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A jő modor.
Az ember nem pár excellence 

társas lény ; ha társaságban él is, 
nem létfentartási szükséglete, Eredetileg 
nem is élt társaságban az ősember, 
magaban s magának él, embertársaival 
nem törődött, legfeljebb,ha ellenségesen. 
A fejlődés, a művelődés magasabb 
fokán jutott csak élt az ember annak 
belátására, hogy az egyesülésben az 
erők oly mérhetetlen kincse rejlik, 
mely alkalmas a világ meghódítására, 
a természet igába hajtására.

Ezen belátásnak eredménye a 
mai fejlett társadalom egész szerveze
tével, bámulatos összeműködésével. Az 
ember világuralmának titka munka
felosztással kapcsolatos összemüködés. 
Az állam egy óriási gépezet számtalan 
alkotórésszel, melyek mindegyikének 
helyén kell lenni, hogy a gép jól mű
ködhessék. De legyen bár minden 
egyes rész a legszilárdabb anyagból a 
legyenek a részek legpontosabban ösz- 
szeáilitva, osszeműkodesük hamar cső
döt mond, ha hiányzik az olaj. Az 
emberi társadalom gépezetének olaja 
a jó modor. Legyenek bár a társada
lom alkotórészei, a tagjai a legkitűnőb
bek, végezhetik törvényes kötelességü
ket a legpontosabban, hivatásukat kel
lőkép nem tölthetik be, ha a jó mo
dor olaja nem segiti ősét az érintke
zésben s nem menti meg őket a 
súrlódások végzeteBségétől. All ez a 
társadalom minden tagjára, legyen az 
állam gépezetében a legkisebb csa
var, vagy a lendítő kerék.

A hasonlatot folytathatnók tovább 
úgy, hogy amig a csavar jól-ros>zul 
megállja talán helyét olaj nélkül is, 
a lendítő kerék ellenben rövidesen 
használhatatlanná lesz, ha az olajat 
nélkülözi: épúgy az állam nagy gépe
zetében a kis hivatalnok valahogyan 
csak tűrhető jó modor nélkül is, a 
lendítő keréknek, a vezetőknek, a tők
nek azonban nem szabad s nem lehet 
azt nélkülözniük, mert hivatásuk, törek
vésük eredménye kockázatossá válhatik.

A társadalmi élet küzdés : a kom- 
pónens erők egymásra hatásának küz
delme. Ez a harc részben a nyilvá- 
noBság mögött, 1 észben a fórumon, a 
gyűléstermekben játszódik le sokszor 
a leghevesebb szenvedélyek között. 
A közérdek helyes mérlegelése kétség
kívül biztositó szelepe keli, hogy le
gyen a forró temperamentumoknak; 
mégis gyakran a hév, az indulat s a 
vélt, vagy a valódi igazságba vetett 
meggyőződés elragadja a küzdő fele
ket s esetleg áthágva a szigorú tár
gyilagosság határait, érvükkel odavág

nak, ahol már a személyi érzések fáj
dalmas húrjai rezdülnek meg, szavuk
kal ott sértenek, ahol már a magán- ! 
becsület világa kezdődik. A küzdelem
ben a fórum minden intelligens 
tagja tartózkodik a határok érintésétől, 
de ha mégis érintetnék, kölcsönösen 
közre kell hatnunk, hogy a hullámve
rés azonnal elsimittassék.

Ily esetekben emelkedhetik hiva
tásának magaslatára a vezet férfi — 
mondjuk a közgyűlési elnök — ha 
megőrizve teljes higgadtságát, a tárgyi
lagosság sziklafala mögé helyezkedve, 
a jó modor sima erejével tereli vissza 
a vitát a tárgyilagosság határai közé. 
A vezetőktől, elnököktől is joggal 
várhatja el a társadalom, legyen az 
állam vagy város, hogy személyes 
indulataikat, rokon- vagy ellenszenvü
ket el tudják hallgattatni ott, ahol a 
közérdek emeli fel szavát.

Ha tehát a társadalmi, sőt mond
hatnánk hivatalos érintkezésekben fel
merülhető súrlódásokat kölcsönös jó
akarattal, kötelessegszerü előzékeny
séggel nem igyekszünk elsimítani, 
bénítjuk a közreható erőket s gyakran 
egy-egy munkatárs hatékony támoga
tását veszitjiik el.

A jó modor azonban a társadalmi 
tudományok művészete. Tudomány, 
mert csak valóban művelt intelligens 
elme lehet a birtokosa s művészet 
mert születni kell reá.

Igyekeznünk kell még is, hogy a 
jó modort hatalmunkba kerítsük; ezt 
minden művelt lelkű ember, kellő ön
uralom mellett, többé-kevésbbé elsajá
títhatja. Nem könnyű feladat, de a 
közérdek, társadalmi törvények egy
aránt köteleznek annak elsajátítására 
és gyakorlására.

A specializáló munkamegosztás.
A fejlődés folytonos változí suak, diffe

renciálódásnak van alávetve. Ezt nemcsak 
pusztán a természetben, hanem magában a 
társadalomban is észlelhetjük. A munka, 
melyet valaha egy-egy ember végzett, ma 
már Ütemesen differenciá ódo.t, miáltal több 
egyénnek a munkakörét képezi. Világos 
példa erre a gazdaság, az ipar, a kereskede
lem, a szellemi tudomány stb. Az egyének 
, 'különböző speciaitáló munkamegoiztás 
révén tipuamunkí tokká, specialistákká lesz
nek. Ezzel a munka folyton tökéletesből; 
jobbtn, kizáió'agosai bán elégíti ki azokat 
az igényeket, szükségleteket, melyek a társa
dalomban a fejlődés fokán keletkeznek. Emel
lett a munkamegosztás alapja, gyökere az ösr- 
tzetartozandóság érzésének, mely a társa
dalom létéideke szempontjából kivá'ó 
érdekkel bir. Az ebből fakadó egy

másrautaltság kapcsokat, vonatkozásokat 
létesít az elszigetelt egyének között. Köze
lebb jutnak egymáshoz. Tömörebb, szilár
dabb a társada'om. A szétszórt homoksze
mekből valóságos homokköveket alkot, 
melyek jobban dacolhatnak az idegen erők
kel, miut laza állapo'ukbar, melyeket a leg
csekélyebb szél is széjjelszórhat.

Azonban ezzel kapcsán ne feledjük el, 
hogy a mostani specializáló munkamegosz
tásnál hangoztatott előnyökkel szemben 
nagy hitványok is találkoznak, melyek az 
egyéni fejlődés rovására esnek. Amennyiben 
a sjiecilaizáló munkamegosztás egyoldalúvá 
fejleszti az egyén szervi, vagy szellemi világát, 
mi at egyéni erők őssthangjának fejlesztése 
szempontjából káros hatású. Hogy ez igy 
van, legszembeszököbb bizonyitéka annak, 
a gyárimuukás ténykedése, aki nap-nap 
után teljesen egyforma munkát végez.

Tudjuk, hogy a gyár a kézierők, as 
izomerők helyett kü önbözö gépekkel dol
gozik. A munkás valóságos rabszolgája lesz 
a gépeknek ; helyesebben annak bizonyos 
részévé válik. Munkáját gépilegesen, automa
tikusan végzi, mely ily jellegében csakhamar 
az unalom, a közönyösség területére vezet. 
Hsonló dolgokat, tüneteket tapasztalunk 
az u. n. részmunkáénál is, aki az egységes 
munkásnak csak egy bizonyos részét végzi. 
Csak azok az erők, izmok, idegek tényked
nek, melyek e munka végLezviieléhez szük
ségesek, mig eüenbeo a többiek többé- 
kevésbé avagy tejességükben parlagon 
hevernek. Idővel elsatnyulnak, elcsenevé- 
szednek. Az ily munkás gondolkodása, 
ité ele, következ'etése, világnézete, társa
dalmi falfogása fálszeg és csekély. A folyto
nos egy helyhez kötöttség s a zárt helyi
ségben va ó tartózkodás révén lassan-lassan 
elveszti azt a képességet, mely a szociális 
alkalmazkodáshoz szükséges. Nincs érzéke a 
szociális fejlődés, nemesbülés iránt. Nem tud 
széjjelnézni és látni. Eppezért bizonyos 
tömegekben könnyen suggerálható, rászed
hető. Ilyenkor nem vizsgája meg a fenálló 
hibák okait. Vakon engedelmeskedik azok
nak a jelszavaknak, melyek néhány érdek
vezér szájából elhangzanak. Ez velejében 
szülöoka annak, hogy a magyar szocializmus 
még messze vau a nemesbülés felé haladó 
szociálizmustól, melynek mozgalma nem 
rombol, nem pusztit, hanem hasonló a 
tavaszi fuva'omhoz, me'ynek nyomán uj, 
friss élet fakad.

Azonban a specializáló munkamegosztás 
nemcsak az imént jelzett helyeken, hanem 
egyebütt is hibákat támaszt. Tehát nemcsak 
a szerv’, hanem a szellemi munkásoknál.

Észleljük, bogy a szociális szellemi 
munkát végző egyén véleménye, kritikája 
száraz, csonka, mi velejében véve nem lenne 
baj akkor, hogyha más véleményekkel 
egységesülne, mint a kü önbözö mozaikda
rabok, melyek csak egységesült jellegükben 
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képezhetnek egy egységes egészet. A spe- 
ciálizáló munkamegosztás Által ütött szervi, 
vagy szellemi cserhát, vészt, mely nemcsak 
az egyénre, hanem az egész társadalomra 
nézve is káros kimenetelű, egyes-egyedül 
csak kellő és megfelelő ellensúlyozással 
lehet enyhíteni, vagy teljesen kiköszörülni. 
Es az ellensúlyozás nem lehet más, m nt a 
változatos életténykedés, A változatos élet
ténykedés főieg arra törekszik, hogy a 
speciális munkás efajta energiáját összhangba 
hozza valamennyi testi és szel'emi erejével. 
Vagyis aat, amit a speciális munkás egyo1- 
dalra billentett; a változatosság természetes 
medrébe tereli. A változatosságban benne 
van a mindenoldalú ténykedés.

Ebből eredöleg pld. aa u. n. izommun
kásnál nem elég, ha pusztán szellemi vi'ágát 
műveli, hanem egyutia1 művelnie keli 
azokat az izmokat, melyek sp ciális mun
kájánál bizonyos tétlenségie vannak kár
hoztatva. Ennek épp ellenkezője áll a 
speciális szellemi munkásra. Kétségtelen, 
hogy bármely szellemi munka által aa 
agykéregnek nemcsak egy területét vesszük 
igénybe, hanem majdnem valamennyi 
területét. De ezzel kapcsán tény, hogy 
az agykéreg valamennyi terű ete egyazon 
időben nem működik teljesen egyöntetűen. 
As egyik mező fokozottabb, a másik pedig 
kisebb mérvben szerepel A fokozott mérv
ben ténykedő terület gyorsabban merül, 
fárad ki, mint a kevésbé működő terület. 
Ha nincs kellő ellensúlyozás, akkor az ily 
folytonos munka ö szhangtalanságot támaszt 
az egyénben, melynek hullámai át-át csap
nak a társadalomra is.

Szobolovszky István.

A tanítók betegsegélyzöje.
Álmodozó, kicsi puszták, félbenmaradt 

hegy mögötti falvak s feltörő városok taní
tóinak érdekében írjuk e sorokat, melyek
nek fejlődését a tanító lendíti előre. Mert 
a tanító mindig a fej ődés szekerében volt 

fogva. Es ott is marad. Mert a ku'tura min
dig azok ellen lázadt fel, akik teremtették. 
— Csakhogy mig a tanító eme emberfelet
ti, gyönyörűséges miseiét végzi, nemcsak a 
vérében fárad el a törtető plazma, nemcsak 
a kimerültség gyötri őt a szenvedésig, de 
ezer betegség csírája lopja megát szervese 
tébe. Sőt műhelyéből gyilkos bacillusokat 
hord haza otthonába, hol édesen alvó gyer
mekeinek álmát elűzi a halál láza.

A mai iskoa mér a betegségek gyűj
tő körpontja. A tanító osaládja krpja meg 
mindig legelőször a fertőző betegségek leg
különfélébb nemeit. Statisztika igazolja, 
hogy a tani'ói pálya a leggyilkosabb. A 
tanítóságnak csupán hét százaléka éri el aa 
ötvenedik életévet.

Tehát a tanítóság a társadalomért nem
csak a maga, hanem a családja életét is 
kockára teszi.

Tehát a legteljesebb segítséget egy 
nobilis nemzetnek nem volna szabad meg
tagadni tőlük. Mert minden nép intelligenci
ájának az a fokmérője, hogy mennyire be
csüli meg tanítóit. A magyar tanitó pedig 
mi világtipuea a müveit, kilökött proletár
nak. Egy sorsban teng a postaszoigával, va
súti máibázóval ée hordárral. A magyar ta
nítónak csak elméletben nyolcvankét korona 
a havi fizetése, a valóságban annyi sincs. 
Hetenként ké'szer annyi órát kell tanítania, 
mint a tanárnak; negyvenhárom évet keli 
szolgá'nia, bogy nyugalomba vonulhasson, 
özvegyeik nyolcvannégy forint kegydijat 
kapnak.

Érdekes, magasztos a tanitó hivatása, 
de szomorú. Zsold nélkül, vérrel és ekével 
irtják az ug rt. Már egyszer bátor keserű
séggel fogadalmat tettek a legsromorubb 
szóra, a sztrájkra. De pályájuk nimbusza 
visszatartotta őket.

Csakis a társadalom zökkentheti ki a 
kátyúból a tanitó veszteglő sorsát. Csakis 
a társadalom enyhiiheti nyomorúságát.

És most erre itt az alkalom. A Tanítók 
Szövetsége engedélyt kapott betegsegélyzö 
alapja javára egy sorsjáték rendezésére. A 
sorsjáték fövédnókségét gróf Z chy János, 
maga a kultuszminiszter vá lalta. Kétszáz
ezer darab egy koronás sorsjegyet szórt 
szerte a Szövetség az országban, melynek 
jövedelmét ezer beteg tanitó tízezer beteg 
tanitógyermek várja. A so sjáték bu.ása ez 
év utolsó napján less. A sorsjegyek vásár
lását nemcsak a humánus köte'essegek le- 

róvására, hanem a fényes nyereményekre 
is lehet baziiozni.

Ezen sorsjegyekből minden tanitó ka
pott. Könnyítse tehát meg a társadalom a 
tanitó munkáját avval, hogy maya kérje 
ezen eyykoronás sorsjegyeket a tanítótól, hogy 
ne kellessen annak kíná gatásával a szegény 
tanítónak pirulnia.

Mindnyájunknak volt tanítója és mind
nyájunknak lesz gyermeke, kit a tanitó ok
tat. Mivel tehát a tanitó egészségét a mi 
kuiturérdekeink rabolják el : tartsa erköl
csi kötelességének a társadalom az adósság 
lerovását. — A tanitó-sorsjegyek még csak 
pár napig lesznek forgalomban a ha a tár
sadalom segítsége elmarad: a remény 
utolsó forrását is betömheti az indolencia. 
— A tanítói ág igen sokat köszönhet a 
sorsjegyek elhelyezése körül a királyi tan

felügyelőknek, nobilis szívességgel és lelke
sedéssel végzik az adminisztrációt. Sorje
gyet minden tanítónál kaphat as olvasó, ki 
egy levezölapon bármily mennyiségben kér
het a Tanítói Sorsjáték irodájából (Buda
pest IV., Erzsébet-ter 15) — A társadalom 
ezen revancho-sal tartozik a tanítóságnak.

Drozdy Győző.

Különfélék.
— Barsvármegye Installációs köz

gyűlése. Bíró Kürthy Lajos főispán távo
zásával megürült főispánt széket ő-febége 
a király Kelte Gyula, az aranyosmaróti 
kerület volt országgyű ési képviselőjével 
töltö ti be, kit e hó 12.-én fényes ünnep
ségek között iktattak hivatalába. Aranyos
marót közönsége eiözö este fenyes fogad
tatásban részesítette az érkező új főispánt. 
Az egész város meiy ki volt világitva, 
ünnepi diszt öltött. A vármegyeháza előtt 
felállított zöld gályákból készített diadal
kapun messzire világított az „Isten hozott* * 
felírás. Varmegyeházán száz és száz láng 
lobogott. Az este kilenckor érkező főispánt 
a vasútnál Pintér Karoly apát, a vármegye
háza eö.t dr. Persay Ferenc üdvözölte. 
Válaszában a főispán megköszönte e szives, 
n m várt fogadtatást, biztosította a szóno
kot, bogy ezentúl még nagyobb odaadással 
fog ip ráodni a közjó előmozdításán. Be
szédé után bevonult a megye székházába s 
a közönség egy része eloszlott, egy másik

TÁRCA.

Pályáutak.
▲ költő él napsugár. 
Nem egy utón haladva bár, 

eíl felé törekszenek ; 
Sok ember ezt nem érti meg . . .

Azért tebát elmondom én I
A költő jár e földiekén ; 
De lelke égbe szárnyal át, 
Járván a csillagok honát

8 a lángra gyújtott képzelet, 
Ha átbasitja az eget ; 
Lobog a lélek ... gyújt a láng, 
Világa visszahall reánk,

A napsugár az égbe feut 
Befutja ott a végtelent, 
üres neki a légdzön 
Ide, közénk a földre jön.

Betölti itt a sziveket; 
Tavaszra váltja a telet 
S midőn a bőg alkony beáll: 
A mennybe ismét visszaszáll.

Sxondy J.

Csokonay és Lillája.
Irta: Farkú József.

Folytatás.

— Ahá 1 mindjárt gondoltam — jegyzé 
meg nevetve a házigazda, — hogy piaoep- 
tor barátunk urunk türelmetlen lese, csak
hogy nem megy as oly hamar. Először ia 

táplálkoznod keli, hisz’ bizonyosan nem 
ettél reggel óta, másodszor át kell öltöz
ködnöd s bogy mindezen szükséges előmun
kálat kedvvel történjen, hát közbe beszé
lünk egyet-mást a ko sárosai szépnemröl.

— Lelkemre mondom, üdvösséges tbé- 
mát pengettél fiskális barátom ; vannak-e 
szép leányok Komáromban ?

— Hogy vannak-e ? Hát rém szólok 
semmit, de azt merem állítani, hogy kótyagos 
fejjel jösz hasa ma Bediné asszonyság mu
latságos összejöveteléről.

— Különösen, ha jó badacsonyija van 
a nemes asszonyságnak — monda Csckonay,

— Az is akad, de az nem árt meg a 
debreceni praceptornak. Emlékszem a har
madévi Bachus-temetésre — mit te ren
deztél Debrecenben — megittuk akkor 
Mózsi zsidó minden borát, te magad tis 
embernek valót, még sem ártott meg, de 
fogadom neked, hogy ha csak egyszer is 
Összeütőd poharadat Komárom legszebb 
leányával, — ha egy csöpp bort sem iszol 
— részegen jö z haza s ami a fő, a csilla
gokat fogod számlálni, az p dig boros álla
potban is rosszat jelent.

— Ej no, mégis Csak szép leányuak 
kell már annak lenni.

— A’ bizony van is olyan, mint Lörii-czy 
Zsuzsa volt Debrecenben, akiért három 
hétig nem jött Csokonay V.téa Mihály a 
collegium tájékára se.

— Ejnye a lelkét a kimondójának, hát 
bökje ki már f skális uram, — ki lánya 
légyen a szépséges nymfa.

— Majd megtudod.
— Csakugyan nagyon szép?
— Szebb, mint a májusi hajnal.
— A szemei ?
— E vész, ki belenéz.
— Az ajka ?
— Sah’ se láttam szebbet.
— Termete ?
— Egy nyiló liliom.
— Szóval az egé»z leány egy istennő. 

Bolond p'Okator, ht.a’ te fülig szere mes 
vagy abba a leányba/

— Már oiyan bolond nem vagyok.
— Nem ? — és miért ?
— Mert kinevetne.
— Ne beszélj ?
— B»' úgy van.
— Olyan megközelíthetetlen?
— Tapaszta ni fogod.

•

Ciépán István, ki maga ia költő inkább 
mint fiskális, nagyon helyesen jellemez1 e 
Komárom városának iroda mi társas életét. 
Aa irodalomtörténet által Fábián Julianna 
néven ismert előkelő nemes hölgy lakása 
valóban lüktető központja volt annak a 
moega'zuas irodalmi tevékenységnek, mely 
Koniá-ómban a XVIII. század végén kifej- 
lödött. Ds nemcsak a társas életet jelle-
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ijáolj^ iíjmii torenilezeil és felszerelt reitatí miiuleeiBíí ííszee- és csemegeíNta
az alanti legjutányosabb árakon ■ =
Déli gyümölcsök s cukrozott gyümölcsök.

Sultán füge
Imperial locuum füge

'» és 1 kg. ládákban préselve 
Török füge ízléses csomagban 
Datolya francia legfinomabb 
Berber datolya tigris jegyű ) 
Salamon Bouillet-féle

))
))

Malaga
H

Princess Krach Mandul papirhéjú 
Aprószőlö szicíliai fekete 
Szilva párolt boszniai 
Narancshéj cukrozott extra légiin.
Citronad (cédrushéj)
Czukrozott gyümölcs vegyes tiroli

’l», ’l«, ’ls kg. ízléses kartonokban
Mandola Avola

„ válogatott Santorö
Mazsola uj légiin, szár nélkül 
Mogyoró feltört ospodoletto

„ héjas szicíliai légiin.
Jánoskenyér mézes
Citrom aranysárga siracusai

n legelsőrendü
„ mercantil

Narancs édes cataniai
Mandarin
Maroni nemes florentini

» » görzi
Carfiol, olasz naponta friss
Almerla szőlő, olasz

Befőttek, legfinomabb minőség dobozban

1 kg.

M

1 kg.

szőlő
n

» l2
» 1 l>
sur Choix 
extra Royaux

n

'< kg.
1

1

1

1

korona

-.64
1.50

-.40
2.30
2.60
1.20
2.30
2.40
2.80

—.70
2.80
2.40
1.20 
o_
3.40
3.50
3.60
3.40
2.40
2.40
1.50 

-.44

—.05
-.04
-.05
-.08
-.48
-.52

Halnemüek.
Szardínia olajban ‘li 'la */* 'Is 

1. minőség
Pisztráng

I. minőség 
Szardella gyűrű

I. minőség 
Rák I. minőség
Caviár legfinomabb 
Korona Sardinia 
Otsee hering 
Krauter „ 
Göngyölt hering 
Pácolt „ 
Angolna kimérve 
Anchovis tubusokban

Karácsonyi ünnepek előtti héten friss 
dunai halak legolcsóbb árakon

2.75 1.

Korona"
kimérve 
JL_ 
2.20 1.30

60 fillér.

II

-.90 - .60
1 drb. 24

20
12
20

4.—

n

fillér.
n
v
n 
kor.

élő balatontavi és

Sonkák, felvágottak, conservek.
1 kg-

n
n

Valódi prágai sódar nyers
Karácsonyi sonkák
Sonka felvágva főzött 
llerz-féle szalámi legfinomabb
Debreceni paprikás szalonna elsőrendű
Kolozsvári húsos füstölt szalonna 
Császár hús főzött
Debreczeni kalbász
Felvágottak ; Krakói vadász kolbász, Mozaik 

májas, nyári és csabai kolbász, párizsi
Bécsi vitsíi ) naponta friss

„ szakaiadé ) - —
Sárga borsó, zöld bab, paraj conservek, Rizike gombák, szarvas 
gombák, Trüffes de Perigoid, fűszerezett pástétom, hűskivonat. 
Znaimi ugorkák kis üvegben —.70, 1.10 kor.

„ „ nagy » 3-20-

1

1
1
1

— naponként friss élesztő és teavaj.

n

n

n
pár

kg- 
pár 
drb

3.— 
—.24 
—.12
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Karácsonyi cukorkák, függelékek, Karácsonyfadíszek
— a legnagyobb választékban, a legolcsóbb árak mellett. -

Sajtok.
Ementhaler valódi svájci légiin. 1 kg. 3.20
Félementhaler „ ‘2.80
Grojer voralbergi „ 2.40
Roquelort valódi francia „ 3.80
Trappista boszniai „ 4.—

„ magyar „ 2.80
Parmesan „ 4.80
Camembert 1 drb. fél kg. 1.—

Pécsi csemegesajt 1 drb. —.36
Romadour sárvári M —.80
Döry pusztai ,|« H -.5011 H -.70
Sch wartzenberger 1 kg. 1.80
Baranyai 1 drb. -.60
Strahino di .Milano 1 kg. 3.12
Imperial Rampach különlegesség

vöröis —.36 kék cimk. —.32
Quargli olmützi 1 drb. —.04
Valódi liptói túró 1 kg. 1.60

Teasütemény: Cabos és Schmidt-féle gyártmány! — Legfinomabb
karamellák, csokoládék kartonokban és kimérve ízléses papirzsákokban.

cukorkák,
Elsőrendű

kínai és orosz tea-különlegességek. Valódi teakanna védjegyű tea csomagokban. — 
Kiváló finom Jamaica, Guba, Gottschlig, Battle-Axe és The-Kay angol rumok főraktára! 
— Törley, Littke, Louis Francois és Ven ve Cliquot pezsgők. X legfinomabb tokaji 
cognacok, valamint Zwack, Lichtwitz, Gesslcr stb. likőr különlegességének lerakata.

A váci püspöki uradalmi pince és herceg Windischgractz Tokaj-hcgyaljai
borainak elárusitása.
Leányka ’/io 1. üvegben 1.50 Carbenet vörös 7|io 1. üvegben 1.50
Rajnai rizling » 1.50 Szomorodni tokaji >, » 2.40
Muskotály D 1.50 Fehér és vörös aszú ’li 1. 4.—
Csemegebor 2.— Görög aszú 3.—

Saját töltésű kiváló jó asztali bor 1 1. üvegben K. 1,10.

= KARÁCSONYI ÜNNEPEK ELŐTT FRISS =

ÉLŐ BALATONTAVI ÉS DUNAI HALAK.

Vidékre 5 kg. postacsomagok bérmentve. ==——

Összes áraink fenntartással január 3-ig érvényesek.
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réssé fáklyás lenével járt* be a kivilágított 
város népesebb utcáit. Másnap a beiktatás 
napján valami igazi ünnepi érzés fogta el a 
város egész lakóit. Jókor reggel észlelhető 
volt már az élénkség, amit a megye minden 
részéről beözönlött köiöieég okozott. A 
közgyűlés előtt a templomban Pintér Károly 
apát fényes papi segédeitől ünnepélyes 
misét pontifikált. Mise után 10 órakor volt 
az ünnepi közgyűlés, melyen az elnöklő 
a’ispftn tudomására adta a közgyűlésnek, 
hosty Ő felsége a király Kelti Gyula cs. és 
kir. kamarást, országgá ü éei képvisolőt 
Barsvármegye föisp injává nevezte ki, mire 
a főjegyző felolvasva a királyi kinevező 
leiratot, az alispán javaslatára egy négytagú 
küldöttséget menesztettek a főispánért, 
melynek tagjai Br. Ambrózy István, Bottka 
Ödön, Dombay Vnmos és Kosztolányi Ist
ván voitak. Az érkező főispánt Mailáth 
István alispán tóga dl., benső meleg szavak 
Kíséretében a kérte öt, hogy tegye le hiva
talos esküjét a törvényhatóság előtt. Ezt 
mogoselekedve, a főispán tartalmas szop 
beszed kíséretében mondotta el székfoglaló
ját ; amelyet helyszűke mizttjövö számunk
ban közlünk A roppant nagy tetszéssel 
fogadott beszéd után Krajfszky József ve- 
rebelyi róm. katb. esperes emelkedett szó
lásra s a törvenyhatóiág neveben üdvözölte 
az immár beiktatott főispánt. Kerte öt le
gyen a törvény, az igazság hű őre, csak az 
igazság es méltányosság vezesse öt a jó, 
hasznos megvalósítása felé s legyen ama 
nagy fenséges munkának, amit Simonyi 
megkezdett, Kürthy oly nagyszerűen foly
tatott, ő is meitó művelője, folytatója, be
fejezője. A varmegye biztosítja öt segítsé
géről, támogatásáról, jóindulatáról. A szép 
beszedet a főispán bá ásan megköszönve, a 
közgyűlés Bodó János főjegyző javaslatára 
elhatározta, hogy úgy a löispán, mint az 
ampán ez Krattszáy esperes beszédeit 
szóroi-aaóra jegyzőkönyvileg megörökíti. A 
főispán ezután a közgyüés keretebeu kine
vezte : Gáldy Kálmánt tb. főszolgabíróvá, 
Döry Gyuia cs ifj. Belicza Pali tb. szolga- 
biraaka. Aa idő előrehaladottsága miatt a 
főispán visszavonul hivatalos heiyisegéb , 
aboi az egyes kü.döllségek tisztelgéseit fo
gadta. Eközben a közgyüés továbo folyt, 
amelynek fontosabb részletei dr. Belicza 
Pa', Ktche.maun Károly, Kaitz Gyula, 
Levaticn Gusztáv es B.mo.y. Bsia auepese 
az állandó vá.aszlmany001. A megejtett uj 

választás eredruényeképen Keltg Gyula ki
vételével, akinek helyébe Pintér Károly 

választatott meg, ugyanazok válasa- 
tat'a meg továbbra is. Léva városának az 
Halmérési jog bérbeadására vonatkozó ha
tározatát a közgyűlés megsemmisítette. Több 
kevésbé fontos ügy e infésése után a köz
gyűlés még aznap véget ért. Délután 2 
órakor z Barsmegyei Casinó helyeségeiben 
társas ebéd volt, amelyen mintegy 200. an 
vettek részt. Aa első felköaaöntöt Keltg 
Gyű a főispán mondotta a munka emberére, 
az afg királyra. Bombay Vilmos a főispánt, 
Pintér Karoly apát a főispán feleségét és 
családját éltette. Mailáth István alispán 
a főispánra, Báthy Lász'ó a közös megér 
tésen alapuló munkásságra emelték poharu
kat. A társasebéd a legvidámabb hangu-

• latban az estéli órákban ért véget.
— A Lévai Nöegylet fo yó hó 11.-én,

' a btefáuia-arvabázőan választmányi s utána 
évi rendes közgyü.ést tartott, amelyen

| először is megállapították az egyesülőinek 
az 1913. évre szóló költségvetései. Azután 
betöltötte a közgyü.és az üresedésben volt 
alelnöki és titkári állasokat. Alelnökké egy
hangú ag törökkanizsai tíchulpe Alfonzné úr
asszonyt, — titkárrá pedig szintén egyhan
gúlag Bellán Sándor másodiitkárt válasz
tották meg, aki Faragó Sámuel titkár 
halala óta nagy ambícióval és közmegelége- 
desre vegezte a titkári teendőket. A 
választmány uj tagjai . lettek : Grimm 

I Györgyné, Rojjmann Árpádne és losonci 
I Üsabó Imréne. — Az egyesület javára tar

tandó mulatság rendezésével a közgyűlés a 
választmányt bízta iu“g.

— Gyaszhir. Őszinte részvéttel kö
zöljük a szomorú es leverő hirt, hogy 
Patay Árpád, a garamszertgyörgyi ref. egy
háznak buzgó és hüieges lelkésze folyó hó 
11.-én éjjé*, 33 eves korában jobb létre 
szeudeiüit. Elhunyta nemcsak egyháza eiöl- 

Ijácósagát s az egész gyű.erezetet ejtette 
mély pyaszba, — de nagy fájdalmat oko
zott a vidékén is, ahol igen szeles körben 

| ismerték és nagy l ebecsülték a jómodorú 
lelkipásztort, akit a halál rideg keze életé
nek legtz jbo szakában ragadott ki szerettei 
közül. Hült tetemeit folyó hó 13.-án déli 
12 órakor négy részvét mel.eft helyeztek 
örök nyugalomra. — A dás es béke porain 1

— A Lévai Szabadoktatasi egye 
sülét e.sO toio.vaso estelyeie nagyszámú 
előtető közönség gyűlt öosze a varoshaza 

dísztermében. Ez alkalommal Bobok Mária 
úrhö gy olvasott fel a feminizmusról. Szelle
mes, tartalmas s mindvégig érdekes elő
adását a közönség nagy iigye'emmel hall
gatta, zajos tetszéssel és helyesléssel jutal
mazva a lelkes, ideális gondolkozású, 
nemesen érző feministát. Majd Farkas 
Tivadar szavalt el néhány költeményt a 
modernista költőktől ügyesen, behízelgő 
hangon, a nála megszokott könnyedséggel. 
Végül Berkó István főhadnagy tartott igen 
tanulságos, szakszerű, nagy körültekintésre 
és tájékozottságra val ó előadást a háború
ról. Az érdekes léma fejtegetését nagy 
érdeklődéssel hallgattak. — A jövő kedden 
Köveskuti Jenő tartja meg © maradt előadá
sát Törökországról és Berkó I-tván folyta
tólag a háborúról olvas föl. Zongorán ját
szanak : Dodek I onka és Bicdl Anikó.

— Az ünnepek korlátozása és a 
kultuszminiszter. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter a napokban rendeletét fog 
kibocsátani a pápai butában említett ün
nepnapoknak az iskolákban való megtartása 
iránt. A közoktatásügyi minisztérium is azon 
álláspontra helyezkedik, mint az igazság- 
ügyminiszternek e tekintetben legutóbb ki
adott rendelete, mely szerint a tényleges 
állapot egyelőre fennmarad és ilyképpen a 
tanítások az említett napokon az összes 
iskolákban továbbra is szünetelni fognak.

— December nyolcadika a főgim
náziumban. A r. k. egyház az elmúlt va
sárnap, december 8.-án, ülte meg a Máría- 
ünnepek legezebbikét: a Szeplőtelen fogan
tatás napját. A katholikus kegyelet, mely 
évenkint visszatérő emléknappal tiszteli az 
Istenanya kiváltságát, ünneplésre gyűjtötte 
a helybeli főgimnázium kongregációé ifjú
ságát is : énekkel, előadással hódolt Védő
asszonyának. Az iskolai ünnepségről részle
tesen az alábbiakban emlékezünk meg. 
Az ünnepélyre gyónással és áldozással 
készültek a Mária-egylet tagjai; a nap reg
gelén pedig, 9 órakor, megnyitókép ünnepi 
misére gyűlt a fiatalság, melyet Rassovszky 
Kálmán tanár, a Kongregáció vezetője, ce
lebrált. Az istentisztelet beansőségéhez mél
tó kíséretül szerepelt a fögimnáziiimi ének
kar, mely Juhász Vince tanár vezetése 
mellett Mária-dalokst adott elő, ofTartori- 
umra pedig magánszolamként lleinrich Győ
ző dr-ue enekeit egy Ave Máriá-t, igazi 
hozzáértéssel, tiuom technikával. — Mise 
után a főgimnázium rajztermébe, mint az

mezte helyesen Csépán, hanem jól ismerte 
barátjának a költő Csokonaynak hevülékeny 
lelkületűt is. Látni Caokonaynak Lilát 
egyaaer, egyetlen egyszer — e.ég volt 
ahhoz, bogy a v»lób»u gyönyöiü leányba 
halálosan beleszeresaen.

Ne vágjunk azonban az események elé, 
hanem kiaérjük végig foyasaban aat a 
kedves saerelmi idill, mely 9 hónapját ara
nyozta be ÜBOkouay sok nyomorral, sok 
hány altatással tejes é elének.

Fábián urnö eatelyén valósággal ünne- 
pelték a már akkor szerte az országban 
széles körben ismert Csokonayt. Sok versét 
a kör tagjai — amint ast C.épán említő 
kívülről tudtak. Ezeket a költeményeket 
Csokonay iskoia-táraai kéziratban hoztak 
Komáromba. Mindjárt az első este szoros 
barátságra lépett a köitö a poéta lelkületű 
háziasszonnyal. Sietett az bemutatni öt a 
jelenlevő leányoknak s asszonyságoknak. 
Reákerült az ismerkedés sora Lillára is. A 
leány aszal a megjegyzéssel nyujtá kezét, 
-— hiszen mi már régi jó bmerősek va
gyunk — s tudott hozná olyan bájosan 
mosolyogni, hogy Ciokonay egyszeribe rab
jává lett.

— igazán ? s honnan, ha szabad érdek
lődnöm ?

— Hát a versei után, melyek nagyon 
tetszenek nekem — kacagott pajzánul a 
leány.

— A köitö »ica egyszerre kipirult 
ettől a megjegyzéstől.

— Kisasszony, kegyed kimondhatatlan 
kincse e társaságnak.

— Hogy, hogy — kérdé a leány.
— Úgy, hogy múzsája lesz annak is, 

ki sóba se hallott költészetről, verselésre 
inspirál itt mindenkit.

Most a leányon volt a sor elpirulni s 
hogy illett hófehér arcának a szende rózsa
láng. Tizennyolc tavasznak minden báját, 
kellemet reápazarolta a teimészet e bájos 
gyermekre. Termete BUgár, miként egy 
hófehér liliom, haja arany szőke sátorába 
méla atc honol. Szemeiben — melyek szeb
bek a búzavirágnál — van valami különös 
tűz, valami égető szisra, akire e szemek
kel reálekint, menthetetlenül beleveszett 
az annak emésztő lángjába. Á'dani, bün
tetni, felmagasztalni a lesújtani tud azokkal. 
Imádta öt mindenki a lábainál bevert min
den tériisziv.

Ciokonay Be járt különben.
Az iamerkedés végén hozzásietett Csépán. 
_ No, találkozik -e már Lillával ?
A kö.tö nem felelt csak fejével inte, 

hogy — ige”-
_  No és mit szólsz hozzá r
Egy hosszú sóhaj volt a felelet.
_ Ahá, jól vagy már — gondolá a fiská

lis magában.
_ Ugy-e mondtam, hogy nagyon ha

mar leszerelsz praeceptor uram. Hát szép-e 
a leány ?

— Szebb, mint a Miliői Vénus.
— A szemei ?
— Igézöek.
— Az ajka ?
— Ah, hagyj ne gúnyolódj velem !
— Persze poéta barátom — szerelme

sek vagyunk, mi ? Nevetett Usépán. Most 
már csak rajta, hogy úgy ne járj, mint 
sok más.

— Légy nyugodt, engem nem fog ki
nevetni, bírni fogom őt, vagy belehalok a 
sebbe, mely szemének nyilától szivemen 
támada. De mondd, kérlek, ki ez a földre 
szállt angyal 1

— Itt jő a ház úrnője, kérdezd attól 
a magára hagyta Gaépán az érzelmek viha
rával küzködö Csokonayt.

— Min tűnődik kedvez barátunk ? 
— kérdésé Júlia.

— Ob, asszonyom az jár most elmémben, 
hogyha már az Ur embert teremte a he
lyezze annak keblébe szivet, abba pedig 
engedő, hegy Ámor kedvére röpbease sze
relemmel mérgezett nyilait, mért nem cse
lekvők úgy, hogy Ámor egy időben kőt 
azivet találjon.

— Értem, értem — moaoiyga Júlia — 
éa ki az, kinek azivével, ön azivét nyilazni 
óhajtaná, barátunk ?
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iskola egyedüli nagyobb helyiségébe, vo
nult as ifjúság a Mária-kongregáció ülésé
re ; as Ünnepi össsejövetelt, melyen s taná- 
ri testület tagjai is nagyobbára együtt 
voltak, Nyuli Jósáét VIII. o. tanuló tormád 
„Megnyitója** vezette be ; majd Moravek 
László V. o. tanuló ssavalta el Váradi Re
gina coeli-jét. A program következő pont
jaként Ciikkel Jósáét VIII. o tanuló ol
vasott tel a „Vallásról és asooiá i imus-ró1. 
Esután Váradi verse : „Esüst fátyol legen
dája" került sorra Jsnroo Jenő előadásában. 
Túrna Zoltán éa Moravek László hegedű
játéka után as ünnepség a pápai himnus együt
tes éneklésével záródott. Ás ünnepély gon
dos rendesése, s sikerült szavalatok R«s- 
sovssky Kálmán főgimnáziumi tanárnak, a 
Mária-Kongregáaió elnökének, szerető mun
káját diosérik, ki évek óta busgósággal tá
rad, bogy a vezetésére adott fiatalokat, az 
erkölcsi elvek szeretetében irányítsa.

— Ar.-marót — gr -kovác si vonat 
mai napon a rendes forgalomnak átadatott. 
Hirdetési rovat ülik bán közöljük a menet- 
dij táblázatot.

— A lévai casino műsoros estéje 
folyó hó 28.-án less megtartva. A müior 
a ssoko'tnál is gazdagabb és igen so
kat Ígér.

— Ismeretterjesztő előadás. Múlt 
vasárnap a Kath. Kör nagy'erme ismét 
zsúfolásig megtelt érdeklődő közönséggel, 
hogy meghallgassa Báthy László prépost
plébánosnak, a Kör elnökének az orlrán- 
n szűzről vetitett képek kíséretében tar
tott előadását. Bclopotoczky Margitka mély 
érzéssel és nagy hatással szavalta el dr. 
Kőrössy A'binnak A boldogságot f'tűz szeplő- 
telin fogantatásának emlékünnepére irt al
kalmi szép költeményét; Bódék Iionka 
pedig kiválóan sikerült zongorajátékával 
nyújtott élvezetet a rendkivül nagyszámú 
hallgatóságnak. A mai előadás műsora a 
követkesö : 1. Afrikai missiók, — 50 drb. 
vetitett képpel. 2. Szaval : farkas O.ga. 3. 
Cimbalmon játszik : Mazur 1.

— Halálozás. Nagyfajkürtröl kaptuk 
a szomorú hírt, amely nagyabonyi Csiba 
Istvánnak élete 75. évében történt csendeB 
elhunytét közli. A boldogultnak haláét 
nagyszámú és előkelő rokonság gyászolja. 
Hült tetemeit folyó hó 13.-án a nagy faj kürti 
temetőben nagy részvéttel helyeztél; örök 
nyugalomra.

— As, ki Berzsenyi legújabb ódáját 
ssavalta as imént.

— Ab, Lilla ?
— ö as.
— No csak ápolja barátunk, as édes 

érzeményt, hisz a költőnek minden le
hetséges.

— Oh asszonyom, volnának-e hozzám 
oly kegyesek az istenek, bogy a titáni 
küzdelem, mi keblemet dúlja, nem eméss- 
tend hiába el.

— Miért ne — vígasztalé öt Júlia.
— De ki ő, ö, ki szebb, mint Hébe, a 

dörgő láng ölében, bájoeabb, mint Eryecne 
a kellem bájövében.

— Barátunkat egészen elragadja ér
aelmének tüz-heve — enyelge Júlia.

— Mondja, mondja, ki ea a szép Lilla 
— sürgető a feleletet, a szerelmes költő.

— Vajda Pál gabonakereskedő polgár
társunk legidősebb gyermeke, Júlia, kit mi 
Lillának becézünk.

— Tehát egy kalmárnak leánya — 
mondá — Csokonay — de remélni merem, 
hogy a deli saüs atyja nem oly rideg pénz
ember, minőnek foglalkozása mondja s bir 
•lőtte értékkel aa ész és saiv heve ?

— Est a jövő mondja meg, mert ily 
imádója mostanig Lillának nem jelentkezett, 
de néase, most éppen felénk tekint, merjen 
mulattassa őt.

Folyt, köv.

— ötórai tea. A Lévai Izraelita Nő 
' egylet ms tartja a Lsng szálloda emeleti 
i helyiségében második teáját. Az egylet 
i ezen teákra külön meghívókat nem küld 
I szét, hanem ezúton hívja meg a tagokat s 
' vendégeit. Egy tea ára sandvichvel együtt. 
I tekintettel a jótékony célra 1 kor. 50 ül'.

— Iparostanoncokat keresnek I 
' A F. M. K. E. elnöksége ujabbsn számos 
; levelet kapott az A'töldröl, ame'yben ma- 
1 gyár iparosok, kereskedők, gyárosok és
1 magáeoiok tanoncokat kérnek. Különösen 

sűrűén keresnek szabó, czipész, csíimadiv, 
kéményseprő, lakatos ,p k, molnár, asztalos, 
kovác", cement, kályhásiparos tanoncokat, 
valamint házi és gazdasági munkára alkal
msa cselédeket és inasokat. Fő kéri ennél
fogva a főtiszteleudő papságot, a tanítókat 
és a jegyzőket, hogy ha tudnak elemi 
iskolát végzett trnulókat, akik valamely 
iparágban tanoncokul szegődnének, szíves
kedjenek azokat a F. M. K. E. elnökségé
nek (Nyi'.ra) mielőbb bejelenteni, mely 
azután gondoskodik róla, hogy a tanoncok, 
négy évi tanoncidöre való szegődés mellett, 
teljes ellátással elhelyezést nyerjenek. A F. 
M. K. E. elnöksége szigorúin t-lügye arra, 
hogy az ilykép szegödtetett tanoncok meg
felelő vallés-erkö'csi nevelésben részesülje
nek s őket az Országos Gjerme'cvédö Liga 
útján állandóan ellenőrizteti.

— Ádventi esték. A lévai ref. egy
ház advent hetében minden c.ütörtöirön 
vallásos estélyt tart a ref. templomban. A 
héten Pető Emil segédlelkész prédikál', és 
imádkozott ; Csekey D >vid a'góváradí ref. 
lelkész az igaz vallásosságról tartott 
előadást.

— Telekkönyvi vizsga. Osztrieder 
Ferenc kir. járásoirósági dijnok a héten a 
pozsonyi kir. Ítélőtáblái ál jj sikerrel le
tette a kir. telekkönyvvezetök részére 
előirt szakvizsgát.

— Alaptőke emelése. A Garam- 
völgyi Cukorgyár R. T. ma megtartandó 
rendes közgyűlésén alaptőkéjét fal fogja 
eme ni. A részvénytársaság alaptőkéje je- 
1 nleg 1.200,000 korona.

— Figyelmeztetés a postai csoma
gok célszerű csomagolása, helyes címzése 
stb. tárgyában. A karácsonyi és újévi rend
kívüli csomag forgalom ideje a'att a külde
ményeknek kesedelem nélkü való kezelése 
csak úgy biztosítható, ha a közönség a 
c:omagoá«r* éa c mié-re vonatkozó postai 
szabályokat betartja. Kü önösen szem eiött 
tartaodók a következők : 1. Pénzt, ékszert, 
más tárgyakkal egybe csomagolni nem sza
bad, pénzt legcilsie übb postautalvánnyal 
küldeni. 2. Csomagolásra faláda, vesszőből 
font kosár, viaszos vagy tiszta közönséges 
vászon, kisebb értékű éa csekélyebb sú yú 
tárgyaknál pedig erős csomagoló papir 
használandó. A pecsé eléenél vésett pecsét
nyomó használandó. 3. Vadat, ha vére k, 
vagy több darabból áll, csakis csomagolva 
lehet postára adni. 4. A címzésnél kiváló 
gond forditandó a címzett vezeték- és 
keresztnevének, vagy más megkü öuböztetö 
jelzésnek, továbbá a cimzstt polgári állásá
nak vagy foglalkozásának és lakhelyének 
pontos kitételére. 5. A címet magára a bur
kolatra kell írni, de ha ez n“m lehetséges, 
a c m fatábiácskara, bördarabra vagy erős 
lemezpspírra Írandó, melyet tartósan a cso
maghoz kell kötni. Felette kívánatos, hogy a 
feladó nevét és lakását, továbbá a cimirat 
összes adatait feltüntető papírlap legyen ma
gában a csomagban is elhelyezve arra az 
esetre, hogy ha a burkolaton levő címirat 
leesnék, elveszne vagy pedig olvashatatlanná 
válnék, a küldemény bízó tsági felbontása 
utján a jelzett papírlap alapján a csomago
kat mégis kézbesíteni lehessen. Kívánatos 
továbbá, hogy a feladó saját nevét és laká
sát a domagon levő cimirat felső részén 
is kitüntesse. 6. A csomagok tartalmát úgy 
a cimíraton, mint a szálli'ólevélen ssa atosau 
és részletesen kell jeli zni. Budapestre, Po
zsonyba és JFienbe stó ó élelmiszereket, illetve 
fogyasztási adó alá eső tárgyakat (húsnemü, 
szesaes italok, stb.) tartalmazó csomagok 
cimirataira, nemkülönben az ilyen csomaghoz 
tartozó szállítóleveleken a tartalom minőség 
és mennyiség szerint kiírandó (pl. izzóul*
2 klgr., egy pulyka 3 klgr., 2 liter bor, 

stb.) A tartalom ily réssletes megjelölése a 
fogyasztási adó kivetése szempontjából szük
séges és a gyors kézbesítést lényegesen elő
mozdítja.

— A lévai protestáns otthon alap
szabályai körmi, nyhatóaági jóváhagyást 
nyervén, azt ma egy hite a tagok élénk 
érdeklődése mellett megnyitották.

— Adóügyi utmu ató. A kereske
delmi és iparkamara értesíti az érdekelt 
adózó kereskedőket éa iparosokat, hogy az 
uj adó: örvényben előirt kötelezettségeik 
iránt való tájékoztatásuk végett Adőügyz 
Mutató cím alatt utasításokat adott ki, 
amelyeket megküldött a kerü'eti ipartestü
leteknek, kereskedelmi társulatoknak és 
kereskedelmi köröknek oly célból, hogy 
tagjaikat kioktassák. Ez az uj Útmutató a 
kereskedelmi és iparkamara titkári hivata
lától szerezhető be.

— Megégett gyermek. Mészáros 
Ignácné lévai asztalos neje e hó 7.-én be- 
vásér ás végett a városba ment s mivel 
férje nem volt otthon, 4 és fél éves Mária 
nevű kis leányát a sógora kis fiával a 
műhelyben hagyta. A kis leányka a kály
hába tüzet akart gyújtani, ezért a falon 
levő gyufatartóhoz mászott, úgy hogy a 
falhoz deszkát támasztott, erre egy másikat, 
aztán igy e érvén a gyufát, levette s a kály
hában a forgácsot meggyujtóttá. A forgács
ból egy szikra a leányka mhájára pattant 
s azt meggyujtotta. A szegény gyermek 
rémülve futott ki az udvarra, ahol őt a 
jelenlevő Béres Jánosné szülésznő egy téli 
kabátba csavarva, rajta a tüzet e oltotta. De 
a már ekkor oly súlyos égési sebeket szen
vedett, ho.y ennek következtében a lévai 
kórházban, ahová szállítót ák, még az nap 
este meghalt.

— A vándor bír dk. Az uj perrendtar
tás életbelépteiésevel 1914. január 1. tői 
kezdve a járásbíróságok bírái időnkint 
„vándorbirák*-ká változnak át s mint ilye
nek faluról falura járva fogják osztogatni a 
sommás peresügyek egy elégjó részéten az 
igazságot. A megjelenésükkor eléjük járuló 
fél panaszára nyomban idéznek, tanukat 
hallgatnak ki és Ítélkeznek. M után az ügy
védi gyakorlat hatalmas részét as efféle 
vándoi bíráskodással eldöntendő perek ké
pez k, természetes, hogy az uj rendszerrel 
az ügyvédi kar sokat fog vesziteni.

— Művészeti előadás. R. Kovács 
Liura — mint értesülünk — f. hó 19.-én, 
csütörtökön este 6 órakor, a városház kis 
tanácstermében tartja meg művészeti elő
adásán Az est műsorán előadásra kerülnek : 
Klasszikus és modern termékek. A művészi 
nevelés. Társadalmi szociális téma éa vig 
monológok. A tanulságos előadásra ezúton 
is felhívjuk az érdeklődő közönség figyelmét.

— Szőlőtalajok Javítása. Szőlő
termelő gazdáink figyelme az utóbbi időben 
nagymértékben terelődött rá a műtrágyák 
használatára, mert szőlő vidékeinken álta
lános panasz, hogy egyrészt nem is áll ren
delkezésükre elegendő istálló trágya, más
részt nagyon drágává teszi az istálló 
trágyával való trágyázást a megdrágult 
munkabér ugyanannyira, hogy különösen 
magasabb hegyeken fekvő szőlőket nem is 
igen lehet istálló trágyával ellátni. Ennek 
következtében sok kérdés érkezik a szőlő 
mütrágyázási ügyekben, miért szükségét lát
juk mi is közölni azt, hogy különösen a 
homoki szőlők, de a tapasztalat szerint a 
hegyi szőlők te ütőképességét is a műtrá
gyák segélyével nemcsak fenntartani, de 
nagy mértékben fokozni is lehet. Homoki 
sző ökben kát. holdanként 250 kg. kálisau- 
perfoszfátot kell kiszórni fedés előtt, hegyi 
szőlőkben pedig 200 kg. szuperfosztátot. 
Tavasszal pedig úgy a homoki, mint a he
gyi szőlőkben nyitás előtt kell kiaiórni 50 
kg. cbilisalétromo', s ugyanannyit aa első 
kapálás előtt. A káliszupeifoszfál, ibetöleg 
a szuperfoszfátnak hatása két évre terjed, 
tehát minden második évben kell alkalmaz
ni, a cbilisa étromot ellenben minden évben 
tavasszal kell alkalmazni, amikor a szőlő 
istálló trágyát nem kapott. Ezen trágyá- 
záai rendszerrel a sző.ők termésátlagát 
kétszeres, sőt háromszorosra lehet emelni, 
s e me lett kü önö en a homoki szőlőkben 
as istálló trágyát teljesen is lehet nélkü.öa- 



f 1912. december' 15. B A rt S 5
ni. Hegyi Bzölök is beérik esen trágyázAa 
mellett egy harmad, egy negyedannyi istál
ló trágyával, mint smenryit eddig kaptak,

— Az osztrák népszámlálás ered
ményei. Ausztriában most lett ismerelemo 
az 1910. december 31,-iki népszámlálás 
eredménye, amely igen érdekes adatokat 
szolgáltat as or z g vegyes népességéről. A ) 
27.963.872 osztrák honpolgár köztit 9.950 266 
német, 6.435,98 I cseh, 4.967,984 a leugyel, 
3.518,854 a ruthén, 1.252,940 a szerb, hor
vát és szlovén, 783,234 az oIbbz, 275.155 
a román és 10,974 a magyar anyanyelvűek 
száma.

—- A lévai mozi kedves meglepetés
sel szolgált ma a közönségnek. Igen 
szép képeket hoz a balkáni háborúról, 
a balkáni szultánok és csapataikról. Nagyon 
kedvesek a magas Tátráról eszközölt fel
vételek. Ezen kivüí több dráma és komi
kus jelenet, melyek közül kimagaslik Ámor 
is Psyche cimü idillikus mese. A közönség 
sok élvezetet talál a szép műsorban és 
bizonyára méltányolni fogja Eertikó ál
dozatkészségét, mellyel ezt a szép műsort 
megszerezte.

— A palaokok megjelölése. A bort, 
sört éa egyéb szeszes italt tartalmazó zárt 
palackok mennyiségtartalmának köteiezö 
megje'öéie tárgyában kibocsátott 1911. évi 
91912. számú rendelet kimondja, hogy a 
zárt palackokban tartalmazott szeszes ital
mennyiség megjelölése az átmeneti idő alatt 
a megjelölésért felelős személy nevét és 
telephelyét feltüntető címkék mellett utólag 
alkalmazott külön címkék utján is történhe
tik. Miután aa érdekelt kereskedők köré
ben azon óbaj nyilvánult, hogy a meglevő 
címkéken az üveg tartalmát bélyegzővel 
vagy tintával is lehessen megjelölni, a beHz- 
terczebányai kereskedelmi es iparkamara 
fölterjesztést intézett a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter úrhoz ennek kifejezett 
megengedése iránt. Ezen fölterjesztesére a 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur f. 
évi november 13-án kelt 78658 szám alatt 
kelt leiratával arról értesíti a Kamarát, hogy 
a fentidézett rendeletének említett intézke
désével, bogy az átmeneti idő letelte után 
egységes címkék alkalmazandók, csak köny- 
nyitést céloz s ennélfogva a palackban fog
lalt szeszes ital mennyiségére vonatkozó 
jelzésnek a már a palackon levő címkén 
bélyegzővel vagy más megjelelő módon való 
alkalmazása a rendelet 8. §-anak határoz- 
mányai által nincsen kizárva, föltéve, hogy 
az illető palack már is oly címkével van 
ellátva, melyből a kötelezővé vált mennyi
ség megjelöléséért felelős személynek neve 
és telephelye kitűnik, s igy az a rendelet 
életbeléptének időpontjának pótlólag alkal
mazott mennyiségjelzés folytan a rendelet 
1. §-ában megállapított föltételnek is meg
felel.

— A mezőgazdasági ismeretek 
terjesztése. A nép gazdasági kiképzésének 
az is egyik részlete, hogy a kisgazdák és 
munkások 8 éves fiai a téli hónapok alatt 
rendszeres gazdasági oktatásban részesülnek, 
melyen főleg aaon ismereteket sajátítják el, 
amelyek vidékükön leginkább szükségesek. 
Aa oktatás teljesen gyakorlati. Ilyen kur
zust a télen ötvenöt rendeznek. Az érdek
lődést pedig eléggé jelzi az a körülmény, 
hogy noha most még csak a növendékek 
felvétele van soron, egyik-másik kurzusra 
annyi növendék jelentkezeti, hogy parallel 
elösdásokat kell tartani. A kurzusra felvett 
növendékek ingyenes ellátásban részesülnek. 
És a mezőgazdaság gyakorlati ismeretein 
kívül hásiiparra is tanítják őket.

Közönség köréből.
Az új hazak pótadója 1912. évre.

Az új hátak után 1911. évre kivetni 
ajándékozott köztégi-zdó miatt Birthu Jó- 
aaet éa társai a ref. egyhás bérbéza érdeké- 
ben fellebbezést nyújtottak be, ezen 
*Ky eldöntés végett a közigazgatási bíróság 
előtt van, — miért az 1911. évre az uj 
■‘álak után költ égi adó a városi adóhivatal 
aiUÍ i® kivetve nem lett, se nem saedetett.

Az 1912. évre vonatkozó költségvetés 
tárgyalása alkalmával hozott 3190/1912. sz. 
alatti határozattal L4va r. t. város képvi- 
se'ötestü'ete a községi pótadót 80%-bán 
határozta meg s kivetési alapul az új házak 
utáni állami adó kulcsmenuyiséget is számí
tásba vette, — tehát a pótadó alul senkit 
se mentesített. — Ezen határozat és költ
ségelőirányzat Barsvm. Tb. B zottságához 
fölterjeaztetvén, 1912. évi junius 20.-án
hozott 5700)1912. sz. határozattal jóváha
gyatott ; amely határozatot itt szóról-szó a 
közlöm:

líísolat.
• kivonat Barsváémegye törvényhatósági bi- 
sottságának Aranyasnurőton 1912. évi juuius hó 
20.-án tartott évuegyedes rendes közgyűlése jegy* 

zőköuyvéből.
494|57OO szám.

Az alispán bemutatja Léva város 1912. évi költ
ségvetését kérve annak jóváhagyását.

Határozat.
A közgyűlés az állandó választmány javaslaté 

uak megváltoztatása mellett Léva várusuak számve- 
vöségileg megvizsgált 1912 évi költségvetésit 374099 
korona 4ö till. szükséglettel 268953 koroua 18 till. fe
dezettel s ehhez képest 105146 koroua 28 fi'l. hiány* 
nyal megállapítva jóváhagyja. Egyben a mutatkozó 
hiáuyuak fedezésére 131432 koroua 86 till. állami adó 
után 80”/0-os községi pótadóuak kivetésit és beszedé
sét engedélyezi.

Indokok:
Az állandó választmány azou javaslatát, hogy 

a pótadó kivetésének alapjául szolgáló állami adó ösz- 
sz jgéböl a vitás házadó mentességi összes azaz 14221 
kor. 32 till. levonassék s a pótadó •|a-a ehhez képest 
nem 80 hanem 90*/0-bau áilapittassék meg, közgyü'és 
uem fogadta el s a városnak eredetileg meghozott ha
tározatát változatlanul fogadta el azou okból, mert ha 
vitás hazad (mentességi kérdís a belügyminiszter úr 
által elintézést uyerend, a városnak módjában lesz s 
illetve kötelességét fogja képezni, hogy a pótadó ®ja-át 
pótköltségvetés keretében megváltoztassa.

M i r ö 1.‘
1. Léva város közöus gét a költségvetés I-bö 

példányával, — 2. a vármegye alispánját a költségve
tés 11-od példányával értesiteui rendeli.

kiadta : dr. Rajezi s k. aljegyző.,,

Miután pádig a városban — sióban és 
írásban — azon valótlan híresztelések ter
jesztetnek, mintha a városi adóhivatal tör
vényellenesen követelné az 1912. évre 
vonatkozó községi pótadót aa új háztulaj
donosoktól, — ezért figyelmeztetem a 
könnyen h.vöket és félrevezetett adózókat, 
hogy miután az 1912. évi pótadó jogszei ken 
és szabályosan vau kivetve és követelve, 
azt befizetni kötelesek s ha esetleg az 
adóbehajtókksl szemben ellenállásra vagy 
más törvényellenességre ragadtatnák el 
egyesek magukat a rosszhiszemű felbujtások 
hatása alatt, — abból az illetőre baj követ
kezhetnék be, — mert kiki saját személyes 
tényeért felelős.

B. I>. pm.

K öszönetny ilvánitás-
Dr. Kudnyánszky Titusz sranyosmaróti 

főszolgabíró úr 12 koroná', özv. Báró 
Bittel üyuláné úrasrzony és leánya 30 
koroDát, diót és almát, Cserey Gyuláné 
10 koronát, Nedeczky Vince verebélyi fő
szolgabíró úr, járása területén fekvő köz
ségéi részéről 204 k. 80 fiiért, Engel 
üyula nagykereskedő úr bírósági szakér
tői diját 5 koronát volt ssives árvaháiunk 
részére adományozni. Fogzdják a nemes- 
lelkű adakozók leghá'ásabb köszőnetünket.

E helyütt kívánjuk megjegyezni, hogy 
Smgei Izidor helybeli nagy kereskedő úr 
néb? Kőnk oly i Thege Zoltán elhalálozás* 
akalmaból koszorú megváltás címén 10 
koronát küldött árvaházunknzk, mely összeg- 
nek nyugtatása s köszöneté tévedsz foly
tán elmaradt. Fogadják érte magunk és 
kis árváink hálás köszönetét.

Léva, 1912 december 14.
A választmány nevében : 

Balián Sándor lörőkkanlísil Schulpe Alfonzné 
tó^l.tt úáár-

Köszönetnyilvánítás.
Sírnék Ármin úr Lekérröi 10 zsák bur

gonyát, Schlüaaler Gyula úr Nagy múlásról 
30 koronát küldtek a Lévai Izrelita Nő
egylethez. Szobotka Dezső úr Hontvarsány- 
ból nem 2, hanem 4 zsák burgonyát kül
dött az egylet szegényei számára. Fogadják 
a nemeslelkü adakozók, valamint Braum 
Adolf úr is, ki ezen küldeményeket szives 
volt ingyen beszállítani, az egylet leghálá- 
sabb köszönetét.
Deák Adolf Dr. Frommer Ignácné

titkár. elnök.

Irodalom és művészet.
Karácsonyi Album cím alatt mint min

den esztendőben, úgy az idei karácsonyra 
is egy díszes Albumban összegyűjtve je
lenteti meg a Bárd Ferenc és Testvére 
közismert budapesti zeneműkiadó cég a f. 
évben népszerűségre jutott kedvelt zene
műveket. Benne lesz az Albumban az „Éva4< 
„Kis gróf0 „Asszonyfaló4* és más operette 
újdonságok legjobb számai, továbbá kerin- 
gök, indulók kupiék és szebbnél-szebb ka
baré számok Zerkovitz, Weiner, Szirmai 
s már népszerű szerzőktől. Dalok, előadási 
darabok és magyar nóták mind, mind ki
zárólag elsőrangú komponistáktól, valameny- 
nyi zongorára, részben pedig ének és zon
gorára. Esen Karácsonyi Album kiadásával 
hazánk e legelső zeneműkiadó cége kedves 
meglepetést szerez nagy vevöközönségének 
és valósággal ajándékszámba megy e gyö
nyörű album, melyben minden zenétkedve- 
löDek akár kapja, akár adja öröme telhet. A 
100 oldalt tartalmazó kötetben foglalt ze
nemüvek értéke egyenként vásárolva 61 
korona értéket képvise1, mig igy együtt as 
egyész Karácsonyi Album 4 korona, diss- 
kötésben pedig 6 korona. Lapunk olvasói 
bizonyára szívesen veszik e Karácsonyi 
Album megjelenéséről szóló hírünket él 
azon tigyeimeztetésünket, hogy az albumra 
a kiadócég csakis december hó 20 ig fogad 
el megrendeléseket, mivel ez csak annyi 
példányban lesz előállítva, ahány megren
delés arra december hó 20-ig Budapestre 
a cég Kossuth Lajos-utca 4. sz. alatti kia
dóhivatalához beérkezik.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi dec. hő 8-töl 1912. évi dec. hó 15-ig

Születés.

A szülök neve
JM

O> O
<!§ A gyermek 

neve

Vökön Lajos Czinier Irén leány Erzsébet E
Ulöh József Kakody Anna , leánv Mária
Bungyi András Czmár Mária leány Mária
Bogdán Géspár Iván Ilona fip Pál
Csókás Boldizsár Sírna Anna fiú Gyula
Katona János Molnár Mária aó Ferenci

Házassá 9-

VallásaVöleneny es menyasszony neve

Wolf János Lázár Julianna

Halálozás.

r. kath. ref.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Mészáros Mária 5 év megélés
Kovács J -né D czi M. 57 év tüdőgyulladás
ifj. He uemann Gyula 6 hő bélhurut

Szerkesztői üzenet.
B. Z. M. Ksalá A szép jelenetet hozni fogjuk. 

F. I- Budapest. S.ivesen sorozzuk munkatársaink 
közé. A virágszálat eltogadiuk s amint láthatja, ál
tal adtuk olvasó közönségünknek-
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Hivatalos kő z I e m é d y.
89Ö8—1912 arám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Taub Lipót 

utóda kézirálog kölcsönüzletében a lejára
tukig ki nem váltott zálogtárgyak f. évi 
december hó 17-én d. e. 8 órakor kezdődő 
nyilvános árverésen 
fognak.

Ezen tárgyak 
hirdetményi tábláján 
ki van függesztve.

A zálogtárgyak 
sóig virszaválthatók 
hosszabbítható.

Léva, 1912. évi

a zálogházban eladatni 

jegyzéke a városháza 
s a zálogház ki púján 

az árverés megkezdé- 
vagy lejáratuk meg- 

dee.mber 4.
Bód.og'li XuajoB. 

polgármester.

7*

■■B >
f

SRK
rekedtség, katarut és elnyélkodás, 

PÍ görcs és hörghurut ellen ne váeá- 
roljon mást, mint a finomizii 

K$rMell Caramellet 
a „Három fenyőivel

drb. orvosok és mtgáno- RMqQ tokiói származó bizonyít
vány igaroja a biztos 

-redménv'.Csomagokban 20 és 40

i Boleman gyószertárábsn 
ijí és Knapp Ignácz drogériájában 
S zzzzz: Léván.

Ka?PL
& ............

fill Dobozban 60b filTér. Kapható : 
Dezseri

GM? Aa l/r

Tejcsarnok
betegség m’att azonnal eladó. 

Bővebbet Léva Kazinczy utcza 5. sz. 
tejcsarnok.

Bérbeadó
circa 1000 holdas L* birtok. — 
Bővebbet AMSTETTER IMRE dohány- 

nagyárusnál Léván.

Kimérő
Vidéki italméréébe kimérő 
kerestetik, Cím a kiadóhivatalban.

Lévai piaciárak,
Bovatvesető ; Dr. Horváth Gyula r<ndŐifcsp’Ui j 

Búza m. mázsánként 20 kor. 80 fillértől 
21 tor. 40 fill. Kétsí eres Ifikor. —fill. 17 
kor. 60 fill. — Rozs 18 kor-. — fill. 19 kor. 
— fill. Árpa 17 kor. 80 fill. 18 kor. 40 fi I. 
Zab 20 kor. — fi.1. 21 kor. — fill. Kuko
rica 16 kor. — fill. 16 kor. 40 fill. — 
Lencse 30 kor. — fill. 31 kor. — fill. — 
Bab 24 kor- — fílJ. 25 kor. — fill. — 
Köles 12 kor — fill. 13 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here természettől arankameutes 175—180 
Vörös lóhere, kis aráokás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Lucerna 
természettől aratk»mentes 130—138 Lu
cerna, világos szemű aránkás 115—102

r® ©1
[PALNAJ

Z • - valódi
KflUCSUK-CIPÖSAROK 
DOBOZA, 

MINŐSÉGE:
ARANY

A borfogyasztó közönség 
= figyelmébe. .
Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
ZZZZZ házhoz szállítva.

Börzsönyi zöld fehír literenként 100 fii 
Balatonmelléki , , 120 „
Neszmelyi Ó vörös „ 140 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telef'oron is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

Nyilttér.

M O LL- F É LEÓ
IS E I DLITZ^PORa
Enyhe, oldó házisser mindazoknak, kik emészt* 8 
zavarokban éa az illő életmód egyébb követkea 
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára S korosa.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X£ell
készítményeit.

F~M OLL-FÉLE □

FELTÉTLENÜL ===== 
ÉRDEKELNI FOÓJA

a lap mellékletében megjelent------
Karácsonyi árjegyzékünk tartalma-

SOS-BORS7 ES?
íluT.bedörzsölés, 
elismert, régi jóhirnevtt háziszer 
Szaggatás és hűtésből származó 
mindenné mü betegségek ellen.

Eredeti üvog ára koz. 2
Kapható niádén gyögvszertárbao 
ggtO drogériában. ofH

Főszétküldéai hely MOLL A. gyógyszeres,
Ca. kir. udv. szállító, Bées, I. Tusachbu n 9.

Olvassa el figyelemmel1

TELEFON 14. SZ-

KERN TESTVÉREK 
fűszer- gyarmatáru és vasnagykereskedése 

LÉVA.

HOLZMANN BÓDOó divatárúháza LÉVÁN Kossuth Lajos tér.
1) r?(T? M

november hó 30 án vette kezdetét, mely alkalommal az összes téli áruk és egyéb férfi és női újdonságok, melyeknek helyszűke 
miatt csak egyes czikkeket sorollutok fel u. m.: rőt és leányfelöltők, ruhakelmék, flanelt és mosó barchetok, vászon és asztal- 
_ neműek, szőrme gallérok és karmantyúk, férfi téli sapkák, nyakkendők stb.

nx élyen leszAllított Árban, kerülnek eladásra.
Az idei occasiót nagy arányokben rendezem és tekintettel az árak rendkívüli olcsó voltára a vásárlás nagybecsű vevőim részére 

nagy pénz megtakarítást jelent. — Amidőn még kiemelem, hogy nagyobbitott áruházamban férfi és női kész fehérnemüek valamint 
egész menyeserenyi kelengyék raktáramon készen igen jutányosán kaphatók. — Különlegesség: a legjobb férfi és 

női ernyő beszött védjegy Ezer napi jótállás Léván kizárólag csak nálam kapható.
T«:<fon .iám 35._____________ r------ --- ■ Ml AxToaa.,



karácsonyi vásár
KERN TESTVÉRE

f ü B as e r, na ataru é a v a a n a ' y « e r e a k. •' d. e a a b a s:
— LÉVÁN. --

A legalkalmasabb karácsonyi ajándéknak ajánljuk mindennemű
MODERN HÁZTARTÁSI WO^MT KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEINKET.

Valódi alumínium és tiszta nikkel főzőedények, „Sphinx“ acéllemez zománcedények gyári raktára.

U j d. o n. s á g 1

BURGONYA
GYÜMÖLCS PR ÉS.

Gyors, könnyű 

és kényelmes 

kezelés burgo

nya,málna,bab, 

borsó, lencse, 

passirozásánál

6 különböző betéttel K. 5.50

===== Amerikai húsvágógépek és vajköpülő gépek.

„Non plus ultra“ 

KÁVÉFÓZŐGÉP 

porcellán aljjal 
réz és nikkelezett 

kivitelben

K 11.- K 24-

Konyhai egyensúly 
mérlegek és 

h á z i óramérlegek.
Gyorsgőz mosógépek. 

Ruhafacearók 

Ruhamfingorlók

1 jelenkor lep

Kályhaellenzök
(Paravánok).

Legtakarékosabb fűtés '
Étenként csak 

egyszer kell 

tefítaii!

Szalon Bzéntartók,

Kályha 
tálezák



LEGÉRTÉKESEBB KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK.
KORCSOLYÁK Hjlsjl választékban.

*

Szabályozható
SZESZVASALÓ

5 másodperc alatt 
vasalásra kész!

Robbanás kizárva, 
javításra nincs szükség!

Szeszfogyasztása a lejminiiiiálisalil) I
Ára K 12.— Ára 6.30; nikkelezve 7.30

4 legideálisabb szénvasaló

Vulkán faszénvasaló.
A hamu és salak bármikor el

távolítható. a vasaló feneke nyílik.

Óriási időmegtakarítás: 

Nincs széngáz !

Főzzünk és fú'tsünk villamos árammal I
A villamos főzés cs fűtés minden háztartásban a legideálisabb!!

Teljesen felszerelt

Fözöasztal 
villamos fűtéssel.

1 takaréktiizhelyet a legleljesebben pataija.
IBI

Nikkellemez lábasok, 
serpenyők,pároló edények 

K 30.— K 147-ig.

Villamos vizforralók, 
vízkatlanok.

K 14.— K 40-ig.

Mindenkor rendelkezésre áil!

Egyszerűen kezelhető! 
Teljesen veszélytelen!

Gazdaságos!
Kényelmes!

Higiénikus I
Tiszta!

Villamos teafőzők 
és kávéfözögépek.

K 30.— K 65-ig.

Villamos* hajsütö.
K 16.—

„JCA “ fényképezőgépek. K 12.— K 20.— K 25.—

Nikkelezett villamos vasalók

Néhány másodpere, alatt 
használatra készen.

Világítsuk karácsonyfáinkat villannyal.
A legszebb és legmodernebb karácsonyfadísz, teljesen felszerelve 25.- K.

KERN TESTVÉREK LÉVA.
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Bérbeadó
Barsmegyében első minőségű mintegy
500 m. holdas birtok.

Feltételek megtudhatók 
Dr. BURGER ÁRPÁD ügyvédi irodája 
bán, Budapest, Régi Posta-utcza 5

Eladó ház.
Honvéd-u 24. számú ház — kényelmes 
és modern úri lakas — szabadkézből 
eladó. — Bővebb felvilágosítást ad a 
Kereskedelmi bank Léva.

Az ar.-maróti—gr.-kovácsi i vasút 
állomásai közti forgalomban az alábbi 
menetdijtáblázat szerinti menetdijak 
fizetendők :

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

__ Telefon 8Z"»': 33- LÉVÁN. Telefon aram : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve.

Hazai gyártmányú gépek : —
Világhírű ,.RAPID lánczos kutak. ,.Alfa Separator" tej es 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz-féle gó'zcséplő készletek. Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek éa gépréazek.

$
$
0
0
0
0
0
0
0
0

Forgalom
távolság 

kilométe
rekben

Menetdíj szeniélyenkint
bzakasa] , | II. oszt. 1III. oszt.

szomszédos 1 - 6 I 1 i 0’60 1 0 30 0’20
7—10 II ■ 0-80 1 0*44 0 30

11—15 111 1(111 0 60 0 4<>
távolsági 16-20 1 . 1-30 1 0 80 (• 50

• 20 felül 2 159 | 090 | 0’60

Az állomások vonalszakasz beosztása.

Honnan 

vagy 
hová

-ctí
o
s
is

4a

Pe
tö

te
le

p

■o

-K
ov

ác
sim

oc
s

Pe
rle

p

Aranyosmarót __ 2 1 ll I Hl
Garamkovácsi 1 III 1 11
Kovácsimocsár III 1 II
Perlep 1 I
Petöielep II

Menetdijak Léváról

Hcvá : I. oszt 11. 08Zt. III. oszt

Aranyosmarót 2’30 1 34 0’90
Kovácsimoc-ár 1 40 0 74 0 50
Perlep 1 80 1’04 0 70
Petötelep 2 10 1’24 080
Valkócz 1 60 0 88 060

0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
8
0

GYÖRGYI LAJOS
Nagy ipari üzemmel berendezett kocsi és autó gyártási 
telepe, valamint lószerszám nagybani készítése és raktárai

LÉVAN

Ajánlom nagy üzemmel készült kocsi és lószerszám nagy 

raktáraimat, hol állandóan nagy választékban különféle Ízléses 

koosik és lószerszámok kaphatók kedvező árban, kocsi vas- 

rÓBseket és szekrényeket külön is eladok kocsi építéshez.

Kocsi gyártásomról sok elismerő jó levelek kezemben. 

Autók gépezeten kívül újonnan készülnek divatos 

alakokban és átalakíttatnak a legrövidebbjdő alatt.

Becses figyelmébe ajánlom továbbá bőr diszműáruraktaramat 
nagy választékban kaphatok utazó angol tehén bor táskák, 
szivartárczák, pénztárczák -tb. utazó kosarak, kofferek es 
ládák Vadászati és lovaglási felszerelések, istálló szerek, jó 

gyártmányú lópokróczoTéTvörtarisznyak gyári raktára.

Használt könnyebb kocsikat megveszek vagy becserélek.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
§
0

901 — 1912 vbt. az.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 188.. évi LX. 

t.-3z. 102. |*a ertelmeben ezennel közhírré teszi, hogy 
az arauyosmaróthi kir. törvényszék 19 12 évi váltó 
azáinu végzése következtében Dr. Húsz Gyula pozso
nyi ügyvéd által képviselt Dukesz es Hercog galgócg' 
cég javára — — 652 kor. — fiil. s jár. erejeig 1912 
évi november hó 15 a foganaeitutt kielégítési végre
hajtás utjáu felül foglalt es 26090 kor. — ti i lér re be
csült következő ingóságok u. ni.: uisrhak, lovak, 
igás szekerek, igas ökrök gazd. gépek, parádés lovak, 
kiatók, kocsik, stb. nyilvános árverésen eladatnak. 
Mely arveresuek a lévai kir. jaiásbirosag 1912 évi 
46511 számú végzésé folytan 652 kor. — fiil. tőke
követelés, euuek 1912 évi augusztus hó 10 napjától 
jaró 60/° kamatai, és eddig összesen felmerült és bi
róilag már megállapított, valaimut a meg felmerülen
dő költségek erejéig KÍ8-TÖréR leeudö eszközlésére 
1912. évi december ho 19-ik napjának délutáni ‘/a3 
óraja határidőül kitüzetik es atnoz a vinni szándé
kozók oly megjegyezéssel hivatnak meg, hogy az 
énn’ett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. 9**ai érl.lmebeu készpénzfizetés mellett, a leg
többel igéidnek szükség esetén becsárou alul is el 
fognak adatui.

Ameunyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le es fel fi (foglaltatták s azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, jel«n árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 
102. |. érteimebeu ezek javára is elrendeltetik.

Léváu 1912 évi December bó 2 napján.

Karácsonyi Pál,
kir* bir. végrehajtó.

nyersolajmotorok és lokomoliilok 3-78 F.

legoloeóbb és 
legmegblzhatébb 
Utamat biztosit 
ják. üzamköl - 
se< lóerőnkén 
1-2 MII. Al'an- 
dóan tavarlalsn 
Uram I — Pénr 
Ugyórl felügye 
lat nélkül I Egy 
•zerOkeieléa! Sok, 
száz gép Izemben!

Költségvetése* és árhpo díjmentesen.

Bachrich és Társa 
betétitársaság motorgyári fióktelepe 
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Mielőtt Karácsonyi szükségletét 
fidszaé, saját érdekében 

cselekszik, ha

VÁMOS MÓR 
arácsonyi 
iállitását

l■ll■ll■ll■ll■l megtekinti.
Remek ’ kivitelű babák és ajándék

tárgyak óriási választékban, 
mérsékelt árakban.

Telefon 44.
Ibiéi

Calvin épületben levő üres 
üzlethelyiségem azonnal kiadó.

valamint költözköcléselcet 

legfigyelmesebben és jutányos 
árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Léva Szepesi n_ 22-,

legjobb mosószer
Washall Company Wien 

II.Kurzbauerqasse 5.

Kapható KNAPP drogériában LÉVA.

„AZ OLLA* 
szakorvosok I 
által meg 

vizsgálva 
legjobbnak 
minősítve I 

van. I 
Két évijót-J 

állás.
Ára I 

ucatonkénti
és (

10. korona

JÖLLA"’
GL’MMl 

u különleg esség.[ 
■ A tudomány mai 

állása szerint á 
bebizonyított JE

’ legjobb létező 
' Gumml jSX 

óvszer- A S

Az 
.OLLA* 

200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva 

Kapható az 
ország min

den gyógy- 
szertárdcan 
ti jobb dro

gériákba.

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* feldicsér.ti' 
Az elárusító helyek kimutatását. Ár jegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„0LLA“ ommiíiar WieB H,437 Fraterstrassc 57
Kapható Léván: KE A IP 1. drogériájában 

i P1CK EDE Mateterhi üe etében.

moziba 
megyünk!

Az APOLLO mozgószinház 
mm műsora érdekes. ■■■

Faeladási hirdetmény.
A zsornóczatelepi volt úrbéresek 1913 évi Január hó 3 án délelőtt 

11 Órakor Zsarnóczakohó községében a m. kir. járási erdőgondnokság iro
dájában tartandó nyilvános szóbeli árveréssel egybekötött zárt Írásbeli ajánla
tok u'ján eladja erdeje 8 szátnu osztagában 4 73 kát. holdon tö mellett termelt 
számozott és kéreg nélkül mért 27 drb. mintegy 38'55 m3.re becsült.............
tölgy vágás és előhasználati haszonfát.

Kikiáltási ár 851 korona. Bánatpénz 86 korona. Utóajánlatok el nem 
fogadtattnak. Zárt Írásbeli ajánlatok az árverés megújítása előtt nyújtandók be 
az"árverést vezető elnök kezéhez. Szóbeli ajánlatok az árverés megnyitásakor 
teendők. Árverési feltételek az a’ulirottnál, a zsarnóczakohói m. k, járási erdő
gondnokságnál és a beBzterczsbányai m. k. állami erdöhivatalnál betekinthetök.

Zsarnóczatelep 1912 évi nov. bó 24.

Lepen János
úrbéres elnök.
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Karácsonyi
november 15

ocassiot tart
-tői december 31-ig
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Méiyen leszállított árban kaphatók:
Kosztüm kelmék, blúz és pori-

®
©
EJ

fi.
—

c ®
E divatáru üzlete gyola kelmék, fekete és színes 

selymek, kézi munkák. — —

itó ar

É Szőrme áruk. — Vászon és CT 
©

damaszt áruk. Barchettek és 3

■X
<x> az összes divat cikkek. Lég m"

X3
■O 
ce újabb Richelieu és Madeira ©
co
X LÉVÁN, Petőfi utca. — — — minták. — — — © 

x

Mindegyik sorozat elegendő egy nagy karácsonyfa részére és 
tartalmaz uj, gyönyörű darabokat mégpedig: egy pompás 
ezüst átvonatu csúcsot és különféle pbönixüvegből készült 
szép fantázia tárgyakat, léggömbök, lampionok, világitógolyók, 
madarak, trombiták, csengetyük, fajgyümölcsök, brilláns- 
csillagök, tündöklő r< flektorok, célszerű gyertyák, angyalhajak, 
csodagyertyák, (Gnom-törpe-védjegyü csillagszóró gyertyák) stb.

I. sorozat tartalmaz 230 pompás darabot, . ára K 8.50
H. „ „ 180

Hl- » » 150 „ „ „
n 4.50
„ 3.50

gs
3
M
V

líAMfi
M
fi Szétküldés! telep: LÖBL GUSZTÁV, WIEN,

VI., Millergasse 42. utánvéttel, bérmentve az összes postaállomásokra.

Nyomatott Nyitrai éa Táras r. t. gyorasajtój&n Lévén.


