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A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 
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A hlrdetésakat, előfizetéseket i a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.
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Karácsony ünnepén.
Ma született a Megváltó, ki az 

Ur Kriaztus, Dávid városában !
Ezt hirdetik karácsony ünnepén 

a keresztények buzgó szívvel, öröm
teli lélekkel az igaz Isten dicsőségére 
épült templomokban.

Karácsony 1 te minden idők és 
világrészek erkölcsi és szellemi újjá- 
szülője, töltsd be a mi szivünket is 
szeretettel s lelkünket édes remény
séggel, hogy ünnepelhessük mi is 
örömmel Jézus születését s szent éne
künk zengjen át e hazán Kárpátoktól 
egész Adriáig t

Mily fenséges és üdvötadó jelen
ség a ma született Jézus megragadva 
szivünket, magához emeli az értelmet, 
hogy vezesse azt a polgárosodás év
századain át az eszményi tökély azon 
magaslatára, melynek végpontján Ö 
áll, a mindent beragyogó isteni sze
retet!

Méltó és ‘ igazságos, hogy a ke
reszténység legszebb és legpoétikusabb 
ünnepén, annak politikai jelentőségét 
is méltányoljuk, mi, kik Szent István 
országának gyermekei vagyunk. Mi, 
akik nemcsak állami életünket, nem
csak polgárosodásunkat kaptuk a ke
reszténység magasztos intézményétől: 
az egyháztól, hanem nemzeti lé’ünk 
föltételeit s hazafias szellemünk erejét 
is. És azt a történelmileg kiváló hi
vatást, melynek teljesítésében ellensé
geink mindent elkövettek ellenünk, de 
megsemmisíteni nem tudtak bennün
ket. Nem, mert az ősi erényekhez va
ló hűség s a ma született Jézus val
lása iránti hit államszervezetünknek 
éppen úgy megdönthetetlen al«pját 
szolgáltatta, mint a hogyan a polgári 
erények és a hazafias tartozások terén 
keblünket lelkesítette, erényünket ed
zette s hazánk iránti szeretettinket a 
hŐBÍ önfeláldozás csodájáig fokozta 1

A kereszténység adta ősi alkot
mányunkat, a kereszténység adta az 
aranybullát!

A történelmi alap ezen szilárdsá
gát aki megingatni akarja, aki Ma
gyarországot a vallásos alapjáról le
taszítani törekszik cinizmusával s hamis 
tanaival: az koporsót farag nemzeté 
nek és sirt ás Magyarországnak !

Véres csatákban hullottunk el 
hitünkért, hogy a nyugat-európai ke
reszténység fölött ne áradjon el az 
izlam tengere, mint eláradt Keleten 
és Afrikában, a Balkánok alatt, a du
nai részeken és Spanyolországban..

Európa keresztes hadat indított 
Krisztus sírjának felszabadításáért, mi 

magát a kereszténységet mentettük 
meg Európa számára.

Mi vagyunk a keresztény Euró
pa Bouillon Gottfriedjei, itt a négy 
folyamos és halmos hazában !

Vezesse ezen nemzeti tudat su
gallata fajunkat örökös kegyeletében 
a kereszténység isteni intézményének. 
Hitre, élő igaz hitre van e nemzedék
nek leginkább szüksége, mely bevi
lágítsa a tudományt, nemessé tegye a 
szivet, mely nélkül nincs tisztességes 
emberi társaság, józan haladás és igaz 
felebaráti szeretet.

A tudás és ismeret bár elkerül
hetetlen kellékek az életi e, de a sze
retet vallása nélkül a tudomány a- 
theistákká, a chemia szociálista forra
dalmárokká, a mathesis pedig nihilis
tákká tesz bennünket!

Az a világosság, melyet Isten 
azért adott, hogy az eszmék mélyére 
láthassunk, hogy a természet titkait 
fö kutathassuk, ha nem vezeti lelkün
ket, olyan éjszakát támaszt körülöt
tünk, melynek végtelen sötétjét a vá
rosok égő lángjai, a dinamitok gyil
kos robbanásai s a kin jajkiáltásai 
töltik be!

A békesség alapköve a szeretet. 
Kétszeresen érzi ma mindenki a ha
zában, hogy mennyire szüksége van 
erre a nemzetnek, amelyet a nemze
tek óceánjában már annyiszor fenye
getett az elsöprés veszedelme. Vesze
delmes felhők tornyosulnak a látha
táron S ha szeretet hatja át a pol
gárok szivét, nyugodtan ünnepelhetjük 
Szent Karácsony ünnepét.

A ma született JézuB hite és ke
gyelme mentse meg hazánkat minden 
szerencsétlenségtől!

Midőn tehát dicsénekeket zen
günk templomainkban a született 
Megváltónak, ki az Ur Jézus Dávid 
városában : ne feledkezzünk meg azon 
nagy hagyományokról sem, melyek 
fajunkat a keresztény eszmék és in
tézmények nagy áldásaihoz fűzik.

Az Ur Jézus pedig hozzon békét 
és boldogságot a hazának, hitet és 
erőt a népnek !

Barsmegye főispánjának székfoglalója.
Keltz Gyula főispán, mint múlt szá

dunkban jeleltük, egy hosszabb beszédben 
jelölte meg programmját, amidőn a 
hatÓBág dec. 12-iki közgyűlésén a fő.apáni 
„ékei elfoglslta. Es • be.sdd nemek 
„ért mert azt Kelta Gyula főispán mon
dott, de tartalmánál s a benne letett 
irányelvénél fogva is „élesebb körben é- 
demli meg as érdeklődést, minélfogva azt 

egész terjedelmében helyén valónak látjuk 
közölni.

Tisztelt Törvényhatósági Közgyűlési
Valami lelkesítő örömérzés járja át 

egész valómat, midőn e nemes vármegye 
föispáni székét a kormány bizalmából ö 
császári és apostoli királyi Felsége kine
vezése folytán elfoglalni és a Tisztelt Tör
vényhatósági Bizottság Tsgjait e helyről 
először üdvözölni szerencsém van. — Öröm 
és lelkesedés hullámzanak bensőmben, 
hogy e nemes és úri vármegye kormány
zatával lettem megbízva, mely a mint a 
múltban derekasan kivette volt réssét a 
nemzet nagy politikai küzdelmeiben, úgy 
jelenleg ia tevékeny részt kér az ország 
kulturális és gazdasági előrehaladását biz
tosító küzdelemben.

De szívesen vállalkoztam e megye 
kormányzatának átvételére azért is, mert 
Bsrsmegye közei három évi ittlétem alatt 
nekem második otthonommá vált és ez idő 
alatt sok rokonszenves és érdemes ember is
meretségét és barátságát szer etem meg.

Szívesen vállalkoztam végül azért is, 
mert én a reám ruházott hatalmai úgy fo
gom fel, mint megbízatást arra, hogy a 
vármegye javát tőlem telhetöleg éa tehet
ségembe! képest előmozdítsam.

Az öröm és lelkesedés érzését némileg 
befolyásolja a kétkedés és az elfogultság 
érzete.

Kétkedés és töprengés fog ol; vájjon 
csekély erőimmel képes leszek-e su'yos és 
felelősségteljes állásomból folyó nma nagy 
kötelezettségeknek megfelelni, melyeknek 
teljesítését egyrészről a kormány követeli, 
másrészről a törvényhatóság tőlem elvárja. 
Nehéz a feladatom, különösen azon nagy
érdemű férfiak működése után, kik e díszes 
állásban elődjeim voltak, kik mindnyájan 
egy és más irányban értékes és hasznos 
munkát végestok, kik kőiül különösen köz
vetlen elődöm Bsrsmegye utolsó főispánja 
rövid, de annál értékesebb működéséről e 
helyen megemlékezni kedves kötelességem
nek ismerem.

Kételyeim közepette némi megnyug
vást talá'ok abban a tényben, hogy a kor
mány bizalmából elfoglalt föispáni állást oly 
állással cserélem el, hová engem e nemes 
vármegye egy nagy válasstókerületének 
rám nézve annyira értékéé bizalma emelt.

Eszembe jut itt az egyik kiváló elő
dömnek hasonlata, ki a föispáni állást egy 
fához hasonlította, mely felülről z levelek 
utján kapja a levegőt, de osak akkor erős 
és ellentálló, ha gyökerei mélyen elágaznak 
a földben én onnan szívja aa éltető nedvet.

Én iz azt óhajtom éa működésem itt 
csak akkor lesz igazán eredményes, ha 
felülről nyert hatalmamat támogatja éa 
erősíti a törvényhatóság tisztelt tagjainak 
éa e nemes vármegye társadalmának bizalma.

Tisztelt Törvény hatósági Bizottság
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Én a osendes polgári munka ée a lassú, 
de biztos haladás embere vagyok. Jelssa- 
vam : Mindig előre I

Benn aa irodában a poros akták le1* 
kiismeretes feldolgozása, odakinn a községi 
és társadalmi élet gondos megfigyelése és 
a politika irányítása leend feladatom. Re
mélem, hogy szorgalom és lelkiismeretesség 
csakhamar átsegít as első nehézségeken. 
As üres nagyhangú jelssavaknak barátja 
nem vagyok.

Ezer éves fennállásunk óta folyton 
kiújuló külső és belső küzdelmeink a csen
des produktív munkát sokszor akasztották 
meg, pedig történeti fejlődésünk fényesen 
beigazolja azt a tényt, hogy a midőn a 
fegyverek harcai saját és a puffogó frázi
sok helyét a polgári munka érája váltotta 
fel, e nemset óriásit haladt gazdasági, ipari 
és kulturális fejlődésében. Gazdasági ipari 
fejlettség nélkül nincs nemzeti kultúra, 
mert ennek minden lépése nagy anyagi 
áldosatot igényel és erre csak egy vagyo
nos és megelégedett társadalom less képes.

A politika irányításában én első sor
ban jó helyi, jó bari-megyei politikát óhaj
tok. A városok mindenütt a haladás és a 
kultúra irányítói és góczpontjai lévér, vár
megyénk székhelyén megkezdett munkámat 
mielőbb befejezni, és egyidejűleg Körmöc
bánya, Léva, Újbánya és Verebély Bpeczi- 
alis érdekeivel megismerkedvéo, ezen vá
rosok fej'esztését minden elfogultság és 
hátsó gondolat nélkül atyai szeretettel elő
mozdítani fogom.

A törvény hatóság autonóm jogkörét 
feltétlenül tiszteletben tartom, de valamint 
nem tartom kívánatosnak, bogy ez autonóm 
hatósági működést a tisztes székház ter
mében politikai párttusák zavarják, úgy 
óhajtanám, hogy helyi versengés és torzsál- 
kodás ne bénítsa meg a közjó javára irá
nyaié együttes működésűnket és as arra 
hivatott közigazgatási erők helyes megvá
lasztását.

Nagy gondot kívánok fordítani a köz
egészségügy és a közutak fejlesztésére.

Különös figyelemmel fogom kisérni a 
népaevelés és közoktatás ügyeit, mert két
szeresen fontosnak tartom e kérdég* ma, 
midőn a választójog kiterjesztése folytán 
uj elemeket vagyunk hivatva az alkotmány 
sáncaiba felvenni.

Egy uj nemzedék, mely valláeerkö esi 
alapon nevelve, praktikus gazdasági isme
retekkel telve és törvénytiszteletre tanítva 
vonul be hozzánk, a hazának biztos támasza, 
ellenben a vallástalan, neveletlen és félre
vezethető tömegek, melyek előtt nincs te
kintély, nincs ha’a'om, a legerősebb ala
pokon nyugvó intézményeket is felborítják.

Komoly pillanatokat élünk és a közel 
jövő nagy események vészjós ó felhőitől 
terhes főispáni működésemet nehéz viszo
nyok között kezdem meg és nagy erőre 
van szükségem.

Ds nagy as én hitem és bizodalmám 
a Mindenható jóságában és a nemes tör
vényhatóság minden tagjának hazafias ér
zetében. E rezes fringia, amely a pozsonyi 
országgyűlésen akkori tulajdonosa oldalán 
átélte a Moriamurt, ma az én kezemben 
nyugtalankodik és ba a Gondviselés úgy 
intézné sorsunk.’, ép oly lelkesedéssel fog 
kirepülni hüvelyéből a Királyért és Hazá
ért I Isten áldását kérve együttes működé
sünk sikerére, kérem a tisztelt bizottság 
minden tagjának Bzives biza'mát a ezennel 
átveszem a vármegye kormányzatét.

A tót-kérdés.
Steier Lajos kollegánk e cimen mély 

és beható tanu'mányozosra való munkát irt, 
melynek A tót nemzetiségi mozgalom fejlő 
disinele ’örienete ciosü első kötete most 
jelent meg.

Kétségkívül megérdemli ez a kérdés, 
hogy Íróink vele a nagyközönség előtt 
foglalkozzanak, mert ez ma Felsömagyar- 
ország közéletében annyira előrenyomult, 
hogy Barstól északra lépten-nyomon talál
kozunk vele. Mi barsiak még nem tudjuk 
eléggé méltányolni az Író nemes intencióit, 
mert mi a tót-kérdést még nem ismerjük, 
legalább abban a formában nem, amelyben 

az a tőlünk északra fekvő vármegyék kö
zönségének köstudatában él s o<t a magyar 
államegység eszméje megszi'árditásának egyik 
legnagyobb akadályát képezi.

Jó szolgálatot tesz nekünk ez irányban 
Steier Lajos könyve, mert elvezet bennün
ket a forráshoz, hol a tót-kérdés apró- 
cseprő cseppekben buggyan ki először, 
majd keskeny patakká dagadva ellenséges 
kezek által mesterséges mederben vezetve, 
elvész a csebtengerben. És mivel a tájéko 
zatlan hazai közvélemény csukott szemekkel 
nézte a hazai tótságnak a cseh egység 
karjába való kergetésé’, vagy ha látta is a 
tótság mozgalmát, hamis információk alapján 
azokat ellenség gyanánt kezelte, épezért a 
nemzetiségi reform kérdésében a magyar 
közvélemény soha, de sóba nem tudta meg
érteni a tóiság kulturtörekvéseit.

Steier Lajos könyve most ebbe a sö
tétségbe világit bele s Ö is azon a nyomon 
halad, mint maga is Írja, amely nyomon 
Dugovich TituS'. hirlapirótársunk 1903. év
ben A tót nemzetiségi mozgalom című 
könyvében elindult. Célja megismertetni a 
magyar közvéleménnyel a tót nemzeti
séget, annak kultúráját nemzetiségi és a 
politikai érvényesülésükért folytatott küz
delmeiket. Érdekesen kimutatja, hogy a 
történelmi idők folyamán mint vedlett át 
a tót-kérdés cs‘h nemzeti kérdéssé, mint 
fulladt bele a tót nemzetiségi küzde'em a 
cseh eszme posványába. Kimu’atja, hogy a 
tót-kérdés mai állapotában korántsem a tót 
nemzetiségi törekvés miatt veszedelmes, 
hanem ellenkezőleg veszedelmes azért, mert 
as önálló és független nemzetiségi tendencia 
és önérzet kipusztult belőle ; mert a tótéiig 
tzellemi és politikai veze öi a tót oemzeti- 
s g egyéniségét a cseh terjesakedeai poli
tika prédájául dobtak oda és segédkezel 
nyújtottak as ország egyré zének meghami
sított fájó jelszavak védelme alatt való 
gazdasági leigázásához. S ezért kell nekünk 
ma féltékeny szemmel kísérni a tót moz
galmat s minden követ megmosgatni, min
den erőnket megfeszíteni, hogy a tótságot 
megmentsük önmaga számára a cseh moloch 
karjaibó1. Ezért kell nyitott szemekkel 
kísérnünk a tót faj nemzetiségi és gazda
sági mozgalmát, öt a cseh é» a nagy pán
szláv áramlat ellen segitenünk, mert ezáltal 
öt megtartjuk magunknak is s eszel együtt 
nemzetünk államalkotó erejét és tekintélyét 
növeljük. Mag kell gátolnunk, hogy a tót 
nép tót nemzetiségéből a creh isgatók által

TÁRCA.

Fekete karácsony.
Valamikor régeirégen, 
Saeut karftosooy ünnepén 
•yennekszivvel ■ gyermekbittel 
▲ kit Jéauet vártam én.

8 minél tovább vártam-vártam, 
Annál később érkeaett. ..
Gyermekkori erői bitem 
Ösasetört és elveszett . . .

Megtudtam már, hogy a remény 
Telt hajója ssirtre jut . ..
8 a kis Jézns bölcsőjétől 
Golgotáira viss as ót. —

Most irom est, amikor már 
ftsívem csendesen dobog, 
Mikor ssent karácsony napján 
Nagypéntekre gondolok .. ,

fapp Dezső.

Csokonay és Lillája.
Irta i Farkas József.

Folytatás,

A remény, mely kilátásba he'yeste Cso
konay számára a boldog jövőt, a hit, hogy 
Lillát egykor birni fogja, egészen átformálta 
■elanobólíkus hangulatát. Miként a buzogó 

forrás tört elő szilaj, csapongó, széles jó 
kedve. Humora s sziporkázó magyaros 
tréfái derül s örömet nyújtott a társaságnak. 
Férfiak és hölgyek szeretettel magasztalták 
kiválóságát. Csak az, kinek a cnpongó jó 
kedv ssó't, csak az, ki a nyújtott öröm igazi 
oka s indító forrása volt : Lil'a, ö mutatott 
némi tartózkodást. De mikor a búcsúzáéra 
került a sor, akkor elárulta, piciny kezének 
boldog remegése, hogy a költő közelében ar 
ö szive is hangosabban dobog. Susogva szólt 
Csokonayhoz :

— Uj verseire — ha nem jöhetnék 
gyakrabban ide — számot tartok. Nagyon 
boldoggá tenne, ha Júliával hozzánk jut
tatná azokat . . .

. . . Amikor úgy éjfél felé a két ifjú 
hazafelé tartott, elmélázva függesztő szemeit 
Csokonay a rengeteg csillag-táborra. Keble 
hevült, lelke vadul száguldott a millió csil
lagtól beragyogott néma végtelenben. Kere
sett valamit. • . valakit, vagy talán o vasni 
akart a rejtelmes csillagokból.

Oh, be’ jó, bogy nem tudta kiolvasni 
azt, ami rég meg volt Írva azokban.

— Megmondtam úgy-e, hogy ma még 
Csillagász is leszel praeceptov uram — tré- 
tálósott Csépán . . .

•

As első estét követő összejöveteleken 
■ind ritkábban jelent mag Lilla. Annál 

gyakrabban, annál sűrűbben közvetítette 
Júlia az ifjú izzó szenvedéllyel irt szerelmes 
verseit . . . Hűségesen és biztatóan vála
szolt azokra Lilla. Hogy ez as édes levele
sbe titokban lo y, hogy L'Uának tiltva van 
Juliáhos menni, nem gyanitá a szere mes 
szivű költő. Nemsokára meg kellett ezt is 
tudnia.

Júlia segítségével, ki örömmel támo
gatta küzdelmükben a két ifjú szerelmest, 
gyakran találkozott a köitö és kedvese.

Már május vége közelgett. A természet 
pazar színben pompázott. A levegő tele 
volt virág-illattal s madár-dallal. A két 
szerelmes alkony! sétára indult a rengő 
Duna partján. Szivük tele volt boldogsággal, 
lelkűk édes érzelemmel, amint igy kés
kézbe, szorosan egymáshoz simulva, hang
talanul jártak a lehullt viráglepel felett. 
Mindketten hallgattak, de mit is beszélhetne 
egymásnak két mélyen érző ifjú szerelmes 
szív — amikor tudják hang nélkül is egy
más minden gondolatát, amikor a szem 
minden pillantása, a szív összes dobbanása 
csak egyetlen szót jelent: szeretlek.

As ideális szerelemnek eme alap
igazsága a való é etben azonban csak egy 
kedvenc virágunk édes illata, csak egy 
boldog jövőnek képzeletünk által festett 
színes illúziója, hogy az va'ő képpé legyen, 
ahhoz kell még valami. Est a valamit 
óhajtó elérni Csokonai is.
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A legalkalmasabb karácsonyi ajándéknak aján 1 juk mindennemű
MOPERN HÁZTARTÁSI BLWPT KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEINKET.

Valódi alumínium és tiszta nikkel főzőedények, „Sphinx" acéllemez zománcedények gyári raktára.
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BURGONYA
óyÜMÖLCSPRÉS.

Gyors, könnyű 

és kényelmes 

kezelés burgo

nya,málna,bab, 

borsó, lencse, 

passirozásánál

6 különböző betéttel K. 5.50

■■ Amerikai húsvágógépek és vajköpülő gépek.

K 11.— K 24-

„Non plus ultra" 

KÁVÉFŐZŐGÉP 

porcellán aljjal 
réz és nikkelezett 

kivitelben.

Konyhai egyensúly 
mérlegek és 

h á z i óramérlegek.
Gyorsgőz mosógépek.

Ruhafacsarók,

RuhamÉingorlók

1 jelenkor lep FOLYTONÉGÖ SZABÁLYOZHATÓ TÖLTÖKÁLYHÁK I

Kályhaellenzők
(Paravánok).

Legtakarékosabb fűtés !
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Szabályozható
SZESZVASALÓ

5 másodperc alatt
veealfisra kés?!

Robbanás kizárva, 
javításra nincs szükség!

Szeszfogyasztása a legminimálisabb!
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!
A villamos főzés és fűtés minden háztartásban a legideálisabb!!

Teljesen felszereli

Fözöasztal 
villamos fűtéssel.

I takaréktuzhelyet a legteljesebb gátolja.
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.

Ik

fi

Villamos** hajsütö.
K 16.—

,,JCA“ ' fénjképezőgépek. K 12.— K 20.— K 25.—

Nikkelezett villamos vasalók

Néhány másodperc alatt 
használatra készen.

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

KERN TESTVÉREK LÉVA.
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kivatkeztessék, mert a cseh invázió nem 
csupún » tót nemzetiség veszedelme, hanem 
az egységes magyar nemzeti állam mtgerij- 
Sdésének legveszedelmesebb ellensége.

Ezért szívesen fogadjuk Steier Lajos 
könyvét, mert belőle * tót nemzetiségi fej
lődés történetének nyomán, könnyen meg
látjuk, hogy mi * teendőnk, hogy g tat 
emelhessünk a vessedelem ellen. Magát a 
tót közvéleményt kell felvilágosítani az öv 
a cseh részről fenyegető pusztulás felöl, 
hogy belássa, miszerint neki is legfőbb ér
deke a magyar állam megerősödése, mert 
ennek szárnyai alatt ö is békében, nyugod
tan fejlődhetik.

Aktuális időben is jött ez a iönyv s 
igy jelentősége annál nagyobb. Melegen 
ajánlom minden jó magyar hazainak, ki a 
tót nemzetiségi mozgalmat eddig csak téves 
hírlapi közleményekből ism rte.

Dr. Kersék János.

Különfélék.
— Vasutmegnyitás. A kedvező idő

járás mellett a kitűzött batáridőre elkészült 
az arany osmaróti-garamkovrcsii 22 km. 
hosszúságú vasúti vonal, melyet folyó hó 
14.-én adtak át a közforgalomnak. A feilo- 
bogózott külőnvonat, melyen a vármegye 
föiipauja és alispánja, továbbá a vegyes 
bizottság, amely a mütarrendőii eljárást a 
kereskedelemügyi miniszter megbízásából a 
vasúti és hajózási telügyslöseg vezete-e 
mellett teljesítette és szépszámú vendég
sereg foglalt helyet, — reggel 7 óra 30 
peickor indult el Arapyoi. maróiról és meg
kezdette a hivatalos szemlét, smelynek ered
ménye, hogy az összes munkaiatok teljesen 
megfelelvén az engedélyezési feltételeknek, 
— a vonalnaa forgalomba helyezése ellen 
kilogáa és akadály nem eme.hetö. A vizs
gáló bizottság lü'/a órakor tért vissza Ara
ny osmarótra, ahoi az eljárás befejezess után 
Gerster Béla és Pető Albert épitesvállalko- 
zók a hivatalos eljárást végzett urakat és 
több vendéget kedélyesen és fesztelenül 
lefolyt társas ebédre hívtak meg, mely alatt 
feiköszöniőket mondottak : Mailáth István 
alispán az eljárás veze.öjére, Uilrerth főfel
ügyelőre, Ámbrázy István baro Pető és 
Gerster vállalkozókra, tierster Kelte Gyula 
főispánra, ez pedig a vasút minden mun
kására, Pintér apát Antbrózy Isiván bá
róra stb.

Gyászliír. Mély megilletödéssel 
j ve’szuk a messze távolból jövö gyászhirt, 

ogy < choeller Gusztáv lovag, a brünni ke- 
reikedelmi és iparkamara elnöke, közhasznú 

| tevékenységben eltöltött életének 83. évé- 
I eü ® hunyt. A lévai urada'omnak köztisz

te etben álló kormányzója. Sohoeller Gusz
táv lovag a boldogultban édes atyját veszí
tette el. Léva város közönsége őszinte 
reszvé'tel osztozik földesurának mélységes 
gyászában kérvén a Mindenhatót, hogy 
kiszámi hatatlan bölcs akaratán va'ó meg
nyugvásban ta'á jón nagy bánatában vigasz
talást a szerető édes atyát gyászoló család. 

Városi képviselők választása. 
A város polgárságának élénk érdeklődése 
mellett feljó hó 20.-án pénteken folyt le a 
városi kf pviselöt estületi tagok választása, 
amelynek eredménye a kővetkező: Az I. 
kerületben megválasztott rendes tagok : 
Köveskuti Jenő, O dódy Endre, Liebermann 
Jikab, Tokody Imre Svarba József, Boób 
László, Amstet'er Imre. — Póttagok: 
Szabó József, Kostyek József. — A II. ke- 
rü-etben rendes tagok: Bándy Endre, dr. 
Weinberger Adolf, Tokody István, Iványi 
András, PresztHánszky Bé’a, Ghimessy Mi
hály, Fratoh József. — Póttagok : Erajka 
János, Vojnarovdzky Gyula. — A III. ke
rületben rendes tagok ; Pély István, dr. 
Novotny Ernő, Szemerédy Lajos, Váczy 
Jónás, Kreskó Nándor, ifi. Csákányi Sán
dor. — Póttagok : Nappel R’zsö, Fizély 
L \jos.

— A szabadektatasi egyesület elő
adásainak sorozatában a másodikat kedden 
tartotta meg, amelyen Köveskuti Jenő, a 
lévai ál ami tanitóképző-in'ézet igazgatója 
tartott Dagy figyelemmel hallgatott előad ’ st 
a Törökbirodalom keletkezéséről és fokozatos 
fej'ódéserö1. A? érdekfeszitö előadást a szép 
számban megjelent közöuség lelkesen meg
tapsolta. Majd Berkó István honvédfőhadnagy 
folytatta a háborúról szóló, szép ismeretek
ről tanúskodó felolvasását ; magas előadásá
ban végigvezette a hallgatóságot a háború 
minden fázisán, kezdve a háborús előkészü
letektől a békekötésig s azokat a tudomány 
iegujabb vívmányai alapján magyarázta és 
bírálta. Öt szintén szívélyes ovációban ré- 
a^esitette a közönség. A két előadás közti 
pauzát lliedl Auika és Dodek I onka négy
kezes, remekszrp zongorajátéka töltötte ki, 
uieíy a rendezőségnek arról a helyes felfo
gás aról tanúskodott, miként lehet a kelle
mest a hasznossal összekötni. A bajos 
muzsikusoknak a szivet gyönyörködtető szép 

játékukért lelkes elismeréssel adózott a 
hálás közönség. A következő e'öadás január 
hó 7. napján lesz. Dr. Karafiáth Márius a 
tüdövészről foe előadást tartani. Zongorán 
játszik Árvay Mici s szavalni fog Hetzer 
Dóra. — A rendezőség kéri a közönséget 
a pontos megjelenésre, mert a később jövök 
zaja zavarólag hat az előadókra.

— Tea-estély. A lévai Bethlen Kata- 
lin-nöegyesü'et ma egy hete szépen sikerült 
teaestélyt tartott a lévai ref. iskola nagy
termében, melyen igen sokan vettek részt. 
M-ga a műsor is méltó volt az egyesület 
remes intencióihoz. Az ének és Birtha Jó
zsef imája után Székely Mariska, Béres 
Aranka, Patay Juliska és Korpás Erzsiké 
igen kedvesen szavaltak egy-egy költeményt. 
Ezek után két szóló énekszám következett. 
Madarassy Sárika és Dús Ilona adventi 
énekeket adtak elő. Kellemes hangjuk és a 
két ének dallamossága gyönyörűen fokozták 
az estnek kiváló sikerét. Ceylédy Sándor, 
nagysallói ref. lelkész igen szép éa tartalmas 
beszédet mondott a meg bocsátásról. Végül 
9A legfőbb jóu c mű darab került előadásra, 
amelyben Akucs Mergit, Béres Aranka, 
Bsntimocy Karolin, Tatár Erzs ke, Gál 
Üga, Tó.h Júlia, O svaid Gizi és Hegedűs 
Emília ügyesen töltötték be szerepeiket s 
a darabnak sikerűit előadásával nagy élve
zetet nyújtottak a hallgatóságnak.

— Karácsonyfa-ünnepély. A wSte- 
fániaw-árvaházat fentartó lévai nöegylet 
1912. december 22.-én d. u. >/a4 órakor 
karácsonyfa-ünnepélyt rendez, melyre az 
egyesület tagjait és a közönséget ezúton is 
meghívja a választmány.

— Eljegyzések Síarka Zsigmond 
szódói tanító eljegyezte Somogyi Arankát, 
Somogyi Ltjos kiskáinai volt ref. ielkébzaek 
kedves leányát. — Deutsch Jenő folyó hó 
14.-én váltott jegyet Léván Wühebn Ja
kabnak, a lévai vasúti vendéglősnek ked
ves leányává1, Etelkával,

— Ismeretterjesztő előadás. A 
Kath. Körben múlt vasárnap ismét Báthy 
László prépost-plébános tartott érdekes 
előadást a Áíissiókról. A bemutatott 50 ve
titett Kép, mely a missiós telepekről eredeti 
felvéte eket tartalmazott, egytöl-egyig ki
tűnő tájékoz atója volt a termet zsúfolá
sig betöltő hallgatóságnak. A tanulságos 
e öadást Farkas O ga remek szavalata kö
vette, ki Kudnyánszky Gyuláuaa A kereszt 
c. kö teményét meglepő közvetlenséggel s 
átérezve szavalta el. A közöuség méltó 
elismerésének a zú^ó tapsvihar volt leghübb

B msöaégea komoly nyilatkozatot tett 
a leánynak.

Bánatosan bájté az le szép fejét. Sze
mei megteltek könnyel — hisz ö tudta 
legjobban, mily súlyos akadályokba ütközik 
teljes boldogságuk elérése.

— Lilla, édes Bzép Lillám 1 — l'e 
sírsz ? te remegsz, oh mondd, mi bántjz 
angyali szived, miért e izép arcon a bána
tos könnyek ? kérdé fájdalmas hangou 
Csokonay,

— Várjunk még kiísé — búgja a 
leány — várjunk még, nincs még itt 
az idő.

— Oh mondd — szép szereiméin — 
ki az, ki ellenünk kél ?

— Atyám I
— Atyád ?
— 4«-
— Éj miért ?
— Mert te az ö szemében csak költő 

v>gy és semmi más.
— És neki ez nem elég . . .
— Nem.
— Mit kíván hát ?
— Oh ne kérdezd, ne fsgguss> kimond- 

hatstlarul fáj lelkemnek, hogy ö nem a mi 
Világunkból való, — várjunk még, zárjuk 
szivünk rejtekébe lelkünk édes érzoményét, 
— talán jobban megismer téged a méltá
nyolni tanulja a költőt.

— Nana, nem édes világom, nem igy, 
nem nyughatom meg — rebegé a költő — 
szólj arról, mit kiván atyád ? Mily feltéte
lekhez szabja a bírásodat ?

_  Ö g.zdag férjet óbajt számomra.
— Gazdagot ? Gazdag férjet — ismé

telte szomorúan Ciokonay — hisz a költők 
mind szegények . . .

A hold éppen felkelőben volt. Sápadt 
fényével .beragyogta a két ifjú szerelmes 
arcát.

— Mindegy — tört ki az indulat 
Ciokonay leikéből — mindegy . . . . es 
másként nem lehet. Bármiként is gondol
kozzék atyád, nem lehet oly igaz'alaD, hogy 
boldogtalanul hagyjon vergődni két ifjú 
szivet, egy hosszú élten át. Megyek tüstént 
hozzá, még ma, még ez órában s Ígérem 
reked, hogy beleegyezését veszem, ha 
mindjárt köböl volna is a szive. Jer, men
jünk Júliához, ö majd őrködik addig is 
fölötted. *

A költő és Júlia atyja csak hírből 
ismerték egymást, ezideig még nem talál
koztak. Csokonay azzal az erős elhatáro
zással kereste fel » gabonakereskedőt, hogy 
bármi áron, de engedékenységre bírja a 
pénzBÓvár kalmárt. .

Egyedül s éppen ü.leti könyveivel 
találta azt elfoglalva.

— Nagyon örülök a szerencsének, mél- 
tóztassék helyet foglalni, barátom öcsém, 
mivel lehetek szolgálatára fiatal barátom 
öcsémnek, — kérdé szapora hangon Vajda 
Pál uram.

A késői látogató azonbaD semmi haj
landóságot sem mutatott a barátságos leü
léshez, hanem Kezével reátámaazkodott a 
kopottas iró asztalra, mintha jólesni akarta 
volna ezen állásfoglalásává1, hogy mig ér
demlegesen nem végzünk, addig se to, se 
én — innen el nem távozunk, — astán 
határozott, kimért szavakkal beszélni 
kezdett:

— Nemzetes uram bátyámnak sok 
szép leánya vagyon.

— Ez igaz — hagyta reá,
— A legnagyobbat, — a szépséges 

Li'lát, hála az egeknek — szerencsém van 
ismerni.

— Értem — mozdult most egyet a 
széken Vajda Pál uram — s mi követke
zik ebből ?

— Az — folytató most mind emeltebb 
hangon az ifjú, — hogy mi szeretjük egy
mást s én ezennel és ünnepélyesen megké- 
kérem kegyelmed leányának a kezét ?

Folyt, kör.
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tolmácsolója. Végül Mazur Mihály szabatos 
cimbalomjátékávai szorsett kellemes perce
ket a hallgatóságnak. — A mai est műsora : 
1. Betlehem titka, vetített képekbe'. 2. Sza
val : Németh Margit. 3. Zongorán játszik : 
C’seiey Adrienné.

— As izr. nőegylet estélye. A 
Lévai Izr. Nöegylet január hó 4.-én a városi 
vigadóban falusi búcsúval egybekötött jóté- 
konycélu tánoestélyt rendez. Az estély 
műsora : 1. Falusi búcsú. 2. Nemzeti élet
kép. 3. Népssinmüparódis. 4. Palotás táno. 
A rendezőség e napokban bocsátotta ki a 
meghívókat. A műsorból már előre lehet kö
vetkeztetni, bogy a mulatság igen fényes
nek Ígérkezik és biztosra vehető, hogy az 
egyletnek e en mulatsága is a legsikerül
tebbek közé fog tartozni. A rendezőség 
mindent elkövet, hogy az est kellemes és szó
rakoztató legyen. Akik tévedésből eddig 
meghivót nem kaptak s arra igényt tarta
nak, fordu'janak ez ügyben Deák Adóit 
egyleti titkárhoz.

— Képviselőválasztás Aranyos
mar ótou. E hó 18.-án, szerdán, tolyt le 
a képviselőválasztás az aranyosmaróti ke 
rületben, amely Keltz Gyula képviselőnek 
vármegyénk főispánjává történt kinevezé
sével üresedett meg. Két jelölt küzdött a 
mandátumért. Dr. Belicta Pál ügyvéd mun
kapárti és Barthos János, kath. népszövet
ségi titkár, néppárti. A választás elnöke dr. 
Bercay Ferenc vármegyei tiszti főügyész volt. 
Erős küzdelem után aa elnök este fél ti
zenegy órakor hirdette ki az eredményt, 
mely szerint Barthos János néppárti jelölt 
1657, — dr. Belicza Pál pedig 1348 sza
vazatot kapott s igy Barthos János 309 
szótöbbséggel a kerület képviselőjévé lett 
megválasztva.

— Haláleset. Id. Kovácsik János, 
lévai tekintélyes kékfestő iparos, e bó 
18.-án délután forgópisztollyal főbe lőtte 
magát, úgy hogy nyomban meghalt. Az 
elhunyt már régebb idő óta, de különösen 
feleségének halála óta búskomorságban szen
vedett, állandóan emlegette, hogy nagyon 
megunta az életét. Gyermekei emiatt vi
gyáztak reá, de egy örizetlen pillanatban, 
mikor nem is gondoltak rá, végrehajtotta 
végzetes tettét. A 77 éves jólelkü, család
ját Bzeretö öreg ur tragikus halála őszinte 
részvétét keltett ismerősei kö-ö t. Teme
tése e hó 20.-án ment végbe.

— Közgyűlés. A Barsmegyei Gazda
sági Egyesület f. hó 29.-én, Léván, a vá
rosháza nagytermében közgyűlést tart, 
amelynek tárgysorozata a kővetkező. 1. 
Beszámoló a gazdasági egyesület 1912. évi 
működéséről s as 1913. évi költségvetés 
tárgyalása. Az O. M. G. E. köareaüsödé- 
sévei Léván rendezendő gazdasági előadások 
idejének megállapitása. 3. A Gazdasági 
Egyesületek Orss. szövetségének átirata as 
1909. X. t. c.-nek a tiasta jövedelem meg- 
áilapitáaánál, illetve jövedelmi adatok öss- 
szeáilitása tárgyában. 4. Vámosladany köz
ség átirata a Perec patak szabályozása 
ügyében. 5. Esetleges indítványok.

— Szakfelügyelők kinevezése. A 
vallás- és közok tatai ügyi miniszter a hars-, 
heves- és nógrádmegyei összes iparostanonc- 
iskolákra szakfelügyelőnek í'rrenczy Emil 
budapesti felső ipariskolai tanárt, — a lévai 
kereskedő tanonciskolára pedig Mittelmann 
Nándor budapesti állami felső kereskedeimi 
iskolai c. igazgatót nevezte ki.

— Karácsonyi estély. A lé*ai ipa
ros olvasókör 1912. december 26. ikan ka
rácsonyi estélyét a lévai Oroszlán szálló 
színháztermében rendesi. Az estéiy érdeke
sen összeállított műsora a követkeiö ; 1., 
kelolvas dr. liohongi Gyula ügyved. 2., A 
makrancos hölgy. Magái je'enet; Irta Dezső 
József. Előadja : Nyiredy Bőske. 3., A re 
ményhez. Lavotta János szerzeménye. Férfi 
karra atirta : Hopp Dezső. Éneklik : Adler 
Sándor, Kárp Miklós, Kasztos Sámuel és 
Kovács István. 4., Karácsonyest. Páros jele
net : ír.a Kersék János. E oadjak : A mű
vesz: László Lajos, a Látomás Aádory 
Iduska. 5, A falusi liba. Magánjeleuet. 
Előadja : Krúsányi Erzsiké. 6,, Cigány a 
biri előtt. Jelenet irta Dezső József. Sso ga .* 
Tatár István. Biró : Rizmyer János. Cigány ; 
Adrp Miklós. 7., Tréfás tombola. Azután 

tánc." Ki meddig birja. Külön meghivót a 
kör nem bocsát k', de vendégeket szívesen 
látnak. A belépődíj 1 K Az estély este 
8 órakor veszi kezdetét.

_  A« adventi estéket csütörtökön 
fejezték be a lévai ref. egyházban. Ez 
alkalommal Birlha József lelkész prédikált 
és imádkozott. Czeglédy Pál varsányi lelkész 
pedig a biblia-olvasás hasznáról irt, gyö
nyörű gondolatokkal telt értekezését olvasta 
fel. Tóth Irtván ref. tanító pedig egy szép 
egyházi ének előadása által emelte az Uu- 
nepi hangulatot.

— Rendőreink karácsonya. Dr- 
Horváth Gyula lévai rendőrfőkapitány ren- 
dőrlegénység részére egész évbeu 591 kor., 
24 fillért gyűjtött össze különböző alkal
makkor. Ez összeget most december hó 
20.-án karácsonyi ajándékul a 14 rendőr 
között rang és érdem Bzerint szétosztotta. 
Az ünnepi ajándék bizonyára jól oBett nagy 
és huzamos szolgálatot teljesítő rendőreink
nek, kik bizonyára hálával fogják emlegetni 
kapitányuk jóakaratát, mellyel érdekeiket 
gondozza.

— Segély az iparostanonciskolá
nak. A besztercebányai aereskedemi es 
iparkamara városunk iparostanonciskolájának 
az 1912—13. tanévre 150 korona segélyt 
szavazott meg.

— Uj körjegyző. A nagyugróoi kör
ben elha.á ozás Következtében megüresedett 
körjegyzői áliá-ra e napokban megtartott 
választáson Márton Árpád segédjegyzőt vá
lasztották meg.

— A kereskedelmi és iparkamara 
közgyűlése. A beszierczebanyai kereske
delmi es iparkamara folyó hó 12-én tartotta 
ez évben utolsó közgyűlését, Napirend előtt 
Flítner Károly, elnök jelentést tett az uj 
adóiörvenyek életbeléptetésének megköny- 
nyitését célzó intéskedáseKröl, a zárt palac
kok meny ÍBégtartalmának köteiezö megjelölése 
tárgyában kibocsátott rendelet oly értelmű 
magyarázatának kieszköaöléséröl, bogy az 
űrtartalom a meglévő címkéken bélyegzővel 
vagy tintával ia megjelölhető, végül a be
tegápolási pótadó felemelése ellen megindí
tott akcóról. A napirend soián a következő 
fontosabb ügyek tárgya'tattak : Az országos 
ipartanácaba a kamara képvi selőben D . 
Holesch István, titkár kü detett ki. A vám
politikái központ megalakulása örvendetesen 
tudomásul vétetett s a közgyűlés a központ 
költségeihez évi 482 K. hosájárulást szava
zott meg. A pénzintézeteknek a betevők 
részéről több helyütt tapaszta t megrohaná- 
sát el ensulyozandó, a kamara megkéreti a 
törvényhatóságok alispánjait, hogy a közi
gazgatási hatóságok, le készek es tan tó k 
utján igyekezzenek a népét bt tétjeinek biz
tonságáról, melyet a hágai nemzetközi egyez
mény garántál, megnyugtatni. — Az adó
törvények éietbeléptetesenek elhalasztását a 
kamara is szükségesnek tartja, ba azonban 
as ez irányban megindított mozgalom nem 
vezetne sikerre, felirati.ag fordul a pénzügy- 
miniszteihez kérve, hogy az adókivetés so
rán k válságos gazdasági viszonyokra való 
tekintettel, a pénzügyi baióasgok részéről a 
legnagyobb kímélet alkalmaztassák, fe.hatal- 
maztatott az elnökség, hogy a megakadt kis- 
iparfejlesztéai kormányakció megindítása iránt 
kellő időben felterjesztést intézhessen. A 
bosnyák vasutak kiépítésével kapc olatban 
az osztiák kormány által támasztott tarifába 
kedvezmények iránti igények eilen a köz
gyűlés állási foglalt s a magyar ipar érde
keinek védelme iránt fölterjesztést iutez a 
kereskedelemügyi miniszterhez. — A kerület 
tanonciskoái reszere 2300 K. a Beszterce-- 
banyán megnyíló fémipari szakiskolára 600 
K. egyéb Bzakoktatasi célokra 1100 K. ösz
töndíjakra 1300 K. szavaztatott meg. A jövő 
évi köt égvetea 45056 K. szükséglettel es 
45417 K. fedete.tei megaliapittatoti. — A 
pénzügyminiszter lehívása fo.yláu a kei ülőt 
38 adókivetö bizottságába a kereskedő es 
iparos tagoz megvá.aszúnak. Végül m>g- 
vaiasztatfak a törvényhatósági ipartanácsok

— Halálozás. Nagysa lóbói kaptuk a 
gyászhir', hogy ott Jelenük Pál folyó évi 
deoember hó 14.-én életének 77., boldog 
házasságának 47,-ik évében hosszas szenve
dés utáu meghalt, A jóielkü öreg urat ne* 

jén és rokonságán kivül ismerősei is széles 
körben gyászolják. Hült tetemeit nagy 
részvét mellett 17.-én helyezték örök nyu- 
lomra a nagysallói r. kath. temetőben.

— Katonai felvételek betiltása. A 
közös hadügymiuisztérium visszaélések el- 
kerü ése végett eltiltotta a kaszárnyákban, 
gyakorlótereken és gyakorlatoknál a mozi
felvételek eszközlését. Aki ilynemű felvéte
leket akar ezentúl készíteni, annak a közös 
hadügyminisztérium külön engedélyét kell 
kikérnie.

— Vármegyénkben fogy a ma 
gyarság. A statisztikai hivatal most közli 
az 1910. évi népszam'á'ás adatait. Eteknek 
egyrésze szomorú fényt vet vármegyénk 
magyar vidékének azon községeire, ame
lyekben az egyke kárhozatos szokása fog
lalt teret. Ezen adatokból tudjuk meg, hogy 
Alsóvárad községnek lakossága 1900.-tól a 
népszámlálás évéig 366 iélekröl 316.-ra, Kis- 
aáró lakossága 657.-ről 571.-re és Tőréé 
531.-ről 495.-re szállott le. A felsorolt ada
tokhoz szükségte.en bővebb kommentárt 
fűznünk.

— Szőlőbirtokosok figyelmébe I 
Szölőgazda olvasson szöiöszeti naptárt l 
Megjelea a „Saőlö-zeti és Bo áasati Lap 
Naptára a jövő 1913-iki évre, teljesen új 
tárgyilagos, hasznos tarialommil. Főbb ro
vatai: A naptár és havi jegyzéklapokon 
kivüi H-vi teendők a szőlőben és a pin
cében. tíző őszét. Borászat. Különféle. Hasz
nos tudmvaók. Természetes életmód. A'- 
latvédelem. Szórakoztató. Vasári jegyzék 
stb. Ara egy korona. — Szőlősgazdáink 
különös figyelmébe ajánjuk. As egy ko
roua e öleges b küldése után bórmentve 
küldik, vagy egy korona 25 fillérért aján
lottan. A Naptar szerzője, kinél az meg ia 
rende hető : Mauer Jáuos, Kecskemét.

— öngyilkosság. Mészáros István 
nagyaárói 70 eves földmivest e bó 15.-én a 
szobájában felakasztva találták. Aa öreg 
gazda évekkel ezelőtt vagyonát egyik gyer
mekere ruházta s most mégis az tartotta, 
akinek semmit sem adott. Vagyonát meg
ajándékozott gyermekétől vis-sa akarta pe
relni, de a pert elvesztette. Emiatt búsko
morságba esett s most egy öntudatlan 
pillanatban veget vetett az eletének.

— Baromfitenyésztő munkásnők 
kiképzése. A gödöllői baromfitenyésztő 
munkasuöképsö iskolában most nyílik meg 
az uj tanfolyam. Fölveszik azokat, kis 
16.-ik éle1 évüket betö tötték és hsrminc 
évnél nem idősebbek, egérzségeses, mag a- 
rul Írni és olvasni tudnak. Tizenkét hely 
üresedett meg. Minden növendék 50 koronát 
kap, de ebből 35 koronát levonnak az eltar
tási dijakra. A fölvételi kéréseket a föld- 
nevelésügyi miniszterhez címezve az iskola 
igazgatóságánál kell beadug Melegen ajánl
juk a tanfolyamot gazdáink figyelmébe és 
térjük, hogy buzdítsák a kisgazdák lányait 
a tanfolyam elvégzésére annál is inkább, 
mert már sok helyen keresnek képzett 
baromfitenyésziöuöket, akiknek jó fizetést 
adnak.

— Mezőgazdasági kalauz. E cím 
alatt Buday Barna es Konkoly Tbege Sán
dor szerKeszteaéien vaskos kötet jelent 
meg, mely hazai nagyobb gaadasagainkat 
mint beszerzési forrasosat ismerteti. A könyv 
tehát arról tájékoztatja az érdeklődőt, hogy 
mindazt a szükségleti cikket, amit a mező
gazda termel, ho>, mely gazdaságban, mi
lyen mennyiségben es milyen feitetelek 
mellett szerezheti be. Nem csupán címet 
adja a gazdaságoknak, de megjelöli a te
nyésztés, illetve a termetes mértékét, ira- 
uyát, haszoi.eé ját, az eladó fajtákat, illetve 
feleségeket, azok mennyi-égei, árát, szóval 
lehetőleg mindazt, ami a vá.ár ó érdekei
be i. A köuyv 40U0 gazdaságié emiekezik 
meg es több inmt 10000 beszerzési a kai
mat ismertet. Vállalkozásuk e tekintetben 
úttörő, meri hasonló munka meg sehol sem 
jelent meg. A aM isögazdasági Kalaua* 
mintegy 30 nyomtatott ívre terjed ; ara 
kemény vaszonköiesbeu 16 korona ; meg- 
reude hető a „Nyitramegyei Gazda" k.adó
hivatalnál. A köuyv egyaránt érdekli a 
gazdákat és azokat aa iparosokat éa keres
kedőket, akik nyersanyag szükségletüket a 
gazdaságoktól sseraik be.
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— Országos vásárok. Jövő évi ja
nuár hó 13.-ig bezárólag Léván éa a hoz- 
zánk közel eaö következő városokban, i |e- 
tö'eg községekben lesznek országos vásá
rok : deo. 24.-én Aranyosmarótou, Garani- 
szentbenedeken, Ipolyságon, — 1913. évi 
jan. hó 6.-án Kistapolcsányban, — 8, án 
Léván, — 13.-án Újbányán.

— A világ leggazdagabb embere 
az orosz cár, akinek csupán fö.dbirtoka 
akkora, mint fél Magyarország. Évi jöve
delme legalább 100 millió rubel; összis 
vagyonának értéke pedig körülbelül 10 ezer 
millió korona.

▲ Lloyd Hitelvédő Egyesület 
Budapesten, amely eddig is lelkiismeretes 
informátiói alapján, úgy pénzügyi, valamint 
a kereskedelmi világban széleskörű nép
szerűséget szerzett, legújabban hatáskörét 
kibővítette és pedig számlák, váltók és 
egyéb értékeknek az ország bármely ré
szében való inkasszálásával az összegek cse
kélységére való tekin'et nélkül. A tran
zakció osztály, kétes követelések behajtá
sával, valamint moratóriumok és egyezsé
gek keresztül vitelével foglalkozik Ezen 
egyesület vállalkozik egyezségek sikeres 
quotóknáí készpénzben való előlegezésére, 
amely mellett egyezségek sikeres és gyors 
keresztül vitelét biztositja.

Irodalom és művészet.
A divat Szalon legújabb száma érkezett 

hozzánk s mi csak szolgálatot teszünk olva
sóinknak, a mikor e czéljának oly teljesen 
megjelelő asszony-újságot figyelmükbe ajánl
juk. Nehéz időket élünk, még nehezebbtől, 
félünk s ilyenkor mindenkinek szüksége van 
egy ilyen hü barátra, a mely minden tudni
valóra megtanít, kenyérkeresethez vetet és nemes 
szórakozásai könnyít a bizonytalauságés csüg- 
gedés perczein. Csodálatos újság ez. Színes 
divatképek között érkezik hozzánk, úgy vé'- 
jük: csak a legújabb divat csodáit ismerjük 
meg. Mohón nyúlunk utanna — hiszen ki 
ne érdeklődne a divat s a szép öltözködrs 
iránt I — és mikor az olvasás végére érünk 
azt tapasztaljuk, hogy nem a luxus táplálá
sára kaptunk kedvet, hanem egész sereg 
olyan tudnivalót nyertünk, amellyel a luxus 
ellen küldve, mégis mindig elegánsan öltözhe
tünk, a viselkedésünk minden vonalon korrekt 
lesz, értünk a háztartás ezerfelé ágazó forté
lyához és sok olyan iparművészeti gazdasági 
dolgot tanultunk meg, a mellyel e nehez 
időkben könnyitheiüuk nem csak kedves 
szórakozással e nehéz peresekben, de köny- 
nyithetünk a megélhetés gondjain is. A Divat 
Szalonban természetesen válogatott szépiroda 
lom, sőt gyeimek-ujság is van b így, a ki 
erre a lapra három korona ötven fillérért egy 
negyed evre előfizet, kap : egy dustartalmú 
divatlapot, egy tökéletes kézimunka- u/sáyol, 
a hasznos szükséges ismeretek tárházát, egy 
teljes szépirodalmi lapot, egy kedves gyermek 
újságot és az ingyen mellékletek, szabásnak 
•gesz halmazát. Mutatványszámot ingyen küld 
a Divat Szalon kiadóhivatala Budapest IV. 
Eskü út ö. szám.

Stampay katb. ének- és imakönyve 
(XIX, kiad. 266 old.) 30 61'., vászonban 50 
fill. Tisie egy ingyen kotta Köbölkút, 
Esztergom m.

Karácsonyi kézimunkák. Már most gon
doskodik arról a magyar leányvilág eleven 
és oaos lapja, a „Magyar Lányok'*, hogy 
olvaBÓnöinek segítségére legyen a karácso 
nyi ajándék tervezgetésében. Tanulságos, 
világos cikket közöl huszonöt szebbnél-szebö 
kézimunka mintának bemutatásával, csupa 
oly kézimunkáról, mely praktikus ée kedves 
ajándék lehet már néhány nap múlva. És 
amíg igy tat úcsot ád és tanit, közben szó
rakoztat is Tutaek Anna kitűnő leánylapja, 
• melynek szépirodalmi részét java magyar 
Írók Írják. A Magyar Lányok előfizetési 
ára negyedédre 3 korona. Kiadóhivatala VI., 
Andráaay-ut 16.

Pesti Otthon tárcaírók lapja címmel 
Andnsaa Károly szerkesztésében legkitű
nőbb | irómk közreműködésével hetenként 
megie.enö ügyesen szerkesztett Ízlés is ki- 
állitá u uj szépirodalmi lap indult, mely 
hetenként 6—7 apró befejezett tárcát és 
Bzumos verset közöl. Regényeket nem hoz 
szóinak közlésér — helyesen — a napi- 
lapokra bj?za.

Az e'sö számba Írtak ; Ralágyi Lajos, 
aj!8. JÓZ8eí> A ba Nevis, Kiás Menyhért, 
Andriska Károly, Krüzsolyi Erzsiké, gróf 
Vay Sándor, Fmtt Zsóka, Lantay G zi. 
Azonkívül mindet) számban idegen Íróktól 
hoz tárcaforditást. Szerkesztőség és kiadó- 
h.vatal Budapist, VI., Izabella-utca 81. 
Előfizetési ára negyedévre 3 korona 50 
fillér.

Az ezredik Kakas. Az idei karácsony 
kétszeresen ünnepe lesz Magyarország lég- 
szebb, legnépszerűbb, művészeti és irodal
mi tartalomban leggazdagabb élclapjának, a 
Kakas Mártonnak. December 22-én jelenik 
meg ugyanis megindítása óta az ezredik 
száma. Ez az ezredik Kakas Márton a ma
gyar politikai, irodalmi és művészeti közé
let legnagyobb neveivel, a tartalmában 
olyan terjedelemben jelenik meg, amilyen
ben magyar élclap még soha. Lesz benne 
a többek között egy teljes, illusztrált humo
ros regény és külön művészi mellékletül 
egy nagy dísszel kiállított szalonnaptár. A 
jubileum alkalmából a Kakas Márton első
rangú magyar művészeknek díszesen kere
tezett tíz eredeti rajzát és elsőrangú Írók 
müvéből összeállított tizenkét; egyenként 
huszonöt kötetes könyvtárt, összesen tehát 
három zúz kötet könyvet sorsol ki előfizetői 
kötőit. A sorsolásban, amely 1913. évi ja
nuár 8 án lesz, résztvevőnek és a jubiláns 
számot is megkapják mindazok, akik legké
sőbb 1913 január 6-ig leg-labb egy negyed
évre a 3 korona e.ötizetési dijat a Kakas 
Márton kiadóhivatalának, Budapest, VIII. 
kér. József-körut 5. szám, beküldik

Válságot idők nehezültek az országra. 
Fokozódó terhek melleit folytonosan rosz- 
szabbodó gazdasági viszonyok’ egyre csök
kenő és mind bizonytalanabbá váló jöve- 
de mek ; sajnos igy festenek országszerte a 
mai ál aputok. Nemzeti életünk ki van 
szolgáltatva a mindenre kész hatalomnak, 
amely folytonosan szükebbre szorítja polgári 
jogainkat és mind nagyobb terheket ró az 
adózó polgárságra. Ilyen viszonyok között 
a szó vab di értelmében nagyszerű hivatást 
teljesít »z olyau sajtó, amely higgadt tár
gy ilagosBSgga , de vas következetességgel 
mond birá atot a hatalom minden ténye 
felett. A csonka parlamenttől ma nem vár
hat semmi jót ez az ország Mióta a ma
gyar e lenzeket fegyveres erő szorította 
ki a törvényhozás házából, a hazafias ma
gyar Saj óra hárult a feladat, hogy a köz
véleményt irányíts’. Azok közűi a saj ó- 
orgáuumok közül, amelyek évtizedek óta 
leghivesebben és leghazafiaeabban teljesitik 
eziranyu kötelességeiket, kétségkívül a 
legelsők között van a „Magyarország* En
nek bizonyságául szolgái az is, hogy a 
kormány a rendelkezésére álló hatalmi esz
közökkel visszaélve, anyagi erejében igye
kezett megtámadni a „Magyarország“-ot. 
Ez az újság volt a legelső, amelynek a pá- 
lyaudvárokon va ó árusítását a kormány 
betiltotta. Ez a megrendstabályozás a „Ma
gyarországot* -ot se meg nem fölemlítette, 
se hazaiba és becsületes hányától, el nem 
tántorította. — A „Magyarország* azonban 
nemcsak politikájában szolgálja a leghaza- 
fizeabb eszméket, hanem egyébként is a 
legjobb, legtartalmasabb újságot nyuj'ja 
olvasó nak. Értesülései pontosok és megbíz
hatók, cikkeit a magyar zsournalisztika 
elismert kitűnőségei írják, belletnsztiku. 
részében pedig • legváltozatosabb és leg
érdekesebb napil-punk. Aa u) esztendő 
alkalmából uj előfizetést nyit a „Magyar
ország*. A ki gonddal szerkesztett, igazán 
hazafias iránjú, szigorúan puritán orkolosü 
újságot akar amelyet nyugodtan adh.t csa
ladja bármely tagjának kezébe, az lepjen 
mielőbb a „Magyarország* előfizetőnek tá
boriba. A lap előfizetési ára egész 
évre 28 korona, félévre 14 kor, negyed

évre 7 kor. egy hóra 2 kor. 40 fii'. Aa 
előfizetési pénzek ée a mutatványszám 
iránti megkérések a „Magyarország kiadó
hivatalába (Budapest, Rákoci~ut 38) kül
dendők,

Közönség köréből.

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, kik felejthetetlen édes 

atyánk elhunyta felett érzett bánatunkat 
részvétükkel enyhíteni igyekeztek, fogadják 
ezután is kö.-zönetünket.

Kovácsik család

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi deo. hí 15-től 1912, évi dec. ho 22-ig

Születés.

A szülői ueie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ke

A gyermek 
neve

Dóka András Rácz Jolán hú Audrás
Vida Jónás Nagy Eszter bú Zoltán
Hercz Péter Ldiuczky Anna leány 11 >na
Akossy Árpád Komzsik 1. fiú Lajos
lírányik*András tollán 1. leáuy Eisttr

Haialuzas.

Kovatveaető ; Dr. Horváth Gyula cendö’,kap'táuy

Az eliiQuyi neje Kora A halál oka

Rácz Etel
Piott Anna 
özv. Kovátsik János 
Id. Ko. c József 
Sarai Kálmán Lajos

4 éves
62 éves
76 éves
69 éves
14 hó

Vörheny
Agyaszaly 

Öngyilkosság 
Tűdögyui'adás 

1 üdőgyuladas

Lévai piaciárak.

Búza m. mázsánként 20 kor. — fillértől 
20 kor. 80 fid. Kétszeres 18 kor. —fii). 19 
kor. fill. — Rozs 18 kor — fill. 18 kor. 
80 fill. Árpa 17 kor. — ful. 18 kor. 40 fill. 
Zab 20 kor. — fill. 21 kor. — fill. Kuko
rica 16 kor. — fill. 16 kor. 60 fill. — 
Lencse 36 kor. — fill. 37 kor. — fill. — 
Bab 22 kor- — fill. 23 kor. — fill. — 
Köles 12 kor 40 fül. 13 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös Jó- 
heie természettől arankameutes 17Ő—180 
Vörös lóhere, kis aránkas 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Lucerna 
természettől arark.mentes 130—138 Lu
cerna, világos szemű aránkás 115—102

Információk. Inkaesok. Kétes követe
lések megváltana. Tranzakciók. Fize
tésképtelen cegek szanálása. Egyez
ségek finauclrozasa. Moratóriumok 
kieszközlése és megállapodások léte
sítése A hitelezők meglatogatasa kapcsán. 
LLOYD HITELVÉDŐ EGYESÜLET 

Budapest, Andrássy-út 34.
Telefon 177—4ö, 119—11. Sürgönyeim : Lloydibus. 

Közbenjárók dijaztatnak.

= Kölcsönkönyvtár = 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 
magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN.

Előfizetés bármely nap kezdhető,



2B A K S 1912. december 22.

Nyilttér.

M O LL- F É LE
L.S E I D LI T.Z-PO R>l 
Enyhe, oldó báziszer mindazoknak, kik eméaztt's 
zavarokban éa az illő életmód egyébb követkéz 
mdnyeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készitményeit.

O LL -F ÉLÉg

iítVeT XT bedörzsőlés, 
elismert, régi jóhiruevü háziszer 
szaggatás és hűtésből származó 
mindenne mü betegségek ellen.

Eredeti üvog ára koz. 2.
Kapható minden gyógyszertárban
<Oee drogériában. ti 80 •
Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész

Cs. kir. udv. szállító, Bécs, 1. Tusachbnau 9.

Mielőtt Karácsonyi szükségletit 
fedezné, saját érdekében 

cselekszik, ha

VÁMOS MÓR

Karácsonyi 
iállitását 
l■ll■ll■ll■ll■l megtekinti, l■ll■ll■ll■ll■l 

Bemek kivitelű babák és ajándék- 
tárgyak óriási választékban, 

mérsékelt árakban.
Telefon 44.

IB1B1
Calvin épületben levő üres 
üzlethelyiségem azonnal kiadó.

I
I

Bérbeadó
sirca 1000 holdas I ’ birtok. —
Bővebbet AMSTETTER IMRE dohány- 

nagyárusaál Lován.

Faeladási hirdetmény.
MAGASMART Barsm ) község 
az 1912. dec. 27. d. e 10 órakor
Magasmarton nyilvános árverésen 
eladja a tulajdonát képező erdőben 
180 köbm. tűzifát, második erdő
részben 100 köbm. vegyes műlát 

éB 500 ürméter tűzifát.
Magastnart, 1912. dec. 1.

Elöljáróság.

Ház
3 hold földdel szabadkézből eadó.

Bővebbet a tulajdonosnál:
LÉVA, Kollárt utcza 34. sz.

Faeladási hirdetmény.
Barsvármegye Z^arnócakohó községben a m. kir. járási erdőgondnokság 

irodájában 1913. évi január hó 11 én délelőtt 10 órakor zárt ajánla 
tokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladatik az alább felsorolt tő 
mellett terme't és „I. E“ jelű bélyegzővel magjelölt hastonfaanyag. A zárt 
rásbeli ajánlatok az árverés megnyitása előtt az árverést vezető elnök kezé

hez. Szóbeli ajánlatok a szóbeli árverés megnyitásakor teendők. Utóajánlatok 
el nem fogadtattnak. Árverési feltétetek a besztercebányai m. kir. állami erdő
hivatalnál, az alább felsorolt erdőbirtokok képviselőinél és az alulírottnál 
megtekiuthetők :

A felsőzsadányi r. kath, tanító erdejében 1 osztag »2'76 khold 
területen 234 drb, 214 27 m3-re becsült lekérgezett jegenyefenyő. Kikiáltási 
ár 2417 koroua. Bánatpénz 242 korona.

II.
A felsőzsadányi r. kath, plébános erdejében 44 4 khold területen 

246 drb. 253'53 m3re becsült lekérgezett jegenyefenyő. Kikiáltási ár 29 68 
korona. Bánatpénz 296 korona.

III.
A nagylóc’ai r. k. plébános erdejében 1 osztag 8'5 khold területen 

186 drb. 172 05 m8-re becsült lekérgezett jegenyefenyő. Kikiáltási ár 1960 
korona. Bánatpénz 196 korona.

IV.
Irtványos község volt úrbéresei erdejében 5. 7, 9 számú osztagban 

2 4 kát. ltodon 83 drb. 146'34 m,-re kéreg nélkül becsült kocsánytalan tölgy 
haszonfát.

Kikiáltási ár 3660 korona. Bánatpénz 366 korona.
Zsarnócakohó, 1912. évi dec. hó 22-én.

M. kir. járási erdőgondnokság.

FELTÉTLENÜL '
ÉRPEKELNI FOÓJA

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

Olvassa el figyelemmel 1

TELEFON 14. SZ-

KERN TESTVÉREK 
fűszer- gyarmatáru és vssnapykereskedéss 

Léva.

0?
'tinH39
wí
H

-*• M. v J VV JL JUJ j

•» Millergass# 42. utánvéttel, bérmentve az összes postaállomásokra-

í______ Z

KABACSBNyPADISZ [jffl irata I
Mindegyik sorozat elegendő egy nagy karácsonyfa részére és 
tartalmaz uj, gyönyörű darabokat mégpedig: egy pompás 
ezüst átvonatu csúcsot és különféle phönixüvegből készült 
szép fantázia tárgyakat, léggömbök, lampionok, világitógolyók, 
madarak, trombiták, csengetjük, fajgyümölcsök, brilláns- 
csillagök, tündöklő reflektorok, célszerű gyertyák, angyalhajak, 
csodagyertyák, (Gnom-törpe-védjegyü csillagszóró gyertyák) stb.

I. sorozat tartalmaz 230 pompás darabot, . ára K 8 50 
" ,180 „ „ , , 4.50

IIL » n 150 „ „ „ 3.50

Saétküldüi telep: LÖBL GUSZTÁV, WIEN,



KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru és vasnagykereskedése

TELEFON SZÁM 14 LÉVÁN. TOMIO ALAPITTATOTT 1881

íjáoljyk njoiii ífimúezelt és felszerelt raktárunkat ■taoenű íííszer- és csemegeárúkban
az alanti legjutanyosabb arakon: -
Déli gyümölcsök s cukrozott gyümölcsök.

Sultán füge
Imperial locuum füge

*Í2 és 1 kg. ládákban préselve 
Török füge ízléses csomagban 
Datolya francia legfinomabb 
Berber datolya tigris jegyű ) 
Salamon Bouillet-féle

korona

1 kg. .64
„ 1.50

Halnemüek.
■jj____ ’k */♦ A 'Is

’ls kg. kartonba
>, D 1 »’ >’

Malaga szőlő sur Choix
,, „ extra Royaux
D >> >> >> 4 ^g-

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

’l», ’li, ‘Is kg. ízléses kartonokban 
Mandola Avola

Szardínia olajban
1. minőség

I ’isztráng
I. minőség 

Szardella gyűrű
I. minőség

Rák 1. 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

„Korona" 
kimérve 

11

1.95

60 fillér.
élő balatontavi és

„ válogatott Santoró 
Mazsola uj légiin, szár nélkül 
Mogyoró ieltört ospodoletto

„ héjas szicíliai légiin. 
Jánoskenyér mézes 
Citrom aranysárga siracusai

n legelsőrendü
„ mercantil

Narancs édes cataniai
Mandarin
Maroni nemes florentini

„ „ görzi
Carfiol, olasz naponta friss 
Almarla szőlő, olasz

Befőttek, legfinomabb minőség dobóiban és üvegben.

Sonkák, felvágottak, conservek.
iValódi 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 virsli ) napOnta frjss

,, szakaiadé ) r

kg.

h

n
n
w
pár

2.70
2.60
5.—
5.20
3.—
3 —
3.60

—.30

3.— 
—.24 

„ __ , - -12 
Sárga borsó, zöld bab, paraj conservek, Rizike gombák, szarvas 
gombák, Trílffes de Perigoid, fűszerezett pástétom, húskivonat. 
Znaimi ugorkák kis üvegben —.70, 1.10 kor.

„ „ nagy „ 3.20.

kg- 
pár 
drb

1

-- — naponként friss élesztő és teavaj.



KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru és vasnagykereskedése

TELEFON SZÁM 14- LÉVÁN. ALAPITTATOTT 1881-

Karácsonyi cukorkák, függelékek, Karácsonyfadíszek
— a legnagyobb választékban, a legolcsóbb árak mellett. =

Sajtok.
Ementhaler valódi svájci légiin. 
Félementhaler
Gfojer voralbergi
Roquefort valódi francia
Trappista boszniai

magyar
Parmesan
Camembert

” 2.80
„ 4.80

1 drb. fél kg. 1.—

1 kg. 3.20
„ 2.80
„ 2.40

Pécsi csemegesajt
Romadour sárvári

1 drb. —.36
„ --80

Döry pusztai 'la „ -.50
„ -’l. „ -.70

Schwartzenberger 1 kg. 1.80
Baranyai 1 drb. —.60
Strahino di Milano 1 kg. 3.12
Imperial Rampach különlegesség

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

Teasütemény ’. Cabos és Schmidt-féle gyártmány! — Legfinomabb cukorkák, 
karamellák, csokoládék kartonokban és kimérve ízléses papirzsákokban. Elsőrendű 
kínai és orosz tea-különlegességek. Valódi teakanna védjegyű tea csomagokban. — 
Kiváló finom Jamaica, Guba, Gottschlig, Battle-Axe és The-Kay angol rumoZ* főraktára! 
— Törley, Littke, Louis Francois és Veuve Cliquot pezsgők. A legfinomabb tokaji 
cognacok, valamint Zwack, Lichtwitz, Gessler stb. likőr különlegességének lerakata.

A váci püspöki uradalmi pince és herceg Windischgraetz Tokaj-hegyaljai

Saját töltésű kiváló jó asztali bor 1 1. üvegben K. 1.10.

borainak elárusitása.
Leányka ’/io 1. üvegben 1.50 Carbenet vörös 7|io 1. üvegben 1.50
Rajnai rizling M >» 1.50 Szomorodni tokaji 2.40
Muskotály 1.50 Fehér és vörös aszú ’l. 1. 4.—
Csemegebor 2._ Görög aszú 3.—

—.............. -= KARÁCSONYI ÜNNEPEK ELŐTT FRISS =

ÉLŐ BALATONTAVI ÉS PUMÁI HALAK.

Vidékre 5 kg. postacsomagok bérmentve. .....................

Összes áraink fenntartással január 3-ig érvényesek.



1912. december 22.
B -A. K S 7

A borfogyasztó közönség 
—~ figyelmébe. -------
Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
2ZZZZ házhoz szállítva. ~

Börzsönyi zöld, fehér literünkéit 100 fi'. 
Balatonmelléki , , 120 „
líeszmelyi 0 vörös „ 14ii „
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefonon is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

Kimérő
Vidéki italmérésbs kimérő 
kerestetik, Cim a kiadóhivatalban.

KÖHÖGÉS
rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 

RÉTHY-féle pemetefű czukorkánál! 
Vásárlásoknál azonban igyázzonk és határo
zottan RÉTHY-fé'ét kérjünk, mivel sok haszon
talan utánzata van. Az eredetinek minden 

egyes darabján rajta van a Réthy név.
I doboz ára 60 fillér Nagy doboz I korona. 

Mindenütt kapható

Szállítás fc ímmss
valamint költözködéseket 
legfigyelmesebben és jutányos 

árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Léva Szepesi u. 22.,

Kapható KNAPP drogériában LÉVA

4, ■ -
legjobb m

Washall Company
II Kurzbauerqasse 3.

Bérbeadó
Barsmegyeben első minőségű mintegy
500 m. holdas birtok.

F el tételek megtudhatók 
Dr. BURGER ÁRPÁD ügyvédi irodájá
ban, Budapest, Regi Posta-utcza 5.

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

Léván.

Ajánlom nagy üzemmel készült kocsi és lószerszám nagy 

raktáraimat, hol állandóan nagy választékban különféle Ízléses 

kocsik és lószerszámok kaphatók kedvező árban, kocsi vas

részeket és szekrényeket külön is eladok kccsi építéshez.

Kocsi gyártásomról sok elismerő jó levelek kezemben.

Autók .gépezeten kivül újonnan. készülnek..iZZvi/to.

alakokban és átalakíttatnak a legrövidebb idő alatt.

Becses figyelmébe ajánlom továbbá bőr díszműárut aktáramat 
nagy választékban kaphatok utazó angol tehén bőr táskák, 
szivartárczák, pénztárczák stb. utazó kosarak, kofferek és 

ládák Vadászati és lovaglást felszerelések, istálló szerek, jó 

gyártmányú lópokróczok és szörtarisznyák gyári raktára.

Használt könnyebb kocsikat megveszek vagy becserélek.

I

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon szám ■■ 33. . LÉVÁN. _ Telefon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállitás van berendezve.
- Hazai gyártmányú gépek:

Világhírű EAFID* lánczos kutak. „Alfa Separator1 tej éa 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz féle gőzcséplő készletek, Ganz-lele motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

•h

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

Kereskedelmi bank Léva.
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A lévai takaréknénztár
igazgatósága közhírré teszi, hogy 1913. 
évi január hó l-től további intézkedéséig 

takarékbetétek után 
é^lo-ban

állapította meg az általános kamatlábat.
A betéti kamatadót mint eddig is, az 

intézet a magáéból viseli.
Léva, 1912. december hó 19.

AZ I6AZ6ATÓSÁ6.
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Feltűnő olcsó

|| 
M

aradékok m
inden elfogadható arban kaphatok.

Karácsonyi
november 15

Stiiisliii Henrik
divatáru üzlete

LÉVÁN, Petőfi utca.

ocassiot tart
-tői december 31-ig

Mélyen leszállított árban kaphatók; 
Kosztüm kelmák, blúz ás pon
gyola kelmék, fekete és színes 
selymek, kézi munkák. — — 
Szőrme áruk. — Vászon és 
damaszt áruk. Barchettek és 
az összes divat cikkek. Leg
újabb Richelieu és Madeira 
— — — minták. — — —

„AZ OLLA-í
► zu/corroaofcl 
által meg I 

vizsgálva é«| 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. | 
Két évi jót-] 

állás 
Ára I 

ucatonkéntf 
d.-, 6.-, i

S.— és }
10. korona! .1

ÖLLA'^
GUMMl

különlegesség.
| A tudomány mai. 

állása szerint 
bebizonyított jM 
legjobb létező 
Guaml
óvszer- M

Az 
.OLLA- 

200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva 

Kapható az 
ország min

den gyógy- 
szertárácan 
ti jobb dro

gériákba.

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

propaganda reklámot ingyen küld az

„0LLA“ inMínar Wien. H|437Fraterstrasse 57
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

« PICK EDE illat Merész-üzletében.

moziba 
megyünk!

Az APOLLO mozgószinház 
■■■ műsora érdekes. ■■■

mos mim

I
-J rekedtség, katarut és elnyalkodás, 

görcs és hörghurut ellen ne vásá
roljon mást, mnt a finomiiü

Mell Caramellet 
a „Három fenyő“-vel 

drb. orvotok ét migÁno- UwwQ ‘októl aiArmtcó biionyit- 
vAny igazolja a biitos 

Rredmónv*.Csomagokban 20 és 40 g. fill Dobozban 60 fillér. Kapható : 
J2I, Ü.zaeri Boleman gyósaertáréban 
m ét Knapp Ignácz drogériájában 
r * = Léván. ==

ti

Nyomatott Nyitrai éa Tárai r. t. gyomajtöjta Léván.


