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ELŐFIZETÉSI 

ügy évre . . 
Hat hóra . . 
Három hóra . 
ügyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. - f. 
5K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS HIRDETÉSEK

□ centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

felelős szerkesztő: holló Sándor.
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS •. Dr. KERSÉK JÁNOS.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA r. t.

Kivándorlás.
A legújabb időkig a kivándorlási 

láz hullámai alig érintették megyénket. 
Sajnos, hogy ez a veszedelmes moz
galom nálunk is felütötte fejét g alig 
múlik el hét, hogy a vármegye alis
pánjához útlevélért ne fordulna valaki. 
A munkáskéz hiánya egyre érezhe
tőbbé válik, A lévai piacon egyre ke
vesebb lesz a munkára váró napszá
mos férfi, mert az erős, munkabíró 
férfiak elmentek Amerikába. Különösen 
L ívától felfelé a tót községekből mentek 
ki tömegesebben, itt hagyva kis gaz
daságukat, családjukat, hogy odaát, 
nyugaton keressék boldogulásukat.

A múlt évben az amerikai egye
sült államokban az elnökválasztás po
litikai izgalmai és a velők járó gazda
sági depresszió kissé meggátolták a 
kivándorlás örömét, de már az uj év
ben, a tavasz kezdetén magyar vérünk, 
úgy mint csak nemrégiben, ezrivel 
tódul Ellis lsland kegyetlenül mustráló 
bizottsága elé, elhagyva hazáját, elválva 
mindattól, ami gyermekkorának kísé
rője volt, színhelye örömének, bánatá
nak, sikereinek, küzdelmeinek és ve- 
rejtékes munkájának, szóval mindattól, 
amibe eddig boldogságát helyezte, vagy 
amik fejében boldogságot remélt.

Lélekkufárok, ha jóágensek, akiknek 
ez könnyű pénzszerzést jelent, kihasz
nálva az emberi léleknek vele született, 
kiolthatatlan és soha ki nem elégíthető 
sóvárságát a boldogság után, oly képet 
festenek a nép közé szétküldött pros
pektusaikban, vagy arra rávett ameri
kai magyarok hazaszállított leveleiben 
Amerikáról, mint a szabadság, a gazdag
ság, a boldogság Lazájáról, hogy falusi 
népünk ezrével áldozatul esik a csalóka 
szivárványnak.

Hogyne! Hisz azt hallja, hogy 
ott csak dolgozni kell, amint itthon is 
dolgozik s egy nap alatt többet keres, 
mint e hazában egész héten át. S mi
dőn itthoni nehéz helyzetét és meddő 
küzdelmét még a valóságnál is feke
tébbnek és reménytelenebbnek mond
ják előtte, szinte vezérlő lobogó mered 
eléje, amelyre rá vagyon Írva, hogy 
önmaga és családja iránt való köte
lessége a kivándorlás oly országba, 
ahol rövid időn belül vagyont gyűjthet. 
A>t persze okosan elhallgatják, hányán 
mentek tönkre, bányán lelték halálukat 
az amerikai kohókban, gyárakban, 
bányákban, vagy koldusboton mily 
sokan tengődnek!

S a félrevezetett nép pénzzé teszi 
mindazt, amije vo't, búcsút mond a 
határnak, sok esetben itt hagyva fele
ségét, családját s indul az ismeretlen 

útra, neki a bizonytalan jövőnek. Ott 
az idegölő munkában nem is veszi 
észre, hogyan használják ki életerejét 
lelketlen bányatulajdonosok, gyárak 
birtokosai, mikép dőlnek ki holtan 
társai a nehéz munkában. Szerez is 
egyike-másika pénzecskét, de azt, 
ami után sóvárgott a lelke: a boldog
ságot még sem leli föl.

Az az ür, amely lelkében fölfakad, 
mindinkább tátongóbbá válik. A feltá
madt nosztalgia a küzdelem keser
veiben gyilkos honvággyá erősödik. 
S ez talán az egyetlen vigasztaló 
fénysugár, amely erre a szomorú képre 
esik. Amerikába szakadt vérünk a 
zakatoló gyárban a falu csöndjét sírja 
vissza, a forró kohóban a lengedező, 
illatterhes szellőt áhitozza s a bányák 
éjszakájában napsütötte búzaföldről, ri- 
gófüttyös fenyvesről álmodozik.

Kormányunk már az előző évek
ben is rendeleteket bocsátott ki a ki
vándorlásra való lelketlen csábítás 
ellen, valamint a kivándorlás korláto
zására. így ősszel életbe lépett egy 
újabb belügyminiszteri rendelet a ki
vándorlás korlátozására, amely többek 
között a védkötelesuek a sorkötelesség 
előtt és a tartalékos katonáknak csak 
abban az esetben engedi meg a kiván
dorlást, ha azok visszatérésük biztosi- 
tására hatszáz korona kauciót tesznek 
le, amely a takarékpénztárnál betétbe 
helyeztetik. A sorkötelesek persze az uj 
rendelet után sem vándorolhatnak ki.

Azonban eme többé-kevésbbé szi
gorú rendszabályok nem elégségesek 
a kivándorlás megszüntetésére, mert 
magát a kivándorlás okát nem szün
tetik meg. Itt a törvény szigora nem 
segit, itt egyedül a társadalmi agitáció 
tehet valamit. A lelkészek a templom
ban a szószékről, a tanítók az iskolá
ban világosítsák fel a népet arról, 
hogy odakünn sem mind arany, ami 
fénylik. Keserves, komisz, testet és 
lelket ölő munka az, amit odakünn 
végezniük kell. Hogyha annyit dolgoz
tak volna itthon, mint odakint Ame
rikában kell dolgozni a hazától elsza
kadt munkásnépnek, itthon is lehetett 
volna naponként hús a fazekában. 
Világosítsák fel, hogy ott, a tengeren
túl csak állatszámba mennek, akiket 
ezrével küldenek a gyilkos levegőjű 
bányákba és gyárakba s ott pusztul 
el nagyobb részük nyomorultan. Aki 
vissza is jön, alig veszi hasznát öasze- 
kuporgatott filléreinek, mert megöli az 
újvilágban szerzett betegsége.

Maguknak a hatóságoknak is se
gédkezniük kell ebben a nemzet feltá
masztó munkában, Az útlevél kiadását 
nem lehet ugyan meggátolni, de legalább 

a kivándorló előtt be kell mutatni 
Amerikát, úgy amint van, S főleg 
pedig tartsa kötelességének a hatóság, 
amire már több Ízben felhívtuk figyel
mét ; a kivándorlási ügynökök házalá
sának és a kivándorlásra csábitő 
prospektusok terjesztésének megaka
dályozását.

Látogatásaink a műhelyekben.
A barsmegyei iparos-tanonciskolai ta

nítók a múlt évben Újbányán gyülésaztek. 
Ez alkalommal a tanítók egyike, as inas
iskolák beléletére vonatkosó indítványt 
tett, melynek megokoláas a következőkép
pen szólt :

„Tudjuk mindnyájan, hogy a tanoncis
kolában való elfoglaltságunk nem tartozik as 
úgynevezett édes terhek közé. Azonban 
vállalkozunk rá, hogy a nehéz megélhetési 
viszonyokhoz mérten még minden CBekély 
jövedelmünket némileg szaporítsuk. Ha el
fogadtuk a megbízatást, akkor tölünk tel- 
hetőleg iparkodunk is annak eleget tenni. 
Mindent elkövetüuk, hogy kötelességünknek 
megfelelhessünk.

De mégis, m. t, kartársak — mielőtt a 
mindent szónál tovább mennénk, álljunk 
meg itt egy pillanatra éa gondolkozzunk 
csak kissé felette 1 Nemde, ha a tanítási 
órának vége van, abban a boldog tudatban 
távozunk az iskolából, hogy no most már 
megtettük a magunk dolgát, megszabadul
tunk a nem kis tehertől s örülünk, hogy 
már túlestünk rajta ; megelégedve számlál- 
gátjuk a tápokat, mikor kerül ránk ismét 
a sor, két-három napig szabadnak érezvén 
magunkat.

Tegye mindegyikünk a szivére a kezét 
és valljuk be őszintén, hogy azzal, vájjon 
mi történik ezután a gondjaimra és okta
tásunkra bízott, nyomorult inassal, bizony 
édes-keveset törődtünk.

Azt hiszem, mindnyájunknak csak mel
lékfoglalkozását képezi az inasoktatás ; ta
nítunk mi ezenkívül a mindennapi iskolában 
is. Mégis mily nagy különbség van a kettő 
1 özött, ha össsehesonlitjuk egymással. Be 
kell ismernünk, hogy a mindennapi iskolás 
as édes, as inas pedig csak mostoha gyer
mekünk.

Mennyi sok igazság rejlik abban as 
egyszerű mondatban, amit kollégáink egyike 
az iskolai gyakorlatok áttekintésekor felfe
dezett. Egyszerű mondatokat kellett irniok, 
az egyik ezt irta a többi közt : „Az inat 
szenved* Bizony mindannyian éreztük, bogy 
e rövidke, de jelentőségteljes mondatban 
meg van mondva minden.

A leendő kollegáinkat, — nemosak a 
régi időben, de ma is, — as áll. tanitóképső 
intézet igazgatója és tanári kara a laká
saikon fölkeresik. Egy-ery ilyen látogatót 
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alkalmával meggyőződést szerez as illető 
tanár, vagy igazgató arról, bogy mivel fog
lalkoznak és szórakoznak a növendékek. 
Mily megnyugtató érzés, úgy a tanárra, 
mint a növendékekre nézve, ha az ellen
őrzés alkalmával minden rendben találtatott; 
ha a növendékek hasznos dolgokkal töltik 
idejüket, nem kószálnak, nem csavarognak.

Vájjon uem lenne-e az inas-gyermekre 
nézve fölemelő s erkölcsi hatással biró dolog, 
ha mi évenkint — mondjuk, csak kétszer 
— meglátogatnék, fölkeresnök őket műhe
lyeikben ; serditve, buzdítva a jótanáccsal 
gyámolitva őket? Látnák szegények azt, hogy 
nemcsak gazdáik, de a tanítóik is érdeklőd
nek irántuk, hogy törődnek velük. Ez fo
kozná önérzetüket, bátorságot, kitartást nyúj
tana a csüggedöknek, szóval az a bizonyos 
szenvedés is megenyhülne. Es által nemcsak 
a tanoncokkal, hanem azok mestereivel is 
közelebbi ismeretségbe jutnánk. Nagyon 
kedvező alkalom lenne ez az iskola és 
műhely közötti ellentétek elosztására. Gyak
ran elöfordu1, hogy a tanorc a műhelyben 
megállja a helyét, mig az iskolában nem ; 
ilyenkor a tanitó felada'a az ellentéteket 
kiegyeniiteni, mintegy összhangzásba hozni. 
Ily látogatásra azután kötelezve lenne a 
tanítótestület minden egyes tagja, a tanulók 
számaránya szerint.

Azért mondja ki az iparos-tanonciskolai 
tanítók barsvármegyei köre, bogy ez isko
lák beléletének emelése céljából hasznosnak 
és üdvösnek tartja azt, bogy a tanítótestület 
tagjai as inasokat — évenkint legalább két
szer — műhelyeikben fölkeressék.11

Ezen indítvány, — annak idején — 
egyhangúlag lön elfogadva s annak, a többi 
iskolákra kötelezővé tétele végett a bars
megyei kör fölira'ot intézett az iparosta- 
noncisko'ai tanítók országos egyesületéhez. 
Vájjon ott is elfogadtatott-e indítványunk, 
nem tudjuk, de hogy a lévai tanítók már 
megva ó itották, az biionyos.

A látogatásaink alkalmával szerzett 
tapasztalatok meggy özödtettek bennünket 
arról, hogy az inasok helyzete a régihez 
képest örvendetesen javul'. Néni találtunk 
mi egyetlen olyan helyet, ahol az inassal 
más munkát vagy dolgot végeztettek volna, 
mint ami a mesterségéhez tartozik. Már ez 
magában véve is nagy haladást jelent, ha 
meggondo'juk, hogy a régebbi időkben mi 
mindenre fölhasználták őket. Valóban jól 
esett lá'nunk és tapasztalnunk, hogy nem 
egy helyütt úgy bánnak a gazdák inasaik
kal, mint a saját édes gyermekeikkel ; f-jltve 
őrzik őket uind-n veszélytől ; ha megbe
tegednek, a leggondosabb ápolásban része
sítik őket. Való igaz, hogy az ily ritka 
bánásmódban részesülő inasok az iskolában 
is kiváló jó magaviseletét tsnasitanak.

Bár a külföldi éa hazai gyáriipar béni- 
tóiag hatott a kisiparosokra, mégis kell, hogy 
elismerjük annak jó oldalát is. A gyári
munka Ízlésre és tetszetősségre nézve fölötte 
állhat annak, amit a k siparOB produkál, de 
tartósságra és szilárdságra nézve messze 
mögötte marad kézműveseink munkájának. 
Ennélfogva a kisiparos is mintegy utalva 
van arra, hogy munkájának a gyáriéhoz 
hasonló tetszetős külsőt adjon. És dicsére
tükre legyen mondva iparosainknak, hogy 
megvan bennük as akarat, a szorgalom, a 
tunulnivágyás mesterségüknek minél tökéle
tesebb elsajátitáaárs nézve. A legtöbbje 
nemcsak jól, de modernül berendezett mű
hellyel is bir; bölosen belátva azt, hogy 
csakis igy lehet versenyképes munkát elő
állítani,

Nem mulasztottuk el figyelmeztetni ipa
rosainkat arra, hogy iskolánk ez évben 
ünnepli fönnállásának 25--ik évfordulóját, 
mely alkalomból az egyik tekintélyes és 
kiváló iparosunk —- Fizély Lajos —- indít
ványára kiállítást rendez a tanulók mun- ; 
káiból. Fölkértük a mestereket, hogy adja
nak módot éa alka'mat inasaiknak arra, 
hogy a kiállitáeon részt vehessenek. Iparo
saink C'aknem kivétel nélkül a legnagyobb 
készséggel megígérték ezt. E őre is köszönet 
nekik érte I Ip rosaink bizonyára vissza
gondoltak arra az időre, mikor még ők is 
iskoláink növendékei voltak, mikor még az 
ö szivük is me.dobbant akkor, midőn szor
galmuknak és fáradozásuknak eredményét 
nemcsak közszemlére téve, — de megjutal- 
va is látták. Az inas muukája a mesternek 
is dicsőséget szerez.

A magánosokhoz, pénzintézetekhez és 
társulatokhoz intézett kérő szózatunk — 
mint örömmel értesülünk — nem volt a 
pusztában elhangzó szó, mivel minden hely
ről tekintélyes és szép összeget juttatnak 
célunk megvalósításához.

így, csakis igy és ily módon remélhet
jük városunk és hazánk iparénak fejlődését 
és fölvirágzását.

Ghlmessy János.

Különfélék.
— A lévai kerület függetlenségi 

és 48 as pártja Lovászy Mariont jelölte 
képviselőjéül. Lovászy szerdán, e hó 3O.-ikán 
mondotta el programmbeszédét Léván, a 
kerület központján. A vasútnál nagy ember 
sokaság fogadta bandériummal, zenével a 
jelöltet és a vele érkező Szász József volt 
képviselőt, akiket Belesük László kir. köz 
jegyző meleg szavakká] üdvözölt. A prog- 
rammbesiédet, mely a ’á o háza nagyter
mébe volt ki űzve, a megjelent nagy soka
ság miatt a P.ic-téren kellett megtartani. A 
gyű ést Kmoskó B-ia dr., a függetlenségi és 
48-as párt éli őse, nyitotta meg, aki magvas 
beszédben mutatott rá a függetlenségi párt 
kü deimének fontosságára es biztosította a 
je öltét a kerü et polgárságának tántorítha
tatlan ragaszkodásáról. U ána Lovászy Mar 
tón moudotta el program mbeszedet, amely
ben felölelte az egesz poitixai helyzetet, 
részletesen fejtegette a gazdasági önállosáy 
és az általános választói jog fomoisagat es 
kijelentette, hogy a függetlenségi éi 48 as 
partnak a mostani nemzetellenes kormány 
ellen a leghevesebb hsrcot kell folytatnia. 
Ma két politikai áramlat áll egymással 
szemben ; egyix a törvénytelen koimány 
körül csoportosuló* csapata, Becs és a esd 
szárt hatalom zsoldos serege, mely a magyar 
uemzetnek királyi eskü által szen'esitett 
jogát, a magyar iparnak egyetlen biztosíté
kát alkotó esztö.eit, »z önálló bankot és 
önálló vámterületet akarják 1'tiporni és ez 
a bécsi paranccsal megvásárolt banda ne
vezi magát nemzeti munkapártnak, a másik 
a függetlenségi és 48-»s párt kebelben 
önzetlenül küzdő hazafiak millióinak tábora, 
kik valamennyien együtt vesszüa fel a hsr
cot, hogy Isten segítségével a törvénytip- 
rókat, a nemzet jogsinak elárulóit vissza
verhessük. Ha együtt leszünk ha megállják 
a választó poigárox helyeiket, ba becsüle
tüket vásárra nem viszik, a gyöze em e 
nem maradhat, diadallal vívjuk meg a har
cot. A beszed óriási lelkesedést keltett. 
Igen nagy hatást keltett Szász Józsefnek 
talpraesett, lelkes besiede. Kmoskó B :1a 
záróbeszédében kitartásra buzdította a vá 
lasztóka', Léva város polgárait és kérve- 
kéri őket, bogy hazánk gazdisági függet
lenségének, a hazai iparnak megmentésére, 
fejlesésére minden ereiket megfeszítsék, 
hogy jó hírnevű et, bec.ületüzet elvek 
elárulása által be ne szennyezzék, nehogy 
as árulás szégyen bélyege égesse tel
keiket; mire es egéss gyűlés kösönsége, 

mintegy 3—4 ezer ember, folytonos ssjos 
éljenzés között a vasúthoz kísérte a jelöltet, 
akit valósággal elhalmoztak a szeretet és 
ragaszkodás jeleivel. Lovászy Márton 14 év 
előtt ismerkedettmeg a választókerület függet- 
lenérze'mü közönségével s azóta a legben
sőbb rokonszenv, szeretet kapcsai fűzik 
egybe leikeiket; megválasztása bizonyosra 
vehető.

— Barsvármegye törvényható
sági bizottsága múlt bó 31-én Kürthy 
Lajos főispán emöklete alatt tartotta évne- 
gyedes rendes közgyűlését. A tárgysoro- 
zatbolkieme jük a következő fontosabb hatá
rozatokat. A közgyűlés Udvarhely és Túróc- 
vármegyék átiratai alapján állást foglalt az 
általános, egyenlő, titkos és közeégenkinti 
választási jog ellen. — Rokonszenvvel fo
gadta Pozsony vármegyének átiratát a fél
áron volt vasúti utazás kedvezményének sz 
összes néptanítókra leendő kiterjesztése iránt 
a ezen ügyben felterjesztést intéz az il’eté 
kés minisztériumhoz. Ordódy Endre lévai 
járási föszolgabirónak újabb 3 hónapi sza
badságot engedélyezett. Jóváhagyta Léva 
városának az építés alatt álló szálloda bolt
helyiségeinek és lakásainak bérbeadása és 
a 435.000 koronás építési köcsön iránt 
hozott határozatát. — A város által felter
jesztett busvizsgálati szabályrendeletet pótlás 
végett visszaküldetni határozta. — Cserhelyi 
Sándor fögimn. volt igazgatónak felebte 
zése alapján a közgyűlés azon indokolással 
semmisítette meg a város határozatát, hogy 
a képviselőtestület ezen ügyben túllépte 
hatáskörét; egyúttal felhívta a várost, hogy 
amennyiben az igazgatónak a fögimn. évi 
értesítőjében fogla t kijelentései által sértve 
érzi nugát, a volt igazgató felettes ható
sága utján (esetleg saj óperrel) szerezze 
meg az elégtete t.

— Közgyűlés. A lévai tisztviselők 
egyesülete apruis hó 10-én, a varosháza nagy
termében, délelőtt 11 órakor tartja évi 
rendes közgyüését, amelynek tárgyai az 
elnöki jelentős es tisziujitáson kvül : Pogány 
Virg I járásbirónak előadása a köz- es ma
gántisztviselők fogyasztási szövetkezetéről. 
A elnökség a közgyűlésre ez utón is meg
hívja a város összes álami, köz- és magán- 
tisztvise öit s az ügy iránt érdeklődő kö
zönséget.

— A casino 50 éves jubileumára, 
am'ly a- egyesü et házában ma folyik le, a 
rendező bizottság minden szükséges intéz
kedést megtett, hogy az ünnepség méltó 
kifejezője legyen a casino 50 éves mutjának. 
A jubiláns ünnepséget délelőtt 11 órakor 
diszközgyü és nyuja meg, ezt délután 1 
órakor társasebéd követi, este pedig tánc
mulatság lesz.

— Széchenyl-ünnep az iskolák
ban Gróf Zichy J nos vall, es közokt. m. 
kir. miniszter eirei d <lte, hogy gróf Széchenyi 
István h dalának félszázados evfordu ója al
kalmával, vagyis f. évi április hó S. án ha
zánk valamennyi iskolajabau emlékünnep 
és iskolai szünet tartassak.

— Királyi adományozás. A király 
Szelestey Káiolyu.k, m. kir. cseudörségi nyug- 
ál omanyb ii e-ri-desnek, aki vármegyénknek 
Tőre községeben s.ületett éa a hetvenes 
evesben mint honvédtiazt Léván kezdette 
kaionai szoigá atát, — a vezérőrnagy, 
cimet éa jelieget a d j elengedésével ado
mányozta.

— Választási mozgalmak a lévai 
választóaeru etben. A mull S'.amuukban em
lítettük, hogy úgy a Kossuth-párt, mm a 
nemzeti munkapárt is állit jelöltet. Ei a 
hir még mai napig sem vált valóvá. Ziszlók 
már lengenek Báthy Láisló névévé , de, 
hogy melyik párt, mily programmal jelölte, 
positiv tudomásunk nincsen róla ; különösen 
zavarólag hat a napi- epokn ik azon utolsó 
híradása, hogy — paktum alapján — Póló 
nyi G.:za jelöltséget támogatja Liván a 
kormány. Valószínűnek tartjuk telist, hogy 
ebből as alkalomból Léván is megalakul a 
nemzeti munkapárt.

— Iskola'átogatás. Oreizinger Ist
ván, polgariisoiai szakfelügyelő, pt nteken 
látogatta meg kath. polgári leányiskolánkat. 
B-rálatát szépén kifejezik távozásakor mon
dott szavai : „Iskolájuk messze földön hires 1“
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— Borzalmas katasztrófa történt 
Szatmárvármegyenek Ököritó kö’aégében, 
ahol a lakosság busvet-vasárnspjan mulat
ságot rendezett egy tztlmaf i-deles pajtában, 
amely — állítólag — az egyik lámpának 
felróbbanasa következ ében sigyult. Néhány 
pillanat alatt tüzet fogolt a telő és az egész 
deszkaalkotmány úgy, hogy a pajtának 
egyetlen szűk kijárásán csak igen kevés 
ember menekülhetett meg. A szénné égett 
holttestek száma mégha adja a háromszázát. 
A közsSgnes, melyben 277 ház van s a 
lakosok száma körű be ül aetezer, — alig 
van háza, ahol egy-két htlo tat ne gyászol
nának. A falut a feltámadás ünnepének 
tjszakáján a vidámság helyett kétségbeesett 
sírás és jajveszékelés töltötte be. Öaöritó 
veszede me nemcsak országszerte, hanem a 
külföldöt is nagy megdöbbenést és mély 
részvetet kellett.

— Gyászhír A derzsenyei ág. bitv. 
egyház lelkésze, Bernáth Sándor, aki hi- 
vemek közbecsülése me iett hosszú időn át 
buzgón töltötte be papi hivatalát, — múlt 
bó 27.-én rövid szenvedés után 54 éves 
korában meghalt. A hitközség a kővetkező 
gyászjelentésben tudatja szeretett lelkészé
nek eihunytát: „A derzsenyei ág. hitv. ev. 
egyház jelenti, hogy szeretett lelkipásztora 
nagytiszteletü Bernáth Sándor úr folyó hó 
27.-en este 8 órakor rövid szenvedés után 
64 éves korában elhunyt. Hült tetemei 
folyó hó 30.-án d. e. 10 órakor fognak örök 
nyugalomra helyeztetni, Derzsenyén 1910. 
március 27- én. Nyugodjék békében I*

— Kinevezések. Az igazságügymi
niszter dr. Spengler Sándor volt lévai, jelen- 
legig pécsi járásbirósági joggyakornokot a 
nagytapocsányi kir. járásbírósághoz jegy
zővé, Czentner Sándor aranyosmaró'i kir. 
ügyészségi Írnokot a kist unhalaei kir. járás
bírósághoz írnokká nevezte ki.

— Uj rend a bíróságnál A kir. 
törvényszékeknél es bíróságoknál a hivata
los óráknak egyhuzamban tartása folyó hó 
1.-én lépett eleibe. Az uj rend szerint hét
köznapokon reggeli 7 óratót délután 2-ig ; 
vasárnap pedig dé előtt 9—ll->g vannak a 
hivatalos órák.

— Presbiter választás A lévai ref. 
egyház legutóbb tartott közgyűlésében a 
megüresedett presbiteri helyekre dr. Tóth 
Sándor és ifj. 'lóth Sándor egyháztagokat 
választotta meg.

— Eljegyzés. Vhrik Sándor kereskedő 
eljegyezte Livan özvegy A'émeth Sandorné 
kedves leányát, Bötsikét.

— Vasúti előmunkálati engedély. 
A keres.eoe.omügyi miniszter a Lévától 
Bakabányáig, iueiöieg Egegig es Lévától 
Zsuvafödemesig vezetendő helyi érdekű va
sút kiépítését szervező érdekeltség által 
kikü dött végrehajtó bizottságnak a nevezett 
s ezenkívül még Nagysuranyig vezetendő 
szabványos nyomtávú vonalakra kiadott 
elómuuká ati engedeiy érvényét a lejáraitól 
számítandó további egy év tartamára meg
hosszabbította.

— A megtalált öngyilkos asszony. 
Lapunkban eui.itesi leltünk arroi, bogy 
Korcsik L.josné műit hó 16.-án néhány 
kuszaltan irt búcsúszó hátrahagyasavai nyom
talanul eltűnt. Az öngyilkos asszonynak 
hulláját 26.-an a Zúgó feieit levő hídnál 
Ledényi András nevű napszimos találta meg 
a Perec nádaséban.

— Esküvő. Pomothy Lajos es Morav- 
szky Eszter e bó 16. eu 'ártják esküvőjüket 
a osanki ág. ev. templomban.

— Az idei nagy-gyakorlatok Galí
ciában és Magyarurozaguzk ezzei határos 
területein fognak megtartatui. A gyakorla
tokon — mint értesülünk — a przelnisli, 
a tembergi és a kassai htdiesiek vesznek 
részt es olyan nagyszabásúak lesznek, mint 
az 1903 iki gyakorlatok voltak.

— Katonai léghajók szeldestók a 
levegőt husvei hetfoj u varosunk fölött. A 
léghajók reggel és a délelőtti órákban vol
tak láthatók és északnyugati irányból dél
kelet felé tartottak. A figyelmes szemlélők 
4—6 léghajót számláltak meg, melyek közül 
némelyik o yan alant szélit, hogy a színét 
is jól ki lehetett venni z aa egyes Icghajó- 
rtl leszúrt homok úgy tűnt föl, mintha 
btsitú füstnek sávja ereszkedett volna 

lefelé. Az Ehrfurt nevű hajóból Kőhidgyar- 
maton táviratot doblak le. A távirat az 
Anteiger drezdai lapnak szóit. Közölték 
vele, hogy reggel 7 órakor Esztergomnál 
átszeltek a Dunát. A táviratot Léván ke
resztül továbbították.

— Katonai szabadjegyek A m. kir. 
honvédelmi miniszter legutóbb kibcdájtott 
rendeletével gondoskodik arról, hogy a 
fegyvergyakorlatra behívott póttartalékosok 
az összes vasutakon szabrdjeggyel láttassc- 
nak el. Természetesen: csak a bevonulás 
és a hazatérés útjára.

Lapunk mai számában megjelent 
„Fak>0:“ konybakincs hirdetésre te.hívjuk 
a t. háziasszonyok különös ügyeimét.

Közönség köréből.
BUCSU82Ó.

Időm rövidsége miatt barátaim és is
merőseimtől — egyelőre — ezúton búcsú
zom. — Kérem, tarsanak meg jó emlé
kükben.

Léva 1910. évi március hó 31.-én.
Dr. Basilidesz Barna.

Hivatalos közlemény.
763/1910 szám.

Hirdetmény.

Az 1910 évre szóló s megállapított 
kereskedelmi és iparkamarai illetékről a 
kivetési lajstrom, az abbau kitüntetett ösz- 
szegek behajtása céljából az illetékes kamara 
által megküldetett.

Miné fogva felbivatnak az iparkamarai 
illeték fizetés kötelezettjei, hogy tartozásu
kat 8 nap alatt különbeni megzálogolás 
terhe alatt Léva város adópénztáranál ok
vetlenül fizessék be.

A városi adóhivatal. Léván, 1910. évi 
március hó 31-én.

ZCozxxzaUc Zja.je«, 
adóh. főnök.

1936/1910 szám.

Hirdetmény.

A kereskedelemügyi miniszter 20679/H1. 
1910 számú rende.etevel a Léva—N.gysu- 
rauy kört létesíteni terve tett helyierueaü 
vasút közigaagatasi bejárását elrendelte s 
Barsvármegye alispánja e vidéket erdeklö- 
leg aira tárgyalasui foiyó évi április ho 8.-in 
napjának d. e. 8 óráját a lévai városházába 
kn űzte.

At erre vonatkozó 3058/1910 sz. alis
pánt határozat így szól :

„A Léva—N.gysaranyi h. é. vasút kő 
zigazgataá bejaiá.at a kereskedelmi minisz
ter dr. Ftuaczy Béla miniszteri titkár vezetése 
meneti B.r.varmegyet illetőleg fo.yó évi 
április ho 8 es 9 ere kitűzte és a tárgyalás 
sorrendjét a vasútvonal a tal erdeken köz 
segek sorrendje szerint akként auapiiona 
meg, hogy toiyó évi április hó 8.-án délelőtt 
b uraiul Levan a városházán Léva r. t. 
varossal NagysziCte, Kisszecse, Nagykalna, 
Gorám őz, EulsOpei, Soletkút, Besse közsé
gekkel folyó évi aprnis hó 9.-en délelőtt 10 
oi atói pedig N.gysurauy bán a községházán 
Baracska, Pózba, Füss, Beiieg, Baencse, 
Reudve, Hull Ouaj Községekkel fog tárgya
lás tartatni.

Aa erdekelt Léva r. t. városnak, lévai 
és verebelyi járási töszoigabiráKnak és álta
luk erdeaelt Községeknek a tárgyaláson 
vaio megjelenésüket ezennel eirendeiem'**

Am.döu ezt Léva r. t. város területén 
közhírre teszem, a ioiyó évi áprfus hó 8.-án 
d. e. 8 órakor — a városi székház nagy
termében — tartandó tárgyalásra a lévai 
érdekeltséget ezennel meghívom.

Léva, 1910. évi március hó 31.-én.
BódLciffL. Xarnjoa, 

polgármsstsc.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi márc. hó 20-tól 1910. évi márc. hó 27-ig.

Születés.

A szülök neve
Jd
0) o)

<ü e
fc

A gyermek 
neve

Kustyek Lukács Baros M fiU István
Csepe János Volentyir tí. leány Erzsébet
Tóth Nán ior Ghimessy A. fiú Tihamér
Alaksza András Surányi E. fiú András
Néh. Kanzler K. Czapala M. fiú Béla
Kóhn Adolf Stern Antónia fiú Jenő
Kocsis József Faddij Vilma leány Margit

Házasság,

VallásaVőlegény es menyasszony neve
r. kath.Schimidal István Német J.

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Koreáik Lajosné 57 éves Öngyilkosság
özv. Steril Fülöp 94 , Gyomorrák
Müller István 56 , Tüdőgümőkór

Nyilttér*)
TÍA hrZ.k.. cs- és kir. udvari szállító 
A AiwAwUXjf virágkereskedése, Buda
pest, VIII., Rakóczy-ut 3. Képes árjegyzé
ket kivánatra dijtalanul küld.

"Rí a A T-IA A Léván, Kigyó-utca 2 sz.
AAwZ. alatti ház eladó. Értekez

hetni a helyszínen.

Öa«1a "UaÍIáIt A Kákák-Mantua,WZOIO X12LJ12K. esetleg Urbán szőlő
hegyen hajlok aljjal — termés nélkül — 
bérbe kerestetik. — Cím a kiadóhivatalban.

Pérlrnreí (fi»ker) előnyös viteldíj mei- 
JXUvöX lett a vasúthoz és a vidékre 

nálam bármikor kapható. — ifj. Ghimessy 
József, Honvéd-utca 19.

171 a J A aWaIa Ó-oroáuban, közel a AlStCLO SZ010. városhoz jó bortartó 
pinczével. Bővebb felviiágositást ad tulaj
donosa, Ladányi utca 23.

TTarnnóniiirn Eg* JÓ karban 18,0Aarmoumill. Kotego-féle szalon 
harmónium tzabad kézből eladó. Bővebbet 
a kiskálnai tanítónál.

Lámpa. !
tanyosau eladó.

y aug hasznait díszes ebed- 
függő petróleum-lámpa ju- 
- Cím a kiadóhivatalban.

Gaziák figyelmébe.
Ctiyiy Saipeter, szántott marha- és sertés- 
tragya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá príma porosz Kőszén, koksz- 
és kovacsszéu. — Korpa és más erötakar- 
mány, — príma keve kötél rendelhető leg
olcsóbb arakban. Verbofsky Joaohlm 
Léván, Láezló-uteaa 2.

TTi. 4 szobás, 2 szobás, 1 szooás lakas- 
mmwm sál s mogfele.ö mellékkhelyisegekkel 
árnyas, parkírozott es virágos kerttel, gyű- 
mö.esőssel, jégverem, pincze és baromfiud
varral 569 □ öies telken szabad tézböl 3U00Ü
koronáért eladó. Bővebbet (Kossuth-utcában) 
Szilaveczky testvérek Újpest, Öiz-utca 
91 szám.

Bor és pálinka, “ti" XT 
asztali fehér fajborok hektoliterenként 
36 koronáért, kevert siller hektoliteren
ként 30 koronáért. Továbbá kisüstön fő
zött törköly és seprő pálinka literenként 
160 fillérért sárga barack pálinka lite
renként 2 60 fillérért kapható Kiskőrösön 
Pest m. Balogh Gy. Géza szőllőbirto- 
kosnál. Bor 50 literen felül, pálinka 5 literen
ként is kapható. Vendéglősöknek árenged
ményt adok.
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MitiHtttíllJ, 

nagyobb alakban megvételre kerestetik 

Nyitrai és Társa r. t 
könyvkereskedésében Léván.

s
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jjT Védjegy: „Horgonyt* 'W

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

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél.

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

gyógyszerésznél, Budapest
DL Richter tyóoyszertára ti „Arany oroszlánhoz",

Prágában, Elisabethstrasse 5 nen.

akinek éjjel-nappal szün
telenül vlszkete,,sége van 
s nyugalmát, al asát és 
sokszor társadalmi létét 
veszélyezteti, az sa nálatra- 
méltó. Ámbár ez csak bor
inge. lésre mutat, mégsem 
létezett czid.ig oly szer ez 
ellen, ami emu k a kínos 
helyzetnek véget vetett 
volna. Hetek sót hóna o- 
kon át ezen bajban szen
vedők I étségbe vannak 
esve, testileg s lelkileg 
megtörve, képtelenek tá - 
sasagban mozogni. Sokszor 

. , „ , csak egy kis pontot képez
a bőrön, amely rettenetesen vis-ket s a vaka ó 
ujjat önkivület'cniil magahoz készteti Ez rendesen 
a kezdete s rosszabb idő \ iszketeg^énre vezet. A 
viszketegség okai még eddig nem let ek ki utatva, 
miután azonban a betegség jelcinek tekinthető, 
úgy minden ilyen esetben amúgy is az orvosi 
tanacsra kell hallgatni, bök orvos S viszketeg- 
betegek különösen hangsúlyozzák a Zucker félő 
szabad, gyógyszappan kedvező S gyors liatá át. 
A vastag fehér hab ezen szappan 'által e őirás 
szerint alkalmazva, azonnali enyhülést s a visz
ketegség beszüntetését hozza magával, ugv, hogy 
végre teljesen elmúlik. Ezen idegbántó bőrb. jt a 
?“®“er ,e,e •«•*»•<!. gyógyszappan segélyével 
egyszerűen s a legnagyobb reménynyei el lehet 

távolitani.
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni:

'ís: 
?.ucJ*er ■za*>ad. lSros gyógyszappanja ha
tásában s mennyiségében gyengébb. Daiabjalkor. 
PJ'J®z.v®’(Jílz«e|cOoh'kr*m (zsírtalanító) a bőr
krémek gyöngye. Egy tubus ára 2 kor. 50 fj'l 

kis tubus 1J5 kor.

Kapható :

KNAPP IGNACZ drogériájában Léván.

Egy tapasztalt 
háziasszony

Ítélete

SKathreiner-féle ÖCneipp maláta-kővé 
azon mindennapi ital, mely férjemnek 
munkaerejét és jóhangulatát megtartja, 
mely mellett a gyermekek a legboldo
gabban fejlődnek, amellyel a gazdaság
ban sokat megtakarítok és a mely mind
nyájunknak napról-napra jobban Ízlik.

2244/2567/1009 tkv. azám.

Árverési hirdetmény. ,
Az újbányái kir. jbiróság mint telekköayvi ható

ság közhírré testi, hogy Budinszki Pál és Szucli 
Márton végrehajtatóknak Miaura István és neje Sáli 
Auna végrehajtás’, szenvedő elleni 16Ü kor. és 2<>0 K. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében az 
újbányái kir. jbiruság területén levő Újbánya város 
területéu fekvő, az újbányái 828 sztjkvben végr< h. 
szenvedettek nevén iri A. I. 1. sor. 3840 — 3841. hrsz. 
a. foglalt 1. sz. ház, udvar és kertiikre 375 koronában 
és az u. o. 2172 sz. tjkvben ugyanazok nevén irt A. 
I. 1. sor. 3243/a hisz. a. foglalt rétjükre (S/hkuó) 
351 koronábau ezennel mega lapi'o t kikiáltási árban 
az árverést elrendelte es h- gv a feni e* b megjelölt 
ingat'anok az 1910. évi április hó 8 napjan d u 3 
órakor Újbányán a tlkvi hatoság hivatali helyiségében 
megiartand-i nyilvános árverésen a »ikíaltábí ar 
2|'i anál alacsonyabb htom e'.adatní nem fo nak.

Árverezni S'áucékózók tartoznak >« ii gatlanok 
becsaranak 2 >°/a-át, vagyis 75 K t és 70 K 20 f.-t 
készpénzben, v «gy az 1881 : LX. t. c. 42. §-ában 
jelzett árf Ivammal számi or’ és az 1881 évi november 
hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 
8- §«<>ban kij lök évadékképe.s ér’áLpapírban a kikü - 
d'»tt k’Ze'hez letenni, avagy z 1881 : LX. t. r. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bir<ká.-nál «lő ■ ges 
tihe yezésé’ől kia ütött szabályszerű elismervéuyt 
átszolgáliatni.

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb igér tét tett, ha többet igé ni senki sem akar, 
köteles nyoinb «u a kikiált isi á«- száza éka szenet 
megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanauuyi 
százalékáig kiegészíteni.

Ha ennek a k >'elez*-ttség-:nek eleget nem tesz, 
ígérete figyelmen kivül m-vsd ét az árv.ré ben, melyet 
haladéktalanul fo'ytrtnr ke>l, reszt nem vehet.

Újbánya, 19(9 évi decz. h S 11-éa.
A kir. járásbíróság miut tlkvi. hatóság.

B o c s e k,
kir. jbiró.

Pályázat.
Nagyniéltóságú Kazy János úr, 

Garam-Veszelei gazdaságában gépész
kovácsi állás töltendő be.

A gépészkovács fizetése:
400 kor. készpénz; 9 Hl búza; 18 Hl 
rozs; 6 Hl árpa; 16 ni8 fa ; 24„0O2öl 
föld, 1 drb. tehéntartás;
mely fizetés mellett tartozik állandóan 
egy megfelelő inast tartani.

Pályázni kívánók kérvényeiket, a 
bizonyítvány másolatokkal a „Gazda
sági intézős^ghez** címezve : Garam- 
Veszele u. p. Nagysáró ; Barsrn. küldjék,

Tűzifa
teljes vaggon-rakományokban 

kapható 

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból. 

Megrendelhető WOLFNER S. czeg- 
nél Budapest. V., Drava utcza 16

A világ legjobb

kerékpárja

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

R Ó T H K. czégnél, Léva-

Szölőoltvány,
szölövesszőről és bőrről nagy képes árjegyzékemet

INGYEN
és bérmentve küldöm meg, aki erimét tudatja. Ezen 
könyvet még az is kérje, aki rendelni nem akar, 
mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést s emellett 

| sok szöiökép van benne Szölöoltványokból és m5s 
egyéb európai és amerikai sima és gyökeres vesz- 
szökböi, a vi’ághirü Delawar^ból állandóan több 
mldlo kezzlet eladó olcsó ár mellett. Több cer ells 
merő levél, közte több berczegi és grófi uradalomtól
Czim: Szűcs Sándor fia, szölötelepe 

ElharcUcszeg-.

Bili |]VllCpj!>™2!®!®I»Lő= 
DUJjlliUEIl-njersoIajlokoinobilolí

csak

Szabó Emil és Társa cégnél
Bud-pest V , Fererc József tér 6 sz. 
(Gresham palüta a irnchlddal etemben) kaphatók.

Sürgönyeim

Szabóek

Bpest.

Telefon

76-48.

Szivógázmotorok. Benzinmotorok. 
Cséplőgépek. Malomberenélezések. 
W Árjegyzék ingyen és bérmen've. "Wj

PAIMS fiSUCSUK
SHR0K

VAN CIPŐIÉN

.FAKTOR'
K0NYHAK1NCS1

Magyar találmány I Világszabadalom ! Hazai gyártmány ! 

1 drb. 50 fill, vidéken 4 üli. rel drágább. 
A FAKTOR egy gyorsfűző, a fözö- 
eoenyt kormozas es lepaitogas ellen 

teljesen meuvedö FÉMLEMEZ.

pótolja <* tüttiely karikát
Védi hz ed-nyt a izabadtűz érintésétől 
és gyorsabbat! főz, mint a szabadtííznel 
yed> ni edényt a bekormozaztul, mi
által a konyha tiszta marad 

használat áitai nem pattog a zománc 
megtakarít eg hz évi bas/.i álltnál a 
gyoretÖ£ s által, tüzelő s'iitióauyag

edény hlb, legalább 50 koronát.

FAKTOR •1 uagyzág kapható 19—20—21 cm., 
ívhat nni d u ilUheljr. alkalm i.ha'ö 

FAKTOR’1"’1 2 ,,rl’°l »»«liiiunk 1 K 20 üli. i i un bt.kttl„g,u ulAu ,

Ügynökök (nők is) esetleg egytfarusifók 
vidékén kereste nek kik havonta 2-300 

koronát kereshetnek.
Felvilágosítást nyújt : 

faktor íoíwiísíií Bpest. L.jot-körut 25-i

faktor 
faktor 
faktor 
FAKTOR
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Meghívó.
A lévai kér. munkásbiztositó pénztár

III. évi rendes közgyűlését
folyó évi április hó 17-én délután 3 órakor, határozatképtelenség esetén április 
hó 24«én délután 3 órakor a városi székház közgyűlési termében tartja meg.

TÁRGYSOROZAT z
1, Elnöki megnyitó, a közgyűlés szabályszerű egybe- 

hivásának igazolása és határozat képességének megállapítása,
2. A jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőknek 

kijelölése.
3 Az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelenté

seinek előterjesztése, az 1909. évi zárszámadás és mér
legnek megvizsgálása, a felmentvény iránti határozat.

4. Az 1908. év végével mutatkozó kezelési feleslegből 
a pénztár javára megmarad 87 kor. 57 fillér hovafordi- 
tása iránti határozat.

5. Az 1910 —1911 évi költségirányzatok megállapítása.
6. Határozathozatal abban, hogy a pénztár a tagok 

gyógykezelését orvosoknak fix fizetés mellett való alkal
mazásával, kijelölésével, vagy szabad orvos választás 
rendszere mellett óhajtja ellátni,

7. Az alapszabály 7-ik §-ának módosítása.
8. 6—6 igazgatósági rendes tag választása külön a 

munkaadók és külön a biztosittotak csoportjából és pedig 
4—4 az ipari 1 — 1 kereskedelmi és 1 — 1 gyári csoport
ból, ugyanannyi póttag.

b. ) 4—4 felügyelő bizottsági rendes tag választása, 
kü’ön a munkaadók csoportjából és pedig 2—2 az ipari 
2—2 kereskedelmi csoportjából és ugyanannyi póttag.

c. ) 10 — 10 választott bírósági rendes ülnök és 5—5 
választó birósági helyettes ülnök választása, külön a 
munkaadók és külön a biztosítottak köréből és pedig 
6—6 rendes, 3 — 3 helyettes ülnök, az ipari, 3—3 rendes 
2—2 helyettes ülnök a kereskedelmi és 1 — 1 rendes 
ülnök a gyári csoportból

d. ) 1 — 1 országos pénztári közgyűlési kiküldött ren
des és 3—3 póttag választása, külön a munkaadók és 
külön a biztosítottak köréből és pedig valamennyi az 
ipari csoportból.

9. A pénztár alapszabályainak 22-ik §. értelmében 
kellő időben beérkezett és a napirendre szabályszerűen 
kitűzött önálló indítványok.

Kelt Léván, 1910. évi márc. hó 25-én.

Komzsik Lajos Csornák Izidor
ügyvezető igazgató. elnök.

Jegyzet. Felkéretnek a munkaadók, vabmint a biztosított közgyűlési kiküldöttek, hogy igazolványukat személyazonosságuk megállapítása céljából 
okvetlen magokkal hozni sz < eskedjenek.

Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T.
könyvkereskedésében Léván

1910. évi 15136. szám.

Fenyőfa-épület és müszerfa eladása
a garammenti rakpartokon.

A zsarnóczai ni. kir, erdőhivatal tanácstermében az
1910. évi április hó 13-án délelőtt 10 órakor kezdődő zárt 
Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános árve
résen eladásra kerül a Garammenti rakpartokon felmág- 
lyázott mintegy 5357 m8 1909. évi ttrmelésű fenyő
épület és müszerfa 4 eladási csoportban, — továbbá 
mintegy 125 m3 1908. évi termelésű fenyőia egy eladási 
csoportban és végül : mintegy 980 m3 aszott és szé.dön
tött törzsekből termelt fenyőfa 3 eladási csoportban.

Az egyes eladási csoportokra vonatkozó részletes 
adatok (a. m. a. csoportok megjelölése, — vastagsági 
osztályok szerinti darabszáma és köbtartalma. — kikiál
tási ára, — bánatpénze,) továbbá a vonatkozó árverési 
és szerződési feltételek a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetve azok a 
zsarnóczai m. kir. erdŐhivstal által az érdeklődőknek 
kívánatra megküldetnek ; ugyanott a csoportok faanya
gának törzseukinti jegyzéke is megtekinthető, — valamint 
az írásbeli ajánlatokhoz szolgáló űrlapok és boriték kívá
natra a jelentkezőknek díjtalanul adatnak ki.

M kir. földmivelé-ügyi minister

Loserth Dezső
fűszer, csemege, bor- és ásv.-viz kereskedése. 

LÉVA. Kossuth Lajos ter I. szám-

Naponta friss felvágott. Teljesen friss arat Prágai sódar. 
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Hasveti cikóriák. — Friss Mantliner-fele magvak.

Jutányos árT Gyors ős pontos kiszolgálási

FRITZELAKK
Tartós! “W W Kiadós! 

Használatban legolcsóbb!
Szaklapokban hygientkas tulajdonsága nál fogva 

előnyösen ismertetve

Kapható .■ Stern József

Magyar Vulkáncementgyár R, T.
Központi iroda ^Budapest, V„ Sas utca 25. szám. — Telefon sz.: 107-16 — Gyártelep; Selyp. — Telefon ; Hatvan 46

Elsőrendű Selypi porllandcementet, Vulkánportland cementet, kitűnő mi- 
, nőségűt, mely a portlandcement szabványait 50°|o-kal túlhaladja. “W *w
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HANGVERSENY GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép 

23 — 22 cm. széles és 13 cm. 
magas tokban, kitűnő hang
dobozzal, játszás közben for
gatható szines virágtölcsérrel 
minden nagyságú lemezhez 
alkalmas, 2 darab 19 cm. át
mérőjű mindkét oldalon be
játszott lemezzel együtt 

jW 16 forintért "Wl 
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy- 
zéket ingyen és bérmentve 

küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes.
Kiéin Sándor. órás és ékszerész Léván.

Kern Testvérek
Léva isr. 

vas-, főszer- es csemegekereslíedök.
Ajánljuk újonnan átrendezett 

raktárunkat olcsó, poutos kiszol- 
gáláiunkkal.

Valódi Angol, Key. Bat- 
leaxe, Brazíliai, Cuba lamaika 

rumokat, likőröket 
TE A K AT, csemege sajt,M

O
*

I

s

M ni.

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

Ö

BÜTORRAKTÁROMAT,
kárpitos és asztalos műhelyemet

1910. május hó 1-től Báthy utca 1. szám alá, 
Wertbeimer-ház földszinti helyiségeibe helyezem át 
s kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a legmodernebb. mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.

Steiner József,
bútorkereskedő LÉVÁN

1.

orosz-kinai
naponta friss felvágott. déli gyümölcsök és 

mindennemű fűszer- és gyarmat-árukat.

z 
ö 
«
2i
tt

idényre magyar gyártmányu, foly

$

Vi

to-
W

W 
a 
k

Továbbá té'i
tón égő Viktória, Meidinger rendez, koksz-, 

szén kályhákat, fűtésű kályhákat 
és kályha felszereléseket, nickel alumínium, 
email, öntő t és lemez konyha edények, al- 
packa tea-főzők. evőeszközök jótállásra* vadá
szati fölszerelések, lőpor, fegyverek dús 
választékban, nagy választék épület és minden

nemű vasalásokban.

Becses pártfogását kérve továbbra 
is igen tiszte't vevőinknek.

Varrógépek
5 évi jótétlláLsra. 1

1

Knapp Dávid,

'0
0

mezőgazdasági és varrógépek 
~ nagy raktára LÉVÁN. ==

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljai a 
újonnan épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek* 
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor sziveBen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

u. m. HOFHERB és SCHRANTZ féle gőz- 
caéplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

- gépek és géprészek. -

Bimaijesien arar woim, 
saját érdekében cselekszik, 
ha vásárlás előtt megtekinti a
BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET 

védnöksége alatt álló

Bútorcsarnok és Hitelszövetkezet 
árúcsarnokait me'yek a következő helyeken vannak : 
VIII., József-körut 28. SZ (Bérkocsis u'ca sarkán), 
IV , Ferenciek-tere 1. SZ (a királyi bérpalotában)

Ezen ■zövetlezet az .Országos Központi Hitelszövetkezet* tagja s ennek 
felügyelete alatt áll.

Vásárlási kénvszer teljesen kizárva. 
Stíl szerű. modern lakberendezések. 

Jutányos arak I Szavatosság az ára minőségéért!
Az art.csarnokba kizárólag elsőrangú 

budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.

Olcsó és hatásos foszfortrágya
" feltárt csontliszt

Kérjen feltétlenül árajánlatot
Nyomatott Nyitrai ás Társa r. t, gyorssajtóján Léván,

budrpest-köbAnyri trAgyrszAritógyrr 
ImíijI, (okUtiuitpl u Tíru ci|Hl. IuIimiL IX., O.ill at ti. irta.


