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előfizetési feltételek.
Egy évre . •
Hat hóra . •
Három hóra . 
Egyes számok

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

áru 20 fillér. BARS
^POLITIKAI EL E T I T. A 1?

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmund- 

goronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő bírd irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

felelős szehkeszto: HOLLÓ SÁNDOR
Megjelen vasárnap reggel.

FÖMUNKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasitani.

A LAP KIADÓJA- NYITRAI ÓS TÁRSA.

Félni unka.
Léva váron közönsége a múlt I 

esztendőben elhatározta, hogy a vár- ' 
kástélyt a hozzátartozó területtel együtt 
közcélra megveszi s annak idején, 
amennyiben a törvényszék vagy a 
közigazgatási hivatalok áthelyezése 
aktuálissá válik, ezt a kormánynak 
rendelkezésére bocsátja.

A lévai uradalom tulajdonosának 
nagylelkűsége megmutatta, hogy mi- | 
ként kell fedeznünk azt az aránylag 
csekély vételárat, amelybe ez a szép 
és hatalmas terület kerül. Az uradalom 
tulajdonosa gyűjtés útján látja legcél
szerűbben a város minden megterhe
lése nélkül fedezve a várkastély vétel
árát s ő maga járván jó példával 
elöl, tekintélyes summával nyitotta 
meg a gyűjtést, amely egyébként is I 
igen szépen indult.

Léva város közönsége hangyaszerű i 
munkásággal küzdött mindenkor a 
város fejlődéséért, mivel kitűzött célja 
volt, hogy mindenképen a vármegye 
első városa legyen. Hát az bizonyos, 
hogy a fejlődéssel kapcsolatosan roha
mosan fejlődtek a városi szükségletek 
is és épen ezért a város közönségének 
vállaira mindenkoron elég nagy meg- 
terheltetés hárult, annál is inkább, mert 
nem csak hogy segítséget, de még 
sablonszerű jó akaratú biztatást sem 
kapott sehonnan.

Épen ezért kétszeresen kell méltá
nyolnunk egyedül a közönség jó 
akaratára támaszkodó minden fejlődési 
mozzanatot és amikor az elért sikert 
konstatáljuk, álszemérem nélkül mond
hatja minden egyes polgártársunk, hogy 
ebben neki is része volt. Egyöntetű 
lelkesedés szülte a várkastély megvé
teléről szóló natározatot, amelynek 
keresztülvitele a városi tanácsra bíza
tott. A gyűjtés megindult és a legszebb 
reméuynyel biztatott.

A várót közönsége várja az ered
mény kihirdetését. Nem hisszük, hogy 
a megkezdett munka közepén megál- 
lottuuk volna. E tekintetben a legeré
lyesebb akcióra van szükségünk, annál 

inkább, mert elengedhetlenül szűk 
8|lges, hogy a várkastély területe min
den pillanatban rendelke. étére álljon a 
város közönségének.

A megkezdett munkát be ked 
fejezni és pedig olyképen, hogy » 
várkastély telke mielőbb a város ne
vére telekköny veztesaék. A város 
polgármesteréhez kell tehát intéznünk 
azt a kérésünket, hogy a megkezdett 
gyűjtést, amennyiben megfelelő összeg 
01 ég uem gyűlt volna egybe, illetve 
*láirát által biztosítva uem lenne, 

sürgősen folytassa, nehogy az idő 
folyamán ez a kérdés a napi rendről 
lekerülve, mint teljesen elévült az 
irattár fenekére kerü.jön.

Amit eddig tettünk, csak félmunka 1 
volt. Igaz ugyan, hogy más megöl- | 
dandó kérdések is állanak előttünk, 
azonban nem létezik fontosságra és a 
város jövendő alakulására nézve egy 
sem ebhez hasonló. És bizony rossz 
csizmadia, aki akkor szalad bőrért, 
mikor már a csizmát szabni kell.

Sorompóba kell állatiunk vala- 1 
mennyinknek, mert ezen határozatunk 
sikeres keresztülvitelétől látjuk füg- I 
géni városunk jövendő boldogulását. | 
És mivel a munka utánjárást, sok 
fáradságot és áldozatot igényel, nem I 
halaszthatjuk akkorra, mikor annak 
már készen kellene lenni, mivel azt 
akkor rövid idő alatt felfújni s meg- i 
valósítani képtelenség. És elképzelhető, | 
hogy mennyire blamiroznánk magun
kat, ha határozatunkat, szavunkat be
váltani képesek nem lennénk.

Félmunkát végeznünk nem szabad. 
Amit elkezdettünk, be kell fejeznünk, 
nehogy bárki is azt mondhassa ránk, 
hogy lelkesedésünk szalmaláng volt 
csupán, melyre nagy tetteket építeni 
uem lehet.

Hogyan védjük a közerkölcsöt ?
A Bars 44. számában a közerkö'ca vé 

delme című cikkében a megvesztegetés mé
telyének kiirtására szólítja fe a társadalmat. 
Valóban itt a tizenkettedik óra arra, hogy 
tőgyünk valamit, mórt, hogy „» kaputos 
osztály iránt annyira megfogyatkozott tisz
telet újból helyre álljon*,  egyelőre még 
olérhetlen vágy ; de arra okvetlen töreked
nünk kell, hogy a köznép telisében a nevezett 
osztály iránti gyűlölet ne növekedjék, mert, 
ha a közerkölcs romlása tovább is igy halad, 
az elöbb-utóbb egy rettenetes katasztrófához 
vezet.

Társadalmunk uudok betegsége a meg
vesztegetés olyan, mint egy festmény, mely 
igazi mély ha*ást  csak bizonyos távolságból 
szemlélve kelt az emberben, mig a közelből 
nézvo a hatas mar nem oly intenzív, egész 
közelről pedig csak közönséges dolognak 
tü-úk fel. Azért, ha 0 piszkos betegség 
egy-egy fekélye felpattan, annak iszonya 
tosaaga itt, a távolban a falu egyszerű né
pire van a legnagyobb hatással. Ma már 
kev.-e kivétellel minden faluban olvadnak 
újságot es In újságában azt olvaa-a az a 
szegény paraszt, hogy a hatalom körül set
tenkedők mily könuyü-zerrel szereznek ma
guknak a köz kárára ezreket és ezreket, 
hogy asokat köuuyeimÜ iben eipocsé-
koihsssák, mig 0 a legterhesebb munka 
után is alig tud ktnyeróval jóllakni: akkor 

ue csodálkozzunk azon, hogy még a legbe
csületesebb parasztsziv is megtelik koséi ü- 
“éggel, mely hovatovább a kaputos osztály 
iránti gyűlöletté válik.

Falun mindenki igaz án arcának verej
tékével keresi kenyerét. Az a „bőrkabátos**  
földbirtokos, hacsak nem ezarholdas, kora 
reggeltől késő estig lót-fut gazdasága körül. 
Sőt akárhány van, aki a napi teendők el
végzése mán este sokkal kimerültebb, mint 
bármelyik bérese. Bizony az az áldott 
anyaföld ad ugyan mii dánt, de azért ugyan
csak meg kell dolgozni.

Gszdaembernek aranybányája a trágya
domb ; de, hogy igazán arany legyen belőle, 
ahhoz igen-igen sok és veritékes munka kell. 
Társadalmi életünk is tele van szemétdom
bokkal, amelyben megtalálja kiki minden 
fakasztó munka nélkül azt az aranyat és ki 
mennél mélyebben kotor benne, annál több 
aranyat hoz ki belőle. A különbség csak 
az, hogy mig az egyiknek van esze és 
keztyü'. húz kezére, a meg óvatosabb „esz- 
1 özüket*  hasznai, hogy a piszok ezeket 
érje ; addig a másik oiy mohó vággyal 
turkál benne az aranyak után, hogy észté 
lenül fel is gyürkösik s így termésetese- 
vigyázatiau lévén, nagyon beszennyezi magát.

S van-e a társada'omnak a métely 
kiirtására valami igazáu radikális eszköze ? 
Ü.dözzük Ursadalmilag ezeket az úribetyá
rokat ? A legtöbb oly ügyes hogy, ba • 
társadalom üldözőbe veszi, legfeljebb az 
eszközökön töltheti bosszúját. Hat csak ül
dözzük, ha lehet, de sokra uem megyünk 
vele.

A betegség okát keli kutatni és azt 
kell megszüntetni, hogy a baj igazán gyó
gyítható legyen.

Hogy ma az emberek mentül keveseb
bet és könnyebben dolgozni, hanem annál 
jobban és bőségesen élni, legiökép élvezni 
akarnak : az a korszellem mai követelménye, 
mely a hiányos, ferde, vagy egyáltalán se- 
milyen nevelésben leli magyarázatát. Ma a 
jelszó: pénz, pénz és p fnz, liánom ennek a 
megszerzése mentül könnyökben sikerüljön. 
Hogy milyen útou-módon, az mellékes, mert 
„a cél szentesíti az eszközöket.*

Az egyik ember arra törekszik, begy 
ogy jól jövedelmező álláshoz juthasson ; a 
másik ember meg jópénsért megszerzi ezt 
az állást, vagyis kés kezet mos. Hogy meg 
van-e az illetőnek ehhez az álláshoz a szük
séges képzettsége, vagy meg vau-e benne 
a legszükségesebb hivatás, egyiknek sem 
okoz gondot. E .iö az állás, észt majd ad 
hozzá a jó Isten, vagy ha nem adna, itt a 
mindenható állam, ad az egy kisegítőt, aki 
majd dolgozik helyette, mert az ügyek 
rendis menete fannakzd.at nem szenvedhet.

Jó Isten, h'.ny ilyen here élösködik, 
aztz rosszul írom, bgny él fényesen a nem
zet testén I ?
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Ez * nyomorult parazita nem dolgozik, 
mert nem tud és nem is akar, lopja a köz
vagyont éa egy, erre az állásra való ember- 
táraa szájkbó veazi ki a kenyeret.

Ha ez ma máskép nem lebet ; ma az 
a köztudat, hogy protekció nélkül lehetetlen 
boldogulni, mindenhol és mindenhez keli éa 
kell protekció. Protekció után rohan ma 
minden ember és keresi azt a befo.yásos 
egyént, aki öt vágyai eléréséhez segítheti 
Hogy a befolyásos proteklor meg fáradságát 
megfizetteti, az csak természetes, Krisztus 
koporsóját sem őrzik hiába — igy gondol
kozik egy nagy tömeg.

Tehetség, szorgalom, becsületesség csak 
nehezen boldogul és ha rz önérzet is na
gyobb mértékben van az emberben kifej
lődve és a protekciót nemcsak hogy nem 
hajhássza, de meg is veti, az ilyen szeren
csétlen flótás ugyancsak bevágta maga előtt 
a boldoguláshoz vezető ajtót.

Nincs a társadalomban hely, ahol a 
protekció kisebb-nagyobb szerepet ne ját
szana. Hiszeu ott fent, az olimpusi magas
ban a miniszterek szinte bújnak a protek
ciót kereső honatyák elöl 1 És ha a miniszter 
nem teljesiti néha a leglehetetlenebb köve
telést is, hogy megorrol azért az illető 
befő vásott, befolyásosabb és legbefolyásosabb 
képviselő. Szó sincs róla, hiszen ŐK önzet
lenül teszik ; de gondoltak-e arra, hogy 
azzal, mert az egyesnek önzetlenül jót 
akarnal, a köznek meg kárára vannak, mert 
a közerkö'cs igy romlik. Hát az is igaz, 
hogy az önzetlen protektorok helyzete sem 
rózsás, mert bizony nem kis lelkierő kell 
ahhoz, hogy enneK a jóbarátnak, rokonnak, 
jóemberüknek kérését megtagadják.

Ha egy állás megüresedik, legyen az 
bár a legszerényebb, megindul a protekció- | 
hajsza, azután pedig kezdetét veszi a pro
tektorok kilincselése. Megtörténik, hogy 
egy naiv pályázó el gnek tartja jeles kép
zettségéről, szorgalmáról és becsülességéröl 
tanúskodó bizonyitványait és az azokkal 
felszerelt kérvényét beviszi aa illetékes 
helyre, hát ott mindenki ezzel a kérdéssel 

fogadja, hogy ki a protektora ? Első a 
protekció, a jelea okmányok legfeljebb 
másodsorban jönnek tekintetbe.

A protekciót kall lehetetlenné tenni, 
akkor nem lesz majd protoktor sem, aki 
megfizetteti magát. A protekció kiirtását 
pedig elsősorban azoknak kell megkezdeni, 
akiket az isteni Gondviselés oly pOiCra 
helyezett, ahol állást, hatalmat, jólétét osz
tanak ; osszák ezt az érdemesnek és az 
illetéktelen beavatkozását könyörtelenül 
utasítsák vissza.

Ha tehát a megvesztegetés mételyétől 
megakarjuk tisztítani társadalmi életünket, 
akkor mindenekelőtt és mindenütt könyör
telenül üldözzük a protekciót és az érdem
telenül, protekcióval álláshoz jutottakkal 
éreztesse a társadalom, hogy nem tartja 
őket e.foglalt állásukra méltóknak.

Valkházán, 1908. november 3.
Kántor István.

A közig, bizottsági gyűlés.
Btrsvármegye közigazgatási bizottsága 

folyó hó 10. én tartotta havi reudes 
ülését a vármegyeházáo Simonyi Béla, fő
ispán, elnöklete alatt. Jelenvoitak : Bá hy 
László, Bottka Győző dr., Dombay Vilmos, 
Kosztolányi Sándor, Znamenák Sándor és 
Zongor János választott bizottsági tagok ; 
a tisztikarból az alispán és az összes előa
dók. Az aLspáni jelentés tudomásulvétele 
után a jegyzŐi-kar terjesztette eiő az ügy
darabokat. Az úcszé i fákra vonatkozólag 
elhatározta a bizottság, hogy -zok mindig 
az árkon innen, az úttestben, legyenek ül
tetve. Elutasította Füzesgyarmat község 
fellebbezését a Podluzsánka és Szikince- 
völgyi patakszabalyzó társulat tervei ellen, 
Kvaszai lévai volt gimnáziumi szolga fel
lebbezését illetményeinek felemelése tárgyá
ban. E másította továbbá a Zsitvakenezi 
orthodux izrae'ita fioanitaözség *zou  kérel
mét, hogy anyakönyvi szempontból az ara- 
nyosmaróti orthodoxhitaözseghez csa’oltss- 
sék. Kötelezte Eiedec községet a róni, 
kath. Kántoriak telepítéséhez vaió hozzájá
rulásra és Neved községe*  a zsuv«ujfalusi i 
vasúti hozzájáró-út részbeni fenntartására. 
A főorvos jelentése szerint a vármegye 
egészségügyi állapota október hónapban 
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elég kedvező vol’, kivéve a vörhenyjárván , 
melyben ezen hónapra 80 megbeteged/s 
esik. A kir. pénzügyigazgató jelenti, hoev 
a f. év le’elt 10 hónapjában 120.000 korú 
nával kevesebb «dó és illeték folyt be, uiitt 
az előző évben. Több adótörléB elrendelése 
ntán elutasította dr. Reindl Román fellebbe
zését, melyben elemi kár címén adóleenge- 
dóst kér. A kir. főmérnék jelenti, hogy’ j 
Garam partjának egy részén az uj és csinos 
vaskorlátok fel vannak állítva. Jelenti 
továbbá, hogy a kereskedelmi miniszter 
rendeletéből a postahivatal továbbra ia 
Nagykoazmályon marad ; de Garamsző|ós 
postaügynökséget kap. A kir. taifelügyelő 
jelentést tesz arról, hogy több fel«kezeti 
iskola korpétlékban és államsegélyben ré
szesült, ezekkel a megye területén az állam, 
segélyek és korpótlékok összege 123 259 
koronára emelkedett. A garamszentkerészti 
járásben végzett iskolalátogatásai alkalmával 
megdöbbenéssel tapasztalta, hogy sok i.ha
lában mégsem kezdődött a tanítás. Több 
iskolában pedig alig talált néhány gyermeket 
A bizottság a főispán javaslatára a legazi- 
goiúbb felelősség terhe mellett u asitja a 
főszolgabírókat, hogy az iskolai mulasztá
sokat a legszigorúbban ellenőrizzék és erről 
a bizottságnak idök: z ínként jelentést tegye
nek. E fogadta a b.zo'teág a jánosgyarmati 
községi iskolaház tervét, és elhatárolta 
ta kié és nagyülesen községi iskola létesítését 
mert az első köze gben 34 ms térülőn 
tanteremben 179 gyermek, az utóbbi helyett 
140 gyermek van egy helyen összezsúfolva. 
A kir. ügyész és árvaszeki elnök jelentései- 
nek tudomásul vétele után az elnök aa 
ülést bezárta.

Különfélék.
— A Lévai Nöegylet feliratban 

üdvözölte József főherceget honvédtábor
nokká történt kineveztetése alkalmából. A 
nöegylet figyelmet a főherceg a következő 
táviratban köszönte meg : „ö császári és 
királyi Fensége, József főherceg úr, az 
egylet meleghangú gratulációját a legőszin- 
tébb köszönettel vette és titkár urat kéreti, 
hogy ezen köszönetét az egylet tagjainak 
és az árvaház kisded tagjainak is tolmá
csolni szíveskedjék. Roskoványi, százados, 
xzolgálat'evö kamarás.“

— Iskolaszéki tagok választása. 
A lévai róm. Kath. isKolaszéK tagjainak 
vá asztása f. bó 9-én folyt le elég nagy 
érdeklődés mellett. Megválasztanak rendes

T Á RC A.
Proscheck.

Azt hiszem, fölösleges bővebben ma
gyaráznom, hogy az a jámbor halandó, aki 
ezt a hangzatos nevet viselte, nem magyar 
földön pillantotta meg először a napvilágot. 
Nem. Csehorseáy valamely zugából liferálta 
be hozzánk az abszolút hatalom éa 1859-ben 
Kinevezte Lévára cs. Kir. szolgabirónak.

Keresztnevét nem tudom. Ez azonban 
nem befolyásolja a nevéhez fűződő eseményt. 
Valószín illeg Vencel vagy Johann L'epomuk 
volt a keresztueva ; mert a cseh f,úk 
80—9t"/0-át rendesen ezen két névre szok
ták keresztelni. Csak azon családban tér
nek el e szokástól, amelybe a gólya többet 
szállít két fiúnál.

Az 1848 — 49 szabadságharc után az 
ország minden nagyobb városának a minden 
egyes járásának megvolt a maga Proscheckje. 
Ezeket azért küldötték a nyakunkra, hogy 
a rendelkezésük alatt álló nye s erő alkal 
mazásával lehűtsék rebellis vérünket.

Ha az úgynevezett Bach-korszakban 
valahol a látóhatáron feltűnt egy emberi 
alak, akinek fején magas pince, köcsögkalap 
volt, — a testét fekete kabát és szűk pan
talló födte, amelynek két szárát etruplik 

erősítették a cipők talpához, — a lábain 
kalocsait cipelt és a hóna alatt nagy paruplit 
szorongatott, — ez az alak nem lehetett 
más, mint: Bach-huszár,

A 60-as években akadt is poéta, aki a 
visszaköltözködö alakokat következőleg 
szedte a tolla hegyére :

0, du liebe, allerschüiiHte, Magyarország ! 
Már belőled a frakkot is kisprengoiták. 
Aki ná unk pantallóid vagy frakkot vesz fel ;

Azt ni ndjak rá: Marsra hinaus und geh zum Ti ufói 1

Magyar ruhát is vettem én már magamra; 
Gondolta ii, hogy találok majd hivatalra. 
De azt mondják: nem kell cégér a jo bornak, 
Nem hiszünk mi többé a német sógornak.

Amint hallom, Schmeriinig is tett nagy bolondot 
Hogy mar a nagy hivataláról lemondott.
Pedig nincsen mestersége, úgy gyan itom. 
Meinet wegen! Slajferólni megtanítom ;

Gericht-schreiber voltam én is Budapesten. 
Aber Leider .' Hivatalomból kiestem.
Jctzt weii ich nicht, ó Istenem I hogy mit tegyek 
Csaszlabau slajferólni visszamegyek I

Est • verset a „Mar siess hasúdba 
vissza, vert seregem 1“ nótújúra mi is sokat 
énekeltük ; de csak ott mertük a hangun
kat erősebben kiereszteni, ahol zsandúrt 
nem érez’ünk a közelben; mert ha az 
meghallotta volna, izmos tenyerével bizo
nyára a torkunkbra forrasztja.

Hogy milyen volt » os kir szolgabi- 

rónak hatalma, mikor a zsandárság durva 
csizmái tiporták az ezeréves magyar alkot
mányt ? Ezt csak azok tudják, akik a ren
deletéit szomoiú korszakában éltek!

Eseményünk idejében a szolgabirói hi
vatal a Flórián — most Báthy László-téren 
volt, azon házban, ahol jelenleg a leányis
kola és az ovoda van.

Proscheck előtt és utáutöbben viselték 
Léván e hivatalt. De míg elődeinek és 
utódainak ittléte nyomtalanul vész el a 
múltak homályában a még a neveiket sem 
emlegetik, — Proschecknek, aki a Medvecky- 
fé e házban lakott, — 3 éves működése 
— dicséretére legyen mondva — maradandó 
é« linztességes emléket hagyott hátra.

Est akarom soraimmal felelevouiteni.
Hivatalában pontos, szigoiú éa lelkiis

meretes voit ; de hivatalon kivül minden 
alkalmat felhasznált arra, hogy állasát a 
város társadalmi eleiében tü betűvé tegye 
és magát megkedveltesse. Ezen törekvésé
ben nagy előnyére szolgált a polgársággal 
való érintkezésében tanúsított jó modora és 
a magyar nyelvnek kellő tudása.

Ajándékot soha senkitől el nem foga
dott s o-.t a szokását olyan szigorítsa be 
tartotta, hogy miatta egy izboD családjával 
ia nagyon összezördült. Észrevette ugyanisj 
hogy felosége Tiapott valamit a konyhirs.
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tagokká: Bódogh Lajo*,  B>rcsányi Győző, 
(jierhelyi Sándor, Csornák Izidor, dr. 
Kinoskó Béla, Köveskuti J tö, Msrkáder 
Alajos, Rácz János, Szilassy Sándor és To- 
kedy Imre; póttagokká: Feja Kálmán, 
presztolánszky Béla, Agárdy Sándor és 
Stugf*l  József. Az iskolaszék elnöke, Báthy 
László prépos-plebános, a tsnitótestület 
képviselője az iskolaszékben Járón Ferenc, 
igaagatótanitó.

— Vármegyénk tűzoltó szövetéé 
genek elnöksége t. évi nov. ho 22.-eu, 
délelőtt 8 órakor, Léván, a városház kis
termében Dómba y Vilmos elnöklete mailett 
gyűlést tart, amelynek tárgyai: elnöki je
lentés: a vármegyei újabb tűzi cndészeti 
szabályrendelet tárgyalása; az egyenruhá
zati és rangjelezéei szabályzat Kiadatása ; a 
tüzfelügyelöi kerületek beosztása; a var
megye*  uj szolgálati utasítás kiadatása; 
pénztári jelentés; az üresedésben levő já
rási iüzteiügyeiöi tisztségek betöltése ; a 
vármegyei tüzielügyeiö mellé egy segéd
tisztnek megválasztása ; uj tagok felvétele ; 
a közgyűlés helyének kijelölése; ind tványok.

I

— Gyászhir. Varosunk köztiszteletben 
álló fér ti a húuyt el a héten. Látra a csaták 
tüzét, küzdött a hazája szabadságáért. 
Mindig a munka embere volt. R savéttel 
olvassa mindenki a család áitai kioocsájtot: 
gyászjelentést : — A ulirottak szomorodott 
jzivvei jelentjük, hogy szentgyörgyvölgyi 
Doniján Lőrinc, volt 1848—49-iki honvéd 
őrmester, életenek 79-ik evében fo<yó évi 
november hó 12-én reggel 3 órakor elhunyt. 
— A megboldogultat november ho 13 án 
délután 3 órakor helyezzük örök nyuga
lomra a ’évai ref. temetőben. Léva, 1908. 
november hó 12-én. Dómján Lörincné szül. 
Pólya Erzsébet, feles gi. Dómján Lajos dr. 
tia. Dómján L jós dr.-né szül. Mácsai Vilma, 
menye. Dómján Erzsiké, Dómján Vio a, 
Dómján Géza unokái.

— Népakadémiai előadások Folyó 
hó 8-án a Lévai Kath. Legenyegyesületben 
megkezdődtek a népakademiai előadások. 
A szép számban megjelent iparos ifjúságot 
először Federics József e. t. szórakoztatta 
szavalatával, mely után Kaveggia Káimán 
ideigl. e. elnö t világon, érthető magyará
zatokkal azon alapfogalmak ismeretére ipar
kodott rávezetni hallgatóságát, amisét tud
nia kell mindenkinek, ki a mai szociális 
kérdésről némi fogaimat akar szerezni. As 
előadás nagy figyelmet keltett. Kivonatat 
jövő számunkban Közöljük. Folytatása 
nov. 22.-en d. u. 4 órakor lesz az egyleti

Ezen úgy felháborodott, hogy az ajándékot 
kidobta az udvarra és erősen ráparancsolt 
övéire, hogy jövőben egy árva babszemet 
se merjenek elfogadni.

A céhek gyülér.eit egyszerű bejelentésre 
is engedélyezte és hogy a tagokat a tanács
kozásban jelenlétével ne feszélyezze, a 
gyűléseken csák nagy ritkán veit részt. 
Pedig minden gyű esen mint császári biz 
tosnak hivatalból ott kellett volna lennie.

Proschect idejében alakú t m^g a 
casino is, melynek első alapszabályait 1859- 
ben Ő irta alá és jóváhagyás végett párto
lóig terjesztette fel. De a felsőbb hatósá
gok hónapokon át húzták-halasztották a 
dolgot és arra törekedtek, hogy milyen - 
módon lehetne a tago < politikai érzületének 1 

Irányában megakasztani 
azokat.

És hogy ez nem sikerűit, abban a *a-  
gok buzgó kitartása melleit a szolgabirónak 
H nagy érdeme vo*f.  Az ö sürge*«sere  és 
többszörös közben járására az alap ztbájoP 
okt. végén jóváhagyást nyertek, m;L?k 
fo'ytáu az egyesület nov. ho 20-an <npg >s 
tartotta alakuló közgyűlését.

Szükségesnek tartom itt fel*mlit«n  , 
bogy Léván már 1838-ban ietez tt canno 
jellegével biró egyesület, amelynak Olvasó- 
Társaság volt a neve. Es a ixibad’ftgharc 

helyiségben. Ma 15. én J .ross Ferenc, 
igazgitó-tamtó, fog érdekei e'öadáit tartani 
az iparos segéd vándor út járó’. Vajha az 
előadások iránt z iparosmesterek rész-író- 
is nagyobb vo'na az érdeklődét!

— Eljagyzés. Frommtr Imre, a lévai 
kereakude mi bank pénztárosa, e jegyezte 
B eisg Melanie k asszonyt Újpesten.

- A Lévai Sportügyiét Mindig 
azt tartottuk, hogy „mens sana in corpore 
«no". A testi nevelés fontosságát nem 
győzzük e'éggé hirdetni. As utó.só időboa 
sajnosán k&le-t tapasztalunk, hogy a rest
edzés kultiválására ala<u t sport-^gyiet is 
e<ak nagyon szűk keretek között fejtette 
ki működését. A tava szál nagyon életre
való eszmét testesített meg az egyesület 
tevékeny vezetősége*  \ an az egyesületnek 
kedves ligete, tenni sz — “8 tekepályája. 8‘ 
hogy szépen kigondolt • rvÜKet teljesen 
keresztül nem Vihették, annak oka pénzhi
ány volt. Megint csak az anyagiak oaozzák 
az is, hogy tel folyamán a köre <o«yapályát 
Nem aKarják megnyitni. E óriási hiba 
volna, a szellem tű nd g tud ma/mit testet 
alkotni. Kezdjen a sportegv et zé eskörü 
mozga mát, nyú) sju a tagosnak m űdén 
igényben testedző szórakozást, nyis.-a meg 
a jégpályát ■ i Um világ, tussal es ts&inteiyoen 
i», meg jövedelemben is gyarapodni fog 
as egye»ü et.

— Rejtélyes baleset Mo.nár Lajo?, 
feisövaradi g*zda  a mu.t punokén két te
hénkén káposztává! megrakodva Alaópel es 
Besse feli indult, hogy a közeli mzjoroabau 
eladhassa. Útközben az atsópéii szöllöknel 
ismerősökkel találkozott, kik a p nezébe 
hívtak egy pohár borra. A.litólag ogy pár 
pohár bort megitta s újra u nak indult*  
Pár óra mu<va a járó-kelők az - sopéii 
határban az ut porában talaitak holtan a 
szekere mellet', ame y .öl a tehenek ki 
voltak fogva. Ezeket tavo.abb találták 
meg. A holtesten a külső erőszaknak semmi 
nyoma. A csendörség megindította a 
nyomozást.

— Szédelgés a jótékonyság ne
vében. Az országot Keresztül -kmsuí jtu|aK 
a József Kir. Herceg Ózanatorium neveben 
egy kis kék 60 filléres füzettel, me;y „Vé
dekezés a tüdövesz ellen- címet viseli. A 
füzetet Rákoscsabán nyomatta*.  Ó.mmi 
oia nmei a jelzett címet viselni, mert a 
füzetjében a védexezesrői egy árva szó 
sincs. De m g kevesebb óta van bárkinek 
az egyesület nevében azt terjeszteni, mert 
ezzei az egyesület senkit meg nem oizott.

u án a gyülekezeti jogna‘< eltörlése miatt 
megszüat ugyan, de mondhatjuk, hogy ez 
az cgyesü.et aepezte tuiajdonképen aiapjat 
az 1859-ben megaia*iio:t  casmon?*.

A fentebb vázo.t érdemeinek köszön
hette az idegenből közéuk küldött *zo!ga-  
biró, aki a korlátlan uralomnak kirendelt 
szó gája volt, hogy kivált a po'garsig kö
rében népezerüíégn k örvendett, ami kül
sőleg akkor nyilatkozott meg, amikor 
PrObOuecíet törvényszéki bírónak nevezték 
ki C»ehoibZagüa.

A polgárság fáklyásaiénett«i vett . úo ut 
tőle Az ünnepi ezóook n csizmadiák céhmes» 
tere vo t, aki üdvözlő beszedet a Kövctcvezö 
rém Huies verssel fejezte be :

Akom, bikoia, zsákom mákom, rakom. 
Zsákomban a r*kom  és a mákom.
Kir.gta a zsákomat a rákom, 
Kihullott a zsákomból a mákom.
Éljen az én jó Proscbeck barátom

A sok eljea e hangzasa uian Pro ebok 
magyarul Köszönte m**g  a kivá o kitÜQfe'ést 
és masnap azon Kellemes tudat al tér v.ssza 
harájaba, hogy a lévaiak roionszeovet si
került kiérdemelnie.

A sok eiö- beimter között hih előleg ö 
”olt egyedül, /'bér hoUó, aki M .gyaror- 
szágou ilyen mdg isz eltetésben rjsee-iilt.

Jaross Ferenc.

Nevével illetéktelenül visszaélnek. Kérünk 
mindenki', ho<y a füzet terjesztői: adják 
át a ha’óságnak.

Halálos szerencsétlenség. Tóth 
I lakos, a lévői uradalom
c eéljf*,  rép • szállító t a vasúti állomásra. 
A legutolsó térés alicalmával, mikor meg- 
indu t a szekér a xzántófo dön, a kocsis a 

\ eeztttl ment
ra •. ú sérüléseivel besza litották a 

•va kő- órhi >a, ahol múlt vasárnap ki
szenvedett.

Lopás Kaffan Aataiué lévai lakos 
iszükoszág-t: • m »rt s lopásért többször 
büntetett n- fo yó hó 10 én esti 6—7 
óra között bement özv. Hraskó Istvánná 
ist.il ójába s az ott l‘vö hizlalóból egy 
ludat ’opotr, mit F ődmann 1 /Idor korcsmá
jába vitt s a kocsmáros fiának azzal, — 
ho^y az a i tenyésztése — 1 kor. 60 
üli -"-.re eladta. M. ' a korcsmanan időzött s 
borozott, a rend-röí elfogták és a 
a pitanyi h v. alba kísértek, ho< ú^y a ;úd, 
*, a-D>u' B »t> La- ; óné <ár ra egy fejkendö, 
továobá Ba ogb L<jos korc-maros Kárara, 
auua KOoyh jaoól a tűzhelyről egy nagy- 
oogrács tnssju párolgó, sertés pörköt 
e .opasát is ba smerte. A rendőrség a befe
jezeti nyomozás u án az iratokat a javíthat- 
iau nő megi;ÜQtetese végett a kir. ügyész
séghez tette at.

— Zugói Ilid. Eddig a topoiyiák 
fenyegette*  folytonosan a Perec partjáu 
jaró-keiök é e*-'t.  Ezeken a kiszáradásnak 
indult fakon végre megkönyörültek a tek- 
nőcsinálók. Most meg a Zúgó hídja került 
oly4n állapotba, hogy tüibánatot kell tar
tania ann ik, aki kénytelen rajta keresztül 
járni. Fe hívjuk rendörségünK figyelmét 
erre a n . zhet tlen hidaeskára*

— Gyujtogatas Fehöváradon a he
ten özv. Nagy Karoyié szalmáját is széná
ját ismeretlen tettesek felgyújtottáK. Sze
rencsére a tüzet ideje korán észre vették 
s igy nagyohb baj nem történt. A gyanú 
azokra a tettesekre irányú1, kik a múlt 
évben özv. N*gy  Imréné haza falát Kiástak 
és a nyíláson oehatolva 2000 korona kész
pénzt elraboltak.

— Mozi. Léva egyik nevezetessége 
Ad er Zngmondnak a mozgófenyképkéazü- 
léke. Mint mi d n évben, úgy az idén is 
haza jön es bemutat,a legújabb képeit. 
Eddig gyönyörködtünk a mutatványaiban, 
reme.jük az idén is sok elvezetet nyújt 
varosunk közönségének.

— A Petőfi. Társaság ajándéka 
a közönségnek A Petőfi Társaság Kia
dásában igen é tékes és ertdetére felette 
érdekes dissmü jelenik meg november hó 
folyamid a 1 öujvp acou. Ez a diszmü Pe
tőfi összes müvei. Ugyanabban az alakban 
és ugyanolyan nyomtatásban je enik meg, 
mint az 1847 es nagy Petöf.-nadaa, ame- 

> maga rendezet sajtó alá. A 
Petőfi Tar . a Petöf-kultusz fejlesztése 
érdekébeu m dazokna*.  akik a mo^t kibo- 
csajio’t egy koronás Petőfi sorsjegyednek 
terjesztése en segítségére lesznek es lega
lább is 40 darab sorsjegyet vesznek, vagy 
ism-.iő ■< uir >on o helyeznek, 
megküldi P töri összes müveinek est at érté- 
foes dittkötetét, \ könyvpiacon 20 korona 
oolt; n / rü forga omb*.

RÖVID HÍREK. — A \asuti munkások 
szövetségét, m ve a ap Kba ye lenesen mű
ködőéi, a AnresKvue mi miniszter feloszlatta. 
— A pénzügyőrök Manlichert kapnak az 
eddigi W Tndt tégy <erek helyet*.  — Vasúti 
szerencsetlensey A fövaiosban folyó hó 
10 éa reggel a nyuga i pályaudvar vé;en 
felal.icott vasüt- ö ;Őue< teljes gőzzel neki- 
rolian*.  a párkáuynanai az?méyvonat. 11 
u m Úlyosaob Bérűiéit szenvedett. — Az 
első nopoljarínisterEuropaban. 11 g i Wyco 
no*  angol > aro-kaüaj msiDjvet valasz- 
to . . — Bányászó*
rencsetlenseg. ll iu u msliect Némotoisz g- 
b n oria i bauyas^ereucsét euség történt. A 
• z'npor frobDanasi követáeateben min
tegy 250 ember elpusztult. Igen sok volt 
köztük a m gyár mu ikás.

A gyógyászát hihetetlen módon bal 
Hdt a egucoiso évtizedekben. így peldáu- 
ma a régi, kitűnő háznaer, a csukamájo aj 
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in uj formában kapható, mely nemcsak I 
hátrányaitól visszatetsző szagától és izétől 
mentes, hanem feltétlenül i öunyen emészt
hető állapotban nyujtj>, ami hatásának 
erejét növeli. És ez a „Scott-iéi*  Einulsióu, 
melyet minden gyógyszertárban árusitauak,

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

M ndazon rokonaink s jó ismerőseinknek, 
kik gyászesetünk al almával részvétüké 
voltak szívesek nyilvánítani , ez utón mond 
há'ás köszönetét.

Léva, 1908. nov. hó 14-éu.
özv. Dómján Lörincné 

és családja.

Köszönetnyilvánítás.
Gróf Andrássy Gyula m. k. belügymi- 

nister úr Ö nagyméltósága ez évben is 
kegyes volt Stefánia árvaházunk részére 
2000 korona államsegélyt kiutalványozni. 
— ür. Rudnvánseky Tousz aranyosroaróti 
főszo'gabiró úr foiyó hó 1-én 32 kor. 9-én 
podig 16 ko-. összesen 48 kor. — a lévai 
közös kőbánya társulat 10 kor. Mercader 
A'ajosné úrasszony libákat s Nagykoszmály 
község elöljárósága bab és krumpli ké<z'e- 
tet küldtek kis árváinknak.

Amidőn fenti kegyes adományok kézhez 
vételét nyilvánosan is van szerencsénk 
elismerni fogadják a nemeslrlkü adakozók 
kis árváinkkal éreztetett jóságukért leghá- 
lásabb köszönetünket.

Léva, 1908. november 12-én.
Leidenfrost Tódorne, 

nöegyl. tb. elnök.
Faragó Sámuel, 

uöegyl. titkár.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető: Kóuya Jó*s»»  rnudörb *p :tány

Busa m.-mázsánként 23 kor. — tilí. 23 
kor. 70 fill. — Kétszeres 18 kor. 4q fill. 19 
kor. 69 till. — Rozs 18 kor. 80 fill. 19 kor 
30 fill. — Árpa 15 kor. 80 fill. 17 kor. 90 
fill. — Zab 16 kor. 20 till. 16 kor. 50 fii
— Kukorica 15 t?or. 40 fill 16 kor. 10 fid
— Lencse 24 kor. 60 till. 24 kor. 80 fill. — 
Bab 9 kor 50 fill. 9 kor. 80 fill — Ko
los 14 kor. — fill. 16 kor — fill.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1908 éri nov. 8-töl 1908 évi. nov. hó 15 éig

Születés.
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A gyermek
□eve

Kopanyicza M. M zses M. leány Irén

Fridmann Gyula Kohn I. fiú Sándor

Varannay Lajos Juhász M. leány Margit

| Fája Kálmán Lokota An a leány Sára Mária

Hazassag.

VöiegtiiY cs menyasszony neve Vallása

Halász Lukács Matejovics .1. r. kath

Á léin Adolf Ehrenstein Jozetin izr.

Keres Sándor Horváth Irén r. kath

özv. Balá/s Jónás Horváth. Zs ref.

Hraakó Sándor Popellár J r kath.

Halálozás

Az előnnYt neie Kora A halál ok*

Tóth József 41 éves Tűd gyulladás

Gubela .János 15 éves evv-rűség

Dómján Lőrinci 78 éves Gutaütés

Szerkesztői üzenet.
Z. Rendkívüli érdekes cikkét a jövő számba 

kel'elt sorolnunk.
Sz. I. Körmöcbánya. Köszönjük. Szívesen Kö

zöljük . . .
B I Észt- rgom A világlap várja a dolgozatot. 

A kataiunibákat nem kell bele keverni.

Nyilttér*)
Tekintetes Szerkesztő Ur

A „Lévai Örálló“ multheti számában egy 
a szeráesztöhöz címzett levél jelent meg, 
a melyben a főgimnázium mintha rekatoli- 
zálással vádoltatnék. — A levél szerzőjéül 
a közvéleményben az én igénytelenségem 
van feltüntetve.

Kijelentem, hogy a jeleztem levelet 
nem írtam, ilyen dolgokkal nincs időm, se 
kedvem foglalkozni.

Vámoslsdány, 1908. november 14-én.
Kiváló tisztelettel

Végh István.
A fennebbi nyilatkozat kapcsán nehogy 

személyünket illető kombináción merüljenek 
fel, kijelentjük, hogy a kérdéses levelet, 
melynek sem tartalmával, sem hangjával 
egyet nem értünk, mi sem irtuk.**

Léván, 1908. nov. 14.
Dr. Kersék János, 

Kersek Benő, 
Kiss Gyula.

•*)  Ajnye „fékotn teremtette.*  hát ki irta — I 
Csak nem a tiszteletes raui irta le a tábláról, vagy 
mi ? ! . Pedellus.

Tekintetes szerkesztőség !
Léva.

Vonatkozással a f. hó 8--»ki becses lap
jukban megjelent „Nyílttéri*  közleményre 
tisztelettel ki kell p-Lnteuem, hogy a f. hó
l.-i  péidauyban. a vu^uti elöléptotét ek al
kalmával Alt János úr mint I. oszt, moz
dony felvigyázó és nem pedig mint inozd. 
vezető vo't megemlítve, másodszor pedig 
Jánosi a»uzd. vezető úr által említett I. 
oszt, fütöházvezetöi cím vagy r*»ng  szolgá
lati és illetmény-szabályzatunk értelmében 
nem létezik, tehát én csakis a szabályzat 
szerint jártam el s közöltem az előlépteté
seket, épen oly igasaághüer, mint a hogyan 
azok hivatalosan is megjelentek ; hogy Ait 
úr lü öház vezetéssel is meg van bízva ért 
tőle senki sem akarja elvenni, de ez csak 
egyszerű megbízás, épen úgy, mikent Stosius 
főellenőr ur is meg van az itteni állomás 
vezetésével bízva. — Tehát miként ebből is 
kivehető, én senkit sérteni nem akartam s 
nem akarok, mert abban, ha valakit az őt 
megillető szolgálati címén vagy minőségén 
neveznek meg, semmiféle iróniát vagy sér
tést nem Iátok. — Vagyok

Léván, 1908. november hó 9.-én 
a tekintetes szerkesztőség legigazibb tisz
telője,

Bleyer Rezső,
máv. hív.

nélkü: bújnak

Az Ernuhio vásár- 
MÜ 1.1-n .l I SCOTl 
fele módszer véd
jegyét — a halaszt 
— kérjük figyelembe 

venni

Fogzás.
Ugyan adjatok a szenvedőnek SC'OTT-fé'e 
Emulgiot és kiméljétok run? álmai lan éjne- 
kától. A fogak minden fájdalom és bélhaj 

elő, fehérek, erősek ós egye 
neaek iesznok.

A gyermek szereti a

Scott-féle Emulsiot
és készségesen fogja azt szed
ni. Az emésztést, ha meg 
van zavarva, mindenkor hely, 
re Aliit ja és előmozdítja.

Egy eredeti üveg án 2 K. 50 ÍUlér 
Kapható miuduu gyógytárban.

•) E rovat alatt közlüttekúrt nem válal felelőséget a szerkesztősé,.

Euyh*, '»ldő toáaiaaer miudazokuak, kik enre*zteHI 
agyarokban és aa illő életmód egyébb következük, 
nyűiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ^vColl
készítményeit.

r M OLL-FÉLE
SÓS - BORSZESZ

élűmért, régi jóhirnevii bázisrer 
szaggatás és hűtésből származó 

mindennemű betegségek ellen. 
Eredeti üveg ára Jcor, 2.

Kaphat* mmden gyógyszertárban 
es drogériában. ^999

Föszetküldási hely MOLL A. gyógyszerész 
(js. kir. udv. szállító, Becs, 1. Tuchlanbeu J.

102 1908 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Aluiirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 
teszi, hogy a lévai Kir. jbsagnaK 1908. évi V. lt»7|| 
sz. végzésé foly.án Ür. Groszman Henrik ve ebe.yi 
ügyveu a tat kepvisr t Konko y Eszter fe peres re. 
szere 140 kor. követe e» s jár. erejeig e rended 
kiét g'tesi végrehajtás «o ytán aiperest-ktö lefoglalt 
és 890 kor. becsült ingóságokra a léva k r. jbiróság 
19'irf V iOi 4 szarni*  vég esévei az árverés elreu*  
deltttven, annak a korábbi vagy fediifogialtat k 
kovetelese erejeig is, amennyiben azok toivónyes 
zálogjogot nyertek vo na. Ágon leendő megtartása 
h'ttau iuui 1908 évi novemoer ho 19 és kővetkező 
napjan délutáni 2 oraja kitü.etik, ..mikor a bir.ih r 
ieiúifoglait szalma, írnek, sarjú gazdasági gepek, 
agy kocsi, egy szekér, szarvasmarhák, sertések, egy 
se és vl s egyébb ing sagok a legtöbbet 'géninek 
keszpénztizetes mellett, szükség eseten becsáron a ul 
is e. 1< gnak adatni

Felhivatnak mindazok, kik az clárvvr-zeadö in
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg. 
előző kielégittetéshvz jogot tartanak, amennyiben ré
szükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez 
a vegre.iajtási jegyzőkönyvből ki nem tüuik, elsőbb
ségi b*jelentéseket  az árvetés megkezdésig alulirt ki
küldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni el no 
mulasszak.

A törvényes batáridő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő najitól szám t- 
tatik.

Kelt Léván 1908. évi uov. hó 4-napján.

Karácsonyi Pál
kir. bírósági végrehajtó.

Angol pointer. 10“7”“r
aibOuu*.  o.auv. Bjvoboet « lap kiadóhivata
lában.

Bunda és lábzsák. Kíé 
btTkoeii tulajdonos L :va Zúgó utca 2. sz. 
értesíti a n. é. utazó közönséget, hogy a 
téli idők alatt kocsi használathoz ut*zó  
bundát és lábzsákot csekély használati 
díjért kő csönöz, — zárt (batar) kocsija is 
rendelkezéseié áll.

Eladó ház és szőlő.
Kossuth u. 16, számú ház. mely a 

Klapka utczára is nyilik (13, szaiu; 
valamint Vargha hegyen levő szőlő 
szabad kézből eladók. Bővebb felvilá
gosítással ott a házban

ZsákkőlcsőHző Léván kölcsön. 
■lakcLat úgy ha.yueu miut v;dekie, vala
mint uj ponyvákat és makokat ia jutányos 
áron elad Ungrir Adolf Uta Kohári utci'i.

1^17 A honvéd u‘c«.b.i>,ILaZ |évö J8- éa 20-ik szá
mú újonnan, ssiiardan, épült két szép háa, 
n»gy nyílt udvarral, et yenként, — vagy 
Ú-ilaknak egytiivéve, 10 évi zdómenteBegirel 
és kedvelő főtételek mellett, szabadkézből 
eladó. Lriekezhe'ni a tulajdonosnál.

Rrfararró Lépc.#, kockakő .irkeret —•LXwX es bárminemű azakmámba
vagómunkkl ,s bármily nagy megrendelést 
ia a legjutányoeabb árban elvállalok y 
Nagybec.fi megrendeléseket pontosan tel jenit. _ 
liukovici liiví*  köfa-ngó m. K’dmoa-í'Uddéy

Nagybec.fi
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Okleveles óvónő
Léván vagy környékén kis nyernmkek 

mellé ajánlkozik, kiknek elemi oktatását is 
eiválalná. Czim a Kiadóban.

Tűzifa
és Porosz kőszén meg
rendeléseket elfogad és ház
hoz szállít

Braun József és fia. |

Eladó háztelkek
A Ueinrich tele tag pnrcelliizva ház

telkekül eladó.
Bővebb felvilágosítással szolgái Dr. 

Kmoskó Béla ügyvéd, akinél a parcellázási 
terv is megtekinthető.

Faj baromfi.
Elsőrangú szülőktől származó 7 hóna

pos sárga orpington tenyészkakasok és tyúkok 
kaphatók Fekete Zoltánná tenyészetéből 
Zsarnóczán (Barsuuegy<), egyenkint 6—12 
koronáért. Csomagolás 1 korona.

Eladó háztelkek.
A Baravárm"gyei (Gazdasági Egyesület 

több érdekelt lévai gaz.datárs indítványára 
házépítési telkül eladja Léván az úgynevezett 
nagy füveidben 2088 □“ kiterjedésű szántó
földjét. Ajánlatok az áraknak négyszögö
lenként való feltüntetézével irásbau Leva- 
tich László titkárhoz adandók be Nagy- 
Kálna címmel. Csakis megfelelő magas 
értékben adatik el. Tehát az ajánlatok is 
ily számítással teendők meg.

Elnökiét).

Kiskőrös és környéken 
Állandóan bor közvetítessél foglalkozik 

Heisler Lipót 
borügynök és bizományos 

KISKÖKÖS.

Felvilágositasokkal szívesen szolgál.

Görcscsillapitó szelhajtó 
Hodony csöppek 

1S44 óta használatban levő étvágy, 
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer- 

Egy üveg ára I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 f. után
vét mellett) postán nem küldetik. 

Beszerezhető t
Bittner Gyula gyógyszertarában

Gloggnita (Alsó-Austria.)

GYERMEKBSZTJE 
csecsemők lábbadozok 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTALMAZZA 
így doboz áraIkorí OfiD kaphil# minden msietabdíi 

és dnigBnátan.uqyansit ömertito iratok ingyen.

n*~— ■

iSzölö-oltvány 
lés vesszőről nagy kepes árjegyzékemet j 
ingyen és bérmentve kü döm meg, a ki 

óimét tudatja.
i Ezen könyvet még az ie kérje, aki rendelni nem 

akar, mert sok hasznos tudnivalót tartalmas.
Gyökeret! oltványokból, amerikai és európai sima 
is gyökeres vesszőből, a lág'iiir-ü. Dela-
■va-Xe-i ül 1 millió készlet. O'csó ár és pontos i 

kiszolgálás. Cím:
SZŰCS SÁNDOR FIA

I sző ijtrkpe. Bihardioszeg. ' i

„M i i-t?- „Papa mecengrdte ! Hisz < alodi Jacobi fele
Antinicotin cigarettahüvelyek (adobozbzn !

Figyelem ! Csakis a ..JACOBI" jelzéssel valódi I 
Minden fadoboz egy érdekes bnvészkáityát tartalmaz.

Figyelem!
Szőlőoltványt, szőlővesszőt ne 
rendeljen addig, mig tőlem ár 
jegyzéket nem kér! Gyökeres 
oltványok ezre 140 korona.

Delaware ezre 100 korona
Czim :

Szigyártó N3gy Mihály
Felsősegesd. Somogymegye

Meg azokat Is, akik eveken at mást 
használtak, meglió itotta a valódi 

Erő
SOSBOR SZESZ, 

mert mindazt egyesi!i insgábau, amit egy igazán 
jó ét*'  hatásos házlszertöi várni lehet.

Öre az egészségnek, fértőteleuit, erősít és edzi 
az izmokat, fájdalomcsillapító. Páratlan m űt száj
víz, haj- es bőrápolószer.

Szükséges minden háztartásban, —
Ksphato mindenütt 30 üli., 40 üli., I és 2 

koronás üvegekben.
Postán 10 kis üveget 3 koronáért küld után

vétellel vagy a pénz előzetes beküldése után 

Kosmos Laboratórium Győr.® 
Kapható mindenütt' |

w

í
I

ALiniment. Capsici comp.. 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy rógjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvenynél, osüznál es meghűlé
seknél, bedörzsölé»koppén használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a,.Horgony**
vedjegvgyel és a Richter cégjegyzéssel ellá i 
tott dobazba van csomagolva. Ara üvegekben 
K —.80. K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár 
Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
DL Richter gyóQyszertára íz „Arany oroszlánhoz'

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. • 
^j^indeinnapi^zétküTdétJij^i^

X

I

I I
■ DLRÍC I

KÖNÍVKERESKEDESÜNKBEN
tanuló felvétetik

Csakis néhány gimnáziumi osztályt 
végzett ifjú vél étik lel,

NYITRAI és TÁRSA LÉVA.

jRÉTHYféle
pemetefű czukorkánál !
Vásárlásánál azonb n vigyázzunk és ha ározottan 

mivel tok hasontaian utánzata van 
1 doboz ára 60 fillér.

Csak R É T H Y-felet fogadjunk el.
Köhögés- rekedseg cs hurut ellen nincs jobb.

Tisztájává 30.000 koronával 
szavatoltatik.

A konyhában ta házban 
■afadeat, ami agyálUlAbea ommíuiW áe 
tithaU,

scbicht szarvasszappanával
Haiti teánk. K ssappan AvUiedeken ál folytatott 
beható tat lelkiismeretes tanulmány ozásnak 
•rsdminys. Mosó ereje rendkívüli, srsvatolt 
Iliit*  ás ment minden kÁros keveréktől. Gond 
nélkal bassnálható lábát minden tisatitáei 
•álra, máj ott ia, hol kösönaégee szappan 
felmondja a szolgálatot vagy különös (oudooság 

sc&kségelt étik.

□□□□□□□□□□□□a
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ad: VILLAMOS SZÍNHÁZA 
jövő héten kezdi meg előadásait 

X_áz_7Oroszlin“ vendéglő nagytermében, szenzációs iXj műsorral!! ~
1908 évi 3744 szám.

II. Faeladási hirdetmény.
A bródi m. kir. erdőgondnokság „A“ gazdasági 

osztály I. vágássor 3 tag 49 erdőréazlet 1908 évi vágás
területén ledöntött, kérgezett, az 1908 évi junius hó 
22-én és 26-án a vágásterületen keletkezett erdei tüzek 
által felületen megégett, az égett részektől megtisztított, 
meghosztolt — hossz — és vastagsági méretjegyzéssel és 
folyó számmal ellátott 187. drb. fenyő szálfa tőnél való 
eladása iránt a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal tanácster
mében 1908 évi november hó 16 án délelőtt 10 
órakor nyilvános Írásbeli versentárgyalás tartatik.

Kikiáltási ár : 3374 korona.
Bánatpénz 340 korona.
Az árverés és szerződési feltételek a zsarnóczai m. 

kir. erdőhivatalnál szerezhetők be,
Távirati utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Zsarnócza, 1908. évi november hóban.

M. kir. erdőhivatal.

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván.

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
— újonnan épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődőközön- 
séget — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor sziveden 
látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel szolgálok. 

Hazai gyártmányú gépek 
u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gepek és géprészek.

GAZDASÁGI CIKKEK:

® Meghívók |
V díszes kivitelben készíttetnek y 

Nyitrai és Társánál Léván. J.Qqt

Hirdetmény.
Közbirré tétetik, hogy Berekalján egy uj iskolai 

épület 1909. évi szeptember 1-ig felépítendő amelyben
2. tanterem 9—7. méter méretekben, 4—4 ablakkal 2. 
cilinder kéménnyel; 2. tanitói lakás : az egyik 3. szoba, 
konyha, kamra; a másik 2. szob , konyha és kamrából 
fog állani. Továbbá 4. darab marhára istálló, kocsiszín, 
pincze, fakamra és két rendbeli illemhelyekkel Az épület 
előtt az utcza felé kerítés, kapu és mellette egy kis 
ajtó. — Az eredeti terven, a melyik a plébánián, vagy 
a berekalj»i körjegyzőnél, megtekinthető ezen változások 
történtek : a kiszögelés levágatik és egyenes homlokzat
tal az utca felé lbg nézni az épület, az eredeti tervben
3—3. ablak helyett a tantermeken 4—4. ablak teendő 
előirt méretekben ; a tanitói lakás utcára néző szobájára 
ugyan olyan, mint a tantermeken, de csak egy ablak 
helyezendő. A lebontandó körjegyzői lakásból az ablakok, 
ajtók az udvari részen levő épületekre felhasználhatók, 
úgy szintén a lebontásból nyert kő, tégla, fa és deszka 
kifogástalan része.

Felhivatnak a vállalkozni akarók, hogy ajánlataikat 
f. é. deczember 6-ig a garamujfalusi plébánia hivatalba 
küldjék és a f. é. deczember 8-án délutáni 2 órakor 
megtatandó tárgyaláson személyesen vagy képviselőjük 
közbenjöttével jelenjenek meg, hogy esetleg a munka
szerződés is megköthető legyen.

Garamujfalun, 1908. évi november hó 5-éu.

Báthy Gyula
esp. plébános, iskelasz.éki elnök.

gabonazsákok, gépszijak, 
ponyvák stb. stb. gyári

vízmentes 
áron.

altgépek, jégszekrények, fürdőkádak, sárgaréz- és vaságyak, mosdók, kerékpár 
éuyképéeaeti gépek és kellékek, toruakészletek, halásshorgok, viilanyosengő késs* 
•’ek stb. uagyválasztékban IcapKaitólc

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.

Porthud és románcement, atukatórnád, kátrány, carbo'inum, carbit, benzin 
creolin, cxrbolpor, clormész. carbolsav, naftMlin, kék- söld eálic, kék por én 
kéupor, gyanta, rafflahámo, petróleum, repceolaj, gépolaj, tovofss>»ir. faggyú, 
kender, kóc, gommi és aszbesztárú, kocsikenő mashasó, cocus*  növényssir 
tarlórépamag *tb*

Ecsetek, mc szelők, linoleam, lakk festékek, 
minden ssinben-

Husvágók, darálók, zománc
én nikkel főzőedény, mérleg és súlyok, fágy
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l)ro-

éve-

Uj czipész üzlet!
Tisztelettel értesítem Léva város és vidéke 

n. é. közönségét, hogy Léván, a Petőfi ut- 
ozában, (Kossuth Lajos-utcza sarkán, 
geriával szemben)

czipész üzletet
nyitottam.

Nagyobb városokban s a fővárosban
ken át, — valamint helyben, Kovács Sándor 
üzletében négy éven át, mint szabász — mű
ködtem s szakismereteimet gyarapitottam úgy, 
hogy képes leszek a n. é. közönségnek szakmámba 
vágó minden igényét a legpontosabban és leg- 
jutányosabban kielégíteni.

Nagybecsű párfogAst kérve, maradtam
kiváló tisztelettel

D á n y i Béla
czipész mester.

Gondos Javításokat gyorsan es jutányosán eszközlök.
Üzletemben törekvő flu tanoncznak ^felvétetik.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyonaajtéján Léván.


