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Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel. 

fűmunkatárs: Dr. KERSÉK JÁNOS.

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

A LAP KIADÓJA : NYITRAI ÓS TÁRSA T. t.

dolgozni, 
Ausztria 
szántára,

elhitetni

Az uj képviselőház.
(K,j Az erkölcsnemesitő eszközök

kel dolgozó nemzeti munkások hihe
tetlen mennyiségben jutottak be a 
képviselőházba. A cél szentesíti az esz
közöket. Machiavellinek ezt a tanítását 
sohasem használták ki jobban, miat a 
most lefolyt képviselőválasztások alkal
mával. A kormány szinte tobzódik az 
örömtől, hogy győzött az egész vonalon 
és sikerült letörnie az ellenzék minden 
árnyalatát. Elmondhatta felséges meg
bízójának, amit 43-ben Paskievics az 
orosz cárnak: „Felség, Magyarország 
felséged lábainál fekszik."

íme, Khuen, az uj nagyvezér, olyan 
példáját nyújtotta politikai tehetségé
nek, amelytől kétfelé áll a bámuló 
világ füle. Bemegy a parlamentbe párt 
nélkül, szélkergeti az országgyűlést, 
mint a bűvész kinyitja és becsukja a 
markát, changer-passér és kész az uj 
párt, az uj és nagy imponáló többség, 
melynek valamennyi tagja 
munkálkodni akar részben 
számára, részben a maga 
ahogy jön az alkalom.

Azt azonban nem lehet 
még a legnagyobb bolonddal sem, 
hogy ezt a többséget a szabad és 
minden befolyástól ment népakarat 
teremtette meg. A kormány szekerét 
ingyen soha nem tolták, az idén azon- 
bau köztudomás szeri A annyi törvény
telen eszközt alkalmaztak a népakarat 
irányítására, amennyit a szabadelvű 
párt legsötétebb uralma alatt sem lát- 
tuuk. Garmadával ömlött a pénz, a 
bor és pálinka. A korcsmák az egész 
vonalon nyitva voltak, a hivatalos 
presszió állandóan készenlétben állott. 
Akit le nem vett lábáról a pénz, 
letörte az erőszak, a fenyegetés és 
mikor összetoborozták a többséget, 
akkor KLuen előáll s kijelenti, hogy 
annak, ami most történt, erkölcsnemesitő 
hatással kell lennie az országra.

Nagyon szerencsésnek érezhetné 
magát az a politikus, akinek Khuen 
meg tudná magyarázni, hogy mit ért 
ez alatt az erkölcsnemesités alatt. Az 
egyszeri tolvaj is nagyon vallásos volt, 
mert mielőtt lopoi indult, mindig elvé
gezte a napi imádságát, amely úgy szólt: 
„Segíts Uram, neked is lopok!“ Hát 
ez a mottója Khuen erkölcsnemesité- 
sének is. A kormáuy hallatlan veszte
getései, terrorizmusa, pressziójáról fog 
tanúskodni az a sok petíció, amely 
nyomon fogja követni a választásokat. 
Hát ezt a választási irtó hadjáratot 
bizonyára úgy fogja megbélyegezni a 
pártatlan Kúria, hogy nem lesz öröme 
benne Khuenuek. i

Az uj képviselőház többségét nem 
a nemzeti akarat teremtette meg. Vau 
egy jó magyar közmondásunk : „Ebül 
gyütt, ebül ment.“ Nem is hiszi senki, 
bogy ez az összeverődött tömeg, mely 
öt éven át a sötétben bujkált s most 
mesterségesen a felszínre került, sokáig 
együtt maradhasson, mert meg fogja 
ölni a bűn, amelyben fogamzott.

Az általános és egyenlő választójog 
jegyében alakult ez a társaság. A vá
lasztások előtt szinte kihívó módon 
hangoztatta, hogy a koalició nem csi- 
ná'la meg a választási törvényt, de 
majd megc-iuálja ő, a mindenre kap
ható. És ime, a győzelem után milyen 
csendes a nemzeti munkások tábora. 
Kisebb gondjuk is nagyobb annál. 
Csakhogy most már az ellenzéknek a 
kötelessége, hogy sakkba szorítsa a 
kormány hadát, hogy a választójog 
kérdése az általánosság és egyenlőség 
elvének alapján minél-előbb megoldas
sák. Nem szabad engedni most már, 
hogy ez a követelés elnémuljon, mert 
ez fogja kivégezni egykoron a mungó- 
kat és mindazokat, kik Magyarország 
letörésére vállalkoztak. Bármiként for
duljon is a dolog, nem szabad engedni, 
hogy ez a képviselőház is szélmenjen, 
mielőtt a választási törvényt meg nem 
csinálta.

Ha meg lesz az általános válasz
tójog, akkor nem sokat fog érni a 
kormány pénze és erőszakoskodása, 
akkor legalább olyan lesz a képvise
lőház képe, miut az országé.

Hogy a mostani képviselőhöz nem 
az ország képe, elegendő rámutatni arra 
az örömre, mely elfogta a Lajtán túli 
szomszédainkat a kormány győzelmé
nek hírére. Mar pedig aminek Ausztria 
örül, nem jó az minekünk magyarok
nak. Ausztria győzött Khuennel és a 
függetlensépi pártok vereségével nemzeti 
önállóságunk veszített. Majd látni fogjuk 
a nemzeti munkásokat Ausztria szolga
latéban s akkor meg fogjuk emlegetni 
ezt a választást, mely az agyon dolgo
zott, bortól és pálinkától elkábitott, 
pénzzel elkápráztatott nemzetet ismét 
Ausztria igájába fogta.

Tekintetes Szerkesztőség 1

A legutóbb lezajlott képviselőválasztás 
alkalmával o'y nyomtatványok láttak nap
világot és oly nyilatkozitoit hangzottak el, 
melyek, ha a valóságnak megfelelnének, na
gyon alkalmasak volnának arra, hogy egyéni 
tisztességemen foltot ejtsenek. Kénytelen 
vagyok az igaztalan éa méltatlan támadá
sokkal szemben védekezni. Kérem a Tekin
tetes Szerkesztőséget, szíveskedjék ezen pár 
igénytelen sornak lapjában helyet adni.

Midőn a választási mozgalmak megin
dultak, anélkül, hogy én bárkivel ily irány
ban beszéltem volna, hozzám jöttek a füg
getlenségi pártnak kiküldöttei és a jelölt
séget telajánlották. Az egyik kiküldött 
ezeket a kifejezéseket használta : „Ha a Te 
neveddel mehetünk bele a küzdelembe, 
győzelmünk a munkapárttal szemben bizto
sítva lesz I*

Én gondolkozási időt kértem, hogy az 
alatt biztosítsam a feltételeket, melyek nél
kül a jelöltséget nem vállalhattam volna el. 
Ezek egyike volt, hogy a Kossuth-párt 
támogatását is megnyerjem. Tárgyaltam a 
nevezett párt elnökével, aki már az 1904,-i 
válaszások alkalmával is nagyon biztatott a 
fellépésre és mondtam neki, hogy ime itt 
az alkalom, ha ők is úgy akarják, a jelölt
séget elfogadom.

A Kossuth-párt nem fogadta el az 
ajánlatot, küiön jelöltet állított ; egyes 
párttagok azt mondták, hogy inkább a 
munkapárthoz csatlakoznak, semhogy Justh- 
párti jelöltet támogassanak.

A jelöltséget nem fogadtam el.
Ekkor a Justh-párt Lovászy Mártont 

jelölte. Itt is nagy volt az elkeseredés a 
másik függetlenségi párt, különösen annak 
jelöltje ellen.

Lovászy azonban, kinek Magyarkani- 
zsán biztos kerülete volt, itt hagyta a bi
zonytalant s búcsúlevelében arra buzdította 
híveit, hogy csatlakozzanak Polónyi Géza 
zászlójához.

A függetlenségi párt ily értelemben 
határozott is, hogy milyen alakban azt nem 
tudtam, mert évek óta egyetlenegy pártgyü- 
lesen sem vettem részt. Azonban én is azon 
véleményen voltam, hogy a munkapártiak
kal nemben az összes függetlenségieknek 
egyesülniök kell.

Egyszerre csak az utolsó napon futó
tűzként terjedt el a hir, hogy a munkapárt 
jelöltje vissza lépett. Ezzel a helyzet telje
sen megváltozott. Most már nem azt a kér
dést kellett eldönteni, hogy a munkapártiak 
vannak-e többen vagy a függetlenségiek, 
hanem az voit a kérdés, hogy a független
ségi pártnak melyik árnyalata tudja megsze
rezni a többséget ?

Ebben a helyzetben egy pillan itig sem 
kellett gondolkodnom afföiött, hogy a jelölt
séget Baját programmunk alapján elfogad
jam-e vagy sem. El is fogadtam, legkevésbbé 
gondolva arra, hogy a függetlenségi-párt 
vezetőségének lesz ellene kifogása.

M.kor híre futott a dolognak, előbb 
egyes függetlenségi pártiak jöttek hosaám, 
majd küldöttség jelent meg nálam, hogy a 
jelöltségtől lépjek vissza.

Arra kértek, hogy ne hozzam őket 
abba a fonák helyzetbe, bogy függetlenségi 
létükre, Kossuth-pártira kelljen szavasniok.

De visszalépnem már nem lehetett, mert 
Ígéretet tettem a jelöltség elfogadására;
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■üt nem is akartam, mert tényleg szüksé
gesnek tartottam, hogy a válasstóköaön- 
ségnek alkalma legyen aa új helyzetben 
állást foglalni.

Ekkor a függetlenségi-párt vezetősége 
falragaszokat bocsátott ki, amelyen körül
belül a követaezök foglaltatnak :

„Megütközéssel vettük tudomásul, hogy 
Bándy Endre megkérdeztetésünk nélkül, 
sőt ellenzésünk dacára, megszegve a párt
hűséget és a munkapártra támaszkodva 
B. L. helyébe fellépett. Kijelentjük, hogy 
vele szemben a legmesszebb menő harcot 
vettük fel s továbbra is Polónyi Gésát 
támogatjuk.*

A legmesszebb menő harc szóval is 
megindult és pedig méltóképen a politiká
hoz úgy, hogy egy pár óra alatt munka
párti jelölt szinében voltam lefestve az 
egész válasatókerület közönsége előtt. A vá
lasztók ártatlan képpel dalolgatták az abla
kom alatt: „Bándy Endre nem kell nekünk, 
mert mi kormányt nem követünk.* S egye
sek a legnagyobb sajnálkozás hangján mon
dogatták : „No azt már mégsem hittük volna 
erről az emberről, hogy eladja magát a 
németnek, már ez is osztrák ’ett stb.*

A választás eredményét tudjuk.
A választásnak e rövid története iga

zolja, hogy az én eljárásom teljesen helyes, 
kifogástalan volt.

Igazolja nevezetesen, hogy a párt
hűséget nem szegtem meg, mert megszegni 
csak azt lehet, amit az ember előbb meg
kötött ; én pedig senkinek magamat le nem 
kötöttem. Párthüség alatt én nem a pak- 
tumozást, hanem az elvekhez való ragasz
kodást értem. Legfeljebb azt mondhatta 
volna a pártvezetöség, hogy neki az enge
delmességet megtagadtam. Ámde ebben az 
az álláspontom, hogy vakon nem engedelmes
kedem senkinek sem. Viszont azoktól, akik 
kellő előrelátás hiján lekötötték magukat, 
nem kívántam, hogy azok szavukat meg
szegjék s kijelentettem, hogy a legjobb 

barátomtól sem veszem rossz néven, ba 
ellenem szavaz, elvem lévén, hogy a politi
kai jogok gyakorlatánál legfőbb kivánalom 
a lelkiismeret szabadsága.

Hogy mnt maguk is mondották ; ké 
nyelmetlen helyzetbe jutottak, azt egyes 
nyilatkozatok eléggé igazolják. Lássunk 
nehányat : „Kénytelenek leszünk jobb meg
győződésünk ellen szavazni.* „Undorral 
bár, de Polónyira fogok leszavazni.* „Poló- 
nyira szavaztam ugyan, de szivemből örül
tem volna, ha Bándy győz." „ Míg nem 
tudtam, miről van szó, leszavaztam Polónyira, 
de mikor megtudtam a valót, hoztam magam 
helyett a Bándy-pártnak hét szavazatot.*

Bizony komolyan gondolkodó, előrelátó 
embernek, „politikusnak11 nem volna szabad 
soha olyan helyzetbe ketü ni, amely ilyen 
nyilatkozatokra kényszeríti őket.

A választás lefolyása igazolja azt is, 
hogy én a munkapárttal nem szövetkeztem. 
Mert a szövetkezés szó, azt a gondolatot 
foglalja magában, hogy mindegyik léi en
gedményt tesz a másiknak egy közös cél 
érdekében. Már pedig én senkinek semmi
féle engedményt nem tettem. Nem is 
kellett tennem, hiszen a „Bars* legutóbbi 
számának vezércikke szerint is ez a válasz
tókerület színtiszta függetlenségi.

Ezzel meg van cáfolva az újonnan 
megválasztott képviselőnek az adott szó 
szentségére való célzása ia. Tőle nem ve
szem rósz néven, nem ismer, félre vezették, 
nem tudta, hogy valótlanságot beszél.

A „Lévai örálló* förmedvényére nincs 
válaszom. Ezen revolverujság szerkesz
tőjét soha sem vettem komolyan s azt hi
szem, hogy remekművével legújabban véres 
verejtékkel szerzett barátait érintette leg
kellemetlenebbül. Nem hiszem, hogy a 
,rokon-lelkeku valami nagyon tapsolnának 
neki. En az ő nyelvén nem beszélhetek, 
tiltja ezt jó Ízlésemen kivül hivatalos állá
som ; tisztességes hang pedig nem méltó 
őhozzá I

De hát ha a doog ily tisztán áll, mi
ből keletkeaett a nagy kavarodás ? Valahol 
mégis csak kellett hibának történni. Igen, 
történt a paktumban. A függetlenségi párt 
vezetősége a helyett, hogy támogatást Ígért 
volna a Kossuth-pártnak a munkapárttal 
szemben, támogatást Ígért neki feltétlenül 
az egész választás idejére s igy a munka
párti jelölt visszalépése után saját pártja 
ellen kellett küzdenie. Hát ez amolyan 
harakiri.

A magyar nemzet ügyének a múltban 
és a jelenben legtöbbet ártott az ilyen pak
tum. Ez faktum.

Tisztelettel,
Léva, 1910. junius 7.

Bándy Endre.

Különfélék.
— Hamis vádak alapján maliciózus, 

méltatlan támadások keltek szárnyra Léván 
a ma már a Nap hasábjain bejárták az 
egész országot, melyek minden alapot nél
külözve, tisztán a választás izgalmainak 
lázas fantáziáiból erednek. Helyi levelezők 
és hírlapi közlemények téves információi 
nyomán ugyanis a Nrp a képviselőválasz
tásokból kifo'yólag Léván meggyanúsít min
den embert, aki a választókerületben sze
rephez jutott; a megválasztott képviselőt 
árulónak, elvtagadónak tekinti, a visszalépett 
köztiszteletben álló jelöltet a szanatóriumba 
küldve, parentálja el. — Ezek mind ezemen- 
szedett hazugságok. Polónyi az önálló bank 
hive, erről fényes tanúságul szolgál irodalmi 
munkája is. Báthy László képviselőjelölt 
itthon van Léván, jól érzi magát, nincs 
szüksége szanatóriumra I Az urada'om jó
szágkormányzójáról, Schoeller Gusztávról, pe
dig azt állítja a hirlapi Közlemény, hogy a vá
lasztásokból kifolyó politikai harcnak ő volt 
az érte.mi szerzője ; ez a hir it tévedésen 
alapszik, ö a politikával általában nem 
foglalkozik, sőt úgy a most lezajlott, mint 
az előző választásnál oly előterjesztéssel élt 
az uradalom tulajdonosainál, hogy — miután 
a lévai választókerület közönsége, Léva város 
polgáraival egyetemben függetlenségi érzel-

T ARC A.
Mit mond a világ ?

Senki sem tudja, hogyan intézkedik a 
Gondviselés az ö életével. Sűrű fátyol födi 
a mi jövőnket ; s általában nem is szabad 
olvasnunk a jövő könyvében.

Nem tudjuk, csendes nyugalomban és 
elvonultságban, barátaink és rokonaink kar
jai közt tölthetjük-e egész életünket? vagy 
talán Bajosabb lefolyást szánt életünknek a 
jóságos Ég?

E sorok Írásánál főleg a hölgyvilág 
sorsát tartottam a szemem előtt.

Úgy érzem, hogy a fiatal, a jólnevelt 
hölgynek okvetlenül szüksége van a világ 
ismeretére a jó modor és bizonyos simaság 
tekintetében, mely megmarad az egész 
életen keresztül s amely, mint szokás mon
dani, a nagy városokban szerezhető meg.

A nagy világ aa ö mulatságaival, gyö
nyöreivel mindig azokat fogja leginkább 
csábitani, akik benne nem élhetnek, akik 
osak hallanak vagy regényekben olv< s- 
nak róla.

Közelről tekintve nem oly elbájoló as 
ő megjelenése ; főleg ha jól meg nézzük 
az ész szemével, akkor eltűnik as 6 varázs
ereje és osak as unalom, kedvtelenség, 
bosszúság, vágyakozás és elégedetlenség 
marsd meg.

Kedves olvasónöm I Ha ön mint leány 
belép a nagy világba: akkor as ön föl

adata, helyzete sokkal könnyebb lesz, mint 
ha akkor mu'atná magát a nagy városban, 
midőn már férjhez ment. Ha megőrzi a 
szerénységet és aláveti magát valamely 
okos személy akaratának, akinek oltalmára 
leBS bisva : akkor az ön személyi érdekes
sége és a neve bizonyosan sok tisztelőt 
fog önhöz csábitani ; de azért soha sem 
lesznek ők annyian, hogy ön más hölgyek 
féltékenységét fölkeltse, ha ön megőrzi az 
illedelmes bübáj határait, ha nem lesz ka
cérrá ; mert akkor csakis azok csatlakoznak 
önhöz, akik tényleg meg fogják kérhetni 
az ön kezét.

A nagy világ megismerése után varázs
erőt talál a vidéki lakhely gyönyötüségei- 
ben és kétszeresen becsű n: fogja család
jának és rokonságának körét, amely oly 
forrón szereti önt.

Ha esetleg megtörténnék az, hogy 
egész életének társát nagy városban talá ná 
meg ; és ha hivatása után indulna, élnie 
kellene a nagy városi zűrzavarban : akkor 
tanácsot kérjen a saját Gizitől, lelkiismere- 
tétöl és vegye esetleg némi figyelembe esen 
őszinte ipegjegyzéseket is.

Aki ismeri as idő és as élet értékét, 
az bizonyosan mindig képes lesz véghez
vinni azt, hogy boldog, egyúttal pedig 
hasznos ember is legyen. Mindamellett nem 
kívánok öniec t, olvasónöm oly sorsot, 
amelyben ö>ssea szellemi és fizikai erőit föl 

kellene használnia azért, hogy egyénileg 
boldog és hasznos legyen. Sokba kerül a 
boldogság ; de mit lehet tenni ? több 
példája van az olyan, mint más bol
dogságnak.

A fiatal és szép hö gy annyi ember 
szemét forditja magára, tárgyává lesz annyi 
cselvetésnek, hogy az ö élete * nagy város
ban csak folytonos gyötrelem, sőt keserű 
kin, amit minden okos és tisztességes és 
önérzetes nö ssivesen kikerül.

Ha férjét őszintén szereti: akkor ép
penséggel nem érdekli öt a dicséret, pipe- 
rétzkedés J a mulatságok sem birnak reá 
nézve vonzó erővel ; öt csak a megelége
dett családi élet érdekli, amelyben, nem 
félve gonosz emberektől, él erényesen, be
csületesen, szeretett férje, gyermekei ked
véért ; s életének minden napja magáu vi
seli uj meg uj örömnek a jelét.

A;ónban a nőnek nem csak a zagy világ
ban kell óvatosnak és elövigyázónak lenni ma
gaviseleté és cse'ekedetei tekintetében. Ha 
a vidéken laknék is, akkor is kénytelen 
élni az emberekkel és törekednie kell, 
hogy szeretetüket éa tiszteletüket meg
nyerhesse.

Nem elég, hogy bensöleg legyen 
szerény és erényes, hanem szükséges as is, 
hogy a szerénység és erényesség tekinteté
ben az összes kühö formák meglegyenek 
tartva, hogy igy nyilvánuljon as, ami a 
lélekben rejtősik. Azt mondja egy olass 
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müek — kormánypárti jelölt megválasztá
sának fortzirozása az uradalom részéről nem 
tanácsol ; a választási küzdelmek úgy az 
uradalomra, mint a tisztikarra nézve kelle
metlen következményekkel járhatnak. — 
Még azon kiméleilen váddal is terheli alap 
tudósítója a jószágkormányzót, hogy Féját, 
az uradalom pénztarnokát, ö kerget o a ha
lálba ; a többi között azt állítja róla, fogy 
„a pétiz/uriulcsot elvette tőle és rövidesen ki
dobta* : ez >s hazugság. — Igaz, hogy ö a 
szokott, határozott, erélyes modorában a 
választást intézők előtt rámutatott a válasz
tási eljárás felett és>|elt hibákra, oktalansá
gokra, visszaélésekre. Látta a vezetők kép
telenségét, á ta, hogy az etetés-itatás sem 
a v á asztópolgárok megvendégelésére irá
nyul egyedül, hanem nemey falusi szató
csoknak, regáléberlőkuek fe segélyezését te
kinti feladatának. Ezeknek alapján mon
dotta Schoeller jószágkormányzó — a vá aez- 
tás intendánsaira célozva, — „ezeken az ura
kon nem csodálkozom, hiszen ők más szem
pontból is mérlegelhetnek.“ — Ezután for
dult Fejához azzal, hogy rajta azonban 
csodálkozik miut jó gazdau és bü, gondos 
tisztviselőn, hogy távollete alatt nem szabott 
korlátot ezen helytelen intézkedéseknek. — 
Ennél még többet is jogosult mondani egy 
kormányzó, de ez még uem szolgálhat okul 
arra, hogy magunktól sz életet eldobjuk. 
Feja érzékeny, ideges ember volt, akit a 
választás izgalmai és uem urának, a jószág- 
kormanyzónak jogos, igazságos kijelentései 
űztek a halálba. — Ez a tiszta igaziági

— Az országyülés megnyitása. 
A király e hó 2O.-au az esti oraanau Buda
pestre érkezik s uihény napol fog tölteni 
a fővárosban. A király budapesti idözése 
alkalmával, juuius 24.-én tróubeszeddel 
nyitja aeg r.s országgyűlést.

— A koronázás évfordulója ko
ronázás negyvenharmadik evtordu ojai június 
8.-án az idén ia a szó ásos módon ülték meg 
városunkbau. A plébánia és a kegyesrend.ek 
templomában háiaadó istentiszteleteket tartot
tak, amelyeken testületileg reszt vett a tanuló 
ifjúság. Mise után a nap jelentőségűt mél
tatták az iskolákban.

— Gazdasági tanfolyamok Aföid- 
mivelésügyi miniszter julius nó 18-tol aug. 
18.-áig mezőgazdasági lautolyimot reudeziet 
tizeiyo'c földmives iskoláiéi m megy 360 
tanitó éa tanítónő resztre. A m uiszter min- 

költö: „Olyan a nö bire, mint a gyönge 
nád, a legkisebb szellő is lehajtja ; tiszta 
üveg ö, amelynek már a puszta lehelet 
is árthat 1“

Éppazért kötelessége a nőnek mindig 
gondoskodni arról, hogy megőrizve jó hír
nevét, nehogy főleg a féifiak gúnyt űzze
nek belőle. Akár tehát a vidéken, akár 
pedig a nagy városban fog élni : figyelembe 
vegye az emberek véleményeit ; tiazta le
gyen és szeplőtlen az ő szive.

Az emberek legtöbbnyire csak véleke
dések után ítélnek. S ha nézetet alkottak 
rólunk, amit megelőzni igen nehéz dolog, — 
akkor már sorsunk el van döntve és vége 
van jó hirnevünknek 1

Sokkal nehezebb megdönteni kedvezőt
len véleményüket, mint megszerezni náluk 
a jó nézetet. A jó hírnév utánunk mar..d 
szép hozományul leányaink, tjánló levélül 
fiaink számára és dicséretül szolgái az egé>z 
családnak. A jó birnév az erény illata, a 
bízatom bil'ositéka, a jó cselekedetek gyü
mölcse és vigasztalása bú és szomo
rúságban.

Az lehetséges, hogy a férfi, aki csak 
jó hírnevével éa dicsőségével gondol, — 
nem egészen erényes ; de a nő csak akkor 
érheti el as igazi dicséretet ée hírnevet, ha 
valóban erényes és lelkiismeretesen teljesiti 
kötelességeit.

den egyes tanfolyamra egy-egy 100 és 50 
koronás ösztöndijat engedélyezett ezen ta
nítóknak, illetve tanitónökrek, kik a leg
jobb előmenetelt tanúsítják. A felvétel iránti 
kérvényeket e hó 20. áig az illetékes tan
felügyelőkhöz kell beküldeni. Akit a tanfo
lyamra fe vesznek, élelmezésre és utazási 
kö.tségre 100 koronát kap.

— Iskolatársak találkozása. Sel
mecbányán jövő hó 1-éu ritka talátkozó 
lesz, melyre azok jönnek össze, akik 
1870.-ben tettek érettségit az ág. ev. líce
umban. Úgy értesü ünk, hogy az egykori 
iskolatársak közül való Csekey Vilmos ügy
véd, veresünk tiszti főügyésze is, aki szintén 
reszt vesz a valóban ritka találkozáson.

— Uj magyar nemes. A király Bonta 
István nyugalmazott címzetes honvédörna- 
gyot, aki a 70.-es években mint főhadnagy 
és százados hosszabb ideig Léván is telje
sített szolgálatot honvédségünknél, — azzal 
tüntette ki, hogy úgy neki, mint törvényes 
utódainak a magyar nemességet „Örkényi* 
cmmel díjmentesen adományozta.

— Közgyűlés. A főgimnázium segélyeő- 
eyyesiilete toiyo hó 19.-én délelőtt 11 órakor 
a főgimnáziumban tartja évi rendes közgyű
lését, melyre az elnökség ezúton is meghívja 
az egyesület tagjait.

— Uj törvényszéki biró. Az aranyos- 
maróti kir. törvényeseken megürült bírói 
á iái Kerekes Zoltán oravica-bányai kir. já- 
rásbiróiai áthelyezésével töltetett be.

— A Perecbe fűlt fiú. A Bo.ka- 
u cában ako Bönhécz Mik.ósnak László 
nevű 4 éves fia e bó 6-án a szülök tudta 
ne.kül kiosont a házból a közellevö Perec 
partjára, amelyről véletlenül a vízbe esett 
es nyomtalanul eltűnt. A hatóság intézke
désére masnap leeresztettek a Perec vizét. 
A kis f.ú hulláját a bolgár kertészek híd- 
jánát találták meg.

— Gyászliir. Ceirok Isiván verebélyi 
kereskedő, Ceirok János boldogult lévai 
kereskedőnek öccse, aki egy ideig Verebély 
község biraja is volt, — mint a legnagyobb 
részvéttel értesülünk — múlt hó 31.-én, 
rövid betegség után, életének 54,-ik évében 
meghalt. Tametese általános részvét mellett 
e hó 2.-án ment vegbe. Nyugodjék bekeben 1

— Népszámlálás lesz. A kormány 
a legu óbb 1900.-ban megejtett népszámlálás 
újból való megtjiését a folyó évre már elren
delte. A kibociájtott rendelet szrint f. évi de-

Ktdves olvasónöm 1 írjon, beszéljen, 
cselekedjen mindig úgy, mintha ezer tanú 
állana ön e ölt. Ha ön még hajadon : akkor 
becsületes férjet hoz önnek jó hírneve; 
ha pedig esetleg már férjnél van : akkor 
az fönntartja számára a férje barátságát, 
tiszteletét és sieretetét ; és ha anyává iesz; 
a jó hírneve biztosítani fogja gyermekei
nek jövőjét.

Ha uemeslelküen cselekszik : ne gon- 
do jón se jutalomra, se dicséretre ; az 
okos és becsületen emberiek elegendő ju
talma —— az ő öntudata.

Ne uralkodjék ön fölött a becsvágy : 
csak kedvet nyújtson a nemes tettekre.

A jó hírnév tartóssága függ az igazi 
erényektől ; ha ezek ki vannak kölcsö
nözve : akkor előbb-utóbb, de bizonyosan 
el fognak minket árulni ; még pedig szé
gyennel és keserűséggé'. Jobb a megérde
melt feddés, mint a meg nem érdemelt di
cséret, főleg a bivatlau emberek részéről.

A csendes, elvonult otthonban rejlik a 
női erény ; éppen azért ne szomoritsa őket 
az, ha mások dicséreteiben nem részesülnek,

Már az is nagy bizonyítéka a nö jó 
hirnevének, ha jelenié ében senki sem mer 
beszélni illede'metlenül.

O.y nö, aki megőrzi tiszta szivét, szep
lőtlen lelkét, családja iránti önzetlen sze
retőiét, szóval igazi nőiességét: az nem 
sokat gondol azsal, hogy — mit mond a 
nagy világ 1 •— Cselkó József, 

cember hó 31.-én kezdik meg a népszámlálást) 
amely hihetőleg a választójog reformjával 
is összeköttetésben van.

— Az érettségi eredménye. A 
főgimnáziumban múlt héten tartották meg a 
sióbeli érettségi vizsgálatot, amelynek ered
ménye a következő: 27 megvizsgált közül 
jelesen érett : 5 ; jól : 7 ; eyyszerüen : 13. 
Három hónap múlva javító vizsgálatra uta- 
sittatott: 1 ; egy év múlva ismétlő érettségit 
tehet: 1. — Jelesen érettek : Berger József, 
Holló Miksa, Műnk Károly, Simek István és 
Török Géza.

— Hány magyar él Amerikában ? 
A közelmúltban megejtett népszámlálás ada
tai szerint az amerikai magyarság száma, 
nem számítva az idegen ajkú magyarországi 
honosokat, —- már nagyon közel jár az egy 
millióhoz, igy tehát éppenséggel nem túlzás, 
amikor egy milliónyi amerikai magyarságról 
beszélünk.

— Áthelyezés. A m. kir. igazságügy
miniszter Keuschl Károly körmöcbányai kir. 
járásbiróeági végrehajtót a szekszárdi kir. 
járásbirósághoz helyezte át.

— Nagy földrengés Délolaszor- 
szágban. Olaszországot ismét súlyos ka
tasztrófa érte. E hó 7.-én reggel az ország 
déli részeiben megrendült a föld, házak 
omlottak össze és a romok igen sok embert 
maguk alá temettek. A szerencsétlenségről 
még hiányoznak a teljes adatok, de a tudó
sításokból nyilvánvaló már, hogy ha a sze
rencsétlenség nem is öltött olyan szörnyű 
méreteket, mint az 1908. december 29.-iki 
messzinai földrengés, most is nagy csapás 
érte a szegény olasz népet, mert a 
földrengés ereje házakat és templomokat 
döntött romba. Az utolsó hírek szerint a 
földrengés harminc helyiséget tett részben 
tönkre.

— A peronospora terjedése. A m. 
kir. ampelológiai intézet közlese szerint az 
időjárás alakulásából várható, hogy a hő- 
sülyedések és pásztaesök, helyi zivatarok s 
a köd jövőben ismétlődni fognak. A pero- 
nopora terjedése tehát valószínű. A virág
fürtökön már több helyütt találtak is pero
nosporát. Az ampelológiai intézet figyel
mezteti a szöllősgazdákat, hogy a fürtöket 
a termés megóvása érdekében legsürgősebben 
po-ozzák be rézkénporral.

— Évzáró vizsgák Zsarnócán. 
Zsarnócáu a kincstári róm. kath. népiskolá
ban — mint értesülünk — a múlt napokban 
voltak az évzáró vizsgák. Az I.-II. osztály
ban Lábay József 93 tótajku tanitványával 
kiváló sikert mutatott be, amiért az egy
házi hatóság nyilvános dicséretben és elis
merésben részesitette a buzgó tanítót. A 
III.-VI. osztályokban, amelyeket Lábay 
Gyula tanít, — a szép eredmény mellett a 
gyermekeknek kifogástalan magyar beszéde 
valóban bámulatba ejtette a jelenvoltakat, 
akik a teljes megeiégedéasel szeraett tapasz
talatok után azon meggyőződésre jutottak, 
bogy Zsarnócán a magyarosítás ügye ez 
idő szerint a legjobb kezekben van letéve.

— Lakbér nyugdíj a Mávnál. a 
vasutasok körében bizonyára nagy örömet 

| kelt az illetékes helyről vett értesülés, bogy 
a Máv. alkalmazottéinál már legközelebb 
életbe lép a lakbér-nyugdij-intézmény. Es 
as újítás abban áll, hogy a Máv. minden 
nyugdíjra jogosított alkalmazottja nyugdí
jaztatásával e.maradó lasbére helyett kár
pótlásképpen nyugdiján felül szabályszerű 
lakáspénz pótlékot kap. A lakáspénz pótlé
kában a vasutasok özvegyei és árvái is 
részesülni fognak.

— Miniszteri rendelet. A földmive- 
léai miniszter legújabb rendeletében közli, 
bogy élő vadállatot csakis engedéllyel sza
bad szállítani, melyet a földmivelésügyi 
miniszter ad ki. Engedély nélkül a szállít
mányokat nem veheti fel sem a vasút, sem 
a hajó. Aki esen rendelet ellenére engedély 
nélkül szállít élő vadat, as kihágást követ 
el, mely 200 koronáig terjedő pénsbiraággal 
less büntetve.

— A hús konzerválása. Egy híres 
müuoheni tanár, a város kösegéssségügyi 
intéseteink vezetője, uj eljárást talált fel a 
hús konzerválására, mely lehetővé teszi, 
hogy a húst hetekig frissen tartsák. A kon
zerváló eljárás abban áll, hogy • visskór-
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edényekbe sósavat fecskendez z aa igy 
preparált hús még hetek múlva is olyan 
friss, mint aa éppen levágott marháé. Semmi 
külömbség nmoe a kettő között

— A tűavebzóly elhárítása céljából 
a galántai sao'gabiró elrendelte, hogy min
den községben aa elöljáróság két-két tagja 
járja be a házakat és jelölje ki a helyeket, 
ahová a kazlak rakhatók. Akinek a határban 
telke van, az nem boahatja be a termését 
a köaségbe. A határban telekkel nem ren
delkező gazdák, akik a községbe hozzák a 
gabonát, azok az épületek- és melléképüle
tektől legkevesebb 12, a szomszéd keríté
sétől pedig csak 20 méternyi távolságra 
rakhatják kazlaikat. — Kövessék ezt a pél
dát a mi főszolgabíróink is, mert annak 
foganatosításával esetleg sok tűzveszélynek 
vehetik elejét.

Tanügy.
Vizsgák rendje.

A lévai rám. kath. elemi fiú-, leány, és 
polgárt leányiskolában és az óvodában az év
záró vizsgálatok követkerö sorrendben lesz- 
nek megtartva :
Junius bó 14.-én d. e. a fiuisk. I. és II. oszt.

*
n

n

n

» 
n
*

d- u. „
»
»
*
n
»
»

*
15. -én d. e. 

a d. u.
16. -án d.». 

n d. u.
17. én d. e. 

, d. u.

III.
IV.
V. és VI.

ff

leányisk. I. és II. 
ff ni.
. IV.
„ V. és VI.

n 
n 
n

n
viasga

»
•

B 18.-án d. u. 2—4 óráig hit'ani 
polgári leányiskolában ; 4 óra után_ » 1 _ .

az Óvodások vizsgáit. 
Junius

n
»
»
»

hó
■
»

20. -án d. e. a polg. i»k. I. oszt.
„ d. u. a . . II. ,

21. -én d. e. a „ , III. B
„ d. u. a , , IV. „

22. -én d. u. 4 órakor zenevizsga
. „ „ d. u. 4 , tornavizsga

és záróünnepély.
Junius hó 14., 23. és 24.-én magán

vizsgálatok a polgári leányiskolában.
Junius hó 25.-én „Te Deum.** 
Léva, 1910. juniua hó 10.

Az Igazgatóság.
Léva város tanonciskoláiban az 1909/10. 

tanév-végi vizsgálatok követkeaő sorrendben 
tartatnak meg.

A. ) A kereskedő tanonciskolában:
Junius 12.-én (vasárnap) d. e. 11 órá

tól az I. és III. osztályokban.
Junius 13.-án (hétfőn) d. u. 5 órától a 

II. osztályban.
B. ) Az iparos tanonciskolában :
Junius 15.-én (szerda) d. u. 4 órakor 

az I. és II. osztályokban.
Junius 16. án (csütörtök) d. u. 5 óra

kor az előkészítő és III. osztályokban.
Junius 26.-án (vasárnap) d. e. 11 óra

kor mindkét iskola záróünnepélye a jutal
mak kiosztásával.

Eme vissgálatokra a közigazgatási és 
tanügyi hatóságokat, iparos- ée kereskedő 
főnököket s tanügybarátokat tisztelettel 
meghívja

Léva, 1910. junius 5.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

A közelmúltban következő kegyes adó- 
mAnyok érkeatek S efánia Arvahúzunk céj Il
ire : a Lévai temetkezési egylet alapi vA 
nyaként 1000 kor., készpénz ; Dr. Kar.fiAth 
MAriusnétó^rubAosk ák ; Dr. Ba'ogh bAudor 
ügyvéd úrtól 50 kor., Boób József urtól a 
selmeci búcsújárásból fen r maradt 7 kor. 50 
fiil., Dr. Steiner Osal A- ügyvéd úrtól a 
Weisz Salrmonfé e üstyben 5 kor.

Léva, 1910. ji nins 10.
Leidenfrost Tódorné, Faragó Sámuel,

tb. elnök. titkár.

Lévai piaciárak.
Bovatvezetö ; Kónya Jóanef rendörkap-tány

Búza ro.-mázsánként 19 kor. 60 611.
20 kor. 40 Kétszeres 16 kor. — 611. 17 
kor. 60 fiil. — Köze 16 kor. — üli. 18 kor.
40 611. — Arp 12 kor. — öli. 12 kor.
60 üli. Zab 13 kot. 40 fiil. 14 kor. 20 611.
— Kukorica 12 kor. 60 öli 12 kor. 80 61.
— Lencse 18 kor. 80 üli. 19 «or. 20 611. — 
Bao 17 kor 40 611. 17 kor. — 611 80 Kö- 
les 12 kor. 40 fiil. 13 kor. 60 fiil.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi junius hó 6-töl 1910. évi juniua hó 12-ig.

Születés. 
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nőve

Nf'umer Pál lianusz Mária leány Mária
Simon István Dreveni Anna fiá Mihály
Schveier Mihály Nagy K, fiú Jenő Géza

Házasság.

Völcneny es menyasszony neve Vallása

Kovács József Panllinger Adél 
Horváth Vilmos Szabó Rozália 
Uhrik Sándor Németh Erzsébet

z. katb. 
ref.

r. kath.

Halálozás.

Az ellinnyt neve Kora A halál oka

Mába Erzsébet 
Szlúka Annh 
Bombáé* László 
özv. Cziglan János

36 éves
45 .

4 .
62 ,

Bélcsavsronás 
Szervi szívbaj 

Vizbetult 
Gerincbénulás

Nyilttér*)

TTftTralft Három osztályt végzett tani- XNwVUXv. tónövendék, szünidőre nevelői 
állást keres. Cím a kiadóhivatalban.

Eladó ház. Balassa utca 8 szám 
4 szobából és mellék-

nelyiségekből álló ház szabadkézből eladó.

A felügyelő-bizottság.
Évzáró vizsgálatok a lévai izr. nép

iskolában.
Junius 19.-én d. e. 8 órakor hittani 

vizsgálat.
Junius 19,-én d. u. 3 órakor az I. 

oszt, vizsgálata.
Junius 20.-án d. e. 8 órskor a II. 

osat. vizsgálata.
Junius 20.-án d. u. 3 órakor a III. 

oszt vizsgálata.
Junius 21.-én d. e. 8 órakor a IV. V. 

VI. osat. vizsgálata.
Junius 21.-én -d. u. 3 órakor torna és 

ének vizsgálat, jutalmak kiosztása, évsáró- 
ttnuepaég.

A vizsgálatokra a t. szülőket és tanügy. 
barátokat ez utón is meghívja

As Iskola Mök.r

2564—1910. szám.

Pályázati hirdetmény,
Barsvármegye iévai járás, Nagy- 

salló községében újonnan szervezett 
8egédjegyzÖÍ állásra pályázatot hirdetek.

Az állás javadalmazása 1000 K. 
készpénzfizetés. Mellékjövedelem 250 
—300 korona.

Felhívom mindazokat, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883 : 
I. 6. §-ban, illetve az 1900: XX. t.c, 
3. §-ban előirt képesítésüket és eddigi 
működésűket igazoló okmányaikat hoz
zám f. é. junius hó 25-én d. u. 5 
óráig nyújtsák be. A később érkezett 
vagy hiányosan felszerelt kérvényeket 
figyelembe venni nem fogom.

A választást f. é. junius 28-án, 
d. e. 11 Órakor fogom a nagysallói 
községi irodában megtartani.

A megválasztott segédjegyző állá
sát f. é. julius 15-éig feltétlenül köte
les elfoglalni.

Léva, 1910 junius 5.
Berczelly,

b. tőszó l^abiró.

Tánctanitási értesítés.
Léva város és vidéke nagyrabecdilt 

közönségének tudomására adom, hogy 1910. 
julius 1.-én a református Iskola ter
mében (Galamb-u.) 

tá ne kurzust
nyitok.

Deák csoport! Felnőttek csoportja! 
Boston tanítás! Különórák!
Léva közelében csoportok tanítását 

elvállalom.
Beiratkozások juoius 27,-étől kezdve 

a fent nevezett helyiségben.
Szives pártfogást kér

Kreutz Gyula,
a bpesti cs. kir. hadapród iskola tánctanára. 

Fővárosi tanintézet: VIII. Kemény Zsigmond u. 12 I. e.

822)1910 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, bogy özvegy Bogyó Györgyné szül. 
Kovács Zsuzsanna végrebajtaténak Tóth Audrásné szül. 
Tóth Eszter végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási 
ügyében benyújtott árverési kérvénye folytán a nevezett 
végrehajtató javára 67 koroua 90 fillér tőke ennek 
1909. évi szeptember hó 4 napjától számítandó 5°/0 
kamatai 27 korona 40 fillér eddigi per és végrehajtási 
az ezúttal 16 korona 30 fillérben megállapított árverés 
kéreti valamint a még felmerülendő további költségek
nek kielégítése végett az 1881. évi LX, t. ez. 144. §. 
és a Vhn, alapjan a végrehajtási árverést a végrehaj- 
hajtáat szenvedő Tóth Audrásné szül. Tóth Eszternek 
a lévai kir. járásbiróság területén GaramlÖk község 
baúrábau fekvő és a garamioki 132 sztjkvben A I 4 
sor 764/b. hrszamu ingatlanban való B 9 tétel alatti 
1/12 rész illetményére 62 korona, az ottani 443 sztjkvbeu 
A 1 3 sor 764/a brszámu ingatlanban való B 2 tétel 
alatti 1/4 rész illetmeuyere 87 korona az oltani 444 
sztjkvbeu A 1 1 sor 419 brszámu ingatlanban való B 
4. és 8. t. alatti 6/24 rész illetményére 66 koroua, az 
ottani 450 sztjkvbeu A 1 1 sor 1030 brszárn alatt 
felvett szőllőben való B 3 t. alatti 4/24 rész illetmé
nyére 200 korona, az ottani 968 sztjkvbeu All sor 
1104 brszámu ingatlanban való B 1 tétel alatti 1)4 rész 
illetményére 2 koroua az ottaui 963 sztjkvbeu All 
sor 1584 brszámu ingatlanban való Bit. alatti 1/4 
rész 11 let meny ere 6 koroua, es az ottani 120J sztjkvbeu 
A 1 1. 2. sor 214 219. brszarn alatt felvett ingatlan 
és 105 ö. i. száuiu házbau való B 2. t. alatti 1/4 rész 
illetményére 211 koroua kikiáltási árban az árverést 
elrendelte még pedig a Vhn. 276. §. alapján Akként, 
hogy ezen határnapon az ingatlanok a megállapított 
kikiáltási arak kétharmadánál alacsonyabb áron ela- 
datui nem foguak és hogy ezen árverés áltál a 4284/901 
tlkvi számú végzéssé! Tóth Jánosné Juhász Lídia ja
vara a garamioki 132. 4<3. 444. 450. 958. 1200 száma 
tjkvekbeu bekebelezett özvegyi jog valamint az 5796/902 
tlkvi szama végzéssel ugyanannak javara a garamlöki 
444. sztjkvbeu C 15. t. alatt bekebelez tt haszonélve
zeti jog nem lesz enutve. Miudamellett ha az előző 
terhelésekre való figyelemmel a garamlöki 132. 443. 
444, 450 958. 1200 sztjkvbeu felvett ingatlanok az
özvegyi jog terhével 300 koronáért avagy a 444 sz. 
tjkvbeii foglalt ingatlan a szolgalmi jog terhével 600 
koronáért el nem adatnának akkor az árverés hatály- 
talauua válik es az ingatlanok az özvegyi jog illetve 
a szolgalmi jogtól meuteseu fognak azonnal újabb 
árverés alá bocsáttatni de kikiáltási áruk kerharmadánál 
alacsonyabb áron ekkor sem lesznek elárverezve.

Ezen nyilvános birói árverés 1010. évi iuíllui 28. 
napjan délutáni 2 órakor GaramlÖk község hazánál 
lesz megtaitva.

Az árverelni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási árának 10v/e-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. §-ábau jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. 3J33. szám I. M. R. 8. |-ábau
kijelölt ovadékkepes értékpapírban a kiküldött
kezéhez letenni vagy az 1881. évi LX. t.-c», 170. 
értelmében a báuatpeuznek a bíróságnál történt elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervéuyt 
átszolgaltatui, mely kötelezettség alól csak a vhn. 21 
§ aban megnevezettek vauuak kivéve.

Azon arverelő, ki a kikiáltási áruál magasabb 
ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szeriül megállapí
tott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanauuyi száza
lékáig kiegészíteni, mert ha ezen kötelezettségének 
eleget nem tesz, Ígérete figyelmen kivül marad éa a 
haladéktalauul folytatandó arverésbeu többé részt nem 
vehet.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1910. évi ápr. hó 14. napján. Hoffmanu 
sk. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dodek
kir. tlkvesztő.
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Van szerencséin a n. é. közönség szives 
tudomására adni, hogy egyik legelő

kelőbb intézet, a

főügynökségét Léván reám ruházta át; 
Amidőn ezt közölni bátorkodom, fel

említem, hogy intézetem a biztositáznak t

ellen. 4 jelenkor legtökéletesebb, egyedül célszerű és 
lfgolcsőbb elszigetelő eszköze — Védeszköz istálló
gőz ellen, 8zámla'an elismerőlevél. Prospektus ingyen.

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

tfiz-, élet-, betörés és jégágazatait, 
valamint leányintézete a 

.Danubius* baleset szaiatossági biztosító 
révén a baleset- és szavatossági bizto
sítási ágazatokat is műveli, a legkon- 
lánsabb feltételek mellett.

Tisztelettel kérem, hogy törekvésem
ben támogatni s biztosítási ügyekben 
bizalommal hozzám fordulni méltóz- 
tassanak.

Felvilágosítással készséggel szolgál 
teljes tisztelettel 

RÓNAI LIPÓT. 
Föugynöksegi iroda: Léva Martonfy-u. 7.

□

Gazdik figyelmébe. &"• 
Chyly Salpeter, szárított marha- és sertÓB- 
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi. 
Bégben, továbbá príma porosz kőszén, kokez- 
és kovácsszén. — Korpa és más erötakar- 
mány, — príma kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joaohlm 
Léván, Lászíó utcza 2.

nedves falak

itáF* Védjegy: „Horgonyt4 "Wü

facement- és valódi aaz- 
faltlemez-befedéaeK a 
legszolidabb kivitelben, 
a legmesszebbmenő sza

vatossággal.
Minden szakbavágó 

kátránytermék gyártása 
Minden faita tető- é« 
elszigetelő lemezeknek 

készítése.
Költs^ge'Őirányjat és 

műszaki felvilágosítások 
ingyen.

Szabad, horonylemez

Gyötrelmesebb, kianoBBabb fájdalom * fog
fájásnál alig van , ezer meg eser ember

vonalon álió

szenved benne, pedig 
nem kénytelen vele, 

1 \ mert örökre megszaba-
1 dúl tőle az, aki Sztraka 
| Menthol fogaaappanját 

i f használ ja. Ára majolika 
! szelencében 1 korona, 

y melyhez a fogápolásról 
r egy tudományos szio- 
értekezés van mellékelve.

Gyógytárakban, drogériákban stb. kapható 
< gy koronáért. 3 drbt. 3 kor.-ért bérmentve 
küld Sztraka gyógyszerész Mobol. — Kap
ható „FEKETE SÁS* gyógyszertárban Léva.

Bili INniiD'D?ersolajinQtorok
DUhllijJEIl-Djersolajlokomobiiok

csak

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

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

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

gyógyszerésznél, Budapest.
OL Richter lyógyszertin u „Ariny oroszlánhoz", 

Prágában, ElisabeibstrasBe 5 nen.

□ Ö

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

Sürgönyeim

Szabóek

Bpest.

'Gresham palota, a iánchlddal szemben; kaphatók.

Telefon
76-48.

Szivógázmotorok. Benzinmotorok.
Cséplőgépek. Malomberendezések. 
kW Árjegyzék Ingyen es bérmentve.

>3

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

LÉVA, Kossuth Lajos-tér I. szám.

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

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.

Finom cukorkák. — Friss Manthner-fele maíiat
Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálási

►:<

□
Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T.
könyvkereskedésében Léván.

HANGVERSENY GRAMOFON.

— Vidékiküldök.

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 13 ctu. 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 
léseknél csomagolás díjmentes.

Kiéin Sándor, órás ée ékszerész Léván.

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BUTORRAKTÁROMAT,
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.

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek 
- nagy raktára LÉVÁN. ■ ■

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
újonnan épült házamban nagy választékú 

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

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

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

■■■ —-----  gépsk és géprészsk. -
I
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WltÍMtlMJ, 

nagyobb alakban megvételre kerestetik 

Nyitrai és Társa r. t 
könyvkereskedésében Léván.

Gépészkovácsot
bérig, avagy a következő évre is. — Adler 
Gyula Hontfegyvernek.

Léván:
Engel József ée fia 
Heksch liléé 
Kern Testvérek 
Kertész Lajos 
Knapp Iirnácz 
Loserth Dazeő 
ll'ollák Ká mán

aaáeww c8- ó» kir. udvari szállító 
A ölSZXOry virágkeroBkedése, Buda
pest, Vili., Rákóczy-ut 3. K^pes árjegyzé
ket kívánatra díjtalanul küld.

t vösaruijdK „csaá uvegeKuuii .
ZK_ a p Ix a t ó

Ipolyságon:
Berczeller M.
Bolner Pál
Csóka József
Dómba Károly utóda 
Brack Ignáoz

Újbányán:
Czervinka M.
Heinrich Ede

Verebélyen:
Czirok István

Erdei József
Fóliák Ztignaond

Zsamóczán :
Füszek Győző 
Feichherz Izidor

Ajánljuk ;
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáminkat, 
valamint állandóan friss CSemege- 
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, gépsenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztaru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-hános, min

dennemű festékáru,
portland és romáuczemont 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marha8Ó és lőpor-áruda, 

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók gyári áron!

II Kern Testvérek
fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. LÉ V A. Alapitta'oft 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

Állaadó raktárt t irtunk legfinomabb nickel. alumí
nium. email, öntött éa lemez

konyhaedény ékből, 
egyensúly-, táblás é« tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla 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, olajozok, kenőszelenczék, gép
szíjak, szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedő Imi öntvények stb. vasczikkekből.

Legczéhzerübb többször csavart horg. drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Varrógépek
|5 é^l jötall^srr Sztves megkeresésre készséggel szolgaiunk specziális 

arajanlattal. — Nagybani vételnél külön ajanlat.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtójáu Láván,


