruhája is lüzet fogott és csak suyoa 
égési sebekkel tudó t kivánszorogni és pár 
napra, a szenvedett sérülések lö-etkezté- 
ben április 30-án meghalt.

— Zárt táviratlapok. A közön iég 
nagy ré z-’uek i iuca tudomása arról, hogy 
a postáiéi a zárt levelezőlap! k miutájira 
zárt táviratlapok is vannak forgalomban, 
amelyek akármelyik posta- éa távirdahiva- 
faluál 6 fillérért megszerezhetők. — Az 
ezekre irt táviratlapokat ar o y helyeken is, 
ahol távírda nincs a j ostabivatalokuá1, ezer- 
kivül a mozgó- és k alsuzpostáónál, sőt 
báimeiy vá o.ban egyizeiüen akármelyik 
levélgyüjtöszekréuy be való bedobás utján 
is fel tehet adni. Ha a távirat dija a 60 

fillért megbalzdná, tartozik a feladó díjtöbb
letnek megfelelő és értékű postai levélje- 
gyeket a táviratlap e célra kijelölt részére 
felragasztani. — Az eljárási ál szükséges 
tudnivalókra nézve — egyébként az ily 
levelezőlap-alakú zárt táviratlap háto dalára 
nyomatott figyelmeztetés kellően tájékoztat.

— Az érsekujvárl XXX ik nem
zetközi lóvásár. Ez a jóbirü mgy lóvá
sár a folyó étben is május hó első vasár
napján dé'után és a reá következő hétfői 
ntpon, vagyis május ló 5-én és 6-án fog 
megtartatni. Külföldi kereskedőkörökben a 
vásár iránt ez évbin a szokottnál is na
gyobb érdeklődés mutatkozik. A beérkezett 
jelentésekből ítélve a felhajtás a legnagyobb 
igényeket is ki fogja elégíteni.

— Kénül a cigánytörvény. Állítólag ké- 
szül. A törvény rz eddigi in fór náció szerint a dolog
háti törvénnyel kapcsolatosan oldaná meg a cigány
kérdést. A tolon«házakat alakítanak át doJogbázakká. 
A k< borcigányokat ide internáljak be egy-hét-bárom 
hónapra. A dologházba internálás azonban nem auy- 
uyira a büntetés jellegével bírna, mint inkább kizouyos 
közigazgatási kénjsz<.r lenne, bogy a kóbor cigányok 
állandó foglaikozáshcz s tartózkodási helyhez szokjanak.

— N év Változtatás. Kiskorú Posz- 
pisil Péter a lévai állami tanilókepző-intézet 
növendéke családi nevét belügyminiszteri 
engedéllyel lataki ra változtatta.

— KörmCczbánya lángokban. Pén
teken reggel, az ejtél utáni órásban tüzvésr- 
jelzés riasztó ta fel a véres lakóit. Az első 
pillanatban olyba tűnt fel, mintha aa egész 
tőtér Iái gokban kilőtt volna. A főtér egyik 
sarkában, a gyönyörű fekvésű vártemplom 
szemazédságábau épült Flaksz Bertalan ka
pocsgyára eddig ismeretlen okból kigyulladt. 
Egész Jingtenger csapkodott a gyárból a 
város két főhaasora felé. C.-ak a város 
ügyes tűzoltóságának köszönhető, hogy leg
alább a városbála és a plébánia fele 
vezető házsort sikerült mi gmenteni és igy 
e régies nagy történelmi banyaváros rend
kívül fontos és értékes ievéitara s gonddal 
reedezeit múzeuma kit erű te a roppant 
veszélyt. A uáiik házsor felé azonban 
csakhamar á'ciapo t a tűs s úgyszólván 
egypár p lianat aatt lángokban hullámzott 
a gyár környezete. Tüses üszkök és lán
goló csóvák kóvályogtak a város tö.iht. De 
annyira, hogy meg a fölér ellenkező sar
kára is többször átcsapta a tüzet s csak in 
az emberek ébersége okozta, hogy a főtér 
e sarka is tem borult lángokba. Csak töob 
órai erőmegfeszites utáu sikerült megakadá
lyozni a tűz tovább terjedését. Maga a 
gyár órakon át lángolt pokoli sistergéssel 
s most c.upáu a puszta falak meredesuek a 
város fö ölt, miutegy hirdetve az eimu.t 
ve.séiyt a maga megdöbbentő Lágyságában. 
A gyár svouiczédságabau épül*, hasait. leeg- 
te< A :>ar most az eső pillanatokban hi
szi muhatailaii.

— öngyilkosság liereck Gyula kör- 
möczbanyai kit. jarasbirósagi végrehajtó 
múlt hó 27-én délelőtt lakásán forgópisz- 
toilyal a szájába lőtt éa meghalt. Öngyil
kosságának oka — miut értesülünk — 
anyagi gOLduk. Feles- ge tizenhárom év óta 
beteg es a hivata-a o yau keveset jövede - 
mezeit, bogy valósággal a Itgnagyoúb Ín
ségben volt.

— A kerületi hangversenyre Fráter 
Loráud, mmt lapunk zár ízkor értesülünk, 
aöabe)ött Usadalyok miatt nem jöhet, A mű
sor eaeu szamai más fogja előadói.

— Dohány nagy áru da és ssivar- 
küiönlegességek raktára Pelöii-utca 4. szám 
alá helyeztetett át.

Közönség köréből.
Hirdetmény.

A lévai tóm. kitti, iskolaszék tagjainak 
3 évre vaió megválasztása f. hó 15-in 
szerdán reggel 8 órakor kezdődik a róm. 
katb, e emi fiúiskola helyiségében.

Választandó 12 rendes és 3 póttag. A 
szava ás szavazólapok által történik, melye
ken olvasható Írással előbb a rendes, azután a 
póttagok nevei sorolandók fel. A szavazás 
reggel 8 órától déli 12 óráig tart.

Léva, 1912. május 5-én.
As iskolaszék elnöksége.
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Meghívó.

A Baramegyei Teríték Háza javára f. 
június hó 1-én rendezendő hangversery 

almi bizotteéga lolyó hó 7 én, krdden, 
c 7 órakor, a ctuinó társalgójában érte- 
zletet tart, amelyre a vigalmi bizottaág. 
k tagjait a rendezőség >evebeu te'jes 
zte'etfel meghívja

Léva, 1912. május hó 4.
Jarnss Ferenc.

Kimutatás a Józttf kir. herceg Szana- 
ium Egyesület lévai fiókjának husvét. 
fői bálján jegyek megváltása óimén és 

íi fizetések fejében befolyt összegekről :
Felül fizetésik ómén befolyt; dr. Eiom 

r Igréc 32 K., f r. Kürthy Lajos 16 K., 
•iogh Lajos, dr. Kmoef.ó Bda 12—12 K.,

Laufer Arihur, Simek Arain (Lek<r) 
■ --10 K., özv. Scl midtbeiger Jánosné 7 K., 

Bohman Edué, Bógner Oyula, dr. 
Geléryi Mii "a, Himl urger József, dr. Hí 
mos Aladár (Ipolyság), Kern Testvérek, dr. 
Laufer Lipót, dr. Weiez Lipór, 6—6 K., 
; „eber Gyulóné (Lotorc) 5 K., Dr. Balog 
8 odor, Engel József, dr. Gergely Eüiöp, 
Pol ák Emil, Stiner Sándor, dr, Sailard
S.rnu 4— 4 K., Bartos József (Bgest), Boros 
G.ula, Engel Frigyes (O osz(a), Faragó 
biniuel, Fiseber Náthái, Frommer Mór, 
Gbiuiessy János, Grotte Vt idői Gutmarn
J., Kuliffay Kálmán, Kúek Janó, Rugha 
Ernő (Kiskér,) R.ppeport Manó, Sehlüssler 
Gyula, (Málas) Scbuicz Igi ác, Scbwíizer 
Gyu'a, Singer Izidor, Spitz Jenő (Lekér), 
Sí uer Izidor 2—2 K„ Adler Emii, Ad er 
Miksa, Be lan Sándor, Bilcsek József, B r h» 
Józ.rf, Karáé Oriyi E'emer, özv. Kiufniann 
Kn manne, Oriman Fidél, Sümagh L.joi 
1-1 K.

Jegymegváltás gyanánt beküldtek : Fer
iiké József 36 K Ö2 f., Mailt tli István, Ar.- 
ma'ót, Medveczky Sándor, Paculay Jánosné 
(Deurind), 20-20 K., Dobay István (Gr Lök), 
Fizé i Ödön (Aranyosmarót), dr Frauk Juau 
(Nagykálna), nagysárói Franki Ede, uagtsárói 
Franki Frigyes, nagysárói Franki József, 
Goldsteio Henrik, d". GondaPe.er (Gr Sit- 
K< reszt), Hol ó Sándorné, K-zy Lasz óji 
(Neuiesorosri), Ku pp Dávid, Kovátaik Samu, 
id. Lakner László (Epést,) dr. Midveczky 
Karoly, dr. Priszner Gyula, dr. Weinberger 
Adó f, Weisz Bei ö 10—10 K., Braun Adolf, 
Hamburger Gusztáv (Szakolczs), Löwy Lipó , 
özv. Missák Zugmondné 5—5 K,. dr, Ko 
hnnyi Gyuia 4 K., Kelta Gyu'a (Zsitvauj- 
taiu) 10 korona.

Fogadják a nemei-szívü adakozók ez- 
uton szegenyioisu tüdőbetegeink nevében 
is igye.üleiürk bá ás köszönetéi.

Arvay József Dr. Frommer Ignác 
péuztáruok. ügyvezető elnök.

Cserey Gyuláné úrasszony és Stábó Ilonka 
u,cány gyiijtőivén ut őstigyüjtés alkalmával 

a következő kegyes adományok folytak be:
Folytatás.

Grézeiné 1 kor., Schmidtbergcr Mar-
1 kor., Ho. ób Alii sáré 1 kor., özv. 

»S’iÍa8fcy bá l dern é 2 kor., özv. Farkas 
A osue 1 kor,, Krajtfik 5. tor., Bobb 
L t-z‘ó 1 kor., Heudler Árminoé 40 fii., 
U dstein Heuiik 3 kor., Amötetterné 2 » or., 
N. N. 20 fiil., We'M Alikba 1 i or., Gbi- 
rnessy Mihály né 1 kor., Záhorntky látván 
1 1 or., Haitihtr Ktroy 1 kor., Prcieich 
Ojöfcö 1 i or., Kürti Guas-’áv 1 kor., Wi.- 
I. • m Béláne 1 1 or., Borét ányi és Cserták 

kur„ Róih 1 kor,, Biumenihái Jói ás 1 
or., "Weiinb Márk 1 kor., Tokody Imre 

1 kor., Búkor z Lipót 1 kor., Tonhaiser 
• »'Lotj 1 kor., Weitfc IgDÍcné 1 kor., N, N. 
1 kor., N. N. 50 fiil., Nynray Fát dómé 2 
or., hcLmidl Jósáéi 1 I or., bmgtr Izidoráé

1 kvr., 8cób JfcLOBie 1 kői., Radó Arminné 
i kor., Kiumpei Járomé 2 kor., Vámos 
Mór 1 kor., Ftrency Jmoa 1 l or., Borctá- 
uyi Gyula l kor., Urgár Ado.i 30 fiil., 
M<dvec2ky Sándor 2 kor., Brauuiulülh r 
Kára 2 kor., Dr. Mrdvtcaky Károlyné
2 kor., Fridman öiseha 2 kor., Kewptuer

Ifdor 50 f.ll,, Slern József 40 fiil., Ba-toa 
Henrik oO fdl., Berger Iz ák 40 fiil., özv. 
hisch.r L'pótné 1 kor., K mpfner J.kah 1 
*or., Snbmger Zsigmondné 2 kor., N. N. 
40 fiil , Rippeport Manó 1 kor.. Reitmann 
Izidorod 60 fiP., özv. Tooth Zsigmozdné 
“*°r., Hoífwsnn Árpádod 2 kor., Huberth 
VJmosné 4 kor, özv Mészáros Józsefné 
, bor., Adler Zsigniotd 1 kor., Györgyi 
Lajcs 1 kor, Z’lai Istvánná 1 kor., Ková- 
tsik Simuné 2 kor., Cserey Gyulánál kor., 
Wiibetm Jakab 60 áll., Hoehl erger B. 60 
ftll- Fizéli Lajos 1 bor., Tóth István 1 kor., 
N. N. 1 kor., özv. Liwiné 1 kor., Feldmann 
Izidor 80 fiil., Galimbos Istvánná 20 fiil., 
Hegidüs Béláié 1 I or., Mátéffiné 1 kor., 
Parikó József 20 fiil., Álárkus Józsefné 1 
■tor,, humez Jirrs 40 fiil., Kiss István 1 
kor., Ga'imtos Andrmé 40 fii)., Zvrhokril 
Mérne 2 kor,, Czibuika Reziöné 1 kor., 
özv. Kaufmanné 1 kor., Riedl Zoltánná 2 
kor,, Lívsi Takarék és Hitelintézet 5 kor., 
Dr. B» Ogh Jenöné 2 kor., Dr Horváth 
G lila 1 1 or.. B lciek József 2 kor , Weisz 
Belőné 2 kor., Lévai Keresk, Bank r. t. 5 
kor., Schoeiler Guiz'áv 20 kor., özv. Váray 
Lajome 2 koioue.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi ápril. bó 28>töl 1912. évi máj. hó 5-ig
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Id. Dóka Károly 
Kolpaszky Zoltáu 
Raaváuyi J >z*eí 
Doháuv István 
özv. Káluay Andrásné

Irodalom és művészet.
A szép gyermek a marnak büszkesége! 

Ez a tetei lebegett a „Háztartás" szerkesz
tősége előtt, amidőn e kitűnő lap e őf zetöit 
a legszebb gyermekek versenyére kérte fö1. A 
mamák a ais b> báik, a nagymamák uno
káik, a nénik picike öcsikéik s hugocssáik 
arcképét küldik br, izek megjslenuek a 

Háztartás1 egy későbbi számában és az 
orvából szavazatai döntik el, hogy az Erdős 
József kisdótuLjdonos által kitűzött sok ét 
értékes díj kinek jusson. Nrgyori helyes, 
hogy a Kürthy Eunine népszerű lapja, — 
ameliet*, hogy evenként ezernél több remei' 
ételrecept közöl, kertészen, állattenyész
tési s egyéb háztartási tudnivalóval szolgál 
és á divat s k zimunka újdonságait is be
mutatja, - a gyermekápolás reodkivül fon
tos kérdését is fölvette programjába. Mert 
nemcsak a legszebb gyermekeket rsmerteti. 
hanem arra is f.j yelmezteti o va.óil, logyan 
lehessen'k e szép gyermekeik egészségesek, 
jó modoiuak, s szellemileg is fejlettek A 

Háetartás" előfizetési ára negvedevre 3 K.
6 K., 1 évié 12 K A. előfizető., 

nénitk a kiadóhivatalba (Budapest, VI., 
Lf.ös utca 36.) küldendők, amely evesen 
,s olgál mutatványszámokkal t«.

Hivatalos közlemény.
3102|1912. 8/árn.

Hirdetmény.
Vörös Károiy r yugdijazása éa Radványi 

Jóséit elbaiálozát-a folytan két Il-od rendű 
hív ab lezoi'gai állta üreeedttt meg Léva 
várótól ál, — ezen állágok mmdenike 400 
korona évi törzsfizetta^el, kétszeri 5 öd 
éves 10°/0-O8 hcipótlekkal, evi 100 korona 
lal bérrel, egyenruházattal éa nyugdijjogo- 
tulfeággal van egybekötve, — a pályázati 
kéjveryek lenyujtáeára véghatáridéü 1912. 
éti míjuB bó 9-)k lapjának d. e. 11 óráját 

kitűzöm, — mely időig a pályázati kérvé
nyek a Bzületéai, erkö esi es iskolai bizo
ny'tvíniyai fölszerelve ná'ain benyújthatók 
s a foysmodók ezemélyeeen jelentkezői 
köteletek. — Alirden pályázó az orvosi 
vizsgálatnak köteles magát alávetni b az 
irás Ofvasátbini jáitasságat igazolni.

Az aitfclini felfogadandó hivatalszolga 
a szervezési szabály rendelet 71. §-a sztr.nt 
gazdai hatalmam alatt fog állam s lendel- 
kezésem tzerinti síogálatot köteles tel
jesíteni.

Léva, 1912. évi május hó 1-én.
JSÓd-Ogrlx X^Sbjo* 

polgármester.

Lévai piaciárak
Rovatvesetó ; Dr. Horváth Gyula roudörkap:táur.

Búza m.-mizsánként 21 kor. — fiil.— 
21 kor. 80 Kétszeres 18 kor. — fiil. 19 
kor. — fiil. — Róza 19 kor. 60 fii1. 19 kor. 
80 id. Árpa 18 kor. 20 fiil. 18 kor. 40 fiil. 
Zab 20 kor. — fiil. 21 kor. — fiil. 
Kukorica 19 kor. 20 fiil. 19 kor. 80 fiil. 
— Lencse 44 kor. — fiil. kor. 45 — fiil. — 
Bab 31 kor. 20 fiil. 32 Ror. — fiil. — 
Kö’es 13 kor. — fdl. 14 kor. — fiil.

Nyilttér.

M OLL-FELE
LS E I D LITZ-PORa) 
Enyhe, oldó báziazer mindazoknak, kik emésztés 
zAvarokbau és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményei l.

r~M oLl-felé
~*SOS - BORSZÉK?

F“itta,’.'neXlí,öpi bedörzsölés, 
elismert, régi jóhiruevü háziszer 
szaggatás és kölesből származó 

miudenueinü bet- gségek ellem
Eredeti üveg ara leox. 2

Kapható minden gyogvozertarhan 
és drogériában.

pöszétküldesi hely MOLL A. gyógyszerész 
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuacbbneu 9.

© Ismerkedési estély, o
Felhívom a n. é. közönség 

figyelmét e hó 7-én tartandó 
ismerkedési estélyre 
amelyen nők is részt vesznek.

Felterités a színházi nagyteremben lesz

FERTIKÓ JÓZSEF
vendéglős.

Kiadó úri lakás.
Léván 4 aiobáa úri J.kéa parkirozott 

kerttel azonnal kiadó. Bővebbet 
Borcrányi éa Caernák üz

letében Léván.
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Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság miut tlkvi hatóság köz- 

liirré teszi, a kir. államkiucatár végrehajtatnak Dr. 
Tóth Sándor ügygondnok által képviselt néhai Vidra 
Mihály végrehajtást szenvedi! elleui végrehajtási ügyé
ben Vidra Mihálynak a lévai kir. járásbíróság lerüle 
téu Nagykálua község határában lekvő és a nagykál- | 
uai 8öö sztjkvkeu All sor IdOja. 2. hrszám alatt . 
foglalt ingatlanára 789 korona kikiáltási árban az 
árverést elrendelte még pedig a Vhn. 26 § alapién 
akként, hogy ezen határnapon * fenti ingatlan a meg
állapított kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
el adat ni nem fog.

Ezen nyilvános bírói árverés 1912 évi május hó 
30. napján d. u. 2 orakor Napykálna község házánál 
lesz megtartva.

Az árverelni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási árának 16*/0-át készpétzben vrgy az 1881. 
évi LX. t. c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított s 
az 1881 évi 3833 sz. 1. M. B. 8§-ábau kijelölt ovadék- 
képes értékpapírban a kiküldött kezehez letenni vagy az 
1881. évi LX. t. c. 170 §-a érte méi en a bánatpénz
nek a bírósági ál tiitént elö’eges elhelyezéséről kiá li- 
tott szabulyszerü elisiEf ivéryt átnolgáltatni, ney kö
telezettség alól ceak a Vhn- 21 §-ábfcn megnevezettek 
vannak felmentve.

A kikiáltási árnál n agasabb igéiét esetén a bá
natpénz a Vin 26 §-á> ík megfelelően éa >z ott jelzett 
következmények terhe mellett kiegészítendő.

Kell Léván, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1912. évi március hí 16. napján Pogány 
s. k. kir. járásbiró.

A kiadvány hiteléül;

Bányai
kir. tlkvezetö.

Bútorozott szoba
1 vagy 2 személyre azonnal ki

adó. Bővebbet Part utcza 9.
Tanítóképző mellett.

Kiadó pince.
Léván, a Kálvaria-uton egy nagy 

pince bérbeadó. Bővebbet 
e lap kiadóhivatalában.

♦♦♦♦♦ Kiadó lakások.
Zöldkert utca 3. ez. ház 5 szobás 
úri lakással, továbbá, egy három azobás 
éa egy egy szobás lakás le i a. cl ó- 

Felvilágositást özY.dr. Novotny Imréné ad.

Kiadó lakás.
Kákában, a Eorgáce-féle szőlőben Bzép két 
sióba, zárt-folyosó, konyha, éléskamra, fás- 
kamra éa külön gyümölcsös udvarból álló 
JakáB májna l-töl nyári-, vrgy évi lakásnak 
kiadó. — Úgyszintén a Váioebízköz 4 bz. 
házban Kálvintérre néző bolti helyiség, 2 
szoba, konyha, éléskamra és fáskamrából 
álló lakás május 1-től kiadó. Bővebbet a 

tu.ajdotosná1.

909|19i2 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járésbiróság miut telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Weímann Mihttiv zselizi lakos 
végreh>jtatónak Pelrik István nemetorcszi lakó® vég- 
r* hajtást szenvedő elleni végrehajtási ügytben benyúj
tott árverési kérvény*, folytán a nevezett végrehajtató 
javára 23 korona 60 fillér löké ennek 1911. évi 
lugusstus 20-tól járó 6°/0 kamatai 14 korona 10 fillér 
eddigi per és végrehajtási az ez úttal 12 koroua 30 
fillér! en megállapított árverés kér* ti valamint a még 
felmerülendő további költségeknek kielégít, se végett 
az 1881. évi LX. t. cz. 144. §. és a Vhn. alapján 
a végrehajtási árverést a végrehajtást szenvedő Petr»k 
Istvánnak a lévai kir. járásbíróság területér fiem s- 
oroszi ki'még batáriban fekvő és a uemtsoronzi 295 
sz’jkvben All sor 5t8 I igzám alatt foglalt fe sóle
tekben f*kvő rét ingaliaubani 1|2 r- sz jutalékára 
234 korona és az ottani 28 sz’jkvben A I. 1 sor 32. 
briszém. 27 ő. i. az; mu ház és bdttiekben való 1/2 
rész jutalékára 4i6 korom* a kikiáltási árban az 
árv*rést elrendelte még p-dig a Vhn. 26. § alapján 
akként, houy ez«u ingath.nok a megállapított kikiál
tási ar kél harmadán 1 aiaisonyabb áron e'.adatni nem 
fognak s hogy amennyiben mindkét ingatlan árverési 
vételára az 1000 koronát eléri, úgy a 25 sz jkvbem 
32 hrszámu ingatlanra Petrik József javára bekebele
zett lakiBi szo'galuii jog feutartásával fog az árverés 
megtartatni, ellenkező esetben azonban ezen szolgalmi 
jog fentartása nélkül lesz az árverés ugyanekkor 
nyomban megtartandó.

Ezen nyilvános bírói árverés 1912 évi május hű 
22- napjának délelőtt* 10 órájakor Nemesrroszi köz
ség házánál lesz megtartva.

Az áiverelni szándékozók tartozunk az ingatlanok 
kikiáltási árának 10°|e-át készpénzben, vagy az 1881. 
évi 3333 számú 1. M. R. 8. §-aban kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy 
az 1881. évi LX. t. cz. 170. § a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt előlegig elhelyezéséi öl 
kialli ott szabályszerű elismervényt kiszolgáltál ni, mely 
kö'elezrttseg alól csak a Vhu. 21 §-ábau megneve
zettek vaunak felmentve.

A kikiá'tási árnál magasabb ígéret esetében b inat- 
penz a Vlm 25, §-anak megfelelően és az o’t jeltett 
kö'etkezméuyek terhe nullett kiegészítendő.

Kelt Léván « kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
ha'óságnál 1912. évi február h 22. nanjáu Pogány s. k. 
kir. járásb ró.

A kiadmány hiteléül :
Dodek

kir. tlkvvcze'Ö

A borfogyasztó közönség 
—. figyelmébe, —

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
— házhoz szállítva.

Börzsönyi zöld fehér literünkért 80 fii. 
Balatonmelléki „ , 100 „
Neszmelyi Ó vörös „ 110 „
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Tzlefoton is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
várüBÍ fugadó.

Eladó szőlő. =
Ó-ortáni hegyen a kápolná

hoz közel egy ójtvánnyal be
ültetett termöszölő, szép gyű 
mölcsfákkal. hajlékkal, pinczével 
és préssel együtt sürgősen el
adó. Bővebbet a tulajdonosnál 
Bercsényi-utcza 6 sz. alatt.

Thomassalakot
őszi és tavaszi szállításra kilópercen 
teaként 38 fillérért bérmentve 
bármtly állomásra, úgyszintén super 
fosfát. kálisó, kairit és egyéb 
műtrágya féléket a legjntányo 

sabban ajánl
Berceller Márton Ipolyság 

(Ingyen vegyelemezés.)

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

séget, hogy u. j bérkocsi 

vállalatot létesítettem. — A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve

WEINBERGER ZSIGMOND Léva
-. . . . . .  = magnagykereskeclö. =

Ajánlatok azonnali szállításra:
Lóhere legfinomabb arankamentes államilag olomzárolt 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 ............................................................
Vörös mamuth...........................................................
Sárga olajbogyó...........................................................

Takarmány répa külföldi vegyes..............................
Vető bükköny teljesen tiszta árpa és zabmentes 
Vető bükköny 10—15°lo árpa vagy zabbal , . .

210 kor.
210 „
210 „

200 kor.
28 *

27 „

Valamint mindennemű gazdasági vető
magot a legolcsóbb napi áron.

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

Császárítlrdő. Xt# 
magyzr irflalma8rend tulajdona. Elsőrangú 
Kénes hevvizü gyógyfürdő ; modern bereu 
dezésü gőzfürdő, kényelmes Í8Z8pfÜrdŐk, 
iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek ób 
urak részére. Török-, kő- és márványfür- 
dök: hőlég-, szénsavas- és villamosvizfür- 
dök. A fürdők kitűnő eredménnyel használ
tatnak föieg csuzos bántalmaknal és ideg
bajok ellen ÍVÓ kúra éa légzőszervek hurutos 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes 
lakószoba. Saolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy és zenedij nincs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld.

Az igazgatóság
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Üzletáthelyezés!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség

nek szives tudomására adni, hogy 
évek óta a Fetőfi-utczában. levő 

üzletemet f. évi május 7. napjától 

Kossuth-tér 1. s z ii m
C'7’ árosKáz épület) alá. 

Helyezem él t.

| | Dusán terendezett uj üzletem- i i 
• • ben tartani fogom az összes • ■ 
fűszer és csemege árukat, vajat, nagy 
mértéiben uradalmi tejet, tejterméke
ket és a szántói savanyu víz főraktárát, 
úgy hegy a nagyérdemű közönség igé- 
nyeit minden tekintetben kielégíthessem.

Miként a múltban, úgy 
a jövőben is minden törek

vésem oda fog irányulni, hogy 
az összes áruk kifogástalan minő

sége, az áruk jutányossága. úgy pontos 
és előzékeny kiszolgálás tekintetében is a 
nagyérdemű közönség megtisztelő bizal
mát és pártolását mindenkor a legtelje
sebb mértékben kiérdemeljem. — — —

— — — Teljes tisztelettel 

SINGER IZIDOR. ----------------------------- u

-bt Ö 7

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnökségé alatt álló BÚTORCSARNOK 
és hitelszövetkezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, 12 éve fennáll 
felhívja a n. é. butorvásárló közönség figyelmét, a 

VIII., Józsefkörut 28. (Bérkocsis-u. sarok), valamint 
IV kér, Ferenciek-tere 1. sz. (Királyi bérpalota) 

újonnan átalakított helyiségeiben rendezett 

lakásberendezés! kiállítás 
megtekintésére, raktárunk mely a legnagyobb az országban, a 
legegyszerűbbtől, a legnagyszerűbb kivitelű, művészek által ter

vezett és szakbizottság által felülvizsgált bútorokból áll.
Teljes lakásberendezéseket művészi 
—~ tervek szerint készítünk,

minden darab jótállás mellett adatik el.

Használatban legolcsóbb ! 
Bevásárlásnál ügyeljünk, hogy csakis eredeti 

FRITZELAKK csomagok legyenek
Kapható: Stern József festékkereskedeseben 

Léván.

Mindennemű

Könyvkötői

Munkák a

leqdiszesebb kivitelben készíttetnek

Nyitrai és Társa r. t.
könyvkötészetében, — Léván.
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'?] SW VMjegr ^Horgonyi‘ 

A Liniment. Capsici comp 
a H orgony-Pain-ExpelIer 

pótléka
egy régjónak bizonyult házisxer, mely már 
sok év óta legjobb hedörxsölésnek bizonyult 
kötvénynél, osuznál ós meghűléseknél.

1 igyelmextelés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárlókor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony** 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
Or Rlckter lyljywertin u „Ami iriuliihr, 

Prágában, rJisabethstraaee 5 neu. i'

A mesterdalnok.

1 Vásárolják „csak üvegekben'*.
K a p h a t ó ;

Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrók, 
R'jt’ van

Léván:
Engel József és tíz 
Kern testvérek 
Knapp Ignác 
Pollák Kálmán 
Heksch Illés 
Kertész Lajos

Ipolyságon:
Dombo K. u. Brack I.
Berczeller M.
Ivots Andor
Csóka József 
Weinberger Mór

Újbányán:
Czervinka M.
Heinrich Ede

Verebélyen:
Czirok István

Erdei József
Pollák Zaigmond

Zsarnóczán
Füssek Győző 
Veichherz Izidor

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy eddig 
Szepesi utcza 1. szám alatt lévő

gépjavító és lakatos műhelyemet
Báti utcza 2, szám 

alá helyeztem át, a volt Knapp Zsigmond-féle műhelybe, amelyet 
megvásároltam s ott mindenféle gazdasági gépek, varrógépek, kerékpár, 
mérlegek javítását, villany csengő szerelését, valamint minden e szakba 
vágó lakatos munkát a legpontosabban és legjutányosabban fogom 

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

MORDINYI LAJOS 
oki. gépész.

vizsgázott merlegjavito és lakatos.
Tanonc felvétetik.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve. 
Hazai gyártmányú gépek:-------

Világhírű „RAPID lánoxos kutak. „Alfa Separator“ tej éa 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Sohranta-iéle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden

§
0

kaucsuk sarok.

Glóbus
TémtisztitókivonaHal

Na világ legjobb fémtisztitószére J

„M OLLA- 
stnkorvosoá 
által meg 

vizsgáira éa 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évi jöt-l 

állás. |
Ára | 

ucatonként.
— ö- 4 8.— és | 

10. korona
■U

USllíR
GUMMI* 

u különlegesség. 
£ A tudomány mai 

állása szerint 1 
bebizonyított ‘‘ 
legjobb létező JM 

1 Gummi
óvszer. ■

1

At 
.OLLA- 

több mint 
200 orvo* 
által lég- 
megbízha 

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min

den gyógy 
szertárácan 
ev jobb dro

gériákba.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakif 
OLLA»t adjon és ne engedjen magának ezekéivel) 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* feldicsérni 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredni 

propaganda reklámot ingyen küld az 

„OLLA“ nnmniímr Wien. H;437 Fraterstrasse 5? 
Kapható Léván: KKAPP 1. drogériájába’, 

ét P1CK EDE illatét érési-űz etében.

Nyomatott Nyitni és Tárra r. t. gyorsrajtóján Léván.


