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ELŐFIZETÉSI

Egy évre . .
Hat hóra . . 
Három hóra .
Egyes számok

FELTÉTELEK,

10 K. — f. 
5K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.

HIRDETÉSEK

□ centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

POLITIKAI ü E T I U A. E.
% kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.

Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

A lévai választókerület
A lévai választókerület mindkét 

függetlenségi pártja önállóan, külön- 
külön jelölttel ment bele a választási 
küzdelembe. A Justh párt. Lovászy 
Márton volt képviselőt, a Kossuth-prrt 
pedig Polónyi Géza volt igazságügy
minisztert jelölte. Mind a két jelölt 
megkezdte körútját s bár mind a ket
tőt tüntető lelkesedéssel fogadták min
denütt, mégis már az első napokban 
megállapítható volt, bogy a testvér
harc megosztja az erőket és veszélyez
teti a függetlenségi zászló diadalát. 
Ezt az eredményt szűrték le maguk a 
képviselőjelöltek s ezt az eredményt 
állapították meg a pártok vezető em
berei.

Ennek a hatása alatt Lovászy 
Márton, akit pártja rajougó szeretettel 
vett körül, az ő ideális gondolkozásá
ból és lelkületéből fakadó olyan nemes 
lépésre határozta el magát, mely biz
tosítja a függetlenségi zászló diadalát.

Egységes küzdelemre s Polónyi 
Géza támogatására hívja fel a Icv-jí 
választókerület függetlenségi pártját 
abban a levélben, melyet Dr. Kmoskó 
Béla pártelnökhöz intézett s melyet itt 
egesz terjedelmében közlünk :

Igen tisztelt elnök úr I
Kedves barátom I

A lévai keiület függetlenségi pártja azzal a 
megtisztelő bizalommal fordult telem, bogy engem 
képviselőnek kijelölt. — Hálás örömmel fogadtam el 
a jelölést, abban a kedves reményben, bogy ez alka
lommal a függetlenségi zászló diadala a lévai kerü
letben az én nevemhez fog fűződni. — Az >ta be is 
jártam a kerület nagy részét es mindenütt » szele
tet, a bizalom és az erős hazafiság m ginditóan 
szép jelenségeivel találkoztam.

bajnálattai kellett azonban tapasztalnom, hogy a 
függetlenségi választóközönség a kerüle.beu két 
csoportra oszlik. — Ez a körülmény a győzelem 
reményét nagyon is megcsökkenti. — Meg vagyok 
győződve arról, hogy azokkal a mértéktelen hatalmi 
eszközökkel szemben, melyeket a kormánypárt hasznai, 
a függetlenségi párt a lévai kerületbtn csav úgy 
ara-hat diadalt, ha egységesen veszi föl a küz
delmet.

Az én személyem ne legyen akadálya az egyebü- 
lésuek és a függetlenségi zászló gyözelm mek. — 
Amilyen örömmel fogadtam el a jelölést és vettem 
föl a küzdelmet, éppen olyan készséggel állok félre, 
ha ügyünk diadala úgy kivauja.

Aira kérem tehat a lévai kerület függetlenségi 
pártját, hogy engem a jelöltségtől fölmenteni és teljes 
szivvel-lélekkel Polónyi Géza volt igazságügy mi
niszter úr jelöltségét támogatni szíveskedjék, auual 
is inkább, mivel u a baukKérdesben pattunkkal tel
jesen azonos álláspontot foglal el.

Életem legszebb emlékei közé sorozom azt az időt, 
melyet a ’évai kerületben vgy 14 ev előtt, mint a 
mostani alkalommal eltöltötiem. — Arra kérem önö
ket, tartsanak meg továbbra is szives jó emlékezet
ben és nagyrabecsült barátságukban.

Hazafias üdvözlettel

Dr. Lovászy Márton.

E levél folytán a választókerület 
függetlenségi (Justh) pártja tegnap — 
szombaton — d. e. 11 órakor választ
mányi ülést tartott, melyen azt'a ha
tározatot hozta, hogy teljes mértékben 
ismeri és átérzi azt a súlyos helyzetet, 
amelybe a függetlenségi zászló, egy

Megjelen vasárnap reggel. 

főmunkatárs : Dr. KERSÉK JÁNOS.

részt a függetlenségi választóközönség, 
megoszlása, másrészt és főleg annak 
folytán jutott, hogy a kormánypárt az 
etetést-itatást és vesztegetést szemér
metlenül és olyan mértékben űzi, ami
lyent eddig, ilyen mérvben még soha 
sem lehetett tapasztalni, ezért a füg
getlenségi lobogó győzelmének bizto
sítása céljából a szétforgácsolt erők 
egyesítése végett Lovászy Mártont a 
jelöltség alól — fájó szívvel bár — 
felmenti, de biztosítja őt a párt határ
talan nagyrabecsüléséről, hálájáról és 
végtelen szere tétéről és a küzdelem 
eddigi vezetéséért neki forró köszöne
tét fejezi ki.

Egyúttal kimondotta a választ
mány azt is, hogy a választási küz
delemre egyesül a Kossuth-párttal és 
annak jelöltjét, Polónyi Gézát szivvel- 
lélekkel támogatja.

Felhívja a párt tayjait és a kerü
let összes függetlenségi polgárait, hogy 
a veszélyeztetett függetlenségi zászló 
védelmére sorakozzanak Polónyi Géza 
jelöltsége mellett.

Ezt a határozatot a függetlenségi 
Justh-párt választmánya átirat utján 
nyomban, még az ülés folyamán, kö
zölte a Kossuth-párttal, amelynek vá
lasztmánya ugyanakkor szintén ülést 
tartott.

A Kossuth párt lelkesedéssel fo
gadta a határozatot s báró Révay 
László elnök vezetése mellett küldött
ség utján köszönte meg a Justh párt 
Lobilis magatartását.

Ezzel tehát a két pártnak annyira 
sürgetett egyesülése — a választás ide
jére — megtörtént.

*» »
A lévai választókerület független

ségi érzelmű polgárai tehát közakarat
tal Polónyi Géza kezébe helyezték a 
szabadság, egyenlőség és testvériség 
magasztos eszméinek megvalósításáért 
küzdők lobogóját.

Elvárjuk tőle, hogy gazdasági ön
állóságunkra irányuló mai küzdelmünk
ben tántoríthatnilanul kitart!

Elvárjuk tőle, hogy a választási 
harcban teljes erejét kifejti és feltalálja 
a bizalomnak azon ösvényét, mely a 
párt megnyugvása mellett a választó
kerület érdekelitek minden irányban, 
kétséget kizáró biztosítására vezérei !

A szociális pedagógia.

Az tmbor, mint „unitnál sociale.* a 
a nevelés három tiizén keresztül halad át ; 
még pedig a c?a ádon, az iskolán és a tár
sadalmon keresztül.

Hogy ezen tisztító műhelyek köaül

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat ■ 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI Ó3 TÁRSA T. t.

melyik a legfontosabb, meghatározni nem 
I önnjü, mert mindegyiknek van saját indi
viduális jellege, speciális befolyása, ami kü
lönös fontosságot nyújt neki.

Ezen három tényezőt, az ember neve
lésénél, ha ennek teljesnek, kellőnek kell 
lennie, szétvá'asztani nem lehet.

Az embernek, mint * teimészet min
den organizmusának, hogy nemes gyümöl
csöt hozzon, bizonyos gondozási procesz- 
szuson, ápolási fázison keresztül kell esnie.

A család és iskola a nevelés alapját 
rakja ; a társadalom pedig ezen alapra 
védő tetőt tűz, mely az élet különféle viha
rainak ellen'állani képes legyen. Tehát * 
társadalom a nevelés munkáját betetőzi, 
m ig pedig az úgynevezett szociális peda
gógia, társadalmi nevelés által, mely kü'ön- 
féle egyéniségek, intérmények és a társa
dalmak határozatlan sokaságából ered ée a 
nép rétegeire reáizá'.i, hatást gyakorol 
öntudatlant!1.

Minél több ezen indító okoknak, ténye
zőknek a száma, annál bonyolodottabb és 
összekusz áltabb a szociális pedagógiának 
a hatasa.

Éppen ezért a társadalom, miután hatá
rozott nevelési elvekhez nem ragaszkodik 
és azokat nem követi, rendezetlen, véletlen, 
hibás nevelést nyújt.

M uthogy azonban a nevelésnek célsze
rűnek kell lennie, legjobb volna a szociális 
pedagógiát a helyes, kipróbált nevelés meze
jéről kiküszöbölni. Ez azonban lehetetlen, 
mert az az „unuin necessarium*, mely az 
emberiség után, mint az árnyék húzódik 
és (melytől szabadulni nem lehet. A jónak 
és rossznak szelleme, démonjai az életben, 
folytonosan ölelkeznek egymással.

M.után tehát a társadalom ferde neve
lését egyszerre, egy csapásra reformálni, 
anrál kevésbbé eltávolítani nem lehet, néz
zük meg a nevelés müvét, hogyan és med
dig támogatja, öregbíti, vagy rongálja, 
semmisiti ? I

Az ember, mint egyed, * társadalom
ban, a tudományokra, szorosabb értelemben 
vévo, nem tesz szert, hamm azokat, külön 
e célra rendszeresített tanintézetekben, vagy 
pedig egyes, erre már kitanitott emberektől 
sajátítja el ; azért a azociális pedagógia 
csakis a kifejlődött, hogy úgy mondjam, 
kész tehetségekre és azok alkalmaztató 
sára, meg az erLö'ctösségre és jellemre 
cé oz, reflektál.

As iskolai pedagógia hasonlít a kertész
hez, aki tervszerűen, rendszeresen, szándé
kban vet, ültet, ojt, gondoz ; a társadalmi, 
szociális pedagógia pedig hasonlit a gaz
dához, fogyasztóhoz, aki azt, smit a kertész 
termált, produkált, a sajzt hasznos, a maga 
céljainak megtelelő és alka'mas szükség
leteire fölhasználj», fordítja.

Ezek közó tartozik legelső sorban aa 
erkö csösség, mely nélkül az emberi társa
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dalom nem Állhat, nem exisstálhat éa a 
jellem, karakter, mely megint a felebaráti 
aaeretet éa Udvkivánalomnak a forrása.

A saociológok tanítják, hogy m nden 
intézmény, institúció kőiül legszentebb aa 
erkölcsösség, mert aa emberiség fejlődése, 
evolúciója és haladása as erkölcsösségen 
alapsaik.

Erkölcsösen valódi emberbaráti szere
tettel, üdvki«ánalommal viselkednünk kell 
mindenki irányában, származására, állására, 
rangjára, gazdaságára, szegénységére, vallá
sára, egyéni előnyeire, vagy hátrányaira 
nem tekintve. Hogy es még most nem igy 
van és nem lehet tudni, mikor lesz : sajná 
latraméltó jelenség ; de ezért csupán az 
iskolai nevelést okolni nem lehet, mert az 
erénytelenség és erkölcstelenség kizárólag 
nem a család és as iskola szülöttje és ter
mése. A nyilvános élet és a társadalom 
Bséles rétegei as a magas, as a legfelsőbb 
iskola, melyben as egyén jellemmé, karak
terré képződik.

A társadalom as egyének erkölcsössége 
vagy erkölcstelenségéért felelős ; ö az em
berek gondolatait, érzelmeit, akaratát for- 
muiáaza a viszonyok szerint olyan erővel, 
hatalommal, amelyről a családban, vagy az 
iskolában foga'munk sincs. Mert amint az 
ember az iskolából kilép as életbe, teljesen 
más, uj világban találja magát, ahol más 
elvek, szabályok uralkodnak, mint az isko
lában dominálnak.

A társadalomra, mint a nevelés főténye- 
sőjére, befolyással birnak először as állam 
aa ö össses intézményeivel, as'án a külön
féle egyletek, aa írók ée irodalom, a lel
készek és a tanítók. Másnémü a társadalom 
a despotikus és más as alkotmányos, kons- 
titucionális államban ; más a társadalmi élet
ben, a királyságokban, monarchiákban 
és megint más a respublikákban, köztár
saságokban.

A magyar, német, francia, angol, oross, 
amerika és sulukafter vagy pápua más-más 

viszonyok közt nevelkedett fö), más-más 
intellektussal bir. A lenyűgözött oross mu
zsik, tégy eszkimó az egyik, a f uncia és 
különösen as amerikai szabad polgár a 
másik oldalon annak szembeötlő bisonyitekz.

Éppen ilyen különbség van a fiatalság 
közt is, mert az áll»m abszolutizmusa, 
vagy liberalizmusa szorosan összefügg a 
családok és as iskolák abszolutizmusává', 
vagy liberalizmusé' al.

A társadalmat tehát az állam neveli 
’e formálja, m‘g pedig a felülről lefelé 
jövő nyomással. Ha ezen nyomás ellennyo
mást gyakorol, akkor n mzeti harcok, pol
gári háborúk, lázadtok, fölkelések, revolu- 
clók keletkeznek, melyek bizonyítják, hogy 
a gyeplő, amelyen a társadalom vezettetik, 
már ósdi, gyenge, ellág; ült. As államf rf ak 
kötelessége, hogy a célszerűtlen kan árt 
alkalmassal, ujjal, modernnel helyettesítsék, 
fölcseréljék, illetve, hogy az állam szerke
zetét modernizálják.

As állam a törvényekkel modor- 
nizál tátik.

Az emberiség, mint minden egyes élő 
lény, organizmus, folytonosan nő, fej'ődik 
és alakját változtatja ; tehát testének uj, 
divatos, neki megfelelő, kifogás’alanul sza
bott, tetszetősen álló ruhára van szüksége.

A társadalom szellemi ruháját az állam
férfiak és a társadalom különnemü és nevű 
vesetői, a parlamentek és különféle törvény
testületek műhelyeiben szabják.

Azért as abszolút, despotikus államok
ban, ahol as alkotmányos törvényhozó tes
tületek nincsenek, a törvények konzervatív 
jelleggel bírnak, melyeket egy őn- és telj
hatalmú ember szerkesztett ; miért is az 
alkotmányos á’l.mi szervezetnek igen nagy 
előnye van a néprétegek nevelésénél.

Vájjon lebetséges-e, hogy as ilyen kons- 
titucionális államokban a társadalom, a 
reformációt magányosan, saját erejéből 
végezhesse ?

A stociológok állitják, hogy igen, mert 

az egész hatalom a népből jön. Példa rá 
S'ajc és as Egyesült-Államok.

A népképviseleti törvényhozótestületek 
az államban okos, tapasztalt társadal nat 
képviselnek, amely saját érdekében, a tör
vén) yei érvényt akar szerezni annak, ami 
a nép óhaja, kivátsága éa boldogsága.

A szoc'álismus és anarchizmus, amely 
most a viAg jelenlegi intézményeit fölfor
gatni, megmásítani akarja, a szélső oppozi- 
ciónak tőhajtása, mely a társadalom intéz
ményeit egy csapásra szeretné lerombolni ; 
helytelen és megvetendő iráry es, mert a 
természet ellen van, mely fejlődésében 
hirtelen ugrásokat nem ismer és nem tűr.

Az elégede'len osztályok ellen a csa
vart kell vagy egy k'csit elereszteni, vagy 
m lg jobban összehúzni, már a szerint, ahogy 
a felhők tornyosulnak és húzódnak.

Est már as ál amfök, államférfiak éa 
törvényhoaó testületek belátására és bölcser- 
ségére keli hagyni.

Eb ől látszik, hogy a társada'mat aa 
á lam saját intézményei szerint neveli, még 
pedig közvetlenül a törvényei és közvetve 
as intézményei által.

A szociológia ismeri a munka termesst- 
mány, ipar, illedelem, jog, vallás, tudomány, 
művészet ée a nevelés intézményeit.

Ezen intézmények, institúciók, vájjon 
miképpen hatnak a néprétegek fejlődésére ?

Kulturálisan, miért is azokat a szocio- 
lógok szent it tézményeknek nevezik.

A kultúra világosság, mely as emberi
ség sre lemi életének be'sejét fényessé teasi, 
megvilágítja. A kultúra igazságokat ipar
kodik nyújtani, milyek az emberiség bol- 
dogu'ásának elérhetésére szövétnekül szol
gálnak. A kultúrával a belső éa külső 
ssabadsághos közeledünk ; a kultúra segít
ségével a természet titkaiba is behatolunk 
és ennek erőit as emberiség szolgálatába, 
hata'mába keríthetjük.

Bizony a hasznos találmányok sokasá
gát, — ■ minő p'd. as iránytű, villámháritó, 

TÁRCA.

Ének egy szegény kis diákról.
Folt egy szegény diák, sáppadt, vézna, árva, 
Viselt ruhába járt, éhezve és fázva.
Az iskolában is at utolsó padba
Húzódott meg szótlan, magára hagyatva.
Amikor a többi nagyvidáman játszott, 
ö valamely zugban egyedül mélázott. 
Csak nézett merőben a messze távolba,
Mintha nem is tlő, mintha szobor t olna

Csak akkor gyuladt ki sáppadt arcocskája. 
Ha a felelésben a sor került rája.
Kft mily tütü szeme csodás ffnnyel égett, 
Hiba nélkül mondta a nehéz leckéket.
Vézna kis alakja többitől kiválva
Szinte kimagaslott, mint valami pálma.
És amikor leült, újra összegörnyedt. 
Mintha restelné, hogy ő tudott legtöbbet.

Apját nem ismerte . . . elhalt az már régen, 
Ott porladozik a temető ölében.
Szegény kőműves volt; munkált nappal, este, 
Véres verítékkel kenyerét kereste.
De mig élt, legalább kenyerük volt bőven, 
Megéltek úgy ahogy, szűkös esztendőben.
De egy nap kivágta a kaszás hatalma, 
Rázuhant az állvány, haza hozták halva.

özvegy édes anyja, beteg, gyönge testtel 
Keserves munkákat fiáért nem restet.
Fényes űrt holmit ha nappal kimosta,
Fia ócska rongyát éjente foltozta.
Amint ott ülnek a pislogó mécs mellett,
A fiúcska olvas, as anya felelget. 
Kályháeska tüzének fényt süt arcára, 
fiint mártir-kouoru piros glóriája.

De a nehéz harcot nem sokáig bírja, 
Elsodorta őt is az élet viharja.
Sorvadt észrevétlen s nem sejté a véget, 
Kialudt, mint a mécs, amely végig égett. 
Szegény kicsi fiú, ésszel fel sem érte, 
Mikor édes anyját a föld visszakérte. 
Temető porában, elhunyt ura melleit 
Nemsokára neki is sirt ásni kellett.

Ahogy kikisérték utolsó útjára, 
Egyedül maradt a szegény kicsi árva.
De még sem egyedül, vele volt a bánat. 
Amely lelke mélyén, anyja után támadt.
A temetői nép, ahogy szerte-széledt, 
Most tudta igazán, hogy mi az az élet;
Hogy nagy árvaságát mennyi sok nép látja, 
De nincs köztük senki, aki megsajnálja.

Létért való harcban küzdő embereknek 
Fel sem tűnik, hogy a könnyei peregnek. 
Az ő nagy bánatát nem érti meg senki, 
Csak ha csendes este temetőbe ment ki, 
Édes anyja sírján a suttogó szélnek 
Panaszolta buját bánatos szivének 
Egy nap egy távoli rákon eljött érte. 
S elvitte magához kegyelem-kenyérre.

Panaszos falatját hányszor megsiratta, 
Hányszor elgondolta: nem az édes adta 
Hányszor pergett könnye iskolás könyvébe, 
Mikor tanulgatott, feltűnt az ő képe.
Édes anyám lelkem, mért hagytál itt engem > 
A jó Istenkétöl óh hányszor csengem, 
Küldjön vissza téged a csillagos mennyből. 
Hadd kérdezgesselek, mig szivem megenyhül.

És mig lámpafénynél könyvet, Írást forgat, 
Lelke régi, eltűnt emléket bogozgat.
Keresi as utat szegény kicsi árva, 
Ahol rátalálna meghalt jó anyjára.

Észre sem veszi, hogy kiapadt a könnye, 
Elfáradt kezéből kiesett a könyve.
Észre sem veszi, hogy a szeme lezárul, 
És egy ismeretlen világ előtte kitárul.

Meg se nyíl az ajtó, gyertyaláng se lebben, 
Ott az édes anyja, tiszta hófehérben.
Oda ül melléje, szelíden mosolygva. 
Miként egykor régen, boldogabb napokba. 
Ráborul kezére, hogy nem győzi nézni, 
Forró homlokán az ajka csókját érzi.
Újra hallja hangját, épp úgy, mintha élne, 
Épp oly szeretettel beszélget el véle.

Az Isten teremtő ezt a nagy világot. 
Helyet jelölt benne neked is, meglátod.
És aki a sorban a helyét megállja 
Becsülettel, hittel, az Isten megáldja. 
Tanulj jól fiacskám, szived lelked edzzed, 
Hogy tudjad viselni békén a keresztet.
As elérhetetlent soha ne keressed. 
Imádjad az Istent, hazádat szeressed.

A könyvet a földről felemeli szépen, 
Kérdezget, magyaráz, mintha élne épen 
És amig at édes, jó anyát bámulja, 
Megkezdett leckéjét játszva megtanulja. 
És amikor ébred és amikor felkel, 
Üdén és pirosán látja őt a reggel. 
Égi világosság szűrődik leikébe, 
Ott ragyog a mélyén édes anyja képe.

Tudja a leckéjét, szinte látja, érzi, 
Édes anyukája onnan felül nézi. 
Mennyország csillagos ablakán keresztül 
A keze fejére az ő könnye perdül.
Ne félts többé engem, jé anyuskám, lelkem 
Az utat, mely hozzád vezet, már megleltem 
Nem lesz panaszod rám, a világba járva 
Nem fog megbotolni a szegény kis árva.
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elektromosság, gőzgép, telegráf, telefon és 
legújabban a regülögép, — nem találta ki 
eszkimó, vagy zulukaffer, hasonlóképpen a 
filozófiai és ezzel összefüggő tudományok, 
bö'cs vallási tanítások, helyes nevelési tni- 
thodusok sem születtek meg a műveletlen, 
tanulatlan pápuák, négerek, vagy indátok 
koponyájában, hanem a müveit nemzetek 
gondolkodó és isko ázott fők agy velejében. 

Ilyen találmányokat és okosságokat 
csakis a mü veit, a kultúra magas fokán 
álló és szabadságot uyuj.ó államokban talá
lunk : azért mondhatjuk, hogy olyan á'lam, 
a melynek kulturális intézményei rosszak, 
a népeinek rossz nevelője ; azonban minél 
okosabbak azok és célszerűbben vant ak 
szervezve, ott a nép rétegeinek gyorsabb 
emelkedését lehet tapasztalni.

Rousseau ugyan állította és ezért a 
dijoni egyetemtől meg is jutalmaztatott, hogy 
a kultúra a népnek árt. Most azonban ennek 
az ellenkezőjét tapasztaljuk és ezen állítás 
le van döntve, mert a mostani kor majdnem 
csodálatos fejlődésének foka éppen annak 
ellenkezőjét állítja szemünk elé.

Igaz, hojy a kultúra hatáság valamint 
a nevelést is üdvöien vagy gonoszán alkal
mazni, fölhasználni lehet.

Az ál1, begy a müve'etlen ember e f.jul, 
lesüiyed, nyerssé, gorombává lesz ; de ha 
elfajul az isko'ázott, müveit, kulturális em
ber, as esztelen á lat alá is sülyed.

A müveit tanul* emberekből csalók, 
tolvajok, sikkasztók, gyilkosok, i-zákosok, i 
paráználkodók lettek. Ez mind igaz I

De, vájjon a kultúra kardja' azért el kel- 
lene-e dobnunk, mert némely e'.züllött, ta
nult, müveit alak arra veti magát és elpusz
tul? Vagy a vasúti, hajózási közlekedést, 
csak azért, mert öiszeütl özések által sok 
szerencsétlenség történik, beszüntetni és a 
világító, melegítő tüzet, mert káros, sze
rencsétlen lü'.esetek fordulnak elő, a föld i 
színéről kellene-e eltüntető', kioltani?

Rövidség it szenvedjen-e az egész a

rész és a rész az egyed miatt ? Éppen igy 
van az a kulturális intézményekkel és azok 
gyümölcsével, teimisével: a szabadsággal.

A Garam- és Nyitra-közenek vasútja.*)

(G. B.) A felvidék vö'gyei nagyobbrészt 
északiól dő'nek futnak le a Duna és Tisza 
medencéjébe. A Morva, a Vág, Ziitva, G»- 
ram, Ipo'y, Zagyva, Sajó, Latorca és a 
több, kisebb folyó mind természetes esését 
követve, siet az ország szivét átmetsző, 
két katalmas ütőérbe, a Duua és Tisza med
rébe. Természetes tehát, hogy hazánk északi 
felének vasútvonalai is nagyobbrészt e völ
gyek irányát követik s befutnak a buda- 
pestí-marcheggi (dunavölgy ) s a budapest- 
mískolc-lembergi (tiszavölgyi) fővonalakba. 
Az ország északi szélén szintén van egy 
hatalmas transzverzális gyüjtővonalunk : a 
kassa-oderbergi vöm 1, a mily a Harnád és 
Vág kelet-nyugati irányát követi s a délről 
hozoit gaboná Poroszországba szállítja. Az 
cm'itettim két fővonal iránya közt már 
csak egyetlen, de rövídebb kis keresztirányú 
vonalunk van : a Sajó és R ma foiyók rövid 
keleti futását követő miskolc-füleki vasút. 
E nagyforga'mu állami vonal a dobsinai és 
tisio'ci gyűjtő ereivel Gömö? gazdag vasér
ceinek te*m ékeit szállítja nagym mnyiségheo 
délre — Diósgyőrbe, Salgótarjánba éa Buda
pestre, A helyes vasúti politika azonban 
megkivánná, hogy a felvidék e nagy terü
letein több ilyen, kisebb keresztirányú vonal 
is épüljön. Az összes száiitmányoknak egy 
középpontban való koncéi irá'ása, egy közép
ponton való keresetű hajtass már is meg- 
boazu.ta magát, a midőn a budapesti pálya
udvarok térböióge elégtelennek bizonyult 
az itt végződő és itt keresztülmetö forga
lom befogadására. A székesfővárosban ösz- 
szefutó vasúti srá l<tm myoknak decentra
lizációját már megkezdték a múlt év nyálán 
megépített baja- bátaszéki vonal forgalomba 
helyezeséve'. Ugyanezt a helyes vasúti 
politikát fogja elősegíteni a közelebbi na
pokban megnyitandó komárom-érsekujvári 
állami fövonil is. Mind a két irány uiabb 
kapcsolatot hoz letre az ország dunáninneni 
és dunántúli kerü etei közt a nélkül, hogy 
a fő k ört érintené.

•l Ezt a cikket, amely bennünket kiválóan érde
kel, — a Budapesti Hírlap 111. számából vetlük át.

Ámde a Dunán épített uiabb vasúti 
hidak magukba véve még nem elegendők 
a nagy tömegáru, mint a gabona, szén és 
vasérctermény száilitási távolságainak cél
tudatos megrövidítésére. Erre való tekin
tettel még szükséges lenne, hogy különösen 
a felvidéken több olyan kisebb transzver
zális vonal is épüljön, mely aa export-áru 
útjait megrövidíti s egyben mentesiti a 
budapesti pályaudvarokat is a torlódástól. 
Mert miért jöjjön as as áru Budapesten 
keresztül, a mely már Gömörböl, Nógrádból 
nyugatnak, Morva és Csehországba tart ? 
Erre semmi szükség nincsen s az ilyen át
menő áruforgalom torlódása Budapest hatal
mas, központi forgalmát és fejlődését nem
csak nem táplálja, hanem ellenkezően : 
megakasztja.

I-yen, újabb transzverzális vonál létre- 
jövetelát lesz hivatva elősegíteni a tervezett 
léva-verebély-nyitra helyi érdekű vasút meg
építése is. E vonal közigazgatási bejára<a 
már 1905.-ben megtörtént ; de a megvalósu
lás stádiumába a vasútépítés csak újabb 
időben lépett, a m dön a már szintén tervezés 
alatt álló léva-nagysurányi vasutban jelentős 
versenytársat kapott.

Az uj vssut a garamvölgyi helyiérdekű 
vasút Léva á’lomáeából ágazik el s átlago
san nyugati irányban Kis-tizecse, Nagy-Kálna, 
Mohi, Csiffár és tapolcsinyi (zsitvavölgyi) 
helyiérdekű vasút Verebély állomásába fut be. 
Innét továbbra is át'agosan nyugati irány
ban tart s Kalász, Lapás-Oyarmat, Kis- 
Cétény, Csehi és Nagy-Emőke községek érin
tése után az államvasutak nyitravölgyi vona
lának Köröskény á'lcmisához csatlakozik. 
Innét a szomszéd Nyílra állomásig a Máv. 
vonalát az uj vaBUt három kilométer bősz* 
szuságban peage-vonalként fogja haználni.

Az egész vasút hossza 52.4 kilométer : 
az em'itett peage-vonalrésszel pedig a for
gatni hossza Nyitráig 55.4 kilométer less. 
Nehezebb dombos vidéki vonal, mely a 
Garam és Zsitva, továbbá a Zsitva és Nyitra 
folyók közötti két vízválasztót hágja át. 
E miatt legnagyobb emelkedését 12°/00-ben 
kellett megállapítani.

A vasút mentén gabonát, cukorrépát 
termelnek és szőlőműveléssel foglalkoznak ; 
a nagyobb uradalmak pedig nagy mérték
ben foglalkoznak a maihahizialással s éven
ként nagymennyiségű hizómsrhát szállítanak 
nyugat fele Ausztriába.

Mindenki csodálta a szegény diákot, 
Akiről bár tudták, hogy éhezett, fázott, 
Mindig az első volt, senki sem sejtette, 
Hogy a szegény özvegy lelke volt mellette. 
Az éiles anyáé, aki meghalt érte, 
De ki a sírból is eljött, hogy megvédje, 
Csak ö maga látta, nem ismeri mását, 
Édes anya csókját, ajka mosolygását.

Elmúlt az esztendő. Bizonyítványt osztunk, 
Aki hogy érdemli, a jónak és rossznak.
A szegény kis árva vígan lobogtatja, 
Ö a legboldogabb, világért nem adja.
Keblére szorítja s temetőbe tér be, 
Háborúi az édes hideg keresztjére, 
lágy-e jól tanultam, édes anyám, látod, 
Nos, csókolj meg engem, a szegény diákot.

Xersék János.

Hogyan készült Léván az aszfalt ?
Irta : Jaross Ferenc

Hogy Léva ma az ország modern városai 
között foglalhat helyet, abban a kulturá's 
és egyéb korszerű iitízmények létesítése 
és fejlesztése mellett az utcáknak aszfalt- 
járdákkal való ellátása is erős tényezőnek 
bizonyult.

D.>, bogy ezen járdák elkészitéic mennyi 
bajjal és kellemetlenséggel volt östzekölve, 
arról csak bárom embernek van biztoi tudo
mása. Azoknak, akik a munkálatok alatt 
az elégedet'en közönség egy részével köz
vetlenül és naponkint érintkeztek.

A város képviselőtestülete 1889.-ben 
elhatározván, hogy a járdák aszfalttal bur- 
koltasaanak, a tanács a járdák irányítására, 

szélességének megjelölésére és a munkálatok 
ellenőrzésére háromtagú bizottságot küldött 
ki, melynek tagjai voltak : Dr. Brach Ferenc, 
Szabó Lzjos képezdei igazgató és csekéiy 
személyem.

Szabó Lajos csak rövid ideig vett részt a 
bizotkágban. Kedvét rzegte a lépten-nyomon 
az aszfalt iránt megnyilatkozó ellenszenv.

Míg a város föub utcáin folytattuk 
működésünket, ez rendes és csendes meder
ben folyt. Még a háziurak is sok jó tai ács
csal támogattak. C»upáj a református temp
lom szemszédságábau levő Máriaszobor elhe- 
lye.ése okozott akadalyt. Az volt a te.-v, 
hogy a szobrot mástól méterrel hátrább 
állíttatjuk, hogy kerítésének kiszögelésévei 
ne zavarja a járda iiáoyá*. Ez ellen azon
ban a refoimítusok óvást emeltek és azt 
kíván ák, hogy a szobrot-viressük át a kath. 
templim millé. A katholikuaok erre haj
landók is lettek voln», ha ehhez az egyházi 
felsőbb hatóiig engedélyét megnyerik és a 
szobor esetleg a város költségén lesz a 
posta éa a templom között levő térre áthe
lyezve. A tálslkozóval már az alku is meg 
volt kötve. Ha jól tudom, a szobor átvitele 
100—120 koronába került volna. As enge
dély 'is msgvoit, de a váiosi képviselőtes
tület aa összeget nem szavazta meg s igy 
z szobor, t melynek kerítése a járda egy 
részét is elfoglalja, — régi helyén maradt.

De amikor később működésűnk a külső 
utcák felé terelődött, ott napirenden voltak 

a kellemetlenségek. A lakosság egy része, — 
dicséretére legyen mondva a nagy többség
nek, hogy cstk az elenyésző része, — hatá
rozott ellenségeskedéssel viseltetett as asz
falt iránt és ennek sokszor bossiantó, sőt 
sértegető módon is kifejezést adott.

Fáradságunkért nem vártunk sem jutal
mat, sem elismerést s éppen ez oknál fogva 
gyakran keserűséggel töltött el egyeseknek 
meggondolatlan és darabos kifakadása.

Többször hallottuk as eféle megjegy
zést, hogy ;

— A nehéz ny . . . . a gyüjjön rá, 
aki ezt az akszfaldot kigondoltál

Vagy : — Persze 1 Könnyű nekik be
szélni 1 A maguk háza előtt bezzeg nem 
méricskélnek, mert nincs is házuk.

Abban a tiszta igazság nyilvánult meg 
bennük, hogy nem volt bárunk. Nekem még 
ma sincs és azt hiszem, hogy már nem is 
less, hacsak valamely amerikai ismeretlen 
nagybátyám után nem örökölök néhány 
eser dollár*.

A főorvosnak a kálváriái kertjében 
volt ugyan nyaralója; de odáig nem ter
jesztettük ki az aszfaltot.

Brach Ferenc az ö megnyerő modo
rával hasztalanul fejtegette a keményfejü- 
eknek, hogy ezek a járdák egészségi asem- 
pontból, a város haladáia tekintetéből elodás- 
batatlanul szükségesek és hogy azok által 
minden bár értéke emelkedni fog s igy idő
vel megtérül a háztulajdonosok kiadása,
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Léván is Nyitván nagyobb ipartelepek ia 
vannak. Eleknek gyártmányán kivül még 
nagyobb mennyiségű tűzifa, épületfa, síén, 
mészkő, mész és műtrágya saállitáaa is 
várható.

As átmenő forgalomban a vasút transz- 
versális iránya folytán je'entékeny szerepet 
fog játszani. Ugyanis Losonctól az Ipolyvöl- 
gyén, Csatán, Léván, Nyitrán, Üzbégen, Li- 
pótváron, Nagyszombaton éa Kuttin át ez a 
közbeékelt összekötő vonal hatalmas kereszt
irányú forgalmat fog teremteni Morva- és 
Csehországba, a legrövidebb útvonalon.

A másik tervezett vonalnak léva-naqy- 
surányi helyiérdekű vasútnak karaktere már 
nem annyira transiverzális, mint a léva- 
nyitraié. Ez a vonal ugyanis, melynek 
közigazgatási bejárását áprilisban tartották 
meg, Lévától délnyugati irányba vezet 
Nagysurányhoz s igy a Felvidék szállítmá
nyát nem Morva- és Csehország felé, hanem 
Pozsonyon át Bécsnek viszi.

E vonal Nagykálnáig a léva-nyitrsi 
vonal nyomát követi ; itt azonban délnyu
gatnak fordul s Qaramlök, felső pél, Bars- 
beste, Pózba, Szenese és Rendve községek 
érintése után a zsitvavölgyi helyiérdekű vasút 
Zsitvafödémes állomásához csatlakozik. Innét 
az uj vasút a zsitvavölgyi vonalat peage-ként 
fogja használni a szomszéd Nagysurány 
állomásig. A 41.3 kilométer hosszú vonal 
Barsvármegyének ugyan olyan alaku- 
lásu dombos vidékét szeli át, mint a 
már leirt léva-nyitrai vonal léva-verebélyi 
része. Felsöpél és Barsbesse közt hágja át 
a Garam és Zzitva között való vízválasztót, 
hol legnagyob lejtését szintén 12°/oozben 
állapították meg.

A léva-nagysurányi vonalat egyébiránt 
már a múlt század kilencvenes éveiben 
megtervezték és be is járták ; csakhogy 
akkor rövidebbre fogták és Zsitvafödémestől 
a garamvölgyi vonal Alsóvárad állomásához 
vezették. Az elégtelen hozzájárulások követ
keztében a vasút ügye közel másfél év ti

pihent.
Kívánatos volna, hogy e két konkur- 

rens vasút érdekeltjei most már minél előbb 
megegyezésre jussanak s ha másképen nem 
lehet, egyesüljenek mindkét vonal egyidejű 
megépítésére. Ebben az esetben az országos 
érdekű léva—verebély—nyitrai vonalból 
Nagykálnáual lehetne kiágaztatni a nagy- 
surányi szárnyvonalat, mely Barsvármegye 

déli községeinek és a nagysurányi cukor
gyárnak helyi érdekeit volna hivatva istá-

Külön félék.
— A király szerdán este hét óra után 

érkezett Budapestre, ahol míjdnem három 
hétig marad. E hó végén Budapestről Bosz
nia-Hercegovinába megy, bogy meglátogassa 
az annektált tartományokat.

— Rendkívüli közgyűlés. B.rsvár- 
nre’ye törvényhatósági bizottsága /olyó hó
19-én,  délelőtt 11 órakor a vármegye Bak
házának nagytermében rendkívüli közgyű
lést tart, amelynek egyedüli tárgya: az uj 
országgyűlést 1910. évi junius hó 21-ik 
napjára egybehívó királyi levélnek kihirde
tése. A tölvény értelmében azután a köz
ponti választmány ül össze és megállapítja 
a képviselőválasztások idejét.

— Választási mozgalmak. Polónyi 
Géza a hét folyamán a választókerületnek 
tótajkú községeit látoga'ta meg. — Báthy 
László, prépost-plébános, f. hó 10-én Nagy- 
sallóban kezdette meg körútját, ahová támo
gatására eljött gróf Tisza István, akit utjá- 
tan a fővárosból a munkapártnak több tagja 
is elkísért vármegyénkbe. A gyűlés megnyi
tása után gróf Tisza István a munkapárt 
proprammjának ismertetése mellett a nagy 
számban jelenvolt polgárság támogatásába 
ajánlotta a jelöltet, aki azután megtartotta 
progrsmmbeszédét. Gyűlés után 400 terí
tékű lakoma volt. Gróf Tisza István Nagy- 
sailóból Aranyosmarótra ment. Itt — m nt 
a nagyközség disapolgárát — nagy ünne
pélyességgel fogadták. Aranyosmaróton e 
hó 11-én délelőtt Kéltz Gyulának, a kerület 
munkapá-ti jelöltjének érdekében szintén 
beszédet mondott. Délben 200 terítékű ban
két volt. Ebéd után gróf Tisza István auto
mobilon Besztercebányára utaztában Gsrim- 
szentkereszten kiszállt automobiljából és 
meglátogatta Radnai Farkas besztercebányai 
püspököt.

— Konkurzus. Az esztergomi föegy- 
házmegya kötelékébe lépni szándékozó ifjak 
felvételi vizsgálata a tanév végén, julius hó
2-án  fog az esztergomi papnevelő-intézet 
dísztermében megtartatni. A pályázó ifjak a 
felvételt mege őző napon, vagyis julius hó

1-én  reggel 9 órakor tartoznak aa eszter 
gomi papnevelő-intézetben beiratkozás és 
orvosi megvizsgálás végett megjelenni.

— Esküvő. Barkócty Barnabás ara
nyos naró ti kir. pénzügyi titkár kedves leá
nyával, Szerénával, e h* * 5-én tartotta eskü
vőjét Kerekes Loránd, a mohii ref. tomplom
ban. Á landó s boldog megelégedés kísérje 
frigyüket.

— A tanítók féláru vasúti jegye. 
A Magyar Tanítók Országos Szövetségének 
ötszástigú küldöttsége járt e hó 7-én a 
kereskedelemügyi miniszternél a tanítók 
kedvezményes vasúti jegyének kieszközlése 
végett. A miniszter kijelentette a küldött
ségnek, hogy ú?y a községi, mint a feleke
zeti tanitók az összes á lamvasutakon 50 
szá alékos dijmérséklfsben fognak részeiülni. 
Ez a kedvezés azonban es idő szerint nem 
terjed ki a tanitók családtagjaira. Es a hir 
mindenesetre megelégedést fog kelteni a 
tanítóság körében, bár kétség)e en, hogy a 
kedvezmény nem tejes és nem meríti ki 
azt a jogos követelést, amelynek teljesítését 
a községi és fe'ekezeti tanítóság aa államból 
elvárja.

— Eljegyzés. Mészáros Ogaurleányt, 
özv. Mészáros Józsefné, szüle ett Székesváry 
Mária úrasszony unokáját eljegyezte ifj. 
Kriek Jenő texdltechnikus — Kriek Jenő 
áll. tanitóképző int. tanár és neje, Árvay 
Vi'ma fia. — Boldog megelégedést kívánunk 
az uj frigyhez.

— írói jubileum. Clair Vilmos, a F.
M. K. E. érdemes főtitkára, most töltötte 
be irói működésének harmincadik évét. Az 
egyesület központi igazgatóságának választ
mánya legutóbb tartott évnegyedes gyűlé
sén meleg ovác'óban részesítette a jubiláris 
Írót, aki az egyesület szo'gálatában is már 
kiváló érdemeket szerzett magának.

— Képviselőválasztók száma 1911. 
évre. A vármegye központi választmánya 
legutóbb tartott ülésében állapította meg a 
képviselőválasztóknak jövő évre érvényes 
névjegyzékét, amely szerint 1911-ben a 
lévai választókerületben 4770, az aranyos- 
maróti kerületben 4149 és az újbányáiban 
3453 választópolgár élhet alkotmányos jo
gával.

— Gyászhlr. Egy szorgalmas, munkás 
és magaskorú asszony múlt ki özv. Soos 
Jánosné bzüI. Korschammer Karolinában, akit 
a halál hosszas szenvedés és a halotti szent

A komolyan és józanul gondolkozókat 
sikerült meggyőznünk ; de sokan maradtak 
olyanok, akiknél szavaink falrahányt borsó
nak bizonyultak és kurta eszükkel csak 
azon abajgattak, hogy hiszen az ö apjuk 
éa öregapjuk sem járt aszfalton, mégis 
egészséges volt és sokáig élt.

Egyébként a történeti hűség szempont
jából megemlitendőuek találom, hogy az 
aszfalt iránt városunk képviselőtestületének 
tagjai közül sokan nem viseltettek valami 
kiváló rokonszenvvel. Mert amikor a köz
gyűlés napirendjére az a kérdés volt ki
tűzve : aszfalttal vagy kövei burkolják-e 
a járdákat ? — a képviselőtestület tagjai 
a nagyfontosságu ügy iránt olyan csekély 
érdeklődést tanúsítottak, hogy csak 21-en 
jelentek meg a közgyűlésen. A 21 képviselő 
közül 11 az aszfalt-, — 10 pedig a köjárda 
mellett szavazván, — egy szavazat dön
tötte el, hogy ma Léván aszfalton és nem 
köveken sétálhatunk.

A szegény aszfaltot ugyancsak sokat 
emlegették s velünk együtt annak ia bőven 
kijutott a szidásból. Stámosan még a helyes 
nevét sem tudták. Volt annak elég cifra 
neve. Elkeresztelték oksz-, akaz-, hakez-, 
fakas- éa máa eféle falának. Es ha jól hal
lottam, egyezer egy öreg anyóka meg éppen 
hasfalat csinált belőle.

De mi arra as álláspontra helyezkedve, 
amelyet a „sok beszédnek, sok az alja® 
régi közmondás jelölt ki a türelmes ember

nek, — soha hevesebb szóváltásba nem 
keveredtünk s habár néha mozgott ben
nünk az epe : elfojtottuk a keményebb szava
kat és megadással tűrtük a kíméletlen 
megjegyzéseket.

Akkor tanultam igazán áldani a Teremtő 
azon bölcs intézkedését, hogy az embernek 
két fület adott, melyek közül az egyik arra 
való, hogy befogadja a szót, a másik pedig 
arra szolgál, hogy ilyen körülmények közepett 
kivezesse a beszédnek felesleges zagyvalékét.

Ha abban az időben csak egy fülem 
lett volna, biztosan megsüketü:ök arra is, 
vagy ha nem, bát a sok badar beszéd szét- 
repesztette volna szegény fejemet.

Az aszfaltozás korából egy fényképem 
maradt emlékül. Es a Daák Ferenc- és 
Kereszt-utcák sarkán á'ló luka-íile háznak 
ütött-kopott, kidült-bedüit, rozoga deszka-ke
rítését és a mellette elkészített aszfaltot 
tünteti föl. A kerítésen belül láthatók a 
sertés ólak és még valami. A sok rondaság 
aszfaltkeretben I Es a kép annyira megtet
szett a főorvosnak, hogy fényképészt hiva
tott a helyssinére s a felvett képből nekem 
ia adott egye*.  Tukát is megajándékozta 
egy példánnyal, aki megértette a célzást s 
8 nap múlva már megfelelő magasságú fal 
foglalta el a deszka-kerités helyét.

Azt hiszem, többeknek feltűnt már az a 
furcsaság, hogy aa egész város területén 
csupán a Szépéti utcában van kétféle járda : 
a jobb oldalon kő, a balon pedig aszfalt

terpeszkedik végig a házak mentén. A jár
dáknak e kétfélesége igy esett meg:

* A város képviselőtestülete 1888-ban 
kimondotta, hogy 10 év alatt sz összes 
utcák megfelelő járdákkal látandók el. (Azóta 
már a második tiz év is letelt s még min
dig bőven akadnak utcáink, amelyek a jár
dát nélkülözik.) — A Szepesi utcára vonat
kozólag úgy szólt a határozat, hogy annak 
forgalmasabb, t. i. a jobb oldala lehetőleg a 
mondott év folyamán kapjon járdát. A Sze
pesi-utca lakosai nagyon tamáskodván as 
aszfalt tartósságában, a városi tanács meg
engedte nekik, hogy válásszanak as aszfalt 
és kő között. A többség a kő mellett dön
tött. Óhajtásuk teljesült. Aszfalt helyett 
követ kaptak. Pedig ez a járda — ha jól 
emlékszem — semmivel sem o'csóbb as aszfalt
nál a emellett az egyes köveknek aülye- 
dése miatt gidres is, gödrös is. Télen nehe
zen tisztítható ; esős időben lucskos, mert 
a víz nem folyik le róla.

Az utcának baloldali része csak 3 év 
múlva kapott aszfaltot.

A járdát szerencsésen elkészültek.
Nagy megnyugtatásomra szolgál, hogy 

ma senkisem akad a városban, aki azért, hogy 
aszfaltbiztos voltam, rossz szemmel nézne 
reám. Örömmel tapasztalom, hogy azok is 
belátják működésűnk önzetlenségét, akik 
20 év előtt egy kanál visben megfojtottak 
volna s velem együtt büszkén és megelé
gedéssel sétálnak aa aszfalton.
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Bégek éjtatoa fetvéfe'o után f. hó 7-én 80 
éves korában ragadott ki rokonai körébö). 
A boldogult, általánosan ismert asszony még 
arról is nevezetes volt, hogy a ggramvölgyi 
vasútnak Garamberzencéig történt kiépítése 
előtt ekhós, nagy társzekereive1, férje halála 
után ö közvetítette Léva és Besztercebánya 
között a kereskedést, amivel igen szép v-- 
gyont szerzett. Temetése rokonságának és 
iemsrőt e’nek őszinte részvéte mo^ett e hó 
9-én d. u. 4 órakor ment végbe.

— Megnyitás. A Sport-egylet tennisz- 
pá'yája és kug.izója — mint értesülünk — 
ma délután ny lik meg.

— Templomépités. A felsőapátii rí m. 
kath. hitközség — mint értesd ünk — mint
egy 71 ezer korona előirányzattal uj tem- 
p’omot építtet. A munkálatokra a verteay- 
tárgyalást már ki is hirdették.

— ötven millió korona a tisztek
nek. Nagy meglepetést tartogat a hadügyi 
kormány a tiszteknek ; kész a terv a had
sereg tisztikarának adósságmentesitésére. 
Augusztus 18-án, a király születésnapján 
kapják meg a tisztek ezt a nagy ajándékot. 
Maga Schönaich közös hadügyminiszter buz- 
gólkodott és ö vette kezébe a dolgot. A 
javaslat — mint értesülünk — már kész és 
az uralkodó megadta hozzájárulását. Sikerült 
ezen célra 50 millió koronás alapot össze
hozni, amelyből aug. 18-án kezdik a kon
vertálást. Hadnagynak az eddigi tirv szerint 
3000, főhadnagynak 5000, századosnak 8000 
koronát kontemplál a javaslat.

— Eljegyzés. Keviczky Adolf bakabá 
nyai postamesternek kedves leányát, Aran
kát e hó 15-én jegyezte el Bakabánján 
Bikfálvy József dolhsi főerdésr. — Tsrtós 
bo dogság kísérje frigyüket l

— A Halley Üstököst az ország több 
helyén látták már szabad szemmel. Buda
pesten e hó 11-éu hajnali 2 óra 45 perckor 
két bonvédszázados vette először észre az 
üstököst.

— A magyaradi fürdő megnyi
tása. A gyógyhatásúról messze földön elő
nyösen ismert és reumitikus bajok ellen 
orvosi szaktekintélyek által is ajánlott ma- 
qyaradi fürdő uj kezekbe kerülvén, a bérlő 
— mint értesülünk — tetemis költséggel 
olyan javításokat és beruházásokat tett rajta, 
hogy a fürdő telepe nemcsak gyógyulást, 
hanem a jól berendezett lakások mellett 
kellő kényelmet is nyújt a iürdöző közön
ségnek. A bérlő egyébként arra is törek
szik, hogy a fürdőbe, amely ma nyílik meg, 
Léváról megfelelő automobil-közlekedést lé
tesítsen.

— Földrengés Bécsben. E hó 10-én 
este 9 óra 17 perckor Bécsben északról 
délnek ha adó irányban erősebb fö'drengést 
észleltek, amelynek következtében a falakon 
függő képek megmozdultak, könnyebb tár
gyak leestek a falról s a kis asztalkák fel
billentek. Nagyobb baleset azonban nem 
történt.

— Allamvasuti kedvezmény a 
reptUőversenyekre. A jumus 5-én kez
dődő nemzetközi repülőversenyek végre
hajtó-bizottsága igen nagy súlyt helyez arra, 
hogy a maga nemében páratlan versenyek 
a vidéki közönség részére minél könnyeb
ben megtekinthetők legyenek. így első fel
adatának tartotta érintkeaésbe lépni a ke
reskedelmi miniszterrel abban az irányban, 
hogy a versenyt látogató közönség épugy, 
mint Szent-István napkor, az államvasutakon 
kedvezményes jegyekkel utazhsssék. A ke
reskedő mi miniszter készséggel tett eleget 
a kérelemnek, Így hát a vidékről érkező 
közönség a vasúti jegyért fizetett rendes 
díj fejében már megtekintheti a repülöver- 
senyeket is, fentartott helyekről. Aa ilyen 
kedvesményes jegyek m'nden vasúti pénz
tárnál kaphatók lesznek.

— Zivatar és jégverés. Tegnap dél
után 3/,4 óra előtt rettenetes zivatar vonult 
el városunk felett, melyet napközben tik
kasztó, nyári hőség élőzött n cg. A hirto’oa 
támadt zivatar közben néhány percig sűrűn 
és nagy ujjal hullott alá a jég, arre’y között 
diónagytágú darabok is voltak. A jég 2—3 
ujjnyi vastagon borította el as utcáiét; a 
határban pedig kiszámíthatatlan kárt okozott.

— Lúgkőoldatot ivott. A Qambri- 
nus-vendéglö pincér nője, Csillag Mária, e hó

11.-én  — állítólag — szeremi bánatában 
öngyilkos:a>i rzándákból lú'kő-oldatot vett 
be. A hirtelen alka'mazott orvosi segé'y azon
ban minden komolyabb bajt elhárított úgy, 
hogy a pincérnö, akit a kórlázban ápolnak, 
rövid idő múlva teljesen felépül.

— A gyufamonopólium. Az osztrák 
és magyar kormány közt folyt tárgyalások 
a gyufamonopóliumot illetőleg annyira előre
haladtak, hogy most már a magyar pénz
ügyminiszter felhívta a kereskedelmi minisz
tériumot, hogy gyűjtse össze a gyufagyár
tásra vonatkozó összes adatokat. Ausztriában 
a gyufagyáripar statisztikai felvételei már 
megtörténtek s ezek majd, ha nálunk is 
elkészül ez a statisztika, fogják eldönteni 
az egyedárusóg behozatalának módozatait.

Városban és falun mindenütt nél
külözhetetlenné vált a ,Fritzelsck** mert 
az azzal festett padlók kellemessé teszik a 
szobát s könnyen tiuztántarthatók s igy a 
„Fritzelack* a legolcsóbb is. Kapható min
den drogériában és festékkereskedésekben.

Savoy Nagyszálloda Budapest, VIII. 
József-körut 16. a Nemzeti Színház közvet
len közelében. A főváros legszebb és leg
modernebb szállodája, 120 szoba és szalon. 
Központi gőzfűtés, villanyvilágitás. Lift. 
Hideg és meleg víz minden szobában. Szobák 
3 kor-tói feljebb. Elsőrangú étterem.

Hivatalos közlemény.
2733/1910 szám.

Hirdetmény.

Léva r. t. város képviselőtestülete 1910. 
évi április hó 20.-án tartott rendkivüli köz
gyűlésében hozott 2615/1910 számú határo
zatával az ovoda fentartására nézve a város 
és a lévai róm. kath. iskolaszék között fen- 
áiló, de 1911, évi szeptember hó l-ével 
lejáró szerződéses viszonynak 10 évre ki
ható meghosszabbítását vagyis 1911. évi 
szentember hó 1-töl 1921. évi augusztus hó 
31-ig terjedő időtartamra elhatározta, midőn 
ezt közhírré teszem, — figyelmeztetem az 
illető adófizető polgárokat, hogy ezen hatá
rozat ellen a városi iktató hivatalban 15 
napon belül fellebbezés nyújtható be.

Léván, 1910. évi május hó 7-én.
Bód-OErlx Xja-jo® 

polgármester.

Közönség köréből.
Adakozás.

A lévai iparos-tanonoiskola munkakiálli- 
fásának céljaira a mai napig következő ado
mányokat vettük : Lovag Schoeller Gusztáv 
úr, Takarékpénz: á •, Léva városa 100—100 
kor., Triesrti bizt. társ. 25 kor., Iparos 
olvasókör, Katb. Kör, Népbank, Hitelintézet
20—20 kor., Kath. Legényegylet 10 kor., 
mely sziveB adományokért ezúton is há'ás 
köszönetét mond sz

Léva, 1910. máj. 14.
igazgatóság.

Karácsonyfa ünnepélyre következő adományok 
folytak be.

Folytatás.

Lévai takarékpénztár 20 kor,, Weinberger 
Zsigmondné 1 kor., Jozsefcsek Gézáné 
2 kor., Löwy L'pótné 1 kor., Dr. Gergely 
Fülöpné 1 kor., Berger Adolf 2 kor., Schulpe 
Alfonzné 10 kor., László Imréné 2 kor., 
Forgácsáé 2 kor., Márkly Jánosné 2 kor., 
Bodó Sándorné 1 kor., Stauer I,-né 1 kor., 
M‘s á os Józsefné 2 kor., Pasámé 1 kor., 
Jzkabfalvyné 60 fill., Ujlaky O.tóoé 1 kor, 
N. N. 50 fill., N. N. 50 fill., Ghvmessi 
Jánosné 1 kor., Hetzer Adolfod 2 kor., 
Csépán E'emérné 1 kor., Dr. Dómján 
Lajosné 2 kor., Dr. Karafiáth Márius 5 kor., 
Dr. Gellényiné 1 kor., Dr. Ssilárdné 2 kor., 
Knapp Ignáca 1 kor., Vajda Jenöné 2 kor., 
Kiéin Sándor 2 kor., Frommer Ignáczné 
2 kor., Ho'zmann Bódog 2 kor., Boleman 
gyógytár 1 kor., Kuhfay Kálmán 1 kor.,

Grotle 5 kor., Hamburger 1 kor., Vilosek 
2 kor., Pollák Kálmán 1 kor., Pollák Adolf 
1 kor., Schultz Ignác 1 kor., Schönatein 
Henrik 1 kor.1 Ordódy Endréné 2 kor., 
Blum gyula oukorka., Dodek Jánosné 1 kor., 
Bittó Gyuláné 4 kor., N. N. 2 kor., Bajacsek
1 kor., Bézy Ferenc 1 kor., Nagy János 1 
kor., özv. Bartos Istvánná 1 kor., N. N. 1 
kor., Madarász Ödön 1 kor. Mácsai Lu- 
kácané 5 kor., Horn 2 kor., Deákné 1 kor.,
N. N. 1 kor., Ertler Henrik 50 fill., Fizély 
Lajos 1 kor., N. N. 60 fill., Zvrbokril 
Mórné 1 kor., Czibulkáné 2 kor., Stosius 
Ernő 2 kor.. Bleierné 1 kor., N. N. 1 kor., 
A!t Jánosné 1 kor., Cserei Gyuláné 1 kor., 
Benkovich Gézáié 4 kor., Első magy. ált. 
bizt. társaság 6 kor., Leidenfrost Tódorné 
5 kor., mélt. Motesiczky Mórné Nagymálas 
20 kor., különféle tárgyak., Kiéin Aranka
2 kor., Singer varrógép társaság 3 kor.

Vége.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jóaset rendőrkapitány

Búza t».-mázsánként 21 kor. 60 fill. —- 
22 kor. — Kétszeres 16 kor. — fill. 17
kor. — fill. — Rozs 17 kor. — fill. 18 kor.
— fill. — Árpa 12 kot. — fill. 12 kor.
60 fill. Zab 13 kor. 40 fill. 13 kor. 80 fill.
— Kukorica 13 kő-. — fill. 13 kor. 40 fii.
— Lenese 16 kor. — fill. 17 kor. — fill. — 
Bab 17 kor — fill. 18 kor. — fill — Kö
les 12 kor. — fill. 13 kor. — fill.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi május hó 8-től 1910. évi május hó 15-ig.

Születés.

A szülők neve
US
0 o A gyermek 

neve

Tóth István Jakubik 1. fiú Lás.lő
Steiutr tiáudor Ehreustein B. leány Erzsébet
Szlusui Mátyás Csuvara J. leány Erzsébet
Agárdy Sándor Sáfár E. fiú
tízedmák József Palkovics M. leány Anna
Molnár Julianna fiú Ernő

Házasság.

Völeceuy cs menyasszony neve Vallása

r. kath.

Halálozás.

Styevkó András Pollák Katalin

Az elhnnyt neve Kora A halói oka

Sós Ilona 15 éves Tüdögümökór
Agárdy 10 perc Koraszületés
özv. Petruska Jakab 67 éves Szivbénulás
Tóth Vilma 6 . Agy hártya gyűl.

Nyilttér*)

M O LL- FELE
kS E I DLITZ-PORal
Enyh”, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés- 
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz, 
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára a korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X«Coll
készítményeit.

Lm oll-fele^I
SOS -BORSZESZ

elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás és hülésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára 3cor. 2.

Kapható minden gyógyszertárban

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész.
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbuen 9.
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13á »»• 4s k>r- udvari szállító
A aSZlOTJ virágkereskedéae, Buda
pest, VIII., Rákócsy-ut 3. Képes árjegysé- 
ket kívánatra díjtalanul küld.

TJtl _ J l V 1 . Balassa utca 8 szám £12.0,0 HaZ. 4 szobából és mellék- 
aelyiségekböl álló hás szabadkézből eladó.

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

0/1 Awae szőke, csinos, fess alkatú 
^rX eves árva leány. 100.000 korona 
készpénzhozománnyal, jelenleg egy öreg 
nénjénél lakik, férjhez óhajt menni. Csak 
oly urak jelentkezzenek (esetleg vagyonta
lanok is) akiknél gyors nöeülés akadályokba 
nem ütközik. Slesinger, Berlin 18.

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

talmasan desinfic'álja, a fogakat fehéríti s a 
romlástól megóvja. Beszerezhető gyógytárak- 
ban, drogériákban egy l oronáért. 3 drbt. 3 
koronáért bérmentve kü'd Sstraka gyógy
szerész Mohot. — Kapható „Fekete Sas“ 
gyógyszertárban Léván.

használt szerek csak

bacillus ölő hatásánál

MMiiiiiiríij, 

nagyobb alakban megvételre kerestetik 

Nyitrai és Társa r. t 
könyvkereskedésében Léván.

Orvosi műszerek, ,aSíp,‘
Kossuth utcsa 17 ik síim.

BÖRATK/
c ^1

stb.a fiatalságnál mind- ^^9 
két nemnél, különösen "
a kifej ődés idöko ában 
fordul elő s az arcz rut L/C- > 

kinézését okozzák.
j|| Falusi nézetek szerint a javulás a többszöri vér- 
91 tisztitő teanedvek élvezése által várliatő, amely 
Hl azonban a reményeknél többet nem I oz. Mert 
U éppen fiatal szolid egyéneknél a vér rossz beteg- 

séggerjesztő anyagokat alig tartalmazhat addig, 
« mig itt egy valóságos betegségről van sző, mely- 
M nek kezelése természetesen az orvos közremü- 

ködése amúgy is szükséges. Tisztán kozmetikai 
Hl szépség ápolásnál főleg arra kell ügyelni, a meg- 
|U levő zsiradékfelesleget esténkint a zsirporusokon
■ át eltávolítani Ezután egy mosakodás szükséges,
w lehetőleg meleg vizben a

I Zucker-féle szab, gyógyszappannal
Hl a használati utasítás szerint. Ha a bőr lehám- 
■I lani kezd, akkor a szappan használatával egy 
U ideig fel kell hagyni s csak Zuck°2*i> szappan és 
U Zuck’"b-kréin használatával egyetemben alkál
iig mázunk mindaddig, mig a bőr sima lett, amely
II után a Zucker-féle szabad, gyógyszappan 
U használatát ismételni kell. Ezen eljáriT betartása
■ nagyszerű eredménynyel jár: Mitesser, bőrzsir, 

pattanás, barna folt stb lövid időn belül eltűnik, 
a bőr sima, tiszta, puha, gyöngéd, egészséges és

m feszes lesz. Hogy a baj vissza ne jöjjön, a 
M Zucker-féle szabad, gyógyszappan, a Zuck> h< 
U krém és a Zuckoab-szappan állandó használata 

igen ajánlatos.
■ A megrendelésnél a következő különbségre kell

ügyelni:
Hl Zucker szabad. 350'0-OS gyógyszappanja a leg- 

hathatósabb és legnagyobb. Darabja 2.50 kor.
■ Zucker szabad, 15°/ü-O5 gyógyszappanja hatásá
ig bán és mennyiségében gyengébb. Darabja 1 kor. 
l|| Ehhez való Zuck "b-krém (zsirtal initő) a bőr-
■ krémek gyöngye. Egy tubus ára 2.50 kor., kis
Hl tubus 1.25 kor.

S?*-*rH3Kapható :
KNAPP IGNÁCZ drogériájában Léván.

FISCHER
V., NAdor-ntca

eredeti svéd 
nyersolajmotorés 
lokomobilok 
BENZIN- és 
szivógáztelepek

i » »a» á n J a Legmewebbmenő szava-MOS mérnök, malomepiteszet, Budapest ?«^~’*bb
szám. Sürgönyeim: TURBINA.

I’o.ta.ta.tca.zóázpírLztá.rl ch.equ» szá.xxxla. : 224OS.

Barsvármegye alispánja
4114 sz.-boz/1910.

Pályázati hirdetmény.
Léva r. t. városában két újonnan 

szervezett bábái állásra pályázatot 
hirdetek.

Ezen állások javadalma: egyen
ként 240 korona évi fizetés és a vá
rosi szabályrendelet szerint szedhető 
szülésznői dijak,

Felhivom ennélfogva mindazokat, 
kik ezen állásokat elnyerni óhajtják, 
hogy az 1Ü08. évi XXXVIII. t. c. 
27 §.-ban előirt képesítésüket és az 
eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmá
nyaikkal felszerelt kérvényüket Léva 
város polgármesterénél folyó évi 
május hó 25. napján d e. 12 óráig 
annál inkább adják be, mert a később 
beérkező kérvényeket figyelembe venni 
nem fogom.

A választást folyó hó 31.-én d. u. 
4 órakor Léva városában a városhá
zán fogom megtartani,

Ar.-marót, 1910. május hó 4.-én.
Mailáth,

alispán.

Cséplőkészletek 
mUDKTELL

12400/1909 ss.

Hirdetmény.
Barsvármegye törvényhatósági bizottságának 1909. évi de

cember hó 16.-án tartott rendes kőig) ü'ésébon hozott 1002/11742 
K. gy. számú határozata alapján as alább megnevezett tvh. utakra 
1911-től 1916. éveklen eizköslendö ksvicsssállitás biztosítása 
iránt 1910. évi junlus hó 10-ik napján d. e. 10 órakor 
Aranyoamaróton a vármegye székhazában a köscyü'é i írem- 
ben sárt ajánlsti versenytárgyalás fog megtartatni.

A kavicsolandó közutak és as átlagban te'je i'endö szállí
tások a következők már as 1911. évben is :

I., Az aranyosmaróti utblztosi kerületben.
Az aranyosmarót—nyitrai tvh. közúton 320 kétl ö iméteici halom. 
A saitvakenés—fenyőkosstolányi „ 315 „ „ „
Érsekújvár—aranyosmaróti „ 1255 „ „ „

XI, A lévai utblztosi kerületben.
Ar.-m aró t—garam sz.-b enedek i kösu'on 
Kovácsi—olichói 
Ar.-marót—nemcsény—kiskossmályi 
Léva—tolmácsi 
Léva—ipolysági 
Kálna—lévai 
Léva- garzmss.-györgy-kissárói

XXX., Oeletnekl utblztosi
Goletrek—ssklenófürdői tvh. közúton 
Garamss.-k érésit—bandlovai ,
Garamsz.-keresst-körmöo-turóci 
Síénásfalu-vihnj e-selmeci 
Z tarnóca—oszlány i

XVn Nagy sáli ól utblztosi kerületben. 
Esatergom—kálnai 
Kálna—komáromi 
Nagyszilé—farnadi

485 kétkőbmé'cres halom.
n
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61 
31b 
38ö

64 
445 
382
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n
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90 

kerületben.
268 kétköbm teres h.loi

9 202 9 *
— — -■ VMS,

9 290 9 9 n
9 215 • 9 n
9 290 • V 9

tvh. kösuton 960 kétköbméteres ht om 
667 .• •

9 9

V., Oszlányi utblztosi kerületben.
Aranyo marót—oszlányi tvh. közúton 720 kétköbméteres halom.
Nyitra—privigyei „ „ 430 , „ „
O zlány—asarnócai , „ 210 „ „ „

A_lta.lA.ia.oH feltétololc :
1. ) Az Írásbeli ajánlatok az aranyosuluó i m. kir. á'lamépi- 

tészeti hivatalnál beszerezhetők, ajánlati minta és kavicsfeiosztási 
kimutatás szerint teendők. — Úgy az ajánlat, mint a felo ztási 
kimutatás ivenként 1 drb. egy koronás íé'yeggel látandó el. — 
A*, ajánlst'.evö tartozik a fo'osztási kimutatásban elötüne.ett 
m nöaégben erálitsndó fedanyag kétköbméteres halomkint általa 
felajánlott egységárat a felosztási kimutatásban megje ölt fed- 
rnyag minőségre tenni.

2. ) Ajánlatok as egóss szállításra, vagy pedig egyes útvo
nalakra tehetők, de minden egjei útra külön fe'osztási kimu
tatás kapcsán.

3. ) Ajánlatokat nyújthatnak be nemcsak egyesek, hanem 
községek, mint erkö'csi testű etek is.

4) Az ajánlathoz az ajánlat tárgyát képező srá litási válla- 
isti árnak 5°/0-át 'evő lánalpénr, vagy ernik megfo'e ő as ara- 
n osmaróti hivatali á kiá'litott közig letéti nyugta csatolandó. 
Készpénz Loyo'.t a részletes fel'ételakbnn megje ö t értékpapírok 
is elfogadtatnak, valamint az álam által óvadékképesnek tett 
papírok ia.

5. ) As el nem fogadott ajánlatokhoz osatolt bánatpénzek as 
árlejtés codménye fölötti határozat után f >gnak kiadatni.

6. ) Az írásbeli aján átok 5 pecséttel o á'.ott zárt borítíkoan 
a barsvármegye m. kir. á lamépitéaseti hivatalnál a fent ki üsött 
nap d. 6. 10 óráig nyújtandók be. Később érl elett vagy ssabá'y 
el enesen kiállított ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

7. ) A felosztáú kimutatás, a szerződési mióta részle ei fel
tételek, ajánlati minta a neve e t kir. építészeti hivatalná', a 
hivatalos órát a'att megtekinthetők és ott dij írellett be is 
izareahetők.

Aranyosmirót, 1910. május 9-én.
Mailáth,

alispán,
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Gazdák figyelmébe.
Chyly Sslpeter, Hárított marha- éa sertés
trágya úgy vaggon, mint kicainy mennyi
ségben, további prima poroaa köesén, kokat- 
éa kovácaasén. — Korpa éa más erötakar- 
mány, — prima kéve kötél rendelhető leg- 
olcaóbb árakban. Verbofsky Joaohlm 
Iiéváu, Láaa'ó u’cza 2

Tűzifa
teljes vaggon-rakomáuyokban 

kapható 

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból.

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

Üzlethelyiség
Steiner Sándor óraa éa ékszerésznél.

Kátránytetölemez, 
facrment- és valódi gsz- 
faltlem z-befedéseK a 
legszolidabb kivitelben, 
a iegmt-SbZebbmtnö sza- 

vjtosHÓgga’.
Minden szaki avágó 

kátránytermék íryártát-a 
Minden fajta tető- és 
elszigetelő lemezeknek 

készítése.
Költségelőirányzat és 

műszaki felvi ácoeitáhOk 
ingyen.

Szabad, horonylemez

nedves falak

PflLMA KAUCSUK 
SAROK

ellen. 4 jelenkor legtökéletesebb, egyedül célszerű és 
l'golcsóbb elazigete'ö eiwköze. — Védaszköz ietá'ló* 
gőz ellen. Számtalan elismerőievél. Prospektus ingyen.

M E N Z E L K. C Pozsony.
Fiók: Szombathely.

]----------------- ---- □
Loserth Dezsö^

fűszer-, csemege-, bor- és ásv.-viz kereskedése. *

c

LÉVA, Kossuth Lajos-tér 1. szám. í

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

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Finom cukorral — Friss Mauthocr-fele magyar.

Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálási íi n-------------- ----------- mJ------------------------ 1—i

<
!!Üzlet áthelyezés!!

Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BÜTORRAKTÁROMAT,

>:<

r

Árverési hirdetmény.

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 i«, ahol úgy a legmodernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LÉVÁN.

©

Alulirt községi elöljáróság által ezennel közhírré té
tetik, miként Garamkelecsény község mint vall. test, 
tulajdonát képező és italmérési jogosultsággal egybekötött 
korcsmaháza az 1911. évi január hő 1-től kezdődő 3 
évre f. évi május hó 31 én d. e. 10 órakor a köz
ségházánál tartandó nyilvános szóbeli árverésen, esetleg 
zárt (.jánlat utján, haszonbérbe adatni fog.

Bánatpénz 400 kor., biztosíték a kiárverezett haszon
bér 50 százaléka.

A zárt ajánlatok csak bánatpénzzel felszerelve fogad
tatnak el.

Az árverési feltételek a községházánál bármikor 
megtekinthetők.

Kelt Qaramkelecsény, 1910 május 12.
Paun Ferenc Szlusni Béla

jppvző. bíró

HANGVERSENY GRAMOFON.

Alegjo^b^padlőrryaz.

FRITZELAKK
Tartós! "W w* Kiadós! 

Használatban legolcsóbb! 
Szaklapokban hygienlkus tulajdonságainál fogva 

előnyösen ismertetve.

x-ph.tó.- Stern József »*****«£**

küldök.

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

16 forintért "W 
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemeziegy- 
zéket ingyen és bérmentve

megrendeléseknél csomagolás díjmentes.

és varrógépek 
L É V A N. =

Knapp Dávid,
mezőgazdasági 

-------- - nagy raktára
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

újonnan épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére 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, GAJÍZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

gépek és géprészek. ' -

Kiéin Sándor, órás és ékszerész Léván.
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Dili Tl\Tnnn-nyersoiajmot°rok
IJ U ullilJljll-nyersolajlokomobilok

csak

Szabó Emil is Társa cégnél
Budapest V., Ferenc-Józset tér 6. sz.

• Gresham-palota, a iánchlddal szemben) kaphatók.

Eladó ablakok. Eladó Jház.
lévő modern nagy ablak elsdó. Bövtbb 
értesülés szerezhető — s Lévai,Takarék
pénztára ál.

, Livin Kálnaiutca
l. 22 SZ ház, mely á l 

több látásból tágas udvariéi és kerttel, 
szabad Léiből elsdó. Bőt ebben értekezni 
lehe ugyanott a háznál.

4

Sürgönyeim

Szabóék
Telefon

76-48

Vtlóban

V

Bpest. /J

ysegít a
S nagyszerű és

Szivógázmotorok. Benzinmotorok 
Cséplőgépek. Malomberendezések. 
yV Árjegyzék Ingyen es bérmen've.

utolérhetetlen
^sag^y Rovar 

. öio

Sa
SS

” ' 1 ' j 4
jy- Védjegy: „Horgonyt4

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

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvenynél, 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 ée 
K 2.— ée úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DLRIcbter gyógyszertári u „Árny oroszlánhoz",

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

( É
Vásárolják „csak üvegekben".
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Léván:
Engel József és 
Ileksch Illés
Kern Testvérek 
Kertész Lajos 
Knapp Isrnácz 
Lose-th D 'zső 
I ollók Ká’mán

Ajánljuk ;
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss C8emege- 
sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeáruinkat
Közvetlen kávéimportunk folytan 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek!
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak I
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-feöéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-hános, min

dennemű festékáru,
portland és románczemont 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasó és lőpor-áruda. 
DISZKOSZORUK, 

fa- és érczkoporsók gyári áron!
Varrógépek

5 é-vi jótállásr

fia

K. a p h a t ó

Ipolyságon: Újbányán:
B^rc zeller M. Ctervinka M.
Bolner Pál lleinrich Ede
Cdó^a József
Dómba Károly utóda Verebélyen:
Brack I^nácz Gzirok István

Erdei József
Pollák Ziigmond ,J

Zsaruóczán:
Füszek Győző
Feichherz Izidor

Kern Testvérek
fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. L É V A. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá pjonuan berendezett vas 
áruházunkat.

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

kony haedény ékből, 
egyensi ly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répaviba és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej- 
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok, épü
let- és butorvasalások, olajozók, kenőszelenczélr, gép- 
szijak. szivattyúk, kender ömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedő Imi öntvények stb. vssczikkekből.

Legczéhzerübb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szívás megkeresésre készséggé! szolgálunk npecziális 

arajanlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat.

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t gyoruajtóján Láván


