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Szegény Magyarország!
Valóban Európában kevés iyen 

állam vaD, amelyről igy lehetne nyi
latkozni, mert olyan állam, amelyben 
az alkotmány ósdit ily arcátlanul ját- 
szanák, egy sincs. Ilyen politikai kor- 
helykedés csakis züllésnek induló bu
kással fordulhat elő.

Közelednek a választások, vágj is 
az az idő, amikor az állampolgár az ő 
legszentebb jogát szabad meggyőző
déssel gyakorolhatná s a mely jognak 
a gyakorlatát törvény is biztosítja neki 
és mit látunk ? Azt, hogy még ezt is 
megtámadják s a törvényt éppen ott 
nem veszik figyelembe s tartják tisz
teletben, ahol éppen annak az ellen
őrzése a legfőbb kötelesség volna !

Szerencsétlen egy ország, saját 
fiai, mint proviziós békák, brekegéssel 
segédkeznek az idegen érvek hóbér
munkájánál ! Hol keressük ma ily 
meghibbant élt s lélekrendben az 
önérzetet, az önbizalmat, a konok el
határozást a nemzet jogainak a vé
delmében ? Nehéz ftl.dat volna, aki 
ezen átmeneti demokrataságban erre a 
nagy munkára vállalkoznék. Hiszen az 
eredmény csak elszégyenitő lehet !

Tessék csak megfigyelni a kor
mányférfiak, e rág alt mmad» raknak a 
nyilatkozataif, tessék végig tekinteni a 
tömegrágalmazóknak, a Nemzeti Mun
kapártnak a sorain, akkor azt hisszük, 
hogy elment az étvágya minden igaz 
magyarnak ! Egyik nagyobb gyászlo
vag, mint a másik ! S ez az önjóiéti 
bizottság akar do'gozni, ezek akarják 
a pocsolyából az alkotmányt védel
mezni s Deák alkotás, it a meggyőző
désnek a mellhangján megvédeni ! Soha 
ennél arcátlanabb nyilatkozat nem volt 
még hallható és soha ennél megrésze- 
gültebb diadalérzet észlelhető ! Kikkel 
akarnak rendet csiná'ri? Béccsel s 
ennek katonai erejével ? Kimennek s 
ennek bevitézlett hadávsl vagy avval 
a híres piszkafával Írott újságcikkével, 
melyben az agylágyulásnak a jelei 
mutatkoznak s az elvetemedésnek az 
ítéleti s érzületi lazaságnak a leg
magasabb fokával találkozunk ? Az 
Osztrák-Magyar bankkal, mely válasz
tási célokra milliókat szórhat, amennyi
ben Magyarország még mindig jó 
üzlet msrad ? A gyárakkal, mslyek 
leskelődnek a szubvenció után ! A ban
kokkal, melyek a ktreskedelmi mi
nisztérium alatt állanak? R'Szvény- 
társaságokkal, melyek teli vannak mun
kapárti tanác osokkal ? Vállalatokkal, 
melyek lesik az alkalmat, hogy vala
hol konce8sió legyen ? Az állami tiszt
viselőkkel, a bö'cs opportunistákkal, 

akiknek a soraiban kémek, eltévelye- 
dett hazafiak bőségesen találtaknak s 
akik körében aláírások gyűjtése, a 
hivatalfőnököknek a legelvetemedettebb 
kényszerítése egészen közönséges dol
gok ! No, hát ezek utáú, szegény ma
gyar haza, örvendhetsz, mert ezeknek 
a grajzlerosoknak az élén minden 
meg lesz mentve, amire a hatalomnak 
csak szüksége vau és szüksége lesz. 
Kbuen, társai, s a homályos erdőből 
leselkedő lakájai, gyönyörű munkát 
végeznek ! Büszke lehet rájuk az or
szág ! Nehéz undor szálihatja meg a 
nemzetet, mert láthatják, hogy a nem
zeti béták mint ugornak vissza a 
pocsolyába !

S Khuen szerint, miért történik mind
ez ? Azért, hogy ő az ő jó öreg ki
rályát a bajból kisegíthesse ! Az ország 
ninct bajban, annak nincs szüksége 
segítségre ; hanem a hatalomnak amig 
az öt álló bankot nem fogja engedé
lyeim, ba a fejünk tetejére állunk is, 
azt ki kell segít' ni ! Nem vaamacska 
politika ez ? Itt már igazán orra bukik 
a józan esz ! S ezek hordják ajkukon 
a rendnek a szükségességét; ezek 
tagadják egy kialakult közvélemény
nek a létezését; ezek a kokottok akar
ják megmutatni az alapot, melynek a 
segítségével reális politika folytatható; 
ezek hangsúlyozzák azt, hogy a nemzet 
az ő jogait kivívhatja, amikor naprói- 
nvpra erkölcstelenebb lesz az ország 
kormányzása s az ál ampolgároknak a 
nevelése! Nem éretlen próbahallgatással 
való vergődés ez? Látjuk, hogy a 
sötétség krokodil pimaszkodással a vi
lágossággal viaskodik; látjuk, hogy 
egjik oldalon az ország függetlenségét 
s gazdasági önállóságát, mig a mási
kon nyirkos hűvösséggel ennek az 
ellenkezőjét hirdetik; látjuk azt, hogy 
sokan nem veszik észre, bogy Ausztria 
> árunkra dolgozik, melyből neki sok
szor > lig van haszna, hát még amiből 
haszna vau !

Nekieresztett hanggal emlegetnek 
józao közvéleményt, mely a munkapárt 
mellett, nyilatkozik! Igen, látjuk a 
fajtalan kéri ő próbálkozást, a nagy 
haszonleső csopor okát! Anyagi és er
kölcsi kórokról beszelnek s nem gon
dolják meg, hogy ezt úgy értik, hogy 
a nemzet re érvényesítse törvényes 
jogait, mert ez szép, nemes bűn s 
magasztos vétek volna ! Emlegetik, 
bogy a politikában a szivet s az ér
zelmet az észuek kell alárendelni ! 
Igen, ez úgy értendő, hogy a királyi 
akar.tnak meg kell hódolni s ne 
gondoljunk a haza szeretetével s annak 
a boldogu'átával. hanem inkább aktit 
nyavalyán jajveszékeljünk. Az eddigi 

politikát közvetitett alkalmak vámsze* 
désével, álmodozónak s fantasztának 
állítják s frázisgyártóknak nevezik azo
kat, akik a nemzetet alárendelt hely
zetéből kiemelni akarják s törvényadta 
jogát érvényesíteni kivánják. Rónákat 
kaszálva, néhány ember terrorizmusáról 
beszélnek. Hát össze lehet hasonlítani a 
beugáli fénnyel, görögtüzzel inszcenált 
alakulású munkapárt elvkalandor kor
mányának a terrorizmusát a hazafias 
szánd fkuéval ? Bizonuyára nem, mert 
az a hazafias terrorizmus, ha igy volna 
is nevezhető, ezt a nemzetet akarja 
kiemelni az ő béklyóiból s szabaddá 
kívánja tenni s nem rabszolgák csa
patává aljasitani! Hogy miképpen kí
vánja ez a kormány s pártja vezér
kosai s divathősei a haza javát, meg
ítélhetjük azokból az eljárásokból, 
amelyek most a választások előtt ta
pasztalhatók. Igen jó példával szolgál
nak erre a kincstári kerületnek iglói 
mintára szervezett gyalázatosságaival, 
amik azután udvari kamarássághoz 
vezethetnek,

Lássuk csak a többi közt a 
kincstári választókerületeket. Nézzük 
c<ak a kiszivárgott kirendelések szerint 
miféle megfélemlítésekkel akarnak kép
zeletüknek az állatkertjével hatni az 
úgynevezett „Urak!“ Ha N. N. meg 
nem választatik, a város cl van veszve; 
mig ha X. Y. megválssztatik, a bá
nyászoknak a bére azonnal fölemel
tetik, sőt még előbb is!

Köröztetnek aláírási iveket, hogy le
kössék a szavazókat. Ijesztgetik a bánya
munkásokat, hogy elküldik őket a 
munkából s hogy pedig esetleg más 
bányákhoz ne mehessenek, úgy zárják 
el előlük az utat, hogy ott ne vegyék föl 
őket, mert hiszen a vállalatok is a 
kormány zsebében vannak. Állami tiszt
viselők, közhivatalnokok körüljárnak 
korteskedni a falukban s nyakig márt
ják magukat a politika fertőjébe. A 
trafikosokat fenyegetik, hogy elveszik 
a trafikot tőlük ; a korcsmárosokat, 
hogy az italmérési engedélytől foszfát
nak meg ; még a szeszfőzőket is ré
mitik, hogy nem lesz szabad nekik 
a szeszfőzés. Fenyegetik a nyugbéres 
munkásokat, hogy megfosztják a nyűg
bérüktől. Tele van a kerület spiónokkal, 
stréberekkel, akik besúgnak mindent s 
mindenkit. Cédulákat osztogatnak a 
választóknak, melyek mellett ihatnak 
a korcsmákban. Ki tudná elsorolni azt 
a tömérdek fogást, amik a törvénynek 
a világos, tiszta rendelkezéseivel ellen
keznek ! Ki tiszteli nálunk a törvényt ? 
A törvény nekünk iparszerü népbo- 
londitás s olyan, mint a kabát. Ha 
rám passzol, felveszem ; ha nem, hát 
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keresek alkalmasabbat ! Lám, a be
csület milyen olcsó portéka ! Nem 
rablás ez ? S mindezen visszaélések 
egy olyan kormány alatt történnek, 
amely les-vadász módjára fennhangon 
dicsekszik, hogy a legszigorúbb alkot
mányosságra és törvénye* rendre tö
rekszik ! Ismerjük őket s az egész 
társaságot a múltakból főispánjaikkal, 
a politikai ágenseikkel! Ezek se nem 
tanulnak, se nem felejtenek s azt 
hiszik, hogy a kisded makk, törvény
telenségeiktől majd csak merész sudárba 
fog szökkenni ! Ezek után ne legyen 
senkisem kiváncsi arra, hogy miféle 
lelkiismeretlen eljárásnak és kínzásnak 
lesz kitéve ez a szegény nemzet ! Ha 
azonban azt hiszik Khuen s társai, hogy 
célt érnek : akkor nagyon csalatkoz
hatnak ! A jó kedvnek a hamvazó
szerdája majd elkövetkezik ! Mert azért 
még van tisztesség és hazafiság !

Vlzy Ferenc

A gyermekvédelemről.
As állami éa társadalmi gyermekvédő 

törekvése aa utolsó évtizedben a szociális 
feladatok előterébe került ; törvényes intés
kedések és széleskörű társadalmi mozga'mak 
e nagyfontosságú kérdést á'landóan felszinen 
tartják s a gyermekvédelmet olyanná fej
lesztették, mely ma már a külföldön is bá- i 
mu’at tárgya. Rövid néhány év alatt a 
gyermekekről való gondoskodás kulturtö- 
rekvéssé lett s büszke önérzettel vallhatjuk, 
bogy előle nemcsak el nem zárkóztunk, ha
nem úgyszólván egész Európában a példaadás 
nehéz feladatát vállaltuk. De nem is kép
zelhető oly eszköz, amely a tömegnyomor 
enyhitésére alka'mis lehetne, mint a gyer
mekvédelem: aa ál<m ugyanis azon gyer
mekeket, kiket hosaátartozóik eltartani nem 
tudnak, lö éves korukig gondozásba 7esa>, 

miáltal nemcsak a szegény szülőket teher
mentesíti, hanem a gyermekeket is a társa
dalom hasznos és ninnkás tagjaivá neveli. 
Azon időponttól kezdve, amidőn Széli Kál
mán kiváló szociális érzékkel s as emberiség 
javáért érezni tudó szive sugallatába as intéz
ményt hatalmas koncepcióval megalkotta, a 
mull év végéig 55,600 gyermeket helyezett 
el as állam nevelöstü'öknál ; azoknak száma 
pedig, kikről a társadalmi gyermekszeretet 
gondoskodott, meghaladja a 15,000-et. Esen 
ifjú nemzedék felserdülve kétségkívül meg
becsülhetetlen munkaerőt jelen* annál is in
kább, mert szociális bajaink (kivándorlás és 
egy gyermek-rendszer) emelkedése foytán 
túlnépesedéstől nem kell tartanunk. A gyer
mekvédelem ekként megszűnik a jótékony
ság, a humanizmus ügye lenni, mert-mint 
Vímbéry Risztem mondja: „nem érzelmi in
dokok, hanem a társadalomnak jól felfogott 
önzést parancsolja, hogy oly szociálpolitikát 
űzzön, amely a szocializmus programjának 
kisajátításával akadályozza meg a kapitalisz- 
tikus társadalmi rend összeroppanását.*

Néhány hét előtt a belügyminisztérium 
megbízásából és támogatásával oly könyv 
jelent meg, mely a magyar állami és társa
dalmi gyermekvédelem fej ődését s jelen 
szervezetét franozia nyelven ismerteti.*) 
E mü alapján óhajtanám a következőkben 
as intézményt főbb vonásaiban vázolni. Ha 
valamely gyermeknek ellátásra köteles hozzá
tartozói nincsenek, a közigazgatási hatósá
gok azt elhagyottnak nyilvánítják, amely 
esetben a gyeim ik a menhely kötelékébe 
felvétetik. Vájjon jogosult-e a gyermek az 
állami gondozásra, utólag képezi megállapítás 
tárgyát s minden gyermek, ki hozzátarto
zóival a menhelyben jelentkezik, ideiglenesen 
állami gondozásba vétetik. EzeD gondozás 
felső korhatára a betöltött 15-ik életév ; de 
ha időközben a gyermek szülei vagy eltar-

•) Le droit de I’ eufant abaudouuée et le aystéme 
hongrois de proteciiou de V efance,

Paa Z. de B >Buyak et Cla L. Edda beim-Gyulai. 
Budapest, Atbioaeum 1909. 

tásukra köteles hozzátartozói jobb anyag 
helyzetbe jutnak, az árvaszék vzgy köiségi 
elöljáróság zz allami gondozást megszűntnek 
mondja ki.**) Egy gyermek gondoláié az 
államnak évenkint mintegy 160 koronájába 
kerül s ezen összegnek csupán 1*05% a 
térül meg. A menhelyek csupán a beteg 
gyermekeket tartják meg intézetük kötelé
kében, az egészségeseket vidéken lakó neve
lőszülőkhöz adják ki, hol is külön telepor
vosokat a felügyelönőket alkalmaznak, kik 
a gyermekeknek nemcsak egészségérd, hanem 
eltartásukra a neveltetésükre is felügyelnek ; 
as iskolából való kikerülésük után pedig 
iparosoknál, kereskedőknél vagy földműve
seknél való elhelyezésükről gondoskodnak.

Az állam azonban az elhagyott gyerme
keknek nemcsak testi egészségéről gondos
kodik ; a lelki nevelést sem hagyja figyelmen 
kivül, amennyiben a romlott erkölcsű, züllött 
gyermekeket vagy az Országos gyermekvédő 
Liga által fentartott intézetekben helyezi 
el, aló' azok szigorúbb nevelésben részesül
nek, vagy állami javítóintézetnek adja azo
kat át. A büntető novella életbelépte óta 
pedig a gyermekvádlottakat egyéb vádlot
taktól elkülöníti s igy a zsenge és fogékony 
gyermeki leiket a bűi, a romlás veszedel
métől megóvja ; vizsgálati fogságuk tarta
ma alatt a gyrmekmeahelyek őrzik azokat 
és innen is vezettetnek a gyermekbiróságok 
elé. Ha büntetésüket kitöltötték, ismét a 
menhelyek patronátusa alá kerülnek.

Végül legutóbb országos mozgalom 
indult meg, amely azt célozza, hogy a beteges s 
gyengén fejlett gyermekek megfelelő szana
tóriumokban helyeztessenek el, hol a gyó
gyító tudomány minden eszköze és segéd
tényezője a legeszményibb módon rendel
kezésére áll. E célból alakult as Országos 
Gyermekszanatórium-Egyesü'et, melynek lel
kes felhívása Rákosi Janő tollából ép e 
napokban jelent meg napilapjainkban.

Vajha az állam és társadalom ezen együt- 
**) Dr. üyöry ; aBudapest orvosi urmutatója 1909.*
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Sólyom Boris.

Irta: Jarois Ferenoi.

1863. év junius hónapjának egyik szép, 
holdvilágos éjszakáján, amikor Léván a 
piaristák tornyának órája már éjfélt ia el
ütötte, — ünneplő ruhába öltözött, magas 
éa erőteljes, fiatal asssony sietett felfelé a 
báti-utcai parton. Felérvén a part végére, 
nem haladt tovább as országúton, hanem 
balra fordult a katb. temetőbe. Itt is gyors 
lépésekkel ment beljebb és beljebb azon 
helyre, ahol a legfrissebben hantolt sírok 
domborultak.

Vájjon, mit keresett es as asssoy ilyen 
szokatlan időben a holtak csendes honában ? 
Talán valamelyik kedves halottja felett ér- 
sett nagy fájdalma vitte öt oda ? Igen. Saj
gó fájdalom gyötörte szivét,- de lelkének 
súlyos betegsége miatt sem szóval, sem köny- 
nyeivel nem tudott fájdalmának kifeje- 
aést adni.

Egy sirdombná' sem pihent meg boss- 
ssabb ideig. Ajkai nem nyilt k imára. Sir- 
tól sirig lépegetve, le-lehajolt és kiszedte a 
fakeressteket. Rövid idő alatt egész halmot 
rakott össze belőlük. Azután nyalábra fogta 
ée — amennyit csak elbírt két kere, — a 
városon végig sietve, kivitte a Tabánnak 
azon hálába, amely jelenleg D. Károly tu
lajdona. Ott az udvarra, a fa' aljában egy- 
IBáa mellé állította a sok keresztet.

A temetőnek éjjeli látogatója Sz. Ká
roly fö'dmivesnek a felesége volt, akit ké
sőbb as egész város és a vidék ia leánykori 
nevéről csak Sólyom Boris néven ismert és 
emlegetett.

Sólyom Borisra a velem egykorúik és 
Lévának nálamnál idősebb lakosai bizonyára 
emlékezni fognak még ; mert hiszen hosszú 
ideig olyan, ezána'omramiltó alakja volt 
vá-osunknak, bogy én még ma is igaz rész
véttel gondolok reá.

Úgy hallottam, hogy a város lak telj ei 
közül löoben is látták Borist azon éjszakán, 
de egyikük sem merte megszólítani. Kísértet
nek nézték. Csak másnap reggel tettek je
lentést a kapitánynak, amikor már a szom
szédok ia panaszt emeltek a városházán, 
mert a kereszteket rendezgető Boria nagy 
lármájától nem bírtak aludni és hajnalban 
rémülve szemlélték a fal hosszában álló 
sok fakeresztet.

A helyszínére küldött hajdúk csak 
erőszakkal bírták összeszedni a keresztezőt, 
mert Boris jajgatás és sritkoaódás kötött 
seprüt fogott a hajdúkra.

Ezen eseményt 4 nappal megelőzőleg 
leégett a Borísék háza. A fiatal asszony úgy 
megijedt a tüztől, hogy másnap — idő 
előtt — megszülte kis fiát, aki azonban né
hány óra múlva meghalt.

A kettős csapás a csinos, életerős és 
vidám asszonyt annyira lesújtotta, hogy köd 
borult agyára. Csendes élőhalott lett belőle.

Még azután is többször kiment éjnek 
idején a temetőbe, de a kirendelt őrök nem 
engedték meg neki, hogy a lio'tak nyugal
mát zavarja.

A szerencsétlen anya ezen időtől kezdve 
naponkint a legszebb ruháját öltötte fel s 
azt különböző színű pántlikákkal aggatta 
tele. Kis fiát holta napjáig nem bírta elfe
lejteni. Ha nagy ritkán as eszénél volt és 
beszélt valakivel, folytonosan a fiát emle
gette ; azt kereste mindig és mindenütt. 
Az ö siámtra gyűjtött mindent.

As úri házakat elkerülve, többnyire a vá
ros külső utcá ban járt házról házra. Egyix 
kezében nagy fazekat, a másikban föaőka- 
nalat hordott. Az ételt mind a fazékba rakta 
és a kanállal összekeverte. Amikor megtelt 
a fazék, hazament vele éa tartalmát kiön
tötte egy teknöbe.

Ha valamely háznál nem vették észre 
jelenlétét, könyörgésre fogta a do'got éa 
tompa, fájó hangon igy szólt:

— „Adjatok a szegény árvának abból, 
amit as Isten nektek adott 1“

Pénzt nem vett el senkitől. Ennek ér
tékét nem ismerte. A pénznél többre becsül
te a fényez, gömbölyű, acél pitykegombokat 
és s tarka babot. Ha a gyerekek ezekkel 
kínálták meg öt, idegeie í kapott utánuk 
és villámgyorsan rejtette zsebébe. .

A piacra kosárral járt. A kofáktól ét 
máa elárusítóktól szó nélkül elem alté a neki 
tetsző gyümölcsöt a egyéb árut. A kofák 
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tei vállvetett munkája nem volna meddő i a 
gyermekvédelem migasz'os céljai mielőbb 
a megvalósulás stádiumába lépnének I

Dr. Lauíer Lipót.

A takarékpénztárak kincse.

Érdekes és kivált ránk, magyarokra 
nézve igen tanulságos cikket közöl az Ame
rikában megjelenő Szabadság cimü lap arról, 
hogy a föld összes takarékpénztáraiban 
mennyi kincs van összesen elhelyezve.

Az amerikai bankárok szövetségének 
titkára ugyanis a számoknak egész labirint
jára támaszkodva, kimutatja, hogy a föld 
összes takarékpénztáraiban harminc billió 
háromszáznyolcvan millió hatszázhetvenkét- 
ezer és 14 dollár van ; ez korona értékben 
kifejezve : százötvenegy billió kilencszáz- 
negyvennyo'c millió hároméi árhatvanezer ée 
70 koronát teez ki.

Ennek a széditöen nagy összegnek több 
m;nt egy harmadrésze az Egyeeült A'lamok 
bankjaiban helyeztetett el, ami megdönthe
tetlenül bizonyítja, hogy aránylag mennyivel 
több pénz van Amerikában, mint a föld 
bármelyik más részében.

A valóban érdekes pénzügyi statiszti
kából még azt ie megtudjuk, hogy az Egyeeült 
Államokban minden ö'ödik embernek van 
pénze valamely bankban, mig ellenben az 
európai államokban ez is kedvezőtlenebbül 
oszlik meg. így például a kimutatás Bzetint 
Franciaországban minden nyolcadik, Német
országban és Angliában minden tizedik, 
Ausztriában minden tizennegyedik, O asz- 
országban minden tizennyo'cadik, Magyar
országban minden huszonkettedik és Orosz
országban minden huszonnegyedik embernek 
van pénze a takarék pénz'árakban.

Ezen kimutatásból tebát megtudjuk, 
hogy Magyaiorsiág lakossága úgyszólván a 
legszegényebb valamennyi ország lakossága 
között. Igaz ugyan, hogy Oroszország csak 
Magyarország után következik, de erre 
nézve megjegyzi a statisztika, hogy az orosz 
lakosság általában mégis gazdagabb a ma
gyarországi lakosságnál és csupán azért 
került a sorrendben Magyarországnál hátra rb, 
mert Oroszországban a nép körében még 
ninos elterjedve az a szokás, hogy pénzét 
takarékpénztárba helyezze el. Igen érdekes 

jól i-merték ezen szokását. Amikor köze
lükbe ért, minden értékesebb holmijukat 
elrejtették s már előre nyújtottak neki va
lamit. Jó kedvében megelégedett az ado
mánnyal ; de sokszor a földhöz vágta éa 
maga válogatott a kosarakban.

Gyakran benézett a Lacikonyhán a 
pecsenyés boltokba és a lábar okban sistergő 
forró ssirbói csak úgy puszta kézzel szedte 
ki a cigánypecsenyét vagy egy-egy burkát.

Napjában kétszer-háromszor is lement 
az udvarában levő kútba és megfürdött,

Református létére nagy előszeretettel 
látogatta a kath. templomokat, hihetőleg 
azért, mert ezek inkább estek útjába. Ha 
olyankor ment végig az uri-utcán, Imikor 
a templomok nyitva voltak, mindig betért 
hol as egyikbe, hol a másikba. Csendesen 
körüljárta a padokat, meg- megállt az oltá
roknál, megtapogatta a térítőkét, hosszasan 
elnésegette a képeket s azután — amilyen 
nesztelenül jött, úgy is távozott.

Egy alkalommal azonban nagy zavarba 
hozta a miséző papot. Reggel 6 óra után 
betért a piaristák templomába. A főoltár
nál D. János misézett. Boris bement a szén 
télybe s onnan a miséző paphoz sompolygott 
és a misekönyvet össze-visssa forgatta. Az 
öreg és beteges pap a váratlan meglepetés
től annyira megijedt, hogy ideges reszketős 
fogta el. A ministráló gyerekek egyike én 
voltam ; társam besietett a sekrestyébe és

az a rész is, melyből megtudjuk, hogy Ausztria 
gazda, ági helyzete (hála a közös banknak 
és a többi közösügyes gazdasági intézmé
nyeknek) mennyivel kedvezőbb Magyarország 
gazdasági helyzeténél.

Ds ezért a nemzet egy része az ország 
anyagi ho'dogulárának nagy hátrányára — 
sajnos — mégis a közös bankot és közös 
vámterületet óhajtja fenntartani.

Különfélék.
— A király legújabb hírek szerint 

május hó 11..én délben érkezik Budapestre 
és junius hó 4.-éig marad a magyar székes 
fővárosban.

— Városi közgyűlés. Április 30án 
Léva város képviselőtestülete rendkivü i 
közgyűlést tartott. A polgármester jelenti, 
bogy a város, addig mig a fögimiáziumnak 
állandó játszótere nincs, a rá.ártér egy 
részét tartja tisztán ée adja erre a célra. 
Szilassy Sándor főjegyzőnek megrongált 
egészségére való tekintettel, a közgyűlés 3 
havi szabadságot adott. A po'girmester be
mutatja Barsvármegye törvényhatósági bi
zottságának a határozatát, amellyel a városi 
vigadóra vonatkozó összes bérleti szerződé
seket jóváhagyta, A város közönsége 3 évre 
Belceás Béla lakását kibérli őrnagyi lakás
nak. Az ev. temető kibővítésére vonatkozó 
szerződéseket a közgyűlés elfogadta. A 
polgármester bejelentette a Kálvária-hegyen 
levő szőliöföldnek a kir. Kincstártól történt 
visszaszerzését. A gazdasági munkásbázakra 
vonatkozólag az épitöanyag jutányos beszer
zésére történtek intézkedések. A Part-utca 
kinyi á á a Holló Sándornénak és Sztolár 
Mibá’ynak eladott telekrészletre vonatkozó 
jogügyletnek érdemleges tárgyalását május 
31-re tűztek ki. A F. M. K. E.-t 1911. évi 
közgyűlésének Léván leendő megtartására 
kéri fel a víroe. Az ovodafentartás ügyé
ben megújított szerződést a közgyűlés elfo
gadta. Forgács Mikály helyettes auyakönyv- 
vezetöuek az 1909. évben általa beszedett 
anyakönyvi kivonatok kiállítási dijait a köz
gyűlés átengedte.

— Májusi előléptetések a honvéd
ségnél. A honvédség rendeleti közlönyének 
legutóbbi szama a májusi előléptetések 
hosszú sorozatát tarta'mazza. Mint mondják, 
már nagyon régen nem volt oly bő a csil-

kihivta az egyházfit, akinek esik nagy fá
radsággal sikerült Borist az oltártól el- és 
a templomból kivezetni.

Borisnak a templomok látogatása mel
lett még egy másik kedvtelése is volt. Na
gyon szeretett harangozni ; valahányszor a 
plébániai templom oldalában disztelenkedett 
haranglábak közelébe került, ellenállhatatlan 
vágytól ösztönöztetve fogott meg egy lelógó 
harangkötelet és addig rángatta, mig a harang 
nehányat koudult. Ezzel sokszor okozott 
riadalmat a templom szomszédságúban la
kóknak, nert azt hitték, hogy tűz van.

Idővel nem csak ruhája vesztette el 
ünnepi formáját, hanem pántlikái is megfa
kultak és apró rongyokban lógtak rajta. 
Ruhájával és pántlikájával együtt fogyott 
testének ereje is. A rossz tápiá kozás testi
leg is megtörte Borist úgy, hogy a magas 
teimslü, csinos nöbörnehány év alatt gör
nyedt, öreg asszony lett, akinek mindenki 
őszinte sajnálattal és igaz részvéttel nyúj
totta az adományt.

A házban egyedül lakott. Férje és 
rokonai ritkán látogatták meg ; mert a ház
ban nem tűrt meg senkit. így tengette 
éveken át sivár életét.

Később súlyos betegség vett rajta erőt, 
zmely nehány hét múlva megszabadította 
szenvedéseitől. E'ment oda, ahol bizonyára 
megtalálta kis fiát, akit a fö'dön olyan hosz- 
szu ideig keresett.

laghullás a honvédségnél, mint épen ea al
kalommal. A lévai honvéd-tisztikarban Zá 
dory Béla főhadnagy századossá, Mazurek 
Béla hadnagy főhadnaggyá, Qladitsch Pál 
zászlói pedig hadnaggyá lépett elő. — 
Schultheisz Emil ezredest, a 14. honvéd 
gyalog-ezred volt parancsnokát tábornokká 
nevezte ki a kirá'y. A néhány éven belül 
Léván állomásozott és időközben idegenbe 
áthelyezett tisztek közül Bergmann Ágoston 
százados az őrnagyi, dr. Kovács János ez- 
redorvos, fóldink, a 14.-ik honvéd-gyalog
ezrednél törzsorvos!, Farkas Ferenc és 
Párniczky Jenő főhadnagyok a századosi, 
Báthy Gvua, Arthold Géza, Almásy Ká'mán 
és Fülöpp Vdmos hadnagyok pedig a fő
hadnagyi rendfokozatba léptek elő.

— Tanulmányi kirándulás. Az áll. 
tanítóképző intézet 111. és IV. éves növen
dékei folyó hó 27.-én Köveskuti Jenő igaz
gatóvezetésével kirándultak Gar.-Kelecsénybe 
ahol az ottani iskolában folyó magyarbesaéd- 
tanitást figyelték meg és tanulmányozták. 
Az eredmény meglepő volt, mert Behula 
Mária tanítónő az I. II. o.-ban magyarul 

| beszélget 6—8 éves tanitványaival. Pelczer 
Istváa tanitó pedig a III. és IV. o.-ban 
egy magyar olvasmányt tárgyalt, melynek 
tartalmát a gyermekek szabadon elmondták, 
sőt le is írták. A tanitónövendékek a derék 
tanítók munkáján okulva és lelkesedve tér
tek haza.

— Eljegyzés. Duschek Ernő, a lévai 
tanítóképző zenetanára, eljegyezte Winkler 
József deméndi földbirtokosnak kedves le
ányát, Ilonkát. Boldog megelégedés kisérje 
frigyüket 1

— Kinevezések. A m. kir. pénzügy- 
miniszter Peternák János lé ai X. fizetési 
osztályú adóhivatali ellenőrt a IX.-ik fize
tési osztá'yba Borozta adóhivatali ellenőrré, 
— Madarász Ödön, Bézy Ferenc és Jasze- 
novich Ödön lévai adóhivatali tiszteket a 
X. fizetési osztályba sorozott adóhivatali 
segédekké nevezte ki.

— Szakfelügyelői látogatás. Péter 
János székesfővárosi felső kereskedelmi is
kolai igazgató, városunk kereskedő tanonc
iskolájának újabban kinevezett szakfelügye
lője, — április hó 28.-án látogatta meg 
nevezett isko'áukat. Minden osztályban vé
gighallgatta a tanítást, kérdéseket intézett az 
egyes tanulókhoz és megvizsgálta azoknak 
dolgozatait. A látogatás befejezése után a 
tantestülettel értekezletet tartott, amelyen 
ősiiute örömének és teljes megelégedésének 
adott kifejezést a tanerők szakszerű és a 
legszebb eredményt feltüntető eljárása, a 
tanulók készültsége, okos feleletei és alapos 
tudása fölött ; egyúttal nagy elismeréssel 
nyilatkozott az iskola kifogástalan, sőt min
taszerűnek mondható berendezéséről, amely 
a városnak áldozatkészséget dicséri.

— Farkas Ákos emléke. Városunk 
tanítói ma egy hete őszinte kegyelettel 
adóztak boldogult Farkas Ákos emlékének, 
aki 1905. évi december hó 16.-án 45 éves 
korában halt míg. A tanítók délután 4 
órakor testületileg vonultak ki a temetőbe 
Farkas Ákos kartársuk síremlékéhez, melyet 
barátai és tisztelői emeltettek sírja fölé. Ott 
a gyászoló család és a szépszámú közönség 
jelenlétében a tanitóeág megbízásából Jaross 
Ferenc igazgatótanitó meghatottságtól re
megő hangon, egyszerű, keresetlen, de köny- 
nyékét fakasztó szavakkal méltatta Farkas 
Ákost, mint embert, hazafit, családapát, jó 
barátot s főleg mint tanitót, akiben a tanügy 
egy kiváló és derék bajnokát vesztette el. 
Beszéde végeztével a megboldogultnak tisz
telői szép kossorúval diszitett'k fel aa 
obeiiszk-alakú síremléket. A család nevében 
Farkas Orbán köszönte meg a tanítóknak 
kartársuk iránt tanúsított őszinte kegyeletét.

— Szeszélyes időjárás. Mondhatjuk, 
hogy majdnem az egész április igen változó 
és szeszélyes időjárással telt el. Majd tavs- 
sziasan meleg volt, majd eső, sőt néha dara 
is hullott; de többnyire kellemetlen és hideg 
szél kerekedett, amely tegnap egy hete 
annyire lehütötre a levegőt, hogy vasárnap 
virradóra fagy volt, amely úgy a szőlőben, 
mint a koráé érő gyümölcsben kárt is 
okozott. Reméljük, bogy a mai nappal 
kezdődő májussal kellemesebb napok követ
keznek be.
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- Bokréta finJiepély. A tanítókép
zőnél * kőműves munkálatok annyira halad
tak, hogy ai épületünk főbb falai teljesen 
elkészültek és múlt szerdán már a tetöret 
gerendáaatáuak felrakását is megkezdettik. 
A tegnap migtartott szokásos bokréta-ünne
pélyre az épületnek főhom'okzatát zöld gá
lyákká), nemzeti zászlókkal és transsperent- 
tel díszítették fei. Délután 5 órakor nagy
számú közönség jelenlétében az épü'et falain 
a tanítóképző iíjufáea elénekelvén a Szózatot, 
— Tuskó László IV.. éves növendék szép 
beszédben méltatta aa ünnepély jelentő
ségét. Felköszöntötte a munkások megbízá
sából, de az ifjúság nevében mindazokat, 
akik a szép mü létrehozásában akár szelle
mileg, akár fizikailag réBztvettek vagy arra 
befolytak. Nevezetesen: a közoktatásügyi 
minisztert, dr. Neményi miniszteri tanácsost, 
Kertész építészeti tanácsost, az intézeti igaz
gatót, a tanári testületet és Bodor várm. 
főmérnököt. A beszédet a H mnusz elének- 
lése követte. — Este 8 óra után bengáli 
tüzfény gyűlt ki az épület tetején s úgy sz, 
mint a nagyszabású s jól sikerült tűzijáték 
gyönyörű látványt nyuj'ottak a város la
kosságának. Az ünnepélyt szükebbkörü va
csora fejezte be, melyet Kiese Emil válla1- 
kozó rendezett a Láng-féle kávéházban. — 
Itt rm itjük meg, hogy a m nden izében 
remek építészeti munka — Földes Ede és 
Scáeiber Miklós székesfövá'osi műépítészek 
tervei után — Seakmáry István építőmester, 
műszaki vezető és Kiese Károly főmunka
vezető felügyelete alatt készült.

— Nyilvános védhimlőoltás. Dr. 
Medveczky Káro’y, a város-tiszti orvosa, a 
him'öoltást, — amelyet vasár- és ünnepna
pokat kivéve — naponkint délután 2 órától 
a városház nagytermében fog teljesíteni, — 
e hó 2.-án holnap, kezdi meg.

— Selyemtenyésztés vármegyénk
ben. A m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
e napokban adta ki Magyarország múlt évi 
selyemtenyésztéséröl szóló kimutaiáfá’, mely 
szerint vármegyénk területén 1909. évben 
csak 11 városban, illetőleg kö’ségbtn fog
lalkoztak selyrm'enyésztéssel. Ezek a kö
vetkezők : Léva, Aranyosmarót, Alsópél, 
N >gysáró, Pózba, Lakér, Kisaáró, Kiskálna, 
Csata, Barskeresztúr éa A sósárnok. A te
nyésztők közül a legtöbb keresethez jutott 
(143 kor.) Hafner Qéza Nagysáróbar. — A 
jelentés egyébként kiemeli, hogy Barsvár- 
megyében egész általánosságban még mindig 
nagyoa kezdetleges a selyem'.enyészlés és 
ez okból kétszeres súly volna fektetendő a 
szederfa-állomány gyarapítására, hogy igy 
ez a szépen és kevés fáradsággal jövedel
mező foglalkozás nálunk ia fellendüljön.

— Pályázat ösztöndíj a fiatal 
kereskedők részére. A kereskedelemügyi 
m. kir. minister úr az Erzsébet királyné 
ösztöndíjalap 1910. évben kiosztandó kama
taiból három, egyenkint 2500 korona és 
egy-egy 4000, illetve 5000 korona értékű 
ösztöndíjat szándékozik adományozni, me 
lyekre nyilvános pályázatot hirde*. A felté
teleket a kővetkezőkben állapította meg: 
1.) Az ösztöndijak bármelyikének elnyerése 
iránt oly magyar honosságú fiatalabb keres
kedők folyamodhatnak, kik keleti kereske
delmi akadémiai tanulmányaiknak legalább 
jó eredménnyel történt elvégzése után leg
alább három évig gyakorlati kereskedelmi 
téren működtek és e mailett igazolják, hogy 
a tanulmányozandó terület nyelvviszonyaiban 
járatosak. 2.) A pályanyertes valamely sza
badon választandó és a pályázati fo'yamod- 
váuyban megemlítendő jelentékenye b kül
földi városban, vagy kikötőben, mely nagy 
tengerentúli kivitellel bir, tartozik legalább 
egy évet tölteni, úgy, hogy ott az illető 
piao tanulmányozása céljából vagy önálló 
üzleti mü k i dóst fejtsen ki, vagy vahmely 
nagyobb kiviteli cégnél állandó alkalmazást 
nyerjen, a kiviteli viszonyokat és kereske
delmi szervezeteket tanulmányozza s tapasz
talatairól rendszeres jelentéseket és tudó
sításokat küldjön. Az adományozandó ösz
töndíjakra vonatkozó kérvények a kamarához 
legkésöb folyó évi junius hó 15.-ig nyújtandók 
ba. Közelebbi felvilágosítás a kamaránál 
nyerhető.

— A kertészeti kiállítás munkálatai 
nagy arányban folynak Budapesten a Város

ligetben az iparcsarrok belsejében és az 
előtte elterülő nagy térén. Francia, porosz, 
holland, belga és más nemzetbeli kertészek, 
kertészeti iparosok, üvegbáz készítők seré
nyen dolgoznak, hogy a megnyitás napjára, 
május hó 5-ére készen legyenek. 65 kü fö di 
és 180 hasai kertész és keitip.roa vesz 
részt a kiállításon, amely as eddigi beje
lentések szerint nemcsak a hazai kertészek
nek ünnepi kiállitáia lesz, hanem a nagy
számú bejelentése .et tekintve, oly k váló 
less, amilyent míg az Országos Mfgyar 
Kertés. éti Egyesület 25 éves fennállása óta 
nem rendezett. A kiállítás megnyitására József 
főherceget kérte fel az egyesü et.

— Esküvő. Hevesi Gyula felzsőzsem- 
beri tanitó a lévai r. katb. plébánia temp
lomában tegnap délelőtt tartotta esküvőjét 
Toóth Margittal.

_  Vlvótanfolyam. Bébi József, szé- 
kesfővároii vivómester a Sport-egylet meg
hívása fo ytáu Lévára érkezett és e napok
ban nyitja meg a vivótanfoiyzmot. Mint 
értesülünk, a tanfolyamon — melyre a je
lentkezések a vivómesternél eszköz endök— 
olyanok is résztvehetnek, akik nem tagjai 
a Sport-egyletnek.

— A vetések állása. Bigén, talán 
már évtiz- deK óta sem érkeztek a vetések 
á áiáról olyan örvendetes és szt p reményekre 
jogositó jelentések, mint az idén. Ügy a 
fö dmivelésügyi m niszter, mint az O. M. G. 
E. az ország minden vidékéről a legjobb 
kilátásokkal kecsegtetik a várható termésről 
az országot, melynek a múlt évi Ínséges 
teimis után, kétszeres áldás lenne egy 
jó termés.

— A tanítók kedvezményes vasúti 
jegye. A kereskedelemügyi minisztériumban 
— hir szerint — már ekszpediá áira keszeu 
áll az a miniszteri rendelet, mely a feleke
zeti és községi tanítóknak a vasún félárú 
menetjegy vá'tására jogositó igazolványok 
elnyerhetésének kedvezményét megadja. Es 
a kedvezmény folyó évi május hó 1.-től 
érvényes.

— A sajtó statisztikája Az 1909. 
évben a magyar Bzent korona területén 1836 
hírlap ée folyóirat je'ent meg összesen 141 
és fel millió példányban. Ausztriából bejött 
1991 es a távolabbi kü fő dről 1160 sajtó
termék mintegy 18 és fél mi lió példányban 
úgy, hogy az összes lapok szfinx 5000 volt 
160 millió példánnyal.

— Iskolalátogatás. Jomcsdnyi János 
vármegyénk kir. tanfelügyelője múlt bó 
27. én látogatta meg a kiahálnai ref. iskolát, 
amely alkalommal — mint értrsü ünk — a 
szerzett tapasztalatok alapján teljes megelé
gedésének adott kifejezést.

— A lopáson őrt cigány. G ran>- 
szentgyörgyön múlt bó 26-án éjjel Dodok 
Mhály nevű cigány Balázs András barom- 
fióljából a tyúkokat akarta elemelni. A gazda 
azonban észrevette a gonosz szándékot és 
lármát csapott, amelyre a szomszédok ösz- 
szefutottak és üldözőbe vették a cigányt, 
akit a Garam partján uto'érvén, olyan ala
posan megverték, hogy jelenleg a lévai 
kórházban ápolják.

— Siketnémák felvétele A siket
némák körmöcbáayar intézete az 1910 — 11. 
tanévben pályázatot irrdet 12 siketnéma 
gyermek felvételére. A növendékekért fize
tendő ellátási dij évi 240 korona, mely 
szegény gyermekek szüleinek elengedtetik. 
Bányászok és bányakincstári alkalm-zottak 
gyermekei a m. kir. Pénzügyminisztérium 
által ié!esilett alapítványi helyekre teljesen 
ingyen vétetnek fel. Fenti 12 gyermeken 
kívül felvétetnek m ;g későbbi korban mog- 
siketült gyermekek is, kik a beszédnek 
szájról való leo vasását tanulják meg. Fel
vételért folyamodók a felvétel módozatairól 
az intézet igazgatóságától nyerhetnek felvi
lágosítást és a folyamodáshoz szükséges 
nyomtatványokat is díjtalanul kapják.

— A priváta eltiltása A kultusz
miniszter körrendeletét adott ki, melyben 
az állt mi tanítókat és tanítónőket fegyelmi 
vizsgást terhe alatt eltiiija a privá'ák tar
tálától, sőt azt sem engedi míg, bogy a 
tanerők azon kerület vzgy városrészben, 

. melyhez iako'ájuk tartoiik, magán lecke
órákat adjanak.

_  A megbokrosodott lovak. Füri 
István garr mizentgyörgyi lakosnak lovai 
trgoap este 6 órakor a Kazinci-utoában 
valamitől megijedve, elragadták a szekeret 
és a bokréta-ünnepélyről lejövő közönség 
fele iramodtak. Nagyobb baj azonban nem 
történt, mert a közeloen álló Vidra János 
rendőr, merészen és olyan erővel fpgta le 
az egyik lovat, hogy a két elvadult állat 
azonnal megállt. A bátor rendőrt a közönség 
őszinte elismerésben részesítette.

— Uj dohánygyár. Az Esztergom é< 
Vidéke szerint a kormány el hat á ózta a 
dohánygyárak szapori'áiát és Esztergomot 
első helyen jelölte egy uj dohánygyár fel
állítására.

— Érsekújvárt luxus vásár. As 
Érsekújváron to'yó évi május 5. és 6.-án 
megtartandó XXVIII-ik nagy nemzetközi 
lóvá-á" iránt nagy érdeklődés mutatkozik a 
külföldi kereskedő körökben. — A luxus
lóvásár alkalmával mezőgazdasági gépkiállí
tást is rendez a nyitramegyei gazdasági 
egyesület. — A kiáliitávra már számos na
gyobb gyár jelentett be gépeket.

— Statisztika a képviselőkről. A 
javában folyó orsrá ggyü'ési kepviselőjelölések 
alkalmából m -gemlitendönek találjuk, bogy 
a feloszlatott parlament tagjai foglalkozásuk 
szerint a következőleg oszlottak m>g : 
Ügyvéd 116, földbirtokos 109, pap 30, 
nyugdíjazott közigasga’ád tisztviselő 18, 
tanár 13, szakíró 9, hírlapíró 7, volt biró 
5, nagykereskedő 5, pénzintézeti igazgaló 
4, orvos 4, kisbirtokos 4, nagy iparos 3, 
tőkepénzes 3,, gyógyszerész 2, lapkiadó 2, 
mérnök 2, vendéglős 1, művész 1, megha- 
tá ozatlan foglalkozású 49. Mint látjuk, az 
ügyvédek száma volt a legnagyobb ; kis
iparos és földm vés egy á talán nem volt a 
képviselőházbao.

Vendéglő áthelyezés. Schmidt József 
jóhirü vendéglős az eddig Szepesi-utcában 
volt vendéglőjét Petöfi-utca 13. szám alá a 
Steiner-féle volt buiorraktár újonnan átala- 
i itott helyiségébe helyezte át.

Savoy Nagyszálloda Budapest, VIII. 
József-körut 16 a N-m’-eti Színház közvet
len közelében. A fővaros 1-gszebb és leg
modernebb szállodája, 120 szoba és szalon. 
Központi gőzfűtés, villanyvilágítás. Lift. 
Hideg ée meleg víz minden szobában. Szobák 
3 kor-tói feljebb. E sörangu étterem.

Nem csak gyermektől vonandó meg 
minden, ami azivgyeugitö, és az idegeket 
megtámadja, — felre tehat a szesszel és 
kávéval 1 — felnnőtteknek is legnagyobb 
kincs az egészség. A gondos háziasszony 
azért reggeli és oaeonna kávéhoz mindig a 
vaódi Kathreiner féle Kneipp-malátakúvét 
haszná, ja, mert elégedettség és megtakaritás, 
főleg azonban a gyermekek viruló kinézése 
a jutalma. A sok értéktelen utánzás miatt, 
a bevásárlásnál a legnagyobb óvatosság kí
vánatos. Csak Kathreiner névvel ellátott 
eredeti csomagokat tessék elfogadni 1 Minek 
is hagyna utánzatot magára erőszakolni, a 
mikor ugyanannyi pénzért valódit is kaphat.

Irodalom és művészet.
A Fürdők Könyve. Egy hézagpótló disz 

munka, mely a nagyközönségnek épugy, 
miut az orvosnak nélkülözhetlen, a „Magyar 
Fürdőkalauz** ötödik kiadása hagyta el a 
napokban a sajtót. A Jendkivül diszeaen 
kiállított figyelemre méltó mü Erdős József
nek a hazai fürdöügy egyik legalaposabb 
ismerője — és e öhzrcosának szerkesztésében 
jelent meg és tartalmazza mindazon tudni
valókat, amelyek a magyar fürdők és nya
raló-telepek tekintetében a fürdöző és nya
raló-közönséget érdekűit. A díszes kötet 
részletesen iilusztrá va ismerteti a magyar 
fürdőket, gyógyhelyeket, nya-a'ótelepeket, 
szanatóriumokat, viz- és magángyógyintéze
teket, nemkülönben a hasai ásványvizeket. 
A diezmüvet, mily határozott nyeresége 
irodalmunknak, ajánljuk ügyemébe a für- 
dörö-köaönségnek, mert ezen a maga nemében 
egyedülálló munka tüzetesen ifmerteti a 
hasai fürdő- és forrásviezonyokat. Aa ily n 
muoaa valóban megérdemli, hogy a fürdő
éi forráatulajdonosok támogassák, hogy minél 
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azóleaebb körben tcrjeaitheaaék » haza i für
dőket éa Ásványvizeket. Megrendelhető 
Nyitrai éa Társa köny vkereakedésében Léván 
éa a Magyar Fürdőkalauz kiadóhivatalában, 
Budapest, VI., Eőtvöa-utca 36.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazon jó éa nerveaszhű barátaimnak 
és ismerőseimnek, kik Áros öcsén síremlé
kének felállításával és annak megkoszorú
zásával szerető részvétüket sziveBek voltak 
nyilvánítani, — fogadják ez utón legháláaabb 
köszöneté met.

A c>a ád nevében 
Farkas Orbán.

Köszönetnyilvánítás.

Idősb. Búzás Istvánnak Gáloe Erzsébet 
elleni perében, id. Búzás István nagyodi 
lakó-, a lévai kir. járásbíróság által megítélt 
20 korona tőkét a lévai szegényház lakóinak 
ajánlotta (el. Ezen ö szeget a lévai kir. já- 
résbiróság 1909. S. p. I. 947/2. szám alatt 
Léva város rendőrkapi'ányságához tette át 
további eljárás céljából.

Midőn ezen összeg átvételét elismerem 
és nyugtatom, fogadja a nemaa-aaivü ada
kozó a város szegényei nevében legháláaabb 
köszönetemet.

Léva, 1910. április hó 24.-én.
Kónya József, 

rkapilány.

Az őszigyűjtés alkalmával a Stefánia árva
ház részére következő adományok folytak be.

Folytatás.

Dóka Károlyné bab és krumpli, Hav- 
ran Jánosné bab, Vecsey Jánosné krumpli 
és bab, özv. Dómján Lőrinczné krumpli, 
iízv. Tonhaiter Józsefné zöldség, Iványi 
András 1 liter zBÍr, Blum 3 kilo rizs, 
özv. Jorsefcsekné krump'i, Rakita Pál 
krumpli, Wilheim B'li rizs, Kern testvérek 
fűszer, ifj. Jozsefcaekné krumpli, özv. Jan- 
csóné krumpli, Hoffmann krumpli, Smger 
Izidorné 4 ki.o rizs, Komzsikné termény, 
Weisz Kálmánná krumpli, Molnár Sándorné 
krumpli, Aaufer Henrikné 4 kilo rizs, Ms- 
csuha krumpli, Já oty Antal bab, Sclweisz 
és Trebis 8 drb kendő, Soósná krump'i, 
Veire- Lipót 1 kilo rizs, Hullyi Janosné zeir.

Vége.

Karácsonyfa ünnepélyre következő adományok 
folytak be,

Kaveggia Kálmán 1 kor., Jónás Imre 
2 kor., Bsilan Adolfné 2 kor., Irga mta 
nővérek intézete 10 kor., dr. Novy Fé
résemé 1 kor. 20 fiil., Huberth Vi mosné 
2 kor., Köveskutiné 2 kor. Bűnösek 1 kor,, 
Holó Sándorné 2 kor., N. N . 1 kor., Kim
erik Lajosné 1 kor., Meroader Alajosáé 
1 kor., Csekey Vilmosné 1 kor., Ro<eer Já- 
roané 1 kor., A tmann 2 kor., Ortmann 
Eidélné 1 kor., dr. No rotny Imréné 1 kor., 
N. N. 50 fiil!., O jorejkovits testvérek 2 kor.

(Folyt, köv.)

Hivatalos közlemény.
907/1910 szám.

Hirdetmény.

Közhirré tétetik, hogy az ar. maróthi 
m. kir. pénzügyigazgatóság az 1910. évre 
szóló III. oszt, kereseti adó kiezám táti ja
vaslatokat megküldötte, ezen javaslatok min
denki által megtekinthetők és a netáni ész
revételek megtehetők folyó évi május 2-től 
kezdődőiig 8 napon át a városi adóhivatalnál 
I. emelet 9 szám alatti helyiségében. Feleb- 
bezéai idő az ex lex megszűnési napjától 
számittatik.

Láván, 1910. évi április hó 30-án, 
IEoz5Q.szat.lc Xj*joa. 

adóh. főnök.

Lévai piaciárak.
Kovatvnsető ; Kónya rundőikap’tány

Busa ro.-mázaánkén’ 23 kor. 60 611. — 
24 kor. 20 Kétszeres 16 áor. — fiil. 17
kor. — fiil. — Rozs 17 kor. — fiil. 18 kor.
— fiil. — Arp« 12 áoi. 40 fiil. 12 ko-,
80 fiil. Zab 13 kor. 40 fiil. 13 ko 60 fiil.
— Kukorica 12 so-. 60 fiil 12 kor. 80 fii.
— Leno.se 20 aor. — fiil. 21 aor. — fiil. — 
Bai> 18 kor — fiil. 19 kor. — fiil — Kö
les 12 kor — fiil. 13 kor 60 fiil.

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi apói. hó 24-tól 1910 évi május hó 1-ig.

A szülök neve A
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nőve

Kondel István Clibipács E. leány 1 ona
Sípos István Gyöngyi Maria leány i Ilona
Pataki István Radványi M. fiú Bél»
Kovács Pál Kasza'a E fiú Imre
Milialovics Rezső Koskó I. leány Gabriella

Hazassag.

Vőlegény es menyasszony neve vaii^a

Hevesi Gyula Toóth Marg't r. ka* li.

Halálozás

Az elimiiyt neve Kora A halál ok i

Imre Pál 67 éves Genyvérűség
Hr bik Elemér 4 hó Genyvérfiség
Racskó János 4 éves Által, görvéiykór
Újlaki Ju'ianna 
özv. Kulik Kórolyué

2 Ált4. gümökír

Grozner Jozefa 65 , Szivtif lengés
Madarász Lajos 4 hó Tüdőgyulladás
S mo ek Vince 26 éves Rőt tüdőgy-il.
özv. Sztrniszko János Májr >k

Nyilttér*)

MOLL-FÉLE
LS EJ DUTZtPORaJ
Enyhe*, oldó házisxor mindazoknak, kik eniesstés- 
za-.írókban és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki iryógyaz^rtárakban kérjük Líoll
készítményéit.

r M Ö LL-FÉ Le
SÓS - BORSZÉK5

F^Te?8Xpl' bedörzsőlés, 
elismert, réjfi jóhirnevü háziraer 
szaggatás es hüléuböi azartnazA 

miud-mneniü botegs^iftek ellen. 
Eredeti üveg ára 2

Kapható minden gyog/szertárban 
és drogériában-

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szíllitó, Béri, I, Tuachbuen 9.

Cséplőkészletek 
munKTELL 

eredeti svéd 
nyersolajmotorís 
lokomobilok 
BENZIN- és 
szivógáitelepek 

v M| | r ... i n i a l.eemeszebbmenfi szava-
mérnök, malo i építészét, Gudapest

Sürgönyeim: TVHB1NA. ' 'j.
FISCHER JÁNOS
V., Nádor-utca 35. szám.

Ly— „-MK.V-jr. MU.ILUBHIM —,l" 1 ’
aztábvl számla: 22^08

Eladó ablakok.
lévő modern nagy ablak eladó. Bővebb

- értesülés szerezhető — a Lévai Takarék
pénztárnál.

cs. óa kir. udvari szállító 
“ AbáLUXjf virágkereakedéae, Buda
pest, VIII., Rakóczy-ut 3. Képes árjegyzé
ket kívánatra díjtalanul küld.

Harmónium.
harmónium és egy olasz mandolin szabad 
kézből eladó. Bővebbet Cs. Gy. nagy- 
koszmályi tanítónál.

Orvosi műszerek, villeT.ydgókpek
KosButh-utcza 17 ik szám.

Kiadó lakás. üiJVtVLt 
bán, három szoba, előszoba és mellékhelyi
ségekből álló lakás augusztus hó 1-től kiadó. 
Bővebb értesítés Csekey Vilmos ügyvéd 
urnái ott a házban.

TTfTTrnfilrftT? ^Ugánfeloknél szélea- 
** oj HUJivJX. kö:ü ismerettséggel bíró 

utasua és képviselők azonnal és mindenütt 
minden helységben alkalmaztatnak, egy min
den családnál nélkölözhetlen cikk terjeaz- 
1 énére .00 K fix fizetéssel és magas 
jutalékkal. Ajánlatok „Nagy moll Aktra, 
rését 1910“ jeligével Mosae Rudolf, Prága 
küldendők.

Harmónium. Kotego-féla anion 
harmónium szabad kézből eladó. Bővebbet 
a kiskálnaí tanítónál.

‘ melyik fiatal leány nem álmodta?

i
Hajdanában öreg vénasszonyoktól sze
relmi italt vettek, manapság a fiatal lányok 
hólesőbben cselekszenek s a legközelebbi 
drogériából, gyógyszertárból s illatszer- 

üzletből

í Zuckdií-szBppant
Lla csomagolta 1.— kor. 
nagy csomagolás 

(ajándék) 2.50 H 

vásárolnák.

ZuckísJi-krémt
közöm, lubu. 1.2S kor.
mzy tubus I.SO „

Z iick°oii-szfippan s Zuclc??h-krém szépséget 
alkot mint a tavaszi gyöngyvirág, olcsó 
és gazdaságos a napi használatban, a miért 
is a szépészeti szerek eszményképét képezi.
Fiatal leányok és asszonyok! Aki szép 
akar lenni, az. csak Zuck“h-szappannak 
hódoljon, aki különös szép akar lenni, az 

Zuck“h-krémet is használjon.

Ne halassz, ne kétkedj!
Ne nyugodj, ne pihenj addig 

míg
Vágyatok célját el nem értétek, 

Kitinben szomorít trígOI marad nak:

Be nem telje
sült óhajok!

Kapható :
KNAPP IGNÁCZ drogériájában Léván.

Leno.se
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Gazdák figyelmébe. & 
Chyly Saipeter, aa árit ott marha- ia aertés- 
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá prima porosz kőszén, koksz
ás kovácsszén. — Korpa és más erö’akar- 
mány, — prima kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joaohlm Léván, László-utcza 2.

Bor és pálinka. s:?h7u“4' 
asitall fehér fajborok hektoliterenként 
36 koronáért, kevert siller hektoliteren
ként 30 koronáért. Továbbá kisüsiön fő
zött törköly és seprő pálinka literenként 
1'60 fillérért sárga barack pálinka lite
renként 2'60 fillérért kspbató Kiskőrösön 
Pest m. Balogh Gy. Géza szöllöbirto- 
kosnál. Bor 50 literen felül, pálinka 5 literen
ként is kapható. Vendéglősöknek árenged
ményt adok.

Feltűnést keltő találmány 1 A fogápolásra 
részben felelnek meg 
hivatásuknak. Az illa
tos szájvíz a togköle- 
rakodást meg nem 
akadályozza a togpor 
hosszas használata pe
dig a fog zománcát 
koptatja el. Ezen hi
ányokon segit egy ki- 
tűnő uj találmány, a 
fogszappan, mily erős 
fogva a szájlireget ha

talmasan desinfic álja, a fogakat fehéríti s a 
romlástól megóvja. Beszerezhető gyógytárak- 
ban, drogériákban egy koronáért. 3 drbt. 3 
koronáért bérmentve küld Sstraka gyógy
szerész Moboi. — Kapható „Fekete Sasu 
gyógyszertárban Léván.

hftezLÁlt ág erek ctak

bacillus öiö hatásánál

TANONCZ
kerestetik NYITRAI és TÁRSA R T.

könyvkereskedésében Léván

PflLMfl KAUC5UK 
SAROK

VAN CIPŐJÉN

Védjegy: „Horgonyt*

A Linimeot. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzaölésnek bizonyult 
köszvénynél, oaúznál ée meghűléseknél.

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

gyógyszerésznél, Budapest
DL Richter ifigysztrtin u „Arait oroszliilior,

Prágák*., Elieabethatraaae 6 neu.

Bars- és Hont megyéket 6rcLelcl<S

vasúti uj menetrend 1910. május hó 1-töl.
G.-Berzencze—Léva. Ldva-Csata-Patfany-Nana-
Gr .-Berzencze ind. 12 30 600
Jálna . • • 6io 1238 608
Saskő-Váralja «61» 12i» 619
Gr.-Szt.-Kereszt 626 1 0« 611
Geletnek-Szklenó 6« 1 26 704
Szénásfalu-Vichuye 619 1 34 7Í6
Zsarnócza 7ii 205 747
Zsarnócza-Fürészm. *7 16 *210 *7"
Garamrév 722 2” 7 89
Kuduó 732 222 850
Újbánya . . 7 38 212 84_7l
Bars Berzence 6. őrh. 748 252 853
Gr.-Szt.-Benedek 807 3” *916
Kovácsi , 817 32‘ 927
Nagy-Koszinál) 828 387 943
T , (érk.Léva . . ,}iud 8 «

9 06
3 34
410

1000 
&14 121'

Nagy-Szecse . 91“ 420 5'34 1231
Alsó-Várad . 922 42c 530 123’
Nagy-Sal ló . 9<2 446 560 117
Zeliz . . . 1001 501 6Ö» 135
Garam-Damásd 1012 515 620 145
Oroszka . . 1021 521 621 154
Csata . . . érk. 1027 530 636 2oo

. ... ind. 1033 600 Ő&3 208
Bény . . . ion 6>i 7o< 2’9
Kéménd . . 1051 620 714 22»
Kőhid-Gyarmath 1106 6io 726 2‘>
Párkány Nána érk. 1120 666 740 255
Budapest felé . ind. 12 36 80’ 831 312

■ • ■ 82 7 8“’ 342
» • • • érk. |‘O 1035 9’8 5“«
" w * 945 1116 555

Bécs felé . . ind. ||85 823 305
• » » 333
w ... érk. 516 12“ 10'6
» a * 665

Párkány-Nána—Csata-Léva. Léva—Gr.-Berzence
Budapest . . ind. 210 930 7 05 660

Becs ind. 915 1106 460
Párkány-Nana ind. 4 18 5iiH 855 900
Kőhid-Gyarmath 433 566 910 920
Kéménd . . 4 46 608 923 93“

Bény .... 457 619 934 944
Csata . . . érk. 5“ 629 9“ 964
Csata . . . ind. 5’1 637 1007 10Ö2

Oroszka . . 5’8 6“ 1022 IOoj
Garam-Damásd 5« 658 1031 10“

Zseliz . . . 568 704 1043 1029
Nagy-Salló 623 728 1103 1054
Alsó Várad . . 63» 7‘3 1123 1109
Nagy-Szecse . 613 748 1128 11“
Léva .... érk. 65-4 759 7189 11”
Léva .... ind. 725 809 121C
Nagy-Koszmály 749 827 12”
Kovácsi . . . 769 8’5 12‘’
Gr.-Szt.-Benedek 819 8»3 1°‘
Bars-Berzence 6. Őrh. *831 ♦903 ♦ 116
Újbánya . . 864 9“ |82

Rudnó . . 905 919 p9

Garamrév . . 91’ 980 1«
Zsarnócza-Fürészm. 926 936 1"

Zsarnócza . I 964 955 2“
Szénásfalu-Vihnye 1012 100« 23»

Geletnek-Szklenó 1033 10>2 2«o

Garam-Szt.-Kereszt 1108 1030 3“6
Saskő-Váralja 1118 103’ 3’5
Jálna . . . 11'28 10 <6 325
Gr.-Berzencze . 113’ 1053 3»3

B.-Gyarmat— Parrany-Nana es vissza. Érsekujvar—Kis-Tapolcsany es vissza.
B.-Gyarmat ind. 265 320 220 Érsekújvár . . ind. 440 917 4‘» 900
Dejtár . . . 3<í2 8 4’ 2*5 •Báukessi 3 sz. őrh. 453 930 4 64 *9’3
Ipoly Vecze *338 *908 *302 N.-S'iráuy . . érk. 5o0 938 502 921
Drégely-Palánk 359 925 3“ Nagy-Surány ind. 5«9 950 504 928
Ipolyság . . érk. 418 943 335 Zsitva-Fődémes 522 1004 5’6 935
Ipolyság . . ind. 4“ 950 3‘3 Kis-Mánya . . bői 10“ 5’4 *948
Viak .... 5ÖÍ 10“ 405 Mánya . . . 1025 531 949
Szakállos . . 523 102’ 425 •őzt. Mihály úr 547 10’5 589 •967
Bél .... *534 1040 438 Vajk .... 561 104” 5‘3 10Ő«
Ipoly-Pásztó . 5S0 1053 455 Verebély . . 62a 111’ 6io 1028
Zalaba , . . 6Ű7 1110 512 Zsitva-Ujfalu . 6 35 112« 6’1 10^7
Csata . , . érk. 620 1123 Ő2Ó •Betekints • 644 1136 629 *10*6
Csata . . . ind. 640 1130 547 Tas zár . . . 6 64 114« 637 1053
Párkány-Nána 727 12*’ 643 Arauyos-Maróth 7 09 120» 660 llöi

Kis-Tapolcsány 720 12’1 700 Ilit
Pár káuy-N áua ind. 900 428 5*6 37*l*azai.
Csata . . . érk. 951 520 681 Kis-Tapolcsány 510 833 359 8»o
Csata . . ind. 1020 5 «3 6‘5 Aranyos-Maró th 5§Ö 861 411 815
Zalaba . . 1034 56’ 659 Taszár . . . 532 907 422
Ipoly-Pásztó . 1056 616 719 •Betekints őrh. 533 915 ♦ 429 »84Ö
Bél ... . 1105 *6™ ♦729 Zsitva-Ujfalu . 547 925 438 85Ö
Szakállos . . 11«‘ 6J2 745 Verebély . . 6o» 951 502 916
Visk .... ll‘<> g56 803 Vajk .... 6“ 1004 5’2 928
Ipolyság . . érk. 1202 710 82‘ *S«t. Mibályúr 627 10“ *020 988
Ipolyság . . ind. 1208 720 845 Mánya . . . 6»5 10»i 5»o íoöö
Drégely-Palánk 1280 739 920 Kis-Mánya . . 6*0 103’ ♦5’6 10Ö7
Ipoly-Vecze . 12‘3* *761 *982 Zsitva-Fődémes 64» 10“ 5“ 10“
Dejtár . . . 104 809 9»o Nagy-Surány . érk. 700 11®‘ 565 1035
B.-Gyarmat . 1 28 833 10“ ■ ■ ind. 707 1109 568 1046

•Báukeszi őrh. 715 11” »60« *1056
Érsekújvár . . érk. 727 IP’ 6£8 lliö

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
gy = gyorsvonat; s = személyvonat.
•jelzettek feltételes megállás.

„Útmutató" leguiibü t ™ne,rend
Nyitrai és Társa r. t.
könyv-, papír- él zenemíiksreskedéiébin Léván-
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A főtisztelendő rozsnyai székeskáptalan mint vásárjog' 
tulajdonos az országos és hetivásárokon gyakorolt hely- 
pénzszedési jogot 1911. évi január hó 1-től 1915. 
évi december hó 31-ig terjedő öt évre Írásbeli zárt 
versenytárgyalás utján a legelőnyösebb ajánlatottevŐDek 
haszonbérbe adja.

A kikiáltási ár az eddigi haszonbér, azaz évi 5700 
korona.

Az állatvásárok tartására szánt, bekerített terület 
kerítésének és az úgynevezett cédulabázak fenntartásának 
költségei, valamint az állatorvosi felügyelettel járó köz
ségek, az állatvásártér tisztántartása és fertőtlenítése, 
úgyszintén a haszonbéri szerződés után kiszabandó ille
ték is a haszonbérlőt terhelik, a piac sepretésének kiadásait 
pedig felerészben tartozik haszonbérlő viselni.

írásbeli ajánlatok az ajánlatottevő nevének és laká
sának megjelölésével ellátott lepecsételt borítékban folyó 
évi május hó 31-ig hozzám (Budapest, IV. Korona
herceg-utca 3 sz.) küldendők be.

Budapest, 1810. április 26.
A rozsnyai székeskáptalan nevében.

TDr_ Okcolicsányi I-,élbz1ó 
-CLg-yvéd..

Budapesten ato vásárolni,
saját érdekében cselekszik,
ha vásárlás előtt megtekinti a
BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET

védnöksége alatt álló

Bútorcsarnok és Hitelszövetkezet
Anlnaarnnlrn.it-. melyek a következő helyeken vannak : 
VIII., József-kórat 28. SZ (Bírkocóa u*oi sarkán), 
IV, Ferenciek-tere 1. sz (» királyi bérp»lotíban)

Ezen sző vetkezet az .Országos Központi Htelszövetkezet* tagja s ennek 
felügyelete alatt áll.

kényszer teljesen kizárva 
modern lakberendezések

Szavatosság az ára minőségéért!
Vásárlási 
Stllszerű 

Jutányos árak!
W* Az arocsarnokba kizárólag elsőrangú 

budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.

HANGVERSENY GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép 

23—22 cm. széles és 13 cm. 
magas tokban, kitűnő hang
dobozzal, játszás közben for
gatható színes virágtölcsérrel 
minden nagyságú lemezhez 
alkalmas, 2 darab 18 cm. át
mérőjű mindkét oldalon be
játszott lemezzel együtt

16 forintért "W 
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.

Hé

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BDTORRAKTÁROMAT,
£

kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá 
helyeztem 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.

2

►3

és varrógépek 
L É V Á N. =

Knapp Dávid,
mezőgazdasági 

~ nagy raktára
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

újonnan épült házamban nagy választékú 

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

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

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

- gépek és géprészek. -

ooooooooooooo
i—1------------------------------------------------□L_

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

LÉVA, Kossuth Lajos-tér 1. szám.

L

Naponta friss felvágott. Teljesen friss árut Prágái sódar-
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.

Finom cukorfok. — Friss Mautbner-fele magvak.
Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálás
H--------------------------------J------------------------

A legjobb padlómáz

FRITZELAKK
Tartós! *W W Kiadós! 

Használatban legolcsóbb! 
Szaklapokban hygienikus tulajdonságainál fogva 

előnyösen ismertetve.

Kapható Stern József
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Dili IMniiD'nyersolajmotorol[
DullllllJljfl-nyersolajlokomobilok

csak

Szabó Emil és Társa cégnél
Budapest V., Ferenc-Józset tér 6 sz.
(Gresham-palota, a lénchlddal izemben) kaphatók.

Birtokvétel.
800—1000 holdas birtok Barstne- 

gyében megvételre kerestetik. Ajánlatok 
„1000 hold" cim alatt e lap kiadó
hivatalába kéretnek.

Tanoncz felvétetik

Schück Gyula
divatkereskedésében

Sürgönyeim

Szabóék

Bpest.

Telefon
76-48

Szivógázmotorok. Benzinmotorok. 
Cséplőgépek. Malomberendezések. 
W Árjegyzék Ingyen éa bérmen've

nagyobb alakban megvételre kerestetik 

Nyitrai és Társa r. t. 
könyvkereskedésében Léván.

Tűzifa
teljes vaggon-rakományokban 

kapható 

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból. 

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

e——MM—

Léván:
Engei JÓEeef és 
Haksch Illés 
Kern Testvérek 
Kertész Lajos 
Knapp Ienácz 
Loaerth Dezső 
l ollók Ká'mán

Vásárolják „csak üvegekben".

fia

K. a p la. a t ó

Ipolyságon: Újbányán:
Bftrcíell*»r M. Cservinka M.
Bolner Pál Heinrich Ede
Csóka Jóeaet
Dómba Károly utóda Verebélyen:
Brack Ignács Cíirok István

I Kern Testvérek
J| fűszer-, osemege- és vasnagykereskedése

Telefon 14. L É V A. Alapitta’ott 1881.

Erdei József
Pollák Zdgmond

Zearnóczán:
Fiiszek Qyöafi 
Feichherz Izidor
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Ajánljuk ;
lego’cíóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss csemege
sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeáruinkat
Közvetlen kávéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek!
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak!
Gőpolaj, gépkenőcs, tavottazsir 
carbolineum, aszfalt-fedél lemez' 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi’ 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld ^álicz, raffia háncs, min 

derinemü festékáru,
portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasd és lőpor áruda, 

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsők gyári áron!

V arrőgépek
5 é-vi jótállásra.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

Állandó raktárt t irtunk legfinomabb nickel, alumí
nium, email, öntött és lemezr 

konyhaedény ékből, 
egyeDs< ly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, acíél répavilla és répakiemelő, fejsze 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, oitó 
kés összes kerti mezőgazdasági, méhészeti, tej 
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok, épü
let- es butorvasalások, olajozók, kenőszele rezét gép- 
SZljak, szivattyúk, kenderiömlők, törnitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, k.hpácsok, s.luk,’üllők 
kereskedő Imi öntvények stb. vaséúkkekből.

“ít^van horg drótfonat- 
kerítés és tuskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk ypecziáli.

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat.

Nyomatott Nyitrai é. Tárw r. t. <yor..ajtóján Lé^n.

i


