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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK. 

Egy évre . . 10 K. — f. 
Hat hóra . . ŐK. — f.

Három hóra . 2 K. 50 f.
Egyes számok ára 20 fillér. BARS HIRDETÉSEK

□ centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s s reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI Ó3 TÁRSA T. t.

Szervezkedés-
A bécsi sárgarezes banda teli tü

dővel fújja a tust, a nemzeti munká
sok ujjonganak, mert győzött a feltá
madt és nevet cserélt libériáé had. 
Hát már most mi a kötelessége a füg
getlenségi pártnak ? Mindenesetre nem 
a múlt hibáinak feszegetése, egymás 
gáncso’ása, bűnbakok keresése, hanem 
az, hogy vonjuk le a tanúságot és ké
szüljünk a jövendőre akként, hogy a 
függetlenségi pártot választókerületen
ként, sőt községenként szervezzük. A 
szervezett függetlenségi pártot vezető 
embereik által hozzuk összeköttetésbe 
a központtal. Alakítsunk egy nagy 
s az egész országra kiterjedő pártszer
vezetet, amely ellent fog állani min
den időben a hivatalos pressziónak, a 
bécsi pénznek, az Ígéreteknek és fe
nyegetéseknek.

A függetlenségi párt vakon ment 
bele a küzdelembe és ezért elvesztette, 
legalább egyidöre, a csatát. Ennek oka 
csak az,hogy szervezve nem volt s igy a 
minden oldalról megindult nyomásnak 
nem állhatott ellen. Lám, a kormány
párt öt esztendőn át készült a táma
dásra. Bécsben tervszerűen lejáratták 
a koalíciós kormányt, idehaza a sötét
ben bujkáló had titkon rontotta az 
egyesült pártok hitelét és sajnos a ko
alíció nem használt fel semmi eszközt 
arra, hogy jövendőjét biztosítsa. És ez 
az oka, hogy a nemzeti munkások 
neve alatt feltámadott régi korszak 
hivei ismét kezükbe ragadták a gyep
lőt s vígan dudálnak a húsos fazekak 
mellett, öt évi keserves nélkülözés után. 
Ezek után azt kellene hinnünk, hogy 
az ország hangulata változott meg. 
Pedig nem az. Láthatjuk az egyes 
kerületekből. Ismerünk kerületeket, 
amelyek mind színtiszta függetlenségiek. 
És ime, válasz'ot'ak kormánypárti köve
tet. Ha egyenkint megkérdeznők a 
választókat, alig akadna egy is, aki 
nyíltan helyeselné a kormány politi
káját, mely a nemzet jövendő közgaz- 
gasági függetlenségét Ausztriának min
den ellenszolgáltatás nélkül feláldozta.

Gondolkoznunk kell tehát a jö
vendő felett, hogy ne találjon bennün
ket készületlenül. A méhkasban össze
zsúfolt rajban több királyné van. A 
nemzeti munkások hirtelenül összeve
rődött hatalmas táborában csak lát
szólag van meg az egyetértés. A tüle
kedés előszele csapja meg azt, ki 
most oda belép s lehet, hogy mire 
a ház megalakul, a helyzet is másként 
fog kialakulni. El lehetünk készülve, 
hogy a hihetetlen büszkeségtől fel- 
puffadt többség megreped, mint a

rana rupta s úgy szétesik, hogy azt 
semmiféle császári-királyi drótostót 
sem fogja összedrótozni. Az ellenzék
nek mindenesetre éber szemmel kell 
vigyázni s meg kell előznie, hogy a 
választói akarat a jövőben is osztrák 
pénzen preparálható legyen.

Helyre kell állítani a független
ségi pártok között az egyetértést Aki 
megbotlott, fel kell emelni s vigyázni 
rá, hogy újra meg ne botolhasson. 
Össze kell a vállat vetni ott, ahol erő
sebben szokott a nemzeti munkástá
bor fellépni ; egyesíteni kell az erőket 
ott, hol a széthúzás segítette elő a 
kormánypárt győzelmét. Le kell tör
nünk a feltámadt bayardokat minden 
téren s megalkotnunk az egész hazára 
kiterjedő függetlenségi szervezetet. Ami 
kis félreértés van közöttünk, majd in
tézzük el azutáD, ha az ellenséget ki
szorítottuk a határból.

Községenként szervezzük a füg
getlenségi pártokat olyképpen, hogy 
annak minden egyes tagját béke ide
jén is számba vegyük és nyilvántart
suk, s bennük azjösszetartozandóság ér
zetét fejlesszük. Tartsuk szem előtt 
azt a latin közmondást : sí vis pacem, 
para bellum.

És akkor bizonyos, hogy bármi
kor jönnek is a választások, a függet
lenségi párt ismét könnyen megszerzi 
a többséget és azt meg is fogja tartani.

főzelékekkel mindenkor elláthatók s a ne
velőszülőnek nem kell aprónként a piacra 
vinnie azt a néhány koronát, amelyet a 
menhelytöl a gyermek ellátása fejében kap. 
E körülmény a fejlesztés tere gyanánt a 
községeket jelölné ki, ha az iskoláztatás 
és orvosi felügyelet fontos kérdései viszont 
nem szólnának a városok célszerűbb volta 
mellett.

Szóljunk most valamit a nevelőszülő 
és gyermek egymáshoz való viszonyáról I 
A telep felügyelönöjének legnehezebb s 
legfalelösségteljesebb feladata, hogy oly ne
velőszülőket keressen, kik erkölcsi tekin
tetben kifogás alá nem esnek, a gyermek
kel szeretettel foglalkoznak s egészséges, 
tiszta lakással bírnak. A jól kiválasztott 
nevelőszülőkön a gyermekek mérhetetlen 
ragaszkodással caüggnek s ilyen esetekben 
sohasem kell a gyermekeket megszokott 
környezetéből kiragadva új viszonyok közé 
tennünk, ahol ismét heteket, hónapokat 
vesz igénybe a megszokás s csak hosszú 
idő alatt lesz erősebb a ragaszkodás és 
szeretet kapcsa. 8 e helyett mit látunk ? 
Ha a gyermek anyja vagy valamely hozzá
tartozója helyben lakik, a nevelőszülővel 
lefolytatott legcsekélyebb perpatvar után 
gyermeke áthelyezését kéri, avagy a nevelő
szülő ún rá a gyermekre s azt visszaadni 
vagy mással felcserélni kívánja ; jól lehet a 
dolog természete úgy parancsolja, hogy 
állandóságra törekedjünk. Nem tudom, nem 
vagyok-e méltánytalan, amidőn azt kívánom, 
hogy a helybeli származású gyermekeket 
felvételük után idegen telepeken helyezzék 
el, ahol az anya vagy más hozzátartozó 
megjelenése nem teszi illusóriueeá as egész 
fáradságos munkát s esetleg halomra dönti 
éveknek következetesen keresztülvitt, terv
szerű rendelkezéseit. Másrészt Készséggel 
elismerem, hogy az anyának joga van gyer
mekéhez, joga van ahhoz, hogy öt időnként 
meglátogassa ; de adassék meg nekünk a mód, 
hogy — ha zavaró tényezőt látunk aa 
anya vagy más beavatkozásában — erélye
sen szembehelyezkedjünk azzal.

A telepfelügyelönö kötelessége havonta 
egyszer, szükség esetén többször is meg
győződni arról, hogy nevelőszülője jól bá
nik-e a gyermekkel s a gyermek szófogadó 
s jóviteletü e ? Mivel legnagyobbrészt tan
köteles gyermekekről van szó, as iskolai 
előmenetel is ellenőrzés tárgyát képezi. A 
tavasszal és ősszel érkező felsőruhákat, fe
hérneműt, kalapot, cipőt stb. a gyermekek 
közt ugyancsak a telepfelügyelőnő osztja 
szét s negyedévenként a nevelőszülőknek 
a tartásdijat kiutalványozsa. A teleporvos 
mindezekben irányítja, segiti a felügyelőnőt 
s ezenfelül véleményt mond arról, vájjon a 
lakás hygienikus szempontból megfelelő-e s 
a gyermekre; kiképzésére (kézi ipari mun
kára való kioktatás, tanonookként való el
helyezés) vonatkozólag előterjesztéseket tesz,

A lévai gyermektelepről.
A gyermekvédelem szervezetének vá

zolásé*) után a kővetkezőkben a városunk
ban levő gyermektelepet fogom ismertetni. 
Miután a menhelyek az elhagyatott gyer
mekeket felvették, városokba vagy nagy
községekbe helyezik azokat ki; a városunk
ban 1907. év márciusa óta fennálló telepet 
az ország 17 menhelyének legnagyobbika : 
a budapesti adminisstrá ja. A lefolyt három 
év alatt telepünkön 108 gyermek volt 
elhelyezve ; ezek közül részint mivel 15 éves 
korukat elérték, részint egyéb okok miatt 
49 gyermek adatott vissza hozzátartozóinak, 
helyeztetett át más telepre, vagy került ki 
a menhely felügyelete alól. A jelenleg itt 
tartózkodó gyermekek legnagyobb része 
iparoscsaládoknál vau elhelyezve s ha eddigi 
észleleteim nem csalnak — ezek körében 
a kellő felügyelet mellett nevelkedik. A la
kás és ellátás kérdése — sajnosán kell 
megváltanom — nem áll mindenütt azon 
fokon, amely rs intézmény fejlesztése szem
pontjából kivánatos volna. Félreismerhetet
len ugyanis a menhely vezetősége részéről 
azon célzat, hogy a gyermekeket jobbmódú 
földmivescsa'ádoknál helyezze el, hol azok 
friss tejjel, tejtermékekkel, tojással, hússal,

Lásd a ,Bsr»“ 1910. máj. 1. számát.
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S nem csodálatos-e, hogy a magasztos 
•ssme városunkban alig tud tért hódítani s 
állandóan a lakosságnak osak egy erük ré
tege tanúéit érdeklődést aa intézmény iránt ? 
A városok intelligens népének segédkezet 
kell nyújtania as államnak a gyermekvé
delem nehéz munkájában, hogy abból a 
fiatalságból, smely magára hagyatva a sü lés 
útjára lépne, testileg és szellemileg ép, hasz
nos és munkás tagokat neveljen a jövő tár
sadalma számára. Ez esetben büszkén vall
hatjuk majdan, hogy a .gyermekvédelem 
századának* ezen egyik vezérlő eszméjét 
megértve s attól áthatva, tehetségünkhöz 
képest munkálkodtunk annak diadalra 
juttatásán.

Dr. Laufer Lipót.

Különfélék.
— Záró-Ünnepély. Az irgalmas nő

vérek intézetében f. hó 24.-én délután 4 
órakor a tornavissga után lest a záró ün
nepély, amelynek műsora a következő : 1. 
Burghard : Megnyitó. 2 zongorán 8 kézre 
játssák : Grotte Jaaka, Szabó Erzsébet, 
Akúcs Margit, Teszdk Erzsébet. 2. Ltmbil- 
lotts : Felajánlás. 2 hangra éneklik a pol
gári leányiskola katholikue növendékei. 3. 
Tordai—Gáli : Anyánk szive. Melodráma. 
Szavalja Moravek Margit, zongorán kiséri 
Medveczky Erzsébet. 4- Mihály: Magyar 
ábránd. Játssz Dodek I'ona. 5. Zöldi: A 
kis gazdasszony. Monológ. Előadja Frecska 
Aranka. 6- Si cher : Búcsú az ieko'átó'. 
3 hangra éneklik a polgári leányiskola nö
vendékei. 7. Gobbi .* Magyar szerenád. 2 
zongorán 4 késre játssák : Medveczky Er
zsébet és Fekets Vilma. 8. Krüger ; ítélet. 
Szavalja Fsrkas Olga. 9. Régi magyar da
lok. Cimbalmon játsra Polónyi Anna, zon
gorán kiséri Dodek Ilona. 10. Koseovits : 
A sétatéri verebek. Tréfás kar. 4 hangra 
éneklik a polgári iskola növendékei, zongo
rán kiséri fekets Vilma.

— Elhalasztott mnnkakiállltáa. 
Városunk iparostsnonciskolája a folyó tan
évben tő.ti be 25 éves fennállását. Ezen

alkalomból a felügyelő-bizottság előzőleg a 
tanév végén a tanoncok munkáiból kiállítás | 
rendesését határolta el, amely célra eddig 
500 koronát meghaladó összeg gyűlt be. 
Tekintettel azonban a rövid idő előtt lez«j- 
lott po.itikai moaga'makra és aa idő rövid
légére, — a felügyelő-bizottság — m.nt 
értesü ünk — a kiállítást a jövő tanévre 
halasztotta.

— Bérmálás Hontvarsányban. Dr. 
Kohl Medárd püspök — mint értesülünk — 
junius hó 12.-én érkezett Hontvarsányba a 
bérmálás Mentségének kiosztása végett. A 
község határában Nándori Pál, a báti járái 
főszolgabírója és csinos bandérium fogadta 
a püspököt, aki a díszes menettel harangszó 
mellett vonult be a községbe, melynek tő
terén ifj. Juhász József ref. segédleikésa 
stép bestéddel üdvözli te a magas vendéget, 
aki dr. Halasi Kálmán házában szállott meg. 
Másnap, 13.-án, osztotta ki a püspök a 
kereskényi és a szomszédos plébániákról 
Hontvarsányba érkezett híveknek a bér
málás szentségét. Ennek végeztével a püs
pök tissteletére dr. Halasi Kálmánnál ebéd 
volt, amelyen Láváról Báthy László prépo-t- 
plébános, Bódoyh Lajos poh-armester, Faragó 
Samu, továbbá ; Báró Mednyánszky Imre, 
nyitramegyei földbirtokos, a béimiláson 
megjelent plébánosok és a házigazdának 
szomszédos ism -rősei vettek rész*. A püs
pök apostoli missiójának fo'ytatáBa végett 
14.-én reggel Hontvarsányból B »tba utazót*.

— Tanerők választása. A város 
által fentartott iparos- és kereskedő tanonc- 
iskoákrál alkalmazott tanerőknek három 
évre szóló megbízatást ezen tanév végén 
lejárván, —• az iskolák szervezete értelmé
ben a felügyelő bizottság — Tomcsányi 
János kir. taufelügyelő elnöklete mellett — 
f. hó 17.-én tartott gyűlésében as eddig 
teljes buzgalommal működött összes taní
tókat 1913. évi ssept. hó 1,-ig terjedő újabb 
három éves időtartamra újra egyhangúlag 
megválasztotta.

— A Fodluzsánka és Szikince- 
VÖlgyi patakszabályozó társulat 1910. ju
nius 25.-én délelőtt 11 órakor a lévai vá
rosház nagytermében tartja évi rendes köz
gyűlését.

— Tanári jubileum. Takács József, 
a veszprémi főgimnázium igazgatója, aki 
22 év óta ál a nevezett isko'a elén, s aki 
mint tanár a 70. es években a lévai gimná

ziumnál ia működött, — ma egy hete ünne
pelte meg tanárságának 40 éves jubileumát, 
smely alka'ommal Léváról ia többen üdvö- 
zö'ték s jubiláló érdemes igasgatót.

— A postatakarékpénztár műkö
dése. A m. kir. poataiakarékpénatár a 
napokban késsitette el as 1900. évről ssóló 
jelentését. Az üsleti eredmények általában 
kedvezőknek mondhatók ; a mostoha gaz
dasági viszonyok dacára as ügyforgalom 
va'amtnnyi üzletágán erős fellendülést mu
tat s nevezetes intézkedések történtek az 
intézet üzletkörének további kiterjesztése 
és uj formákkal való kibővítése érdekében. 

-A takaréküi létben az összforgalom 1909. ben 
138, 319, 193 kor. volt, mig 1906.-ban
132, 129, 104 kor. A betétálladék 5,923 800 
koronával növekedett.

— Felhőszakadások és áradások. 
A lefolyt héten úgy hazánkban, mint a kül
földön nagy zivatarok, felhőszakadások és 
áradások voltak, amelyek sok helyütt any- 
nyira megdagasztották as egyes folyóvizeket, 
bogy kiáradtak és számos emberi életet 
elpusztítva s több millióra menő károkat 
okozva, — nemcatk a remélt gazdag ter
méseket tették tönkre, hanem a községek
ben és városokban is rengeteg pusztítás 
maradt nyomukban. E hó 16.-án délben 
Budapesten is volt majdnem egy óráig 
tartó felhőszakadás. Az utcákon patakokban 
folyt a víz, amely megtöltötte a házak pin
céit ée számos műhelybe is behatolt. A kár 
a fővárosban szintén nagyon jelentékeny.

— Országos tornaverseny. Az ér- 
sekújvári (Sport Egylet — mint értesülünk 
— e hó 29 -én É-sekujvárott, ujonan léte
sített sporttelepén nagyszabású, országos 
atlétikai és tornaversenyt rendez, amely 
iránt a sportkörökben igen élénk as 
érdeklődés.

— A magyar ágyugyár. Lípót SJ- 
vátor főherceg, a tüzérség főfelügyelője, jövő 
hónap 7.-én Misko'cra utazik a innen át
megy D ÓBgyörre, ahol megtekinti a vas
gyárat. E látogatás — hir sse.int — azzal 
iügg össze, hogy a diósgyőri vasgyárat 
ágyugyárnak rendezik be.

— Vanutl kocslhlány elkerülése. 
A besztercebányai kereskedelmi és ipar
kamara közli, hogy az igen ködre.ö ter
méskilátások következtében várható töme
ges áru- és terményaaáilitátok, továbbá a 
folyamatban levő nagy beruházási munká-

TÁRCA.

Kurizza bácsi barackja.
— Hogy tudta megszokni kedves Jóska 

bácsi a zajos főváros után est a csendes 
kia falut ?

— Óh higyjétek el nekem, sokkal bol
dogabb vagyok, mint akkor, hisz látjátok, 
magatok ia mondjátok, hogy mily kellemes 
osak egy est is például itt a falun. így es- 
ténkint a napi munka után boldog megelé
gedéssel sétálok végig itt a parkban és as 
oly üditöleg hat a léinkre, testre egyaránt. 
Lám, a fővárosban azt nem tudtam magamnak 
megengedni, nagy elfoglaltságom nem en
gedte, meg aztán a fővárosban mily nehesen 
jutottam hozzá a szép virágos kert............

— Már pedig tisztelet, becsület min
denkinek, de es igy tovább nem megy éa 
nem ia mehet. A lábam sem bírom már, 
annyit lótok-futok egész nap. No — itthon 
is legyek ée süssek kenyeret magamnak, ha 
holnap enni akarok, — vagy a azőllőben 
legyek éa ott üljek egész nap, ha azt a 
drága barackomat meg akarom oltalmazni 
a község sok cigányától. . .. Hozzá még 
hivatalnok is legyek, már amint vagyok is, 
még pedig harangozó a községben, — mert 
hát ezt is el kellett fogadnom, ast mondták, 
hogy bát ninos ügyesebb ember a faluban, 
aki olyan szépen tudná kihsrangoani a kői- 
légből a halott embereket, mint én jó ma

gam, — én hát minden legyek.... na már 
sokáig ezt nem bírom. . . I Harangozzunk 
talán . . . (föltekint a csillagos égre) — mert 
bia Isten, holnap rám röttyent majd a plé
bános úr, hogy hát hé, tegnap ismét későn 
főtt meg a babja ? . . ..

Öten vol'unk együtt. Ott sétáltunk 
kedves Jóssi bácsink plébániája előtt a nagy 
parkban. Jól érestük magunkat, hisz oly 
szép, elbűvölő csendes nyári est volt, miről 
a fővárosi embernek fogalma alig lehet. Kis 
társaságunk három tagja fővárosi »olt, kik
nek arcáról leragyogott a boldog érzés. Be
szélt az arcuk, bogy nincsenek ilyenhez 
szokva. Ily szép eBt, ily csendes környezet, 
ily kellemes, üde levegő csak falun van 
(modák ők msguk is.) Egy ideig szótlanul 
hallgatták a falevelek suttogó meséit, mig 
nem as egyik fővárosi vendégünk kérde
zősködni kezdett a faluról. Józsi báosi be
szélt élveaettel, de nem sokáig, mert az 
öreg harangozó szavai megakasztották őt;

öreg ugyanis ott filozofált a nagy hárs
fák alatt, a park kerítése mellett. Nesztele
nül figyeltünk aa öregre, ki, ha tudta volna, 
hogy a háta mögött, ott az élő sövényen 
túl hallgatják, bizonnyal nem beszélt volna, 
hozzá még önmagának. Dj nem sokáig tar
tott. Az öreg harangozni ment, bogy elrin
gassa a kis falut ismét gy szép éjszakára. 
Józsi bácsink pedig folytatta beszédét:

— Nézzétek ezt aa embert. Eb as én 
harangoaóm. Tetőtö!-t»'pig, beoattletes, jó 
magyar ember,

Egy öbs, a tisztességes munkában meg
öregedett ember haladt el most mellettünk 
a torony felé. Illedelmesen köszönt s meg
gyorsította lépteit, nehogy esetleg most rög
tön „tötfyen*-jen rá a plébános a vendé
gek előtt. Szegény öreg, tudom szégyenlené 
magát, ha tudná, hogy kihallgattuk keser- 
gését, ott a nagy hárs alatt.

— Nézzétek meg osak jól 1 Egész lé
nyéről egyenes nyíltság, őszinteség, termé
szetes egyszerűség sugárzik vissza. Külön
ben — tudjátok — as öreget aa egész falu 
keresztapának hívja, mivel ő minden gyer
mek keresztelésénél jelen van. Majd, ha 
vissza jő, megállítjuk öt. Már jön is I

— Öreg, hát maga miért olyan szomorú ?
— Már a kesét csókolom mindnyá

juknak, de úgy elfogott a szomorúság ; 
most, hogy a falut nyugodni küldtem, arra 
mentem az én sserelmetea megboldogult 
feleségemnek — nyugodjon békén haló 
poréban I — airja m Jlett. — Már sírnom 
is ke lett.

— Hisz mindegy aa öreg, most már 
úgy sem segít rajta — meg aatán as már 
régen volt, hogy aa meghalt.

— Hej, ha a ház üresen nem lenne, 
meg nem kellene nekem csinálni mindent a 
háznál, még csak bírnám — de nem bírom 
tovább. — Bírva fakadt.

— Nyugodalmas jó éjszakát adjon aa 
Ur mindnyájuknak, megyek is, mert bi- 
aony még ellopják a barackomat, mig a 
kenyeret megsütöm.
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latainkhoz fzükséges anyagoknak ál'an- 
dóan nagy tömegekben való szállítása, a 
vasút telje-itö képességét előreláthatólag oly 
mértékben fogják igénybe venni, hogy szá
molnunk kell a bekövetkező kocsihiánnyal. A 
koosibiányból eredő szállítási nehézségek 
megelőzése, illetve lehető csökkentése érde
kében az államvasutak igazgatósága minden 
alka'masnak látssó intézkedést megtett. Az 
itt szóbanforgó fontos közérdek szempont
jából azonban kénytelenek vagyunk a na
gyobb kereskedelmi és ipari vállalatokat 
nyomatékosan figyelmeztetni, hogy a részük
ről elszállítandó s szálitási időhöz nem kö
tött tömegáruk fépület és tűzifa, szén, só, 
érc, kö, stb.) vömet még a nyár folyamán, 
mindenesetre azonban az erősebb őszi for
galom bekövetkezte előtt, folyó évi szep
tember havát megelőzőleg lehetőleg el
szállítsák.

— Névmagyarosítás ingyen Az 
Ors’ágos Migyar 8. övetség elhatározta, hogy 
működését a névmagyarosítás díjtalan köz. 
vetítésére és kieszt özlésére ki'e'jeszti. A 
bélyegkiadások viselésére kép'e en szegény- 
sorsuaknak abbeli költségeit a szövetség, 
általa önkéntes adományokból alapítandó 
és a szövetség vagyonától elkülönített, va- 
lame'y pénzintézet által keze'endő névina 
gyarositási a'apból fedezni. Miután a belügy
miniszter a szövetség szabályainak ilyen 
irányú módosítását jóváhagyta, a szövetség 
kéri a nagy közönséget, hogy a szövetség
nek díjtalan szolgálatait minél tömegeseb
ben vegyék igénybe a névmagyarositási 
ügyekben forduljanak a szövetség központi 
irodájához (Bduap*at, VIII., Museum- 
körut 10. I.)

— A munkásbiztositás reformja 
A kereskedőit mügyi miniszter legutóbb uta
sította a m. kir. állami munkásbiztositó 
hivatalt, hogy sz ip.rtestü'etek részére az 
1907. XIX. t. c. 129. szakaszában bizto
sított elsőbbségi jog a'apján tegyen javas
latot olyan megoldásra nézve, amely a 
munkásbiztositási teendők helyi ellátásának 
dolgában mindenütt első sorban az ipar
testületekre támaszkodik.

— Az öreg katonákat vissza
tartják. A hadügymintezter arra való te
kintettel, bogy nálunk a szokásos időszak
ban az idén nem so'o hatnak, elrendelte, 
hogy az 1907.-ben sorozott. korosztály 1910. 
december 31.-ig benntartaBsék, a ki nem ké

pezett póttarta'ékosok 1910. évi októberben 
behívassanak s kiképeztetésük u'án szolgá
latban tartassenak, hogy a decemberben 
szabadságolandókat pótolják. Az október
ben kiszolgált katonák szabadságolása 
tehát CBak december 1.-én veszi kezdetét.

— A szőlő állása. Az ország bülöm- 
böiő részeiből beérkezett hivatalos jelen
tések a szőlő állását kedvező színben tün
tetik fel és azon reménységet keltik, hogy 
az idén mennyiségileg jó szüretünk lesz. 
A termés a legtöbb borvidéken bőven 
mutatkozik és habár hellyo'-körzel fagykár 
volt, a veszteség nem mondható jelenté
kenynek . A peronoszpóra szórványosán fel
lépett már, remélhetőleg azonban a gazdák 
okultak a múlt év Bzomorú tapasztalatain 
és kellő időben fogják a második perme
tezést elvégezni. A lisz'harmat fellépésérö, 
eddig nincs értesités és a szőlő rovarellen
ségei Bem okoztak számottevő károkat.

— Mikor kell bélyeg a költség
vetésre ? Érdekes ii a ’eg<zélerebb iparos
köröket érintő határozatot hozott a közigaz
gatási bíróság. K mondotta, hogy az a kö't- 
ségvetés, amelyet az iparos vagy kereskedő 
valamely hivatal berendezési tárgyainak el
készítésére vagy számítására vonatkozólag, 
hivatalos felszólítás folytán akkor, amidőn 
a berendezés beszerzését az il etékes ható
rág még el nrm határozta, nem ajánlatkép
pen, hanem csak a felmerülhető költségek 
felöl való előlegre tájékoztatása céljából nyújt 
be. — illeték alá r ém tartozik ; tehát 
bélyegmente'.

— Bevándorlás Amerikába. Mint 
Newyorkból legutóbb je entik, az amerikai 
hatóságok a bevándorlók számát az 1910.—
1911.-iki  ál mbáztartási évben több mint 
egy millióra becsűik. A legnagyobb kon
tingenst O aszor-z^g B'O'gáltatja. A kiván
dorlás hazánkból az utolsó hetekben meg
lehetősen csökkent. Az emberek mezei 
munkával foglalkoznak és ha van keresetük 
— amint, hogy most m'ndenkinek akad — 
nem vándorolnak ki. Jól is cselekszik, ha 
itthon maradnak. A munkaszeretö ember 
nálunk is tiszrességesen megélhet.

— A búza és a zsemlye. Sopron- 
vármegye köriralban kéri a vármegyék 
és városok támogatását azon fölirathoz, 
melyben a búza árárak szabályozását sür
geti. Most a börze hazárd szeszélye befolyá
solja az idők bizonytalanságairól is a búza 

árát. Esek az árváltozások a legérzéke
nyebben a kisgazdákat sújtják. De nagyon 
érzékenyen sújtják a fogyasztókat is. Mert 
mig a búza ára télen 30 korona, addig 
most csak 22—24 kor. De eme nagy árha
nyatlás dacára is éppen olyan madárlátta 
zsemléket sütnek a pékek, mint amilyeneket 
sütöttek, mikor a busának jóval magasabb 
volt az ára, mint most. A télen — a vár
ható jó termés után — még olcsóbb ára 
less a búzának és valószínűleg a zsemlye 
még parányibb lesz.

Irodalom és művészet.
Pályamutató. Alig van magyar könyv, 

mely akkora sikert aratott volna, mint a 
Budapesti Hírlap kiadásában megjelent Pá
lyamutató. A pályaválasztás előtt álló ifjú
ságnak ez a gyakorlati tanácsadója egyes 
könyvkiadók tetszését is annyira megnyerte, 
hogy nyakra főre utánozzák és kisebb na
gyobb mennyiséget szóról-szóra „átkölcsö
nözve" belőle, különféle többé-kevesebbé 
hasonló c'mü könyveket hoznak forgalomba. 
Az egész Pályamutatót természetesen nem
iebet egyszerűen kisajátítani, mert ez már 
nagyon is beleütköznék a szerzői jogról 
szóló törvénybe és büntetőjogi következmé
nyei is volnának. A Pályamutató új III. ki
adása, mely az összes életpályákat ismertetni, 
még pedig nemcsak egyszerűen a kvalifiká
cióra vonatkozó intézkedéseket, de az elő
menetelre nézve is sok helyütt igen alapos 
útbaigazításokat tartalmaz, 691 oldalra ter
jed, és csakis bekötve kerül forgalomba, dara- 
bonkint 2 korona 50 fillérjével. A Pályamu
tató a Búd pesti Hírlap kiadása és kapható 
az ország minden könyvesboltjában.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánitás.

A lévai iparos-tanonciskola munkakiálli- 
táeának céljaira újabban a következő ado
mányokat vettük ; Temetkezési társulattól 
50 kor., Lévai Casinótól 30 kor., Első Ma
gyar Ált. Bizt. Tars.-tól 20 kor., mely ősz
szeg a már előzőleg kimutatott 415 koro
nával együtt 515 koronára rúg.

A jótéáonycélu adományokért bálás 
köszönetét mond az Igazgatóság.

Kezet csókolt a plébánosnak s a pes
tiek vasalt nadrágját végig nézve, csodál
kozva ellávozoti. M> is bementünk s a pes 
tiek indítványára elhatároztuk, hogy holnap 
felkei estük az öreget a szöllőben.

Szép nyári délután volt. Elindultunk 
a megállapított terv szerint a szőiiöbe. Az 
öregről tárgyaltunk az ú'or. Józsi bácsink 
elmesélte, hogy az öreg felesége épen az 
69 évét töltötte be, mikor elssóllittatoft 
szerető férje oldala mellől ; az öreg sem 
volt idősebb sokkal, egy évvel előbb látta 
meg ö az Isten szent napját, mint szerel- 
metes felesége — amint azt az öreg mon
dogatni szokta.

— Ni, hisz o’t megy az öreg, sies
sünk utána. U ol értük.

— Hová öreg, hová azzal a nagy ke
nyérrel a hátán ? Egy középvastag kö
télbe volt kötve a kenyér s úgy vitte, a 
vállára vetve. Ezen a vidéken szokás, hogy 
mindent kötélbe kötve visznek a váilukor.

— Hová ? — na, plébános uram, me
gyek a hegyre. Tegnap ott hagytam a 
barackomat, nem vigj ázhattam rá, ezt a 
kenyeret kellett megsütnöm, mert már nem 
volt lelkemnek hová lennie.

— De fekete az a kenyér, hallja — 
nagyon meg van az égve, mit csinált vele?

—- Hát kérem alássan, hogy jól meg
süljön, betettem reggel —- a most este felé 
▼ettem ki,

— Ilyen ügyes ember msga ?
— Hiszen mond valamit a plébános 

úr, — ha szüksége lesz valamire, segitek 
ám én mindenben, még akár a kereszte
lésben is, mert már talán csak megteszem 
azt is ; 30 esztendeje látom már, hogy 
teszi azt a plébános úr ; de még másban is 
segitek, ha úgy fog tetszeni. Már három 
plébánost szolgáltam túl hivatalomban, plé
bános úr a negyedik, de már az ötödiket 
Lem élem meg, pedig szeretném még azt 
is látni, lesz-e olyan becsületes arca, mint 
a mostaninak 1 ?

Az öreg harangozó neki melegedett, 
mesélni kezdett. Éppen a „Mátyás-kú hoz" 
értünk, mikor az Aunus-villa felöl reá 
kiált a begypásztor :

— Keresztapa álljon meg 1
__ Hm I Mit akarsz már, beszélj, látod, 

Bietös az utunk.
__Újságot mondok kigyelmednek. Hát 

már tudja, tegnap, mikor elváltunk, én erre 
kerü tem az alsó dü'öre, innen aztán men
tem a Csomori-tanya felső végén le a felső 
dűlőre. Hát mikor aztán ott járók a kigyel- 
metek tagja felé, látom ám, hogy a nagy 
barackfa ágai mozognak. . . .

__ Jaj | taián csak nem lopták el a 
barackomat ? I

_  Várjon kigyelmed még e'mesélem. 
Na, még gondoltam magamban, furcsa egy 
világot élünk mi mostanában. .. . As öreg 
harangozó szakértőleg bólintott egyet a 
fejével, hogy úgy ven biz a.,.,

— Furcsának csak az furcsa, ami 
furcsa, hogy erre nem fújt a szél, arra meg 
fújt ám, — de nagyon is fújhatott ám, mert 
még a barack is potyogott a fáról. Na, 
gondoltam is kigyelmedre, hogy fog érte 
haragudni, de azt is gondoltam, bogy nem 
fog, mert jó is az, kigyelmed úgy is ott 
van alatta, fel is szedi maga, mert láttam 
ott embert is mozogni, tudtam, gondoltam, 
hogy kigyelmed mozog ott, subát akartam 
hogy viszek, hátha eső lesi, még meg is 
ázik ott a fa alatt...

— Mi az ördög volt veled, hisien én 
otthon voltam, ezt a kenyeret sütöt
tem ni. . I

Hogy nagyobb bizonyítéka legyen 'sa
vainak, meg akarta mutatni a kenyeret is, 
azonban a kötél kiosúszott a kezéből s a 
kenyér a „Mátyás-kutban* lelte halálát. 
Aa öreg bánatosan, de dühösen nézett a 
kenyér után, s talán a „finomabb" kifeje
zések is előjöttek volna, ha mi ott nem 
vagyunk. A pásztor pedig vigasztalta őt :

— Lássa, keresztapa, hisz azután ne
kem is eszembe jutott, hogy előbb egy 
órával beszéltünk a keresztnél, ma gondol
tam is röktön, hátha valaki lopta a barac
kot, oda is mentem volna, meg nem is, mert 
hátha szégyenbe kerülök, akár csak a múlt 
nyáron, mikor még határcsősz voltam, s li
bákat hajtottam be örömmel a biró tanyá
járól a község hálára, mert kárban találtam



Hivatalos közlemény.
3519/1910. »im.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőiés'ülete as 

1910. évi május hó 31.- napján 3191/1010. 
sz. alatt hozott határozatával a Part-utcsa 
és az uj tanitóképezdéhez vivő út kinyitá
sának és egyesek telke megvé e'éoek il etve 
kisajátításának Ügyét az 1910. évi junius 
só 3O.-ik napján d. u. 4 órakor tartandó 

özgyülés napirendjére tűzte — harmsd- 
isbeni — érdemleges tárgyalás végett, — 
midőn ezt közhírré teszem, a képviselőtes
tület összes tagjait azon közgyűlésre ezen 
hirdetmény utján is meghívom.

Kelt Lé' áa, 1910. évi juniun hó 15.-én.
EódLorta. Zazvjos, 

polgármester.

ad. 2718/1910. szám.

Hirdetmény.

Léva r. t. város képviselőtestületének 
1910 évi május hó 31.-én tartott gyűlésé
ben ad. 2718/1910 ez. végzéssel Sttolár 
Mihály és neje te.ekvéte i ügy nek tárgya
lását a jelenvolt tagok csekély száma miatt 
az 1886. évi XXII. t. o. 110§-a alapján t. 
évi junius hó 3O.-ik nspjanak d. u. 4 órá- 
járaatüzte ki. mely körütmény ezennel köz
hírré tétetik s a képviselőtestület tagjait 
az ügynek tárgyalására jelen hirdetmény 
útján is meghivatnak.

Kelt Léván, 1910. évi május hó 31. én.
Bádogh. Zuajos, 

polgármester.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József reudőrkap:tány

Busa m.-mázaánként 19 kor. 60 fiil. — 
20 kor. 40 Kétszeres 16 kor. — fiil. 17 
kor. 60 fiil. — Rozs 16 kor. — üli. 18 aor. 
40 fiil. — Arp 12 kor. — fiil. 12 kor. 
60 fiil. Zab 13 kot. 40 fiil. 14 kor. 20 fiil.
— Kukotica 12 ktr. 60 fiH. 12 kor. 80 fii.
— Lencse 18 aor. 80 fiit. 19 aor. 20 fiil. — 
Bab 17 kor 40 fih. 17 kor. — fiil 80 Kő- 
les 12 kor. 40 fiil. 13 kor 60 fiit.

őket. ... na és még nekem kellett fizetnem 
mert azt határozták ki a tanácskozó esküd
tek, hogy azok a libák as én libáim. — 
De itt barack forgolódott a szóban, eh 1 
megnézem, rászánom magam, de bocsásson 
meg kigyelmed, biz már csak letört 
ágakat és elvesztegetett barackokak talál
tam ott, hej — de ha ott maradt volna a 
kutya tolvaj — tudom megkeserűli. . -

— Ellopták a barackomat, még s 
fámat is ősszelörték ? 1 Ah I Jaj nekem I

Hideg zuhan nem okozott volna ilyen 
meglepetést az öregnek mint ez. Nem tu
dott szóhoz jutni, végre aztán n> gy mér
gesen elkiálltja magát :

— No, most már se kenyér, se barack I 
s eszel ott hagyott minket és ment haza
felé nagy busán.

• * a
Vasárnap a mise után, kiöltözködve 

beállít as öreg a plébánosbos, mély meg- 
illetődén és könnyek között sok beszéd 
után igy fejeste be mondókáját:

— Plébános úr, én minden nem lehetek 1 
Kenyeret is süssek, barackra is vigyáznak, 
na, még harangozó is legyek .. 1 Plébános 
úr nősülni akarok, mert asszony kell a 
házhoz. . I Itt ám az asszony is I

Aszal kiszól as ajtón :
— Gyere be már na, ne mégy éld 

msgag • • I
Adalbert.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi junius hő 12-től 1910. évi junius hó 19-ig.
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nőve

Markó Jsdob Lörincz Rózái in fiú
Dohány Jáuos Vrázsel Máris j fu 
Ha dler Ármin Blac Janka fiú
Dohány Sándor Kuczmín A. fiú
Hornyák István Lázár R fiú
Dr. Balog Sáudor Eugei 0 ga j fiú

Halálozás

János 
Já< 08 
László 
Sándor 
Istváu
Andor

Az elhunyt uere Kora A halál oka

Boldis József 
ifj. Szirota János

2 éves
2 n

Roncsoló to’oklob 
Torokgyík

Nyilttér*)

M O LL- FÉ LE
LSEI DLITZ-PORJ
Enyh»’, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés 
ZP’. árok bán és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ZvColl
készítményeit.

bedörzsölés,
elismert, régi jóhirnevű háziszer 
szaggatás és hülésböl származz 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kor. 2. 

Kapható maidén gyógyszertárban 
és drogériában, owo

Föszétkiildési hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbueu 9.

714/1910. tikvi sz. érk. március uó 14.*eu.

Árverési hirdetmény.
Az újbányái kir. járásbiróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Woif Aiajosué sz. Buri 
Verői végreh-tjlalóuaK Bartno János végrehajtást szen
vedő elieui 180 ko., lökekoveleies és járulékai iráuti 
végrehajtás, ügyebeu az aranyosmaróti kir. törvényszék 
(az újbányái kir. járásbiróság) területén lévő a felső
hámori 71. sz. tj<vben A, 1, 1-2, 5 9, 11, 13 16, 19-24, 
sorsz. 1920, 1921, 1898, 1912, 1923, a924, 1926, 1931, 
1933, 198J, 2005, 2006. 2302,2305, 2318,2347, 2352, 
2353, hrsz. aiaU foglalt ingatlanukból (uaz, udvar, kert, 
pajta, szántok, rétek, lege.ők) B. 21. tetei alatt Bariko 
János asevéu irt 1/2, — az u. o. 311. sz. tjkvben A, 
1, 1-3, sorsz. 2238, 2271, 2348, hrsz. alatt foglalt 
ingatlanokból (legelők) B. 7. tétel alatt ugyanannak 
nevén irt 1/2 reszre 1146 kor. és 115 kor. ezennel 
megállapított kikiáltási arban az árverést Ireudeile. — 
Ezen árverés az 1793/1909. sz. végzéssel ozv. Bartko 
Józsefné sz. Bún Maria javára bejegyzett szo>galmi 
jogot nem érinti, ha azonban az ingatlanok oly arban 
adatnak el, mint amely az elsőbbseggel bejegyzett es 
összesen 3441 kor. 70 fiil. követelést nem fedezi, az 
árveres hatálytalanná válik és az ihgatiauok újabban 

1 szoigaiommeuieseu adatnak el.
A feunebb megjelölt ingatlanok az I9i0. évi junius 

hó 25.-1* n<pjan délelőtti II orakor Feisohamor köz
ségházánál megtartandó nyilvános atvereseu a megálla
pított kikiáltási ar 2/3 részén alól eladni nem fognak.

Árverezni száudékózók tartoznak az ingatlanok 
becsaranak 20%-át, készpéuzbeu, vagy az 1881 ; LX. t. 
c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számrott és az 1881 ovi 
november hó 1-éu 3333 sz. a. fcelt igazsagügyiuiinsteri 
rendelet 8 $-ában kijelölt óvadékképe* értékpapírban aki
küldött kezehez letenni, avagy az : LX. t. c. 170. 
§-a érteimében a bánatpénznek a bíróságnál előieges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű eiismerveuyt 
átszolgál tatni.

Kelt Újbányán, 1910. évi április hó 9.-én — A 
kir. járásbiróság mint tlkvi. hatóság. — Pátkay s. k. 
kir. járásbiró.

A kiadmány hitedéül :

Kovácsit József
telek köny vvezető.

tanoncz 
kerestetik NYITBAI és TÁB3A B T. 

könyvkereskedésében Livin.

1 d Zs,dltert-utcAban 3 
ZXXfibUU XtibXtaid. szoba és egy elő
szobából álló lakás azonnal vagy augusztus 
l-töl kiadó. Bővebb felvilápositást ad Dr 
Mocsy Aba ü^yv^d, Léván

Három osatá yt végzett tani- 
ANUVwAv. tónövendák, szünidőre nevelői 
állást keres. Crna kiadóhivatalban.

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

oelyiságekböl álló ház szabadkézből eladó.

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

Tánctanitási értesítés.
Léva város és vidéke nsgyrabec’ült 

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

tánckurzust
nyitok.

Deák csoport! Felnőttek csoportja! 
Boston tanítás! Különórák 1
Léva közelében csoportok tanítását 

elvállalom.
Beiratkozások junius 27,-étől kezdve 

a fent nevezett helyiségben.
Szives pártfogást kér

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

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

WerHeim-szHírÉny, 

nagyobb alakban megvételre kerestetik

Nyitrai és Társa r. t.
könyvkereskedésében Léván.

Kátránytetölemez, 
facement- és valódi asz
faltlem z-befedéseK a 
legszolidabb kivitelben, 
a legmt BfZebbmenö sza

vatossággal. 
Minden szakbavágó 

katranytermek gyártása 
Minden faita tető- és 
elszigetelő lemezeknek 

készítése.
Költsége'őirányzat és 

műszaki felvilágosítások 
ingyen.

Szabad, horonylemez

nedves falak
ellen. A jelenkor legtökéletesebb, egyedül célszerű és 
legolcsóbb elszigetelő eszköze. — VédaszkÖz istálló
gőz ellen. Számtalan elismerőlevél. Prospektus ingyen.

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

D Í1T TIUDnn-nyersolajmotorok
DU.ullwBll-nyersolajlokomobiloli

csak

Szabó Emil és Társa cégnél
Budapest V., Ferenc-Józset tér 6 sz.
(Grssham paluta a iánchlddal nemben) kaphatók.

Sürgönyeim

Szabóék

Bpest.

Telefon

76-48.

Szivógázmotorok. Benzinmotorok.
Cséplőgépek. Malomberendezések,

árjeiyiék Ingyen és béraemvs. *VM|
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TTraírn! Ki’ do'°gg‘1 na«y h»»’onr» UAwXUX! tehe neit szert, ha ezüst 
BZŐrÜ prém tej nyulaimból hozatra1.. D(ra
bonként 2 hónapos 2 kor., 4 h. 3 kor, 6 h. 
6 kor. Fokom; József k. tsni’ó. Lutilla 
a. p ChramszentkereszL

Van szerencsém 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 biztosításnak i

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

t&z-, élet-, betörés is jégágazatait, 
valamint leányintézete a 

.Danubius* baleset és szavatossági 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 

HÓNAI LIPÓT. 
Föügynökségi iroda: Léva, Mártonfy-u. 7.

Gyötrelmeaebb, kinoasabb fájdalom a fog
fájásnál alig van; ezer meg ezer "ember 

szenved benne, pedig 
nem kénytelen vele, 
mert örökre megszaba
dul tőle az, aki Sztraka 
Mentből fogssappanját 
használja. Ara majolika 
szelencében 1 korona, 
melyhez a fogápolásról 
egy tudományos szín

vonalon álló értekezés van mellékelve.

1

ÁJ

Védjegy : „Horgony!*

A Liniment. 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.
DL Richter lyójyszertira u „Arany oroszlAnhoz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 nen.

fii

kell a szappan összehasonlításánál és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy 

szappana sem éri el a

Schichr 
szarvas

szappanét 
minden jó tulajdonságában, tiszta
ságában, mosóképességében, lágyságá

ban és olcsóságában.

□ □
Loserth Dezső

fűszer-, csemege, bor- é3 ásv.-viz kereskedése 
LÉVA, Kossuth Lajos-tér I. szám

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

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász. '

Finom CDkortat — Friss Nantiiner-fele magvak
Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálási

□

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BÜTORRAKTÁROMAT,

Tanoncz kerestetik
Nyitrai és Társa R. T

könyvkereskedésében Léván

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.

□

©

□

HANGVERSENY GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép 

23—22 cm. széles és 13 cm. 
magas tokban, kitűnő hang- 
dobozzal, játszás közben for- 
gatható színes virágtölcsérrel 
minden nagyságú lemezhez 
alkalmas, 2 darab 19 cm. át- 
mérőjü mindkét oldalon be- 

jö játszott iemezzel együtt

Nagy választék minden- 
nemű és nagyságú beszélő

ül zéket ingyen és bérmentve
küldök. — Vidéki megrendelőieknél csomagolás díjmentes.

Kiéin Sándor, órás és ékszerész 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 szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

u. m. HOFHERB és SCHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden • szakba vágó 

gépek és géprészsk. -
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Pályázati hirdetmény.
Barsvármegye lévai járás, Nagy- 

salló községében újonnan szervezett 
s eg e dj egyzoi állasra 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 
működésüket igazoló okmányaikat hoz
zám f. é. junius hó 25-én d. u. 5 
óráig nyújtsak 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.
Berozelly,

h. főszolgabíró.

Gazdák figyelmébe. S' 
Chyly Salpeter, szar.tott marha- és sertés
trágya úgy vaggon, m:nt kics ny meDnyi- 
ségbeo, további príma pcrosz kőszén, kok-z- 
és kovácsszén. — Korpa és más erötakár
mány, — pr.ma kéve kötél rerdelhetö leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joachim 
Láván, Láss ó-utcaa 2.

PALMA KAUC5UK 
SAROK

VAN CIPŐJÉN

BŐRATKA
S pattanás, kiütés
V stb.a fiatalságnál mind- 
■ két nemnél, különösen
Ml a kifej ődcc időkoában
aj1 fordul elő s az arcz rut 
=4 kinézését okozzák

Falusi nézetek szerint a javulás a többszöri vér
tisztító teanedvek élvezése á lal várható, amely 
azonban a reményeknél többet nem hoz. Mert 
éppen fiatal szolid egyéneknél a vér rossz beteg- 
ségger esztő anyagokat a'.ig tartalmazhat addig, 
míg itt egy valóságos betegségről van sző. mely
nek kezelése természetesen az orvos közremű
ködése amúgy is szükséges Tisztán kozmetikai 
szépség ápolásnál főleg arra kell ügyelni, a meg
levő zsiradékíele-ieg«.t esténkint a zsirpőrusokon 
át eltávolítani Ezután egv mosakodás szükséges, 

lehetőleg meleg vízben a

Zucker fele szab, gyógyszappannal
a használati utasítás szerint. Ha a bőr lehám- 
lani kezd, akkor a szappan használatával egy 
ideig fel kell hagyni s csak Zuck^íí-szappan és 
Zack' -krém Használatával egyetemben alkal
mazunk mindaddig, mig a bőr sima lett, amely 
után a Zucker-féle szabad, gvógyszappan 
használatát ismételni kell. Ezen eljárás betartása 
nagyszerű eredménynyel jár: Mitesser, bőrzsir, 
pattanás, barna folt stb rövid időn belül eltűnik, 
a bőr sima, tiszta, puha, gyöngéd, egészséges és 
feszes lesz. Hogy a baj vissza ne jöjjön, a 
Zucker-féle szabad, gyógyszappan, a Zuck’ 
krém és a Zuck -szappan állandó használata 

Igen ajánlatos.
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni:
Zucker szabad. 35° s-OS gyógyszappanja a leg- 
hathatósabb és legnagyobb. Darabja 2.50 kor. 
Zucker szabad, 15 -os gyógyszappanja hatásá
ban és mennyiségében gyengébb Darabja 1 kor. 
Ehhez való Zuck >-krém (zsírtalanító) a bőr
krémek gyöngye. Egy tubus ára 2.50 kor., kis 

tubus 1.25 kor.

Kapható :

KNAPF IGNACZ drogériájában Léván.

Legjobb sütemények
kaphatók Sioiczky ezukrászdában

Ajánljuk ;
lego'csóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatárainkat,
valamint állandóan friss C86mege- 
8ajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeáruinkat
Közvetlen kávéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek I
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak 1
Gépolaj, gépsenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálioz, raffia-háncs, min 

dennemil íestékáru,
portland és románozemont 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasó és lőpor-áruda.

DISZKOSZORUK,
fa* és érczkoporsók gyári áron!

I Kern Testvérek
fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése

Telefon 14. L É V A. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

konykaedényekböl, 
egyensúly-, táblás ét tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aciél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összeB kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kőmives-szerszámok, épü
let- és butorvasalások, olajozok, kenőszelenczék, gép
szájak. szivattyúk, keudertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
keresked. Imi öntvények stb. vasczikkekből.

Legczelszerübb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

V arró gépek
5 évi jótállásiX* 61. Szives megkeresésre készséggel szolgálunk specziális 

arajanlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat.

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t. gyorssajtójáu Léván,


