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Gyakori hirdetők és a velünk 
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árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel.

FÓMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket t a reklamációkat s 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI Ó8 TÁRSA r. t

A tanév vége.
A múlt héttel véget ért a tanév. 

A család minden ügyeimét a tanuló 
gyerekek vizsgái vették igénybe. Aggo
dalom és vérmes remények, fásult 
közönbösség és vakmerő kombinációk 
telitik a családtagok lelkét. A vizsga 
tövében a diák a család középpontja. 
Ö kapja a legjobb falatokat és a leg
több szidást. A família kilenc hónapon 
keresztül abszolúte nem törődött az 
iskolával, se a gyerek jövőjével: s most 
egy csomóban omlik az ifjú fejekre az 
elmulasztott érdeklődés zuhataga.

Ha ez a túlzott családi érdeklődés 
szépen arányosan megoszlott volna az 
egész év folyamára, az eredmény a 
legtöbbször egészen más lenne. Nem 
lenne oly Bök szekunda, nem sima 
annyit a mama b nem lenne annyi 
rossz vakáció.

A középiskolák zsúfolva vannak 
mindenütt. De sajnos, a tömeggel nincs 
arányban az elcrt eredmény. Nagyon 
sok a gyönge tanuló a gimnáziumban, 
akik azért gy öngék, mert se tehetségük, 
se kedvük a tanuláshoz, hanem egye
dül a szülői hiúság tartja az iskolában 
őket. A szülő elhatározta, hogy a 
fiából okvetlen vsgy orvosnak vagy 
mérnöknek vagy papnak vagy ügy
védnek kell lennie és forszírozza a 
tanulást. És ha belenyomorodik is a 
fiú, de eleget kell tennei a szülő kap- 
ricának.

Ha a szülő komolyan foglalkozik 
a gyerekkel — és annak a szülőnek 
józan belátása van, nem fogja erősza
kolni gyerekét oly pályára, amelyre 
a gyereket se tehetsége, se hajlama 
nem vonza.

A magyar társadalom telítve van 
egy csomó arisztokratikus gőggel. A 
kereskedő- és iparos-pályát szolgai kere
set forrásoknak tartja. Egy úrhoz csak 
az méltó, hogy diplomás koldus legyen. 
Mert bizony ma már éhség is leske- 
lődik a diplomára. A napilapokban 
gyakran olvasunk olyan hirt, hogy 
egy tanár éveken keresztül nyomorog 
állas nélkül s a végén a nyomor elől 
a halálba menekül. Hány orvos nem 
keres meg egy irnoki fizetést és hány 
ügyvéd nem tud akkora bevételhez 
jutni, mint egy kisvárosi cipészsegéd 
Aki a mai állapotokat ismeri, jól 
tudja, hogy az úgynevezett diplomás 
pályákon túltermelés van. A zsúfoltság 
okozta, hogy sehol sincsenek kedvező 
előléptetési viszonyok ; a fizetés, a jö
vedelem nem áll arányban az élet 
megdrágulásával. Ez a pesszimisztikus 
kép — sajnos — a valóságnak híí 
képi. Ei azonban nem azt jelenti, 

hogy épenséggel senki se lépjen dip
lomás pályára, hanem azt, hogy csak 
az lépjen arra, akinek nagy tehetsége 
és — jó összeköttetései vannak. De 
bivatottság és erősen érvényesülő haj
lamok Dclkül senkinek se tanácsolnék 
efféle pályát.

Az ipari és kereskedői pályák 
sokkal jobb megélhetést biztosítanak. 
A szülőnek nem szabad, nincs joga a 
gyermek életboldogságát kockáztatni 
azzal, hogy a kereskedő és iparos pá
lyának még a gondolatát is elutasítja. 
Első és egyetlen szempont a pálya
választásnál a gyerek tehetsége és 
hajlama legyen. A gyerekben ily haj
lamok korán megnyilatkoznak, ezeket 
ignorálni nem szabad, különben egy 
életet dobunk áldozatul. Az egyiknek 
érzéke van a kereskedés iránt, a má
sik legszívesebben a gépekhez vonzó
dik, különösen érdeklődéssel szereti a 
gépet megismerni, azt utánozni, a har
madik az. asztalos mesterség iránt van 
kí''önös ^élvezettel: kedveli a bab
ráló munkát, ahol sok fáradsággal 
pompás dolgokat is lehet produkálni, 
stb. A léleknek ily vonzalmait nem 
méltányolni veszélyes rövidlátás, gőgös 
ostobaság, sőt egyenesen bún. Miért 
kénysteriisük úgynevezett tudományos 
pályára azt, akit minden idegszála a 
kereskedő vagy iparos pályára vonz ? 
Lesz belőle egy kopott, szürke hivatal
nok, aki 40 évig majd idegenül érzi 
magát a hivatal szobájában, ahelyett, 
hogy képeztünk volna belőle derék 
iparost, aai lelkesedéssel, kedvvel s 
ami fő, tehetséggel nemcsak szép tár
sadalmi állást, de vagyont is szerez
hetett volna magának.

Azt se lehet mondani, hogy ná
lunk a iparos nem tud megélni, nincs 
társadalmi állása. Nem igaz; tessék 
megnézni, hogy a derék kereskedő, a 
kifogástalan iparos ép azt a táraa- 
sadalmi helyet töiti be, mint bárme
lyik kiváló hivatalnok. .Becsülés, szere
tet, egyszóval népszerűség az osztály
része, Mindenki többre becsüli, mint 
a lusta vagy rendellen ügyvédet. Pe
dig ne feledjük el, hogy az ipar és 
kereskedelem náluuk eddig, ezideig 
mostoha gyermekek voltak. E pályákra 
30 százalékban csak azok léptek, akik 
a gimnáziumokban nem boldogultak, 
akiinek ez volt az utolsó menedékük. 
Es ha e hallatlanul rossz anyagból, e 
tehetségtelenek ez óriási tömegéből is 
sokan kiváló, derék emberekké lettek 
s az élet iskolájában fölébredt komoly
ságuk jellemet edzett lelkűkbe, meny
nyivel ragyogóbb eredményt lehetne 
elérni, ha oly jó tanulót is oda irány i- 
tanáuak * szülők, akiknek hajlamuk 

és kedvük, meg tehetségük van e pá
lyákra? Nem lehet-e bízni abban, hogy 
ily gyermeknél még nagyobb a kilá
tás arra, hogy törhetetlen munkával 
becsülést és vagyont szerez ?

A szülőknek tehát jól meg kell 
gondolniok a fiú jövőjét. Adják arra a 
pályára a gyereket, ahová azt hajla
mai és tehetségei vonzák. Gondoljuk 
meg, hogy nem magunknak választjuk 
a pályát, hanem a fiunknak. S épazért 
ne a mi ítéleteink, de a fiú egyénisé
gei legyenek irányadók.

A lévai főgimnázium.

Az * pangás, mely városunk egyik 
igazi, nem képzelt büszkesége, a főgimná
zium fejlődésében mutatkozik, a múlt év
ben meglehetős hullámokat támasztott. A 
,Bars“ múlt évi 33. számának hasoncimü 
cikke el akarta azokat simítani. E törek
vést csak helyeselni lehetett, hogy azonban 
az ügy e'aítatását ne eredményezze, szük
ségesnek tartom most, egy újabb tanév vé
geztével ismét hozzászólam.

Tudjuk, hogy az iskola a kor igényei
nek és követelményeinek megfelelöleg sok
féle változásnak alávetett intézmény. A ta
nulók száma szaporodhat, más-más pedagó
giai rendszer vagy módszer hivatalos pro
pagálása stb. a ta terv, a nevelési esakösök 
míg változtatását vonhatja maga után. E vál
tozások újabb befektetéseket követelnek s 
ha az illető iskolát azon színvonalon akar
juk megtartani, amelyen kell, nem von
hatjuk ki magunkat e befektetések által 
föltételezett anyagi áldozatok alól.

Igaz, bogy Léva város mindenben ele
get tett azon kötelezettségének — a torna
csarnok kivételével — melyet a közokta
tásügyi kormánnyal szemben egynegyed 
száziddal ezelőtt e'vaiialt. Nsm szabad 
azonban megfeledkeznünk róla, hogy az az 
elegetteoés csak ad hoc természetű volt. Ép
pen azért nem mentesíti az városunkat az 
évtizedek folyamán felmerült újabb kötele- 
zeltsegekkel szemben.

A« uj kö.elezettségek természetes folyo
mányai a negyedszásad előtt elvállaltaknak 
s habar nincsenek szerződésbe foglalva, van 
olyan orkö.csi alapjuk, melynek jelentősége 
feler az írott szerződés betűivel, Es a kö
rülmény teszi a lévai főgimnázium ügye 
mego.dasanak sMeténét Léva beciű.etbeli 
ügyévé.

A „Bars“ font idézett oikke mondja 
ugyan, hogy a város e kötelez étts ige elől 
nem akar es nem fog elzárkózni, miután 
azonban e kijelentést nem a város képvi
selője, hanem csak a lapszerkesztőség mondta, 
as csak mint pium denderium és nem meg- 
nyugtatólag hat reánk.

Ismét legördült egy tanáv új mi tűr* 
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tént főgimnáziumunk hiányai és már-már 
égetőkké vált zsükzégletei pótlására, kiegé- 
zsitézére ? Szemmel láthatóan semmi.

Megtudtak, hogy valami öt-hat évvel 
eselött a kérdéses ügynek felfedezője akadt. 
Ott posvadt az vaíahol a közoktatásügyi 
minissterium iromány-polcain. Nem kutatom 
ki hibás benne, az illető referens-e avagy 
az is, kinek kötelessége lett volna ébersé
gével oda hatni, hogy az a referens meg 
ne feledkezhessék a mi büszkeségünk ügyé
ről. Hogy azóta sem haladt az ügy a meg
oldása felé, azt engedi következtetni, hogy 
újra por temeti valahol.

Szerény nézetem szerint nem lehet, 
sőt nem szabad főgimnáziumunk ügyeit csak 
a város mástermészetü érdekei szempont
jából elbírálni. Ez nagy tévedés, nagy hiba 
volna. A neveiét és oktatás országos érdekű, 
tehát fölötte kell, hogy álljon minden egyéb 
városi, tehát kisebb keretű és jelentőségű 
ügynek. Iskolai ügyek mérlegelésénél jöhet
nek tekintetbe helyi érdekek is, de mindig 
csak másodsorban. Ahol gyermekeink, a 
nemzet egy újabb, életrevaló, edzett nem
zedékének nevelése forog szóban, ott nem 
szabad a dolgokat a szűkkeblű helyi patri
otizmus szemüvegével nézni, ott azokat 
elsősorban a testi, értelmi és erkölcsi nevelés 
érdekei szempontjából kell elbírálni. Eszel tar
tozunk hazánknak, nemzetünknek.

Azért a tornacsarnokért, játszótérért, 
a kibővítésért áldozatot kell hoznunk, az- 
alól nem vonhatjuk ki magunkat aszal, hogy 
nyugodtan nézzük a dolog örökös ha- 
lasztgatását.

Aszal, hogy a főgimnázium ifjúságának 
ismét a marhavásárteret jelölték ki játszóté
rül, még — jól szólván — semmi sem történt. 
Es csak olyan tovább vurstlizás, ezsel nem 
szabad nekünk, nem ssabad a kegyestanitó- 
rendnek, nem szabad a közoktatásügyi mi
niszter úrnak beérnie.

Fogjunk végre-valahára komolyan hozzá 
s ha kell, erélyesen hassunk oda, hogy büsz
keségünk ügye érdemleges elintézést nyer
jen, de ne áltassuk magunzat örökké aszal, 
hogy majd teszünk valamit.

Dr. Karafláth Máriás.

Léva r. t város tűzrendészért és 
tűzoltói szabályrendelete.

1. Általános határosatok.

1. §•
A tűzrendészetet Léva r. t. város terü

letén as 1886. évi XXII. ». c. 21 és 22-ik §-a 
érte mében a helyi rendőrség gyakorolja.

2. §.
Olyan cselekményeket, melyek a helyi 

viszonyok szerint könnyen tüzvéezt okoz
hatnak, — habár egyébként tiltva nem vo'- 
nának is, a városi rendőrkapitánynak jogá
ban áll esetről-esetre rendeletileg betiltani.

3. §.
Szalmás terményt behordani, azt az 

udvarokon és házi kertekben nyomtatni 
vagy csépelni nem szabad.

A város belterületén széna, szalma és 
más takarmánynemü rakományok az udva
rokban és kertekben el nem helyezhetők, 
lakóházakat nem képező különálló fedett 
helyiségekben és istállókban, vagy színek 
padlásán azonban azon takarmányok a házi 
szükségletnek megfelelő mennyiségben tart
hatók.

4. §•
Istállókban, padlásokon s általában a 

beltelkeken levő oly helyeken, ahol gyúlé
kony anyagok tartatnak: a dohánysás, nyílt 
világítóval va'ó járá<, tüzelés, vagy tüzelő
szerek használttá büntetés terhe alatt tilos.

Úgyszintén tilos a 15 évon alul levő 
gyermekeknek az utcákon és más nyilvános 
helyeken dohányozni.

A város belterületén iövö dösni,. raké
tákat és más tűzijátékokat eldobálni vagy 
fölereszteni tilos.

Fáklyák használata mindenkor csakis 
előlegesen kieszközölt rendőrhatósági enge
dély mellett történhet.

A kádárok a város belterüetén csak 
sátor-kemény alatt égethetik ki a hordókat.

Udvarokon és kertekben nyílt tűzhe
lyek nem használhatók, vaekatlanok haszná
lata is csak rendőri engedély melle’t le
hetséges.

A sertések pörzröléae a város belterü
letén tiltva var.

Fatelepek létesítése a város belterületén 
nem engedhető meg.

5. §.
Mindenki tartozik az általa észrevett 

vésztüzet, amint észrevette, kikiáltani és a 
legközelebbi tűzjelző helyen, vagy a rendőr

ségnél, vagy a tü-ohó aktanyán, vagy a lég 
közelebbi tűzoltónál bejelenteni.

6. §
Minden háztulajdonos köteles a telkén 

levő kúrát, amennyibrn az szívó készülékkel 
el á'va nem volna, mentő vödrökkel ellátni 
és hasznú ható állapotban tartani. — Tűz
vész esetén minden telektulajdonos köteles 
kútját a tűzoltóság rendelkezésére bocsátani.

7. §.
Ha valaki valamely épületnek vagy ke

rítésnek tűzvészéi) es állapottá tapasztalja, 
vagy a város belterületére behordott faanya
gok, takarmány vagy más gyúlékony esetleg 
robbanó anyagok összehalmozását észreveszi, 
__ azt a rendőrségnek bejelenteni köteles, 
__ a rendőrség pedig hivatalból tartozik 
ily esetekben az eljárást megindítani, tüz
rendöri szemlét tartani s a szemlét teljesítő 
bizottság véleménye alapján a tűzvészt elő
idézni alkalmas állapot megszüntetését elren
delni. — A tüzrendöri szemle tartára a tűz
oltó parancsnokság kérelmére azonnal foga
natosítandó.

A tüzrendöri szemlét a városi rendőr
kapitány vagy helyettese, a tüzoltóföpa- 
rancsLOk vagy helyettese, a városi mérnök 
s amennyiben a szem’e tárgyát épület ké
pezné, a meghívandó áéményseprőmester mint 
bizottság teljesíti. — A szemléről jegyző
könyv veendő fel, melyben észrevételeit a 
panaszló, panaszlott és a legközelebbi két 
szomszéd is előterjeszteni jogosítva vau. — 
Azon bizottság által évenként kétszer álta
lános tüzvizsgálat is tartandó, mely bizott
ság a tűzveszélyes épületek, tárgyak eltá- 
volitása s a kéményeit kitisztítása, valamint 
a tűzbiztonság megóvása végett az illető 
hatóságot a szükséges intézkedésekre fölhívja.

8. §•
Tűzvész esetén a városbeli összes lovas

fogatok a tűzoltóság rendeleieru állanak. A 
varos tulajdonai aepezö fogatok s a város
beli bérkocsi-tulajdonosok fogatai a tüzjel 
megadása útin felhívás nélkül a tűzoltó 
örtanyahoz (szertárhoz) a tűzoltóság rendel
kezésére azonnal felhajtandók ; — épúgy — 
de csak a rendőri ég fe.hivására — a város 
belterületén található összes magánfogatok.

A tűzoltóság gyakorlataihoz a t. o. fő
parancsnok vagy helyettese megkeresésére 
a város tulajdonát kepezö fogatok közül 
legalább egy mindig kirendelendő.

A fogattuiajdonoBok a tűzoltás alkalmá
ból te jesitett szolgalatokért díjazást nem 
követelhetnek. A bérkocsi-tulajdonosok fo
gataiban vagy a magánosok Kivezényelt fo-

T ÁJR C A.
Mártha.

A Soósy-kuriában nagy as izgalom. A 
cselédek futkosnak fel a alá, aa orvos aggo
dalmas arokífejezéssel fontoskodva suttog a 
nemsetes asszony környezetével.

Soósyné hetek óta beteg, lázas, — az 
őszi napok alatt meghűlt s azóta nyomja 
az ágyat. A falusi postakihordó lépett be, 
levelet hozott. A nagyasszony örömmel, mo
hón kap utána. Megismerte az írást. Az ő 
féltett kincse, egyetlen lánya irta. . . Sietve 
törte fel a pecsétet. Kipirult arca azonban 
olvasás közben ónssinüvé változott . . . meg
remegett a levél ujjai közt , , . ajkai gör
csösen vonaglottak. Hossá siettek, s as 
öreg asszony felemelte csontos jobbját, s 
magából kikelve küldte anyai átkát, a leg
rettenetesebbet, leányára.

Napokig lázas volt, beszélt folyvást 
értelmetlenül, szemei vad izgalommal csil
logtak s ráncos karját fenyegetőleg emelte 
időnként a magasra. S mikor felépült, össze
ült a rokonság, hogy a haragvó Soósynét 
kibékítse leányával. A kísérlet azonban meg
hiúsult, a nagyasszony megtiltotta szigorúan, 
hogy személyét, nevét se merjék többé elő

hozni neki ; holtnak, kitagadottnak hirdette 
maga és mtBok előtt. S a fecs> gö szájak 
végre elhallgattak. Ha levél jött a megté- 
vedttöl, felbontatlanul visszaküldte. A nagy
asszony azonban, úgy éjszakánként, fájón 
gondolt az ö göndőrfürtü szép kis Márthá- 
jára, ki szimeténye, boldogsága volt. . .

Előkelő intézetbe ia adta, hogy müveit, 
okos legyen. Tervezte, hogy, ha majd hasa 
jön, kineveli jó gazdasszonynak, hogy ne- 
meai portája méltó utódot nyerjen utána. 
A sors azonban máskép határozott, szét
vágta, összetörte minden reménységét . . . 
Mártha színésznő lett ... Az ö lánya, a 
szigorú erkölcsű, régi Soósy-osalád sarja 1 . , 
Ily szégyenfolt az ő nemes nemzetségén I . . 
Pedig megtiltotta neki, de Mártha inkább 
hajlott a színpadhoz, mint as ö szavára. Él
jen, ahogy tud I Ű látni sem akarja Boha, 
soha többé I Kemény azó, de Soósyué erős 
lélek volt. Asért úgy titokban várt valakit 
vissza. Rongyosan . . . Bünbánattól meg
törve. De as a valaki nem jött . . . Egy
szer az újságokból megtudta, hogy Soósy 
Mártha sikert aratott, tapsvihar kíséri lép
teit . • . S a szigorú, puritán gondolkozásé 
nagyasszony ekkor irt a leányának. Meg
tiltotta, hogy as apja szeplőtlen navét vi
selje a festett padokon . . . Mert a sri- 

néasnő, igy Mártha is, mind könnyilvérü, 
nem érdemli meg, bogy as ö családjuk 
köztiaztelt nevét hurcolja, — magyarasta 
önmagának , . . S múltak az évek, a kita
gadott leány járta a dicsőség útját, művé
szeié delelöjén ragyogott. írtak a lapok róla, 
a közöus'g bálványozta, társnői irigysége 
teljes vOit . . . viragtengerben úszott min
denütt. Voltak tisztelői is; a művésznő 
azonban, a szinpadon kivül, csak egy kis 
egyszerű szürke nö volt, ki teljesen eivész 
as átlagtömegben igénytelensegevei. Azok 
közé tartozott, kikhez a kulisszák rágalmai 
sem férhettek. S körútra indult, ragyogott, 
sugárzott a neve magasan, tündöklőén. S 
abba a városba ért, melyben nevelkedett, 
ahol megtanult rajongani a művészétért , . . 
Tekintete mélán mered maga elé, s mig 
őkösletönöje serénykedik körülötte, ö szo
morúan melyed a múltba. Vájjon lát-e isme
rős arcot ? S eszébe jut as otthon, mely
ből kiűzte as anyai átok örökre. Pedig 
milyen boldog, boldog ienne, ha szerettei 
köreben élvezhetné a dicsőséget . . . mig 
ily elhagyottan, ily árván . . ? Nehéz köny- 
nyek gördü'tek arcára. A művésznő gyorzan 
letörülte, nem, neki nem ssabad sírni, 
hanem csak játszani tovább as élet 
komédiáját . , ,
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gataiban a tulajdonos vagy kocsisa hibája | 
nélkül, a tűzoltásnál való közreműködéséből 
kifolyólag előállott kárt a tűzoltóság (díja
zott tűzoltóság esetén a város) pénztára té
rítse meg.

11. A tűzoltóság.
9. §•

Léva r. t. város területén a tűzoltói 
teendőket ellátja: a.) 18 éves kort megha
ladott korú, helybeli, alkalmas férfiakból 
egyleti alapon iötesitett önkéntes tűzoltó
szervezet ; — b.) szükség esetén alkalmas 
férfiakból felfogadott „díjazott tűzoltóság.**

A szüaség esete beáll : ha as önk. t. o. 
szervezet az erre illetékes hatóság által 
feloszlattatik, — akkor is, ha az önk. t. o. 
szervezet működő tagjainak száma 30-nál 
alább száll, — végül akkor is, ba a város 
kepviselötestülete határozatilag kimondja, 
hogy a tűzoltást az önk. t. o. szervezettől 
eltérő testülettel kivánja megoldani.

A.) Az önkéntes t. o. szervezet.
10. §.

A város közönsége csak oly önk. t, o. 
szervezetnek nyújt támogatást, mely egyleti 
alapon létesítve egy tiszti szakvizsgát tett 
főparancsnokból, egy hasonlóan minősített 
főparancsnok hely estesből, a szervezet alap
szabályaiban megállapítandó számú, de lega
lább négy segédtisztből, egy lehetőleg t. o. 
altiszti vizsgát tett tüzörszertárnokból s 
mindezek szamát legalább 30-ig kiegészítő 
tűzoltóból áll — melynek alapszabályai Bem 
a törvénnyel, sem felsőbb rendeletekkel, 
sem a jelen szabályrendelettel nem ellen
keznek s mely alapszabályaiban különösen 
megállapítja, bogy az egyletnek bármi ok
ból bekövetkező megszűnése esetén nemcsak 
a város közönségétől használatra átvett va
gyon kerül újra a város közönségénél kor
látlan tulajdonába, de a város Közönségé 
korlátlan tulajdonává válnak olyan va
gyontárgyak is, melyeket az egylet maga 
szerzett.

Ha t. o. tiszti vizsgát tett egyén város
beli lakos nem volna, vagy ilyen a főpa
rancsnokságot, illetve helyettesparancsnok- 
ságot el nem vállalná : föparancsnokka, vagy 
belyetteseve megválasztható oly városbeli 
férfi is, aki gimnáziumi négy osztályt, vagy 
ezzel egyenrangú tanintézetet végzett vagy 
ily minősítéshez kötött állast tölt be és va
lamely t. o. szervezetben több éven át pa
rancsnoki (segédtiszti) minőségben működött.

Segédtisztté lehet minden begyakorolt 
tűzoltó.

A Soósy-kuriában, a rokonok közre
fogják a nagyasszonyt, kérik, könyörögnek 
neki, jöjjön el velük mar egyszer ö is a 
színházba. A nagyasszony eleinte hallani se 
akar róla. Gyűlöli azt a légkört, mely lá
nyát rabolta tőle el.

Vegre azonban enged, utóvégre, gon
dolja, a fia által irt darabot adják elő, mi
ért ne örüljen ö is fiával a sikeren . . . 8 
a rokonság titkon remél, hogy taiáu mégis 
csak sikerülni fog a neheztelő anyát kibé
kíteni leányával.

8 a nagyasszony gyanútlanul közömbös 
érzesse! foglal helyet az első padsorok kö
zött. Hiszen ez mind nem érdekli öt, hanem 
a rokonok kívánságának tett csupán ele
get . . . 8 következik a nagy jelenés, a 
nézők lázasan figyelnek. As anya átokra 
nyújtja jobbját s as ajtó ekkor kinyílik, , . . 
nesztelenül belép aa eltaszitott lány egysze
rűen . . . szürkén . . . alázatosan , . . 
Alakja megtört . , . arcát nem látni, mert 
tenyerével fedi . . . Lassan az előtérbe ván
szorog . . , majd az anya előtt térdre 
roskad . . .

A közönség könyeit türtőzteti s a 
visszatért beszélni kezd halkan, fájón . . .

8 a nemsetes-asssony megdöbbenve 
igyelni kezd . , . mintha leikében egy el

11. §.
Aa önk. t. o. szervezet szükségleteit 

fedezi : u.) a város házipénztárának évi 
adományából, b.) egyéb a szervezet által 
nyitható forrásokból.

12. §.
A házipénztár adománya a városi házi

pénztár költségvetésébe vétetik fel az esetre, 
ha az önk. t. o. szervezet előző évi zárszá
madásait, a tényleges vagyonleltárt, a követ
kező évi egyleti költségvetés tervezetét a 
város hatóságához — a polgármester vonat
kozó felhívásával az egyleti főparancsnok
hoz érkezésétől számított 30 napon belül 
bemutatja.

A házipénztár évi adományait a város 
képviselőtestülete határozza meg, de az ösz- 
szeg évenkénti 5000 koronánál magasabb 
nem lehet.

A város hatósága a megszavazott évi 
adomány összegéből az egyleti főparancs
noknak közvetlen kiszolgáltatandó tisztelet
díjul 400 kor. s a főparancsnok-helyettesnek 
közvetlen kiszolgáltatandó tiszteleldijul 200 
kor. visszatarthat.

13. §.
Az önk. t. o. szervezet maga állapítja 

meg egyleti alapszabályait éa szolgálati 
szabályzatát.

B.) A díjazott (felfogadott) tűzoltóság.
14. §.

Ha a szükség esete beáll (9. §.) : a 
város polgármestere a díjazott tűzoltóságot 
e célra alkalmas férfiakból felállítja.

Alkalmaz a 10. §,-beli minösitvénnyel 
biró egy föparancsnoKot 400 korona, egy 
h. paraucanoaot 200 korona évi tisztelet
díjjal s egyenként 120—120 aor. ruhsátalány- 
nyal; egy tüsörszertarnokot évi 720 kor. 
fizetéssel, természetben kiszo.galtatandó la
kással és ruházattal, vagy 120—120 kor. 
lakbérrel, illetve ruhaátalauuyal ; 2 munkás- 
tüaört egyenként 600—600 kor. évi fize
téssel, természetben lakással és ruházattal 
illetve évi 100—100 kor. lakbérrel és 120— 
120 kor. rubzatalánuyal; végül 20 tűzoltót 
havi 10 koroua díjjal s egyenként 50 kor. 
luh.átalánnyal, esetleg természetben kiosz
tandó ruhával.

Az alkalmazottak javadalmazására fel
vett összegek, valamint az alkalmazottak 
száma képviselőtestületi határozattal bármi
kor megváltoztatható.

A parancsnokok tiszteletdijai negyed
évenként utólagos, a többi alkalmazottak fize
tése illetőleg dijai havi utólagos részletekben 

temetett húr szakadt volna fel, valamikor 
mintha már hallotta voma ezt a hangot . . . 
teste előre hajlott , . . lázasan figyelt . . . 
8 az elűzött lány beszélt egy útról, mely 
annyi dicsőséget árasztott reá, s mégis 
mily fájó voit . . . mindig . . . beszélt 
egy életről, egy árva szomorú létről, melyet 
tulajdon édes anyja tart és hisz fertőzött
nek, mely pedig tiszta, szeplőtlen. Szólt az 
otthonról, melynek ö uem érezte soha, soha, 
pályája alatt a szeretett melegét . . . árvább 
volt a iegárvábbnái ia . . . S a nemzetes- 
asszony felugrott, mintha meg akart volna 
győződni valamiről, amit ő maga sem 
hisz el, szemei mereven tapadtak amüvésa- 
nöre . , . kétségbeesetten nézi . . . mintha 
egy letüut képet látna.

Erőtlenül hanyatlik sápadtan szé
kére ... 8 a közönség nagy tömegéből 
fojtott könnyek töruek fel . . .

8 az anya nem hisz . , . ajtót mutat. 
S a lány ekkor felveti fejét . . . kezeit 
könyörgően összekulcsolja . . . s hosszan, 
fájón faizokog : Anyám 1 Anyám I Mire az 
első padsorokból, egy szenvedélyes hang 
élesen őrültként falsikolt :

Mirtha . . . édes Márthám I
Feronozy Paula. 

fizetendők, a lakbér és ruházat illetve ruha
pénz negyedéves előleges részletben oaz- 
tandók ki.

A díjazott tűzoltóság tagjai mint külön 
városi alkalmazottak tekintendők s a tiszt
viselői karnak nem tagjai.

15. §.
A díjazott tűzoltóság szolgálati szabály

zatát a főparancsnok és helyettese meghall
gatásával az elsőfokú tüzrendészeti hatóság 
állapítja meg.

16. §.
A díjazott tűzoltóság szükségleteit a vá

ros házipénztára fedezi. E célra a megfelelő 
összeg az évi költségvetésbe évenkénk 
felveendő.

111. Vegyes intézkedések.
17. §.

A városi tiszti-orvos a tűzoltó gyakor
latok, vagy tűzoltás alkalmával eiöállható 
sérüléseknél — ha más törvényes szabályok 
többre nem kütelezik — az első segélyt 
nyújtani köteles,

A városi mérnök a tűzoltóságnak szak
kérdésekben — a főparancsnok vagy helye- 
tese megkeresésére a polgármester által 
utasítandó — szakközege.

18. §.
A város közönsége három éven belül 

egy a tüzör-szertárnok lakását s egy külön 
örezobát is magába foglaló Bzertárepületet 
emeltet s azt a tűzoltóság használatába 
boosájtja.

19. §.
A jelen szabályrendelet 3. 4. 5. 6. 7.

8. §.-ába ütköző, vagy a tüzrendészeti ható
ságnak törvényes hatáskörében kiadott ren
deletéit sértő cselekmények vagy mulasz
tások — amennyiben más büntető jogsza
bályokba nem ütköznek s más alapon meg 
uem torolhatók — ezennel kihágásoknak 
minösittetneK s 4 kor.-tól 40 kor.-ig terjedő, 
behajthatlanság esetére két napi elzárásra 
változtatandó pénzbüntetéssel sujtandók.

20. §.
Az e szabályrendelet keretébe tartozó 

közigazgatási kérdésekben Léva város terü
leten mint I. fokú hatóság a várositanács 
intézkedik ; annak felebbezessel megtámad
ható határozatait Barsvármegye alispánja 
bírálja felül, harmadfokú hatóság a m. kir. 
belügyminiszter.

Az e szabályrendelettel megállapított 
kihágások fölött első tokon Léva r. t. város 
rendőrkapitánya, másodfokon Barsvármegye 
a.ispanja, harmadfokon a m. kir. belügymi
niszter ítélkezik.

21. §.
Ezen szabályrendelet Léva r. t. város 

területen kormányhatóságilag lett jóváha
gyása s az ezt követő képviselőtestületi 
közgyűlésben lett kihirdetése után követ
kező hó elsején lép hatályba.

Amennyiben e szabályrendelet hatályba 
léptéig a tervbe vett önk. t. o. egylet 
megalakult ugyan, de alapszabályainak jóvá
hagyass késnék, aa e fölött való érdemle
ges döntésig e szabályrendelet 11. B. feje
zete rendelkezéseinek végrehajtása függő
ben hagyandó.*)

Csekey Vilmos.
*) Legközelebbi számunkban az öak. L o. egylet 

alapszabály tervezetét adjuk. bzerk,

Külön félók.
— Városi közgyűlés. Léva r. t. város 

képviselőtestülete — miut résaleges tisatújitó- 
saea —jún. 30.-án Bódogh Lajos polgármester 
elnökiésevei a városnál szervezett két uj 
szülésznői állast özv. Gápel Jánosné és öav. 
Miklóssy Józsefné oki. szülésznőkkel töltötte 
be. — Utána az évnegyudes rendes köz
gyűlés volt .meg. A képviselő testület rész
véttől emlékezett meg Mercáder Alajos es 
Fija Kálmán elhunyt városi képviselőkről. 
A polgármester szokásos jelentéseit a köa- 
gyü.es tudomásul vette. Aa uj szállódénak : 
„Városi Szálloda as Orosslánhozu elnevezést 
adta. Aa építés főfelügyeletévé! 500 kor.. 
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tiszteletdíj mellett a kir. főmérnököt bizták 
meg. Kertész Lajos és Pál Imre bérlöket 
kérelmükkel, illetőleg ajánlatukkal a képvi
selőtestület elutasította. Jóváhagyta Holzmann 
Bódog pótszerzödését. 27 ssavasattal 10 
ellenében elfogadta a közgyűlés Fertiko 
József és neje ajánlatát, amelynek értelmében 
16,520 kor. értékű kávébáli és éttermi 
beruházás kiadásaihoz a város 50%-sl hoz
zájárul. A beruházás teljesen és azonnal a 
város tulajdonába megy át. A város ujböl 
kéri a kultuszminisztert, hogy a képezde 
céljaira felajánlott 25,0G0 koronát engedje 
el. A Part-utca kiépítését és a képezde hez 
vezető gyalogjáró kisajátítását a napirendről 
levették. A munkásházak építésére aug. 1. 
d. e. 11 órai határidővel uj versenytárgya
lási pályázatot hirdetnek. A baremegyei ált. 
tanítóegyesületnek abbeli kérelmét, hogy a 
Kherndl-féle telekből a tanitógyermekek 
internátusának elhelyezésére 1600 négyszögöl 
területet átengedjenek, elutasította a kép
viselőtestület o'y megjegyzéssel, hogy alkal
masabb területet kérjenek. A Mángorló-utca 
kinyitásához szükséges kiaajáti' ásókra az 
előkészületek megtétele határozatba ment. 
Rohács Gyula illetősége megá'lapittatott, 
Bedus Mihályé és Hámos Józsefé nem. Az
1909. évi sárszámadásokról a je'enteseket a 
közgyűlés tudomásul vette. A múlt évi 
államsegély a tisztviselők fizetésére fordit- 
tatott. A városi öt dijnok részére egyenként 
80 kor. segélyt szavazott meg a képvi
selőtestület.

— Vezérkari utazás. A hadsereg ve
zérkarának egy csoportja, 20 törzs és fő
tiszt, 45 főnyi iegénység és 60 ló, e hó
5.-én  érkezik Lévára, hol 12.-ig marad. A 
vezérkar ezen csoportja Léva környékén 
harcászati megbeszéléseket tart. Léváról 
Nyitra felé utaznak tovább.

— A tanonciskolák záró ünnepé
lye. Városunk iparos- és kéri stedötarionc- 
iskolái ma egy hete d. e. 11 órakor szépen 
sikerült ünnepéllyel zárták be a lefolyt 
tanévet. Az ünnepélyt Ghimessy János, az 
iparostanonciskola igazgatója nyitotta meg, 
aki szívélyesen üdvözölvén a nagy számmal 
megjelent vendégeket, — beszédéten vissza
pillantást vetve az iparostsnonciskola 25 
éves fennállására, — hálával emlékezett 
meg a városról, mint az iskola fenntartójá
ról, azon nagy áldozatkészségéért, amellyel 
ezen iskolának modern fejlődését elősegíti. 
Szive mélyéből megköszönte a felügyelő 
bizottságnak eddig tanúsított bölcs vezetését 
és irányítását. Kegyelettel adózott azon 
nemeslelkü férfiak emlékének, akik ezen 
iskola megalapítói voltak. Ezek közül kivá
lóan Jaross Ferenc igazgató-tanitót említette 
meg, aki az iskolának egyik buzgó szerve
zője volt éB fennállása óta működik az 
isko'ábau. Továbbá megemlékezett Sárhegyi 
János tanitóról, aki 22 éves működése alatt 
főként aa idegen ajkú tanulók megmsgya- 
rositásával szerzett magának kiváló érde
meket. — Az ünnepély keretében : Grapka 
Béla, Bélik Rezső, Belopotoczky László, 
Mihálka Béla iparos-, Kiéin Zsigmond és 
Hlavathy Béla kereakedötanoncok szép és 
hazafias költeményeket szavaltak. — Svarba 
Endrének, a tanoncotthon vezetőjének, az 
otthon hasznosságát méltató és a tanulókat 
önképzésre és munkásságra buzdító lelkes 
beszéde után a juta'mak kiosztása követke
zett. A Casino kétezer koronáé alapítványá
nak ez évi kamataiból 40 koronát a Kern 
Testvéreknek Mayer Béla nevű tanonoa 
kapta. Az iparostanoncok közül z 40 korona 
jutalomban Bartos Sándor asatalostanonc 
részesült, aki atyjánál, Bartos Lajosnál ta
nulja a mesterségét. A két jutalmazott 
nevében a Casinónak nagylelkű alapítványáért 
Mayer Béla mondott forró köszönetét. Jó 
magaviseletükért és kiváló szorgalmukért 
ogy-«8J hasznos könyvvel megjutalmaztattak : 
Laskó Kálmán, Bús József, Sztruhár Béla, 
Vojacsek Béla, előkészítő-, Horváth Imre, 
Mezényi János, Pompos István, Demeter 
Dezső I. oszt., — Évinger József, Göhel 
Ká mán, Mihálka Béla, Rotyik László II. 
osat., — Bajosan József, Belopotoczky 
László, Grapka Béla, Horváth Pál, Liesz- 
kovszky Lajos és Oraveoz András III. oszt, 
iparostanoncok ; — Qrünapfel Fülöp, Pauló 
János, Horn Gyula és Paichkeaa Ármin 

kereBkedötanorcok. — Az ös*zes növendé
kek nevében Grapka Béla búcsúzott el az 
iskolától, melegen megköszönve a tantestü
letek fáradozását. A tanulók lelkületére és 
a hazafias érzés fokorására jótékonyanható 
ünnepély, amely méltó volt as iparostanonc- 
iskola 25 éves múltjához, a Himnusz elénak- 
lésével fejeztet tt be.

— A Ludovika Akadémia Léván. 
A m. kir. honvéd Ludovika Akadémia, a 
hadseregnek ezen egyetlen magyarnyelvű 
főiskolája, folyó tanévben a szokásos, sza
badmenetekkel egybekötött harcgyakorla
tai alatt Léván is kérésziül vonul. Az aka
démia egy zászlóaljat és egy lovas szakaszt 
alakit. F. hó 16.-ról 17.-re virradó éjjel a 
lévai honvédekkel szemlegyakorlat lesz 
Szántó és Nagykereskény között, A gya
korlat után az akadrma, 1 tábornok, 16 
tiszt, 220 akadémikus, 104 főnyi iegénység 
és 62 ló Lévára vonul he, hol a laktanyá
ban nyer elhelyezést. 17.-én pihenő 18.-án 
reggel pedig ugyancsak a lévai honvédek
kel harcgyakorlat a tolnaién hidért. Az aka
démia azután Garamszentbenedekre, onnét 
Aranyosmarótra, majd Nyitrára menete). A 
Ludovika Akadémia ilyen nagyszabású gya
korlatai csak a múlt érben kezdődtek, mi
kor is a Dunántúl volt a gyakorlatok szín
helye. Az akadémikusok teljes felszereléssel, 
mint a csapatok legénysége, vesznek részt 
a gyakorlatokon. A 220 akadémikus között 
31 mint lovas vonul ki. Az akadémia e hó
4.-én  indul Budapertröl és Esztergom-Vá- 
mosmikola Ipolyságon át ér-ezik hozzánk.

— Orgonaszentelési ünnepély. A 
lévai ref. egyház abból az alkalombúi, hogy 
uj orgonáját megépíttette, folyó évi július 
hó 5.-én délelőtt 11 órakor az egyházmegyei 
közgyűléssel kapcsolatosan orgonaszentelési 
ünnepélyt tart.

— Esküvő. Duschek Ernő, az állami 
tanitóképző-intezet tanára, e hó 9 -én d. e.
11 órakor vezeti oltárhoz Winkler Ilonkát 
Demét dm.

— Tanfolyam. Kriek Jenő tanítóképző
intézeti tanár, a kereskedötanonciskola igaz
gatója, hogy eleget tegyen a vallás- és köz- 
oktasásügyi mniszter azon legújabb rende
letének, amely sz iparos- és kereskedöta- 
nonciskoláknál alkalmazott tanerőktől a szak
tanfolyam elvégzését megkívánja, ebhez 
kötvén egyúttal a tanerők véglegesítését, — 
szünidejének fe áldozásával a kereskedöta- 
noociskoiai tanerők számára rendezett s 
négy hétig tartó tanfoiyamot Szegeden 
hallgatja.

— Gombamérgezés. Nagy veszedelem 
fenyegette a műit napokban Bovotny Ödön 
alsószecsei köijegyaőt és csaladját. E hó
25.-én  ugyanis — mint értesülünk — az 
egész család vacsorára gombát evett, amely 
azonban mérges volt. A súlyos mérgezés 
következtében a családnak minden tagja 
annyira beteg lett, hogy az éjnek idején 
Léváról kihívó t orvosnak erős munkájába 
került a komolyabb veszély e hárítása.

— A választások mérlege. A fo yó 
hó 25.-én megellett utol ó pótvaiasztáiokkal 
értek véget az általános választások, most 
már mind a 413 kerületnek megvan a kép
viselője. A vogieges eredmény a következő : 
Justh párti : 41 ; Kossuth párti ; 54 ; párton- 
kívüli függevlensegi : 13 ; 48-as gazdapárti; 
4 ; nemzeti mu.ikaparli : 242 ; szász : 13 ; 
pártonkivü i 67-es: 21; népparti ; 13 ; nem- 
zemie'iségi : 8 ; demokrata : 2 ; keresztény
szocialista; 1; parasztpárti: 1. — Megjegy
zendő, hogy a munkapártnak 242 mandá
tuma van ugyan, de a házban mégis csak 
230 képviselője foglal most helyet, mert a 
párt két tagjauak három, nyo c tagjanak 
pedig két-két mandátuma vau s igy az a 
tíz képviselő egyelőre 22 kerületet képvisel. 
As igazolástól számított 8 nap i latt erről a
12 mandátumról le kell mondani és akkor 
as illető kerületek uj képviselőt választanak.

— Tanulmányút. A „Baremegyei 
Gazdasigt-Bgyesület" 28 tagú társasaga Kraj- 
esik Jenő, titkár veze.ese m illett juo. 20.-tól 
25.-ig tartó tanulmányi utal teti. Boa meg
lepően szép es jövedelmező tapasztalatot 
szereztek a kirándulók különösen Leperd 
pusztán, ahol özv. Döry Vilmosné sssrvaa- 
marhateuyéasetét és minesét a tulajdonos 
urinö ssemélyes és szakszerű magyarázata 

mellett teljes félnapig élvezettel szemlélték. 
A kirándulók megnézték még Fiume neve
zetességeit, Abbáziát, Lovranát és Arbét. 
Amit ebből sz útból hazahoztak, az bizo
nyára a háborgó Adria képének és az olcsó, 
tüzes dalmát-bor izének az emléke. A vig 
tengeri utazókat a kikötőkben megéljenez
ték hazafias dalaikért. Éltették a magyart.

— Jégverés a Hegyalján. A délvi
déki árvízkatasztrófa utáo egy újabb és nagy 
veszedelem érte hasáik egyik büszkeségét, 
a Hegy»Íját. E hó 27,.én irtózatos jégvihar 
söpört végig a területen. A vihar csak 
15—20 percig tartott) de egyes helyeken 
olyan óriási erővel dühöngött, hogy a tyúk
tojás nagy.ágú jég nemcsak a szőlőt, de a 
venyigéket is tönkretette és sok kárt oko
zott a gyümölcsben s a gabonában is. A 
jelentések szerint a kár meghaladja a 10 
millió koroná'.

— Népkönyvtárak. A földmivelésügyi 
miniszter Tőre, Nagysáró, A sóvárad és 
Nemesoroszi községek részére egy-egy 100 
kötetből álló népkönyvtári gyűjteményt, 
valamint a könyvszekrény beszerzésére 
egyenként 20—20 korona államsegélyt is 
engedélyezett.

— Megszűrte a feleségét. Kactián 
András fehernemütisztitót részint iszakos- 
sága, részint bru á is bánásmódja és folyto
nos fenyegetései miatt május hó végen a 
felesége kénytelen volt elhagyni. Ezért a 
férje bosszút forralt ellene. Tegnap délelőtt, 
zm kor az asszony két gyermekének az ár- 
vahásba leendő felvétele végett özv. Tooth 
Z ligmondné úrasszony lakásán járt, Ksczián 
— mint értesülünk — a piacon 40 fillérért 
vásárolt késsel a nyakacsigolyaján életve
szélyesen megszűrte a feleségét ; azután a 
rendőrségre ment és bejelenterte magát. A 
súlyosan sebesült asszonyt a kórházba sai'l- 
lilotiák ; a félje ellen pedig a rendőrség a 
bűnvádi eljárást megindította és öt a kir. já
rásbírósághoz kísértette.

— Eljegyzés. Loserth Dezső lévai ke
res. edö e napokban -váltott jegyet Csoor 
Béla hevespásztói fö dbirtokos kedves leá
nyával, Ilonával.

— Sztrájkoló háziasszonyok. Krems- 
ben, Ausztriának egy kisebb varosában, a 
háziasszonyok megsokalván az élelmi uzso
rások, főként a miszárosok fektelenkedeseit, 
egyhangúlag elhatározták, hogy addig nem 
vesznek húst, amíg a mészárolok normálisra 
nem szállítják le a hús árát. A kremsi 
asszonyok sztrájkja az egész világ szimpá
tiájára érdemes és ha győzni fognak, — 
amit mi is őszintén óhajtunk, — rövidesen 
világszerte akad utánzójuk. Ez a győzelem 
megtöri az uzsorások p nzvagyát. — Pró
bálják meg a ml asszonyaink is a bojkottot, 
akkor a lévai mészárosok például a borjúhús 
árát 1 kor. 80 fillérről csakhamar 1 kor. 
20, 40 fillérre szállítják majd le, amely 
áron azt, — hogy csak egy helyet említ
sünk — Bakabányán mérik.

— Az idei gabonatermés. Az aratási 
munkálatokat, az ország több vidékén megkez
dették már. A földmivelésügyi minisztérium 
által most kiadott termés-jelentés és becslés 
igen kedvezően tünteti fel as idei termés 
ki á ásókat. A busatermest 54 és fél millió 
métermazsára, vagyis 24 millióval többre 
becsülik • tavalyinál. A rozs, árpa és a zab 
is a közepesnél jobb termést igernek.

— Gyászhir. Nsgy fajdalom érte Lovas 
József iparost es családját, akinek Gyula 
ne. ü 15 eves fia e hó 26.-án hosszas és 
súlyos betegség után meghalt. A jó fiú, akit 
három év óta nagyfokú szívbaj gyötört, 
ennek dacára a róm. kath. elemi fiúiskolá
nak igen szorgalmas tanú.ója volt. Temetése, 
melyen a tanítótestület es az is róla tanulói 
is képviselve voltak, — mély részvét mellett 
e hó 28.-au délután 4 órakor ment végbe,

— A katonai törvényszék e hó 
25.-én hirditte ki iteletet, amely Hofrichter 
Adolfo', a císnkális főhadnagyot, raugvesz- 
Usre es húsz évi börtönre itelie. Büntetését 
as aradi fogházban fogja kitölteni.

— Elengedik a tiszti vizsgát. Az 
uj véderölörveny javaslat, mely eoben a 
ciklusban kerül as országgyűlés elé, lényeges 
Változásokat fog a tiszti vizsga tekinie.ében 
e.öidéani. — Minthogy eddig a vizsga-kény
szer folytán minden önkéntes kénytelen volt 
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vizsgázni és igy a tartalékos tisztek túlsá
gosan elszaporodtak, az uj véderő-javaslat 
kimondja, hogy ezután a vizsgálat letétele 
nem less kötelező éa csak azok tehetik le, 
akik a vizsgáló bizottság véleménye szerint 
kiváló katonai képességekkel birnak.

— A vasúton elhagyott tárgyak. 
A kereskedelemügyi miniszter a vasúton 
elhagyott tárgyak kezelésére nézve elrendelte, 
hogy a vasút területén vagy a vasúti kocsik
ban elhagyott s a vasútnak átszolgáltatott 
tárgyakat, amelyeket a rom'ás veszélyének 
kitett tárgyak kivételével az erre kijelölt 
állomáson megőrizni köteles az áliomásfönök, 
mely idő letelte után a jogosultak által át 
nem vett tárgyak az illető helyi hatóság 
közbejöttével nyilvános árverés utján eladat
nak s a befolyó összeg, az árverési költ
ségek levonásával, a helybeli szegények 
javára a hatóságnak át fog szolgáltatni. 
Romlandó tárgyak azonnal elárvereztelek.

— Tilos a fegyver. A fegyvertartás 
korlátlan joga nagyban hozzájárul a bűn
cselekmények szaporításához. Hevesvérű le
génykék, akik nagyon hatalmasnak érzik 
magukat, ha revolver van a zsebükben, nem 
egyszer okoznak másoknak is, mcguknak is 
szerencsétlenséget pusztán csak azért, mert 
fegyver van náluk. Gyermekek kezébe is 
gyakran jut most fegyver, ami szintén gya
kori szerencsétlenség okozója. Több tör
vényhatóság alkotott már fegyvertartási sza
bályrendeletet, amelyben bizonyos feltéte
lekhez kötik a fegyver birtokának, különö
sen viselésének jogát. Hát bizony a mi vár
megyénk több községében is jó volna, ha, 
amikor táncba mennek a legények, a csen- 
dörség elszedhetné tőlük a bicskát, revolvert, 
botot, aminek semmi köze a mulatsághoz.

— Katonai szállítások. A m. kir. 
pozsonyi IV. honvéd kerületi csapatok lótáp- 
es tüzelőanyag szükségétéinek szállítás 
utján való biztosítása céljából kizárólag 
Írásbeli ajánlatok utján az alább felsorolt 
napokon és állomásokon — mindenkor déle
lőtt 10 órakor — nyilvános ajánlati verseny
tárgyalás fog tartatni és pedig t Folyó évi 
julius hó 20.-án Pozsonyban a kerületi had
biztosságnál a pozsonyi, tóvárosi, váci és az 
érsekujvári, julius hó 15.-én Nyitráa a 14. 
houvédgyalogezrsd kezelötiszti irodájában 
a nyitrai és lévai, julius 21.-én Treucsénben 
a 15. honvédgyalogezred kezelötiszti irodá
jában a trencséni és rózsahegyi, julius hó 
18.-án Besztercebányán a 16.-ik honvéd
gyalogezred kezelötiszti irodájában a besz
tercebányai, balassagyarmati és jolsvai állo
másokon e>h jlyezett honvédcsapatok termény
éé anyagjárandósógi szükségletének biztosí
tására. Az egyes állomások szükséglete, a 
szállítás feltételei a kiadott hirdetményekből 
s a „szállítási feltételek füzetéből* megtud
hatók, melyek a honvédkerület had biztosságá
nál valamint a kezelötiszti irodákban illetve 
a fent érinti tt állomásparancsnokságok 
irodájában betekinthetök vagy a kerület had
biztosságától ármegtérités nélkül kérhetők.

— Magyar lányok. A nagy szünidő
ben az iskola ev után, fiatal lányoknak leg
kedvesebb, szórakozrató olvalmsnya a „MA
GYAR LÁNYOK". Taboriné Tutsek Anna 
az ismert nevű irónö szerkeszti ezt a képes 
lapot, csupa gonddal és választékosán. Köz
leményeit ötlet, Ízlés, derű és finomság jel
lemzi. Egy-egy száma mindent felölel, ami 
a fiatal lányok gondolatkörébe vág. Versek, 
elbeszélések és regényen kivül rovata van 
a női kézimunka, festészet a házi és gazd- 
asszonyi üzenetek számára. Előfizetési ára 
negyedévre 3 korona. Előfizetni lehet a 
kiadó Singer es Wolfuernel. Budapest, Aud- 
rássy-ut 10., vagy bármely más könyvke
reskedés útján.

— Védekezés a melegség ellen. A 
Láncét nevű angol orvosi toiyoirat azt a 
bágyadtságot, mi.yet a nagy hőség kelt az 
emberekben, arra vezeti vissza, hogy a leve
gőben túlságosan nagy a nedvesség. Ez 
ellen a legjobb védekezés, ha begyújtunk a 
kályhába. Ennek az a magyarázata, hogy a 
levegő kiszárad, a szobában légáramlat 
támad és a mesterséges melegség következ
tében megváltozik a bőség jellege. A mes
terségesen kiszárított levegőben nem érezzük 
®eg annyira a hőség deprimáló hatását.

— Régi huszkoronás banjegyek. 
Azok a régi, vörös huszkoronás bankjegyek, 
amo'yek 1909. március 31.-iki kelettel kerül
tek forgalomét, nemsokéra teljesen be lesz
nek vonvs. A pénzügyminiszter még 1908. 
junius 11.-én 63.657 szám alatt kiadott egy 
rendeletet, amelyben közli, hogy ezek a 
bankjegyek 1910. junius 31.-ig • fizetés és 
átvá'.táskép az Osztrák-Magyar Bank fő- és 
fiókintézeténél beszolgálhatók úgy, hogy e 
bankjegyek bevonásának utolsó batárideje
1910. évi junius hó 30. án lejárt. Ettől as 
időtől kezdve a levont bankjegyeket a fenti 
bankintézetek csak átváltás végett fogadják 
el 1916. évi junius hó 30.-ig. Minthogy a 
közönség vonakodik elfogadni a közforga
lomban ezeket a huszkorcuásokat, tájéko
zásul közöljük, hogy azokat 1910. évi jun. 
30-ika után is minden banküzlettel foglal
kozó intézet átváltáskép elfogadja 1916. évi 
junius végéig és csak azután vesztik érté
küket.

— Szuronyt kap a lovasság. Ka
tonai körökben az a hir van elterjedve, 
hogy a hadvezetöség, német mintára, kard 
helyett szuronnyal látja el a magyar •'a 
osztrák lovasságot. No, már hogy a magyar 
huszárnak kezéből kivegyék a kardot és 
helyette holmi gyiklesöt nyomjanak a mar
kába, azt igazán nem tudjuk helyeselni. 
Mert a német lovasságot nem is lehet egy 
napon említeni a magyar huszársággal s ezt 
a háborúban kard nélkül még elképzelni is 
lehetetlenség.

— Elmaradnak a továbbképző 
tanfolyamok. A közoktatásügyi miniszter 
rendeletileg tudatta a kir. tanfelügyelőkkel, 
hogy a folyó tanév nagy szünidejében az 
ex lex állapotra való tekintettel — sem 
tanítói, sem tanítónői, sem pedig óvónői 
továbbképző tanfolyamok nem lesznek.

— A belügyminiszter gyermek
védelmi rendelete. A közegészségügy 
rendezéséről szóló törvény előírja, hogy a 
községi és körorvosok az állami gyermek- 
menhely kötelékébe tartozó nevelésbe vagy 
dajkaságba kiadott gyermekek felett felü
gyeletet gyakoroljanak. A járásorvosoknak 
pedig kötelességük, hogy a lelencek s a 
dajkaságba kiadott gyermekekre vonatkozó 
rendszabályok felett őrködjenek. A belügy
miniszter most, hogy ezeket az intézkedé
seket hatályosabbá tegye, — rendeletet bo- 
csájtott ki az összes törvényhatóságok ré
szére. Ez a rendelet kötelességévé teszi a 
járásorvosnak, hogy éveuként egyszer meg- 
vizsgá ják a gyermekmenhelyeket, telepvizs
gálatot tartsanak s azok megejtését vezes
sek be az úgynevezett gyermektartási 
könyvbe. Ezenkívül pedig jelentést tartoz
nak tenni a közigazgatási bizottságnak.

— A makadám útok öntözése. 
Mind általánosabbá válik az a tapasztalat, 
hogy a maksdám-utnak vízzel való öntözése 
nem elégíti ki aa igényeket. Ugyanis a víz
zel való locsolás nemcsak költséges, de emel
lett eredménytelen is, mert a viz nem ké
pes az ut porát lekötni, télen pedig a fagy 
miatt lehetetlen az öntözés. Ezért már sok 
helyen kísérleteztek az olajpermetezéssel 
s a kísérletek szépen beváltak. Erre a célra 
a kékolaj bizonyult célszerűnek, amely zag- 
talan, az ut porát teljesen leköti, as úttes
tet konzerválja. Egy négyzetméternyi te
rületnek kékoiajjal való permetezése éven
ként 14—16 filierbe kerül. Bizonyára ezek 
az okok késztették most többek közt Sze
ged és Szabadka városokat is, hogy maka- 
dám- útjaiknak olajjal való permetezésére 
az előkészületeket megtegyék. Nagyon is 
óhajtandó volna, hogy az utaknak ezen üd
vös és olcsó kezelése szélesebb elterjedést 
nyerjen városainkban.

— A baromfitenyésztés íöllendl- 
tése. A főldmiveiésügyi miniszter rendele
tét intézett a gazdasági felügyelőkhöz, amely
ben elrendeli, hogy julius 15-30-ika között 
terjesszék föl javaslatukat arról, hogy kerü
letükben a regenerá t baromfilenyészanyagot 
hol kellene nemes himbaromliak cserekiosz- 
lásával megjavítani. Mivel pedig sokkal több 
a nemes himbaromtit óhajtók száma, mint 
amennyinek kérelme kielégíthető lenne, uta
sította a miniszter a gazdasági felügyelőket, 
hogy oaerekiosatási javaslatukat minden 

egyes tételre nézve, a helyi viszonyok is
merete alapján tegyék meg. Maga a baromfi 
följavitásának módja marad a régi. Vagyis 
a teuyésztök cserében a közönséges ba
romfiért nemes himbaromfit kapnak. Elvi 
határozata a miniszternek az, hogy egyesek 
kérelmei nem vehetők figyelembe, valamint 
az is, hogy járásonként lehetőleg csak egy 
község gazdái részesedjenek a nemes ba
romfi kiosztásának kedvezményében. Egye
sek kérését a miniszter azért nem veheti 
figyelembe, mert a köztenyésztésben egy- 
egy udvarnak nemes baromfitenyészete alig 
számit. A baromfianyag regenerálása csak 
akkor biztat sikerrel, ba egész községek 
tenyésztői majdnem kivétel nélkül ráadják 
magukat a faj baromfi tenyésztésére.

— Tejsavanyodás a vasúton. Hasz
nos tudni, hogy a vasút nem felelős oly 
áruknál, melyek sajátszerü természeti minő
ségüknél fogva belső megromlás veszélyének 
vannak kitéve, azért a kárért, mely ezen 
veszélyből keletkezett. Ennélfogva a vasút 
a tej megsavanyodásáért felelősségre nem 
vonható, mert néhány órai késése dacára a 
minimális 24 órás szállítási határidőt be
tartotta. Innen van pl., hogy a must kül
déskor sem felel a vasút az erjedés foly
tán előálló csurgásért.

Fehér művész Cabaret. Mindenké
pen elsőrangúnak Ígérkező művész Cabaret- 
estélyt rendes Pintér Imre a budapesti volt 
Népszinház művésze folyó hó 5.-én a Köz
ponti Kávéház helyiségében. A szigorúan 
családi műsor felöleli a legszebb újdonságokat, 
cuplék, színpadi tréfák, magán és kettős 
számok tarkítják a fehér műsort melyet 
minden úri leány meghallgathat. Parlagi 
Kornélia soubrette Pécsiek dédelgetett pri
madonnájával ismerkedünk meg, mig a 
komolyabb dolgok Fehér Arthurban lelnek 
hivatott szeméiyesitöre. A kiváló estre 
ezúttal is felhívjuk Léva müértő közönségét.

Elsőrangú fiu-internátus a Gábor-féle, 
amely minden tekintetben modern és ké
nyelmes. Egészséges és kellemes helyen 
fekszik. — Gábor fiu-internátus. Budapest, 
VI. Munkácsy-utca 21.

Tessék napilapjait, hirlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Társa r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküldési költségét.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet

Lócsai Imre ur, Tőre község birája egy 
büntető ügyben részére megállapított költ
ségből 29 koronát adományozott a „Tanitók 
Házára**.

Fogadja a nemes adakozó as egyesület 
hálás köszönetét.

Végh István, Deák Adolf,
a barsm. ált. tanitóegye- a barsm. ált. tanítóegye

sület elnöke. sülét fő pénztárosa.

Hiú tál os közlemény.
78/ 1910 E. szám.

Meghívó.
Barsvármegye alispánjának 4813/1910 

számú határozatával a Léva városnál betöl
tendő 2 uj szülésznői állás betöltése a folyó 
1910 évi junius bó 3O.-ik napjának d. u. 4 
órájakor — a városi székház nagytermében
— tartandó réssleges tisztujitószék — mint 
képviselőtestületi közgyűlés — napirendjére 
tűzetvén ki, — aaon közgyűlésen való el
nökléssel — Barsvármegye alispánja helyett
— a Tb. bizottság 5549/1910 se. határo
zatával alulirt polgármester lett megbiava ; 
ugyanezen tisztujitószék folytatása képen a 
képviselőtestület nyomban évnegyedet ren
des közgyűlést tart, melyre a képviselő
testület összes tagjait tisstelettel meghívom.

Kelt Léván, 1910. évi junius hó 16.-án.
EódLoylx Xsajoa, 

polgármester.
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Lévai piaciárak.
BovatvesatS : Ké-.ya Jówef r.ndörkap’táay

Búi* w.-mABBán'rént 18 kor. 40 611. — 
18 kor. 80 KétsseroB 14 kor. — 611. 16 
kor. — 611. — Robb 16 kor. — 611. 16 kor. 
60 611. — Arp 12 kor. 40 611. 12 kor. 
60 611. Zab 14 kor. 40 611. 14 kor. 80 611.
— Kukorica 12 kor. 80 611. 13 kor. 20 61.
— Lencse 18 kor. — 611. 19 kor. — 611. — 
Bab 17 kor — fill. 18 kor. — 611 — Kő- 
lei 12 kor. — fill. 13 kor. — fill.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. éri junius hó ‘26-tól 1910. évi július hó 3-ig.

Születés.

A szélét neve
-s.
I1

A gyermek 
neve

Árendás József Kustyek T. f.ű János

Botka Mária fiú István

Bucbinger Miksa Kohn M. leány Kornélia

Petrócxi János Veres R. leány Margit

Hóiba József Párák Rózi fid János

Házasság.

VóietBBy es menyasszony neie vaiu«

özv. Renbaum Ignác Glasz R. 

Vajda Lajos Ikács Mária

izr.

r. kath.

1

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Kollár Mária 11 hé Görcsök

Lovas Gyula 13 éves Szervi szrvbaj
Augusztin Jánosné 
Jánosy Margit 25 . Tftdövész

özv. Sabler János 59 . Gégerák

Nyilttér*)

M O LL- F ÉLE

SOS -BORSZES3
FWiSl‘ bedörisölés, 
elismert, régi jóbirnevü háziszer szaggatás és hülésböl származö 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára koz. Q

Kapható minden gyögyazertárbaa

Föszátküldési hely MOLL A. gyógyszerész.
Cb. kir. udv. nállitó, Béca, I. Tuachbueo 9.

E<y jó házból való fiú, a jövő tanévre 
teljes ellátást kaphat egy helybeli 
Intelligens családnál. Címe a kiadó

hivatalban

WertiBii-siíiríij,
nagyobb alakban megvételre kerestetik 

Nyitrai és Társa r. t. 
könyvkereskedésében Léván.

Figyelmeztetés!
A Schicht

szarvasszappan
valódi csakis a

Schi«h’
névvel és a „szarvas" véd* 

jeggyel!

USEI DLITZ-PORm!
Enyh*, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés 
s>'.arokbau és as illő életmód egyébb köveiket 
ménjeiben szénvednek.

Egy eredeti doboz ára a koreai.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük J^£oll
készítményeit.

t M OLL-FELE J
Kapható :

KNAPP IGNACZ drogériájában Léván

akinek éjjel - nappal szün
telenül vlszketegsége van 
s nyugalmát, alvását és 
sokszor társadalmi létét 
veszélyezteti, az sajnálatra- 
méltó. Ámbár ez csak bőr
ingerlésre mutat, mégsem 
létezett czidvig oly szer ez 
ellen, ami ennek a kínos 
helyzetnek véget vetett 
volna. Hetek sőt hónapo
kon át ezen bajban szen
vedők létségbe vannak 
esve, testileg s lelkileg 
megtörve, képtelenek tái- 
saSágban mozogni. Sokszor 

. _ „ csak egy kis pontot képez
a bőrön, amely rettenetesen viszket s a vakaió 
ujjat önkivületlenül magához készteti Ez rendesen 
a kezdete s rosszabbodó viszkeiegségre vezet. A 
viszketegség okai még eddig nem lettek kikutatva, 
miután azonban a betegség jeleinek tekinthető, 
■<y minden Ilyen eoetben amúgy is az orvosi 
tanácsra kell hallgatni. Sok orvos s viszketeg- 
betegek különösen hangsúlyozzák a Zucker féle 
szabad, ffyógyszappan kedvező s gyors határát. 
A vastag fehér hab ezen szappan által előírás 
szerint alkalmazva, azonnali enyhülést s a visz
ketegség beszüntetését hozza magával, úgy, hogy 
végre teljesen elmúlik. Ezen idegbántó bőrbajt a 
Zucker féle szabad, ffyóyyszappan segélyével 
egyszerűen s a legnagyobb reménynyel el lehet 

távolítani.
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni:
?"chk*T "íBb?d' S5°'o-»« zy6<y««ppanja a leg- 
nathatósab s legnagyobb. Darabja 2 kor. 50 fill. 
ÍTtJ" “‘‘•4 hl-
tasaban s mennyiségében gyengébb. Darabjaikor. 
Ehhez való Zuckooh-krém (zsírtalanító) a bőr
krémek gyöngye. Egy tubus ára 2 kor. 50 fi!L 

kis tubus 125 kor.

RÍ1I lWrHiD‘njer50^Ill<)t01,0t
DULllllJIjlt-nyersolajlokomobilot

csak

Szabó Emil és Társa cégűé
Budapest V., Ferenc József tér 6 sz.
(Grethan palota a lánohlddal u Babéit kaphatók.

Sírgönjclm

Szabóek

Bpest.

Telefon

76-48.

Sztvógázmotorok. Benzinmotorok.
Cséplőgépek. Malomberendezések. 
W Árjajyaik ligyu u kór máivá. *UM

T?1 a J A IhA n Balaaaa utca 8 siómJkiaCLO Ház. 4 ssobából és mellók- 
aelyiaégekböl álló háa aaabadkózböl eladó.

Állami tisztviselő, 8S; 
jómódú nősülni óhajt. Szülök, honátartozók 
ajánlata „Rigó 26“ jeligére kéretik a Sel
mecbányái poétára post. rest. Ügynökök 
kizárva. Levelek, fényképek visszaadatnak. 
Szigorú titoktartás. Prorestánsok előnyben.

TTr« í TYt ! Kis dol°gg‘l »«gy haszonra 
wXíhlalX. tehetnek szert, ha ezüst 
szőrű prém faj nyulaimból hozatnak. Páron
ként 2 hónapos 2 kor., 4 b. 3 kor., 6 h. 
6 kor. Pokoray József k. tanitó. Imtllla
u. p. Qaramszentkeresst.

TTi fl Ti A ? Mangorló-Utc.a 17. 
••AdAAU llwúi számú mai kor igényei
nek megfelelő ház, mely 4 szoba, konyha, 
fürdő-szoba, kamra, pincze, nagy üvegezett 
folyosó, mellék-épületben egy cseléd szoba, 
mosókonyha, két udvar, konyha kert no
vember 1-töl bérbe adó (megjegyzendő két 
lakásnak is használható.) Feltételek Tokody 
Imre háztulajdonosnál tudhatók meg.

Gazdák figyelmébe.
Chyly Salpeter, szárított marha- és sertés
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá prima porosz köezén, koksz
áé kovácsszén. — Korpa és más erötakar- 
mány, — prima kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joaohlm 
Léván, László -utcza 2.

Tánctanitási értesítés.
Léva város és vidéke nagyrabecsült 

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

tá ne kurzust
nyitok.

Deák csoport! Felnőttek csoportja! 
Boston tanítási Különórák 1
Léva késeiében csoportok tanitását 

elvállalom.
Beiratkozások juoius 27,-étől kezdve 

a fent nevezett helyiségben.
Szives pártfogást kér

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

Fővárosi tanintézet: VIII. Kemény Z.igmoud n. 12 I. e.

Van szerencséül 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

tűz-, élet-, betörés és jégágazatait, 
valamint leáuyiutézete a 

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

tisztelettel kérem, hogy törekváa.m- 
ben támogatni s biztosítási ügyekben 
bizalommal hozzám fordulni mélcóz- 
tassanak.

Felvilágosítással készséggel szolgál 
teljes tisztelettel 

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



1910. julius 3. B -A H S 7
ősidőktől fogva ezapp.nEal tisztítjuk a ru
hán esett foltot, szappannal tartjuk tisztán 

testünket, szappan a legjobb szer 
a fog és szájmosásra is a modern 
orvosi tudomány legújabb taní
tása szerint. Érthető tehát Sztraka 
Menthol fogszappanjának köz
kedveltsége, mely az Ínyt nem 
marja, mégis erősen desinficiál, 
habja nem undorító, sőt ellenke
zőleg tartósan üdítő hatása eljut

a fogközök legelrejtettebb zugába is. E 
szappannak köszönhetjük, hogy kellemetlen 
szájszag s fogak romlása nincs többé. Ára 
gyógyszertárakban 1 kor. 3 drbt. 3 kor.-ért 
bérmentve küld Sztraka gyógyszerész Mohoi. 
_  Kapható: „Fekete Sas‘‘ gyógyszertár
ban Léva.

Császárfürdö •WS®'1.* 
magyar irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú 
kénes tlévvizü gyógyfürdő ; modern beren
dezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek és 
urak részere. Török-, kö es márványfür
dők ; hőlég-, szénsavas- és vdlamosviz- 
fürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg ciuzos bántalmaknál és 
idegbajoK ellen. Ivó-kúra és légzőszervek 
hurutos eseteiben s al esti pangásoknál. 200 
kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutá 
nyos árak. Gyógy- és zenedij nincs. Pros
pektust ingyen és bérmentve küld.

Az Igazgatóság.

Kátránytetölemez,
facement- és valódi asz- 
faltlemez-befedéseK a 
legszulidabb kivitelben, 
a legmeSbzebbmeuő sza

vatossággal.
Minden szakbavágó 

katránytermek gyártása 
Minden fait a tető- és 
elszigetelő-lemezeknek 

készítése.
Költségelőirányzat és 

műszaki felvilágosítások 
ingyen.

Szabad, horonylemez

nedves falak

= GÁBOR = 
fiú internátusa 

Budapest, VI., Munkácsy-u. 21.
Andrássy-utl vlllarayon. — Telefon 90—00.

Az ág. ev. főgimn., a VI. kér. áll. főgimn., 
a VI. kér. főreáliskola, polgári és kereske
delmi iskolák közvetlen közelében, a főváros 
legszebb és legegészségesebb részén fekvő 
villában, szép, nagy árnyas kerttel. Modern 
berendezés. Külön vivó-torna és játszóterem. 
Bentlakó francia-német ée angol tanerők. 
Iuternátusi dij az összes mellék-kiadásokkal 

együtt a tanévre
— . — 1600 korona. -... ' —

Külön számla nincs.
Szünidei internátus ismét Francziaorszagban-

□

PALMA KRUC9UK’ 
SAROK

VAN CIPŐJÉN

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

LÉVA. Kossuth Lajos-tér I. szám.

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

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.

Finom cukorkák. — la kevekötel jutányos árban.
Idei friss töltésű ásványvizek nagy raktára

Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálási□
Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T.
könyvkereskedésében Léván.

______ ö---------------  
!!Üzlet áthelyezés!!

Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BÜTORRAKTÁROMAT,
kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá
helyeztem At,

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-

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

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

Védjegy: „Horgonyt4

I

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 ol, 
mely a „Horgony" védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba 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 gyógyszertári u „Ansy oroszláhhoz",

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. c

M

HANGVERSENY GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép 

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

SW 16 forintért "X
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy
zéket ingyen és bérmentve

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

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

- gépek és géprészek.

0 0 
§ 
0 0 0 0 0
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1230/1910 wAm. Barsvármegye közig. bizottságtól.

Hirdetmény.
A vármegye alispánja bemutatja a kereskedelemügyi m. kir. 

minisaternek 26994/I.-A. 1910. Bzámu leiratát, mellyel Láva r. t. 
város úgynevezett „Mángorló* utcájának kinyitása céljaira szük
séges egyes területekre a kisajátítási eljárást az 1881. XLI. t. c. 
2 és 5 §-a értelmében engedélyezte.

Véghatározat
Barsvármegye kosig, bizottsága az idézett miniszteri rende

letben engedélyezett kisajátítást tudomásul vevén, az elrendelt 
kisajátítási eljárás foganositáBára Mailáth István Barsvármegye 
alispánjának elnöklete alatt dr. Persay Ferenc, vármegyei tiszti 
főügyész, Bodor Károly kir. főmérnök, az aranyosmaróti m. kir. 
államépitésseti hivatal vezetője és ifj. Ordódy Vilmos dr. aljegyző, 
mint a bizottság jegyzőjéből álló bizottságot küld ki és a kisa
játítási terv megállspitására az eljárás határidejéül Léva r. t. vá
ros városházának közgyűlési termében 1910, évi julius hó 21,-ik 
napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és Léva r, t. város tanácsának a 
kisajátítási terv és összeírás egyik-egyik példányának kiadása 
mellett meghagyja, bogy a kisajátitáBÍ tervet és az összeírást jelen 
véghatározat vételétől kezdődően a bivo'tsági eljárás határnap
jáig a városházánál közszemlére tegye ki és erről, valamint a 
tárgyalás helyéről az érdekelt feleket a helyi szokásnak megfe
lelően haladék nélkül értesítse azzal, hogy a kiküldött bizottság 
a kisajátítási terv megállapítása fölött akkor is érdemileg fog 
határozni, ha az érdekeltek közül senkisem jelenne meg. Meg
hagyja továbbá Léva r. t. város tanácsának, hogy a jelen vég
határozattal kiadott kisajátítási tervet és összeírást a tárgyalás 
határnapján Barsvármegye alispánjának, m nt a bizo'teág elnöké

nek oly értelmű helyhatósági bizonyítvánnyal adja át, mellyel 
igazoltassák, hogy a kisajátítási terv és összeírás 15 napon át a 
városháza tanácstermében közszem'ére volt kitéve és a tárgyalás 
helyéröl és idejéről az érdekelt telek a helyi szokásnak megfe
lelően és ezen véghatározat tartalmának közlése mellett 
értesítettek.

Egyúttal elrendeli a bizottság, hogy jelen határozat .Bars
vármegye Hivatalos Lapjá“-ban és a „Bars‘'-ban a nevezett 
birlapok egymásután megjelenő két-két számában Léva város kö
zönsége költségére közzététessék.

Azon esetre ha a kisajátítás által érdekelt tulajdonosok 
között olyanok lennének, kiknek lakhelyét az érdekelt város 
elöljárósága kipuhatolni nem tádná és igy ezek jelen véghatáro
zat kihirdetéséről értesitést nem vehetnének, ezek részére Hu- 
berth Vilmos, lévai ügyvéd ügygondnokul neveztetik ki azzal, 
hogy a bizottsági helyszíni tárgyalásban részt vegyen és ott az 
ily oknál fogva távollevők érdekelt képviselje.

Miről :

1. Barsvármegye alispánját a vonatkozó összes iratokkal,
2. Ur. Persay Ferenc varmegyei tiszti főügyészt,
3. Bodor Károly kir. főmérnököt,
4. Ifj. Ordódy Vilmos dr. vármegyei aljegyzőt,
5. Barsvármegye hivatalos lapjának szerkesztőjét Ar-marót,
G. A Bars szerkesztőjét,
7. Huberth Vilmos ügyvédet,
8. Léva város polgármesterér ez utóbbit a kisajátítási terv 

és összeirás egy-egy példányával jelen véghetározattai értesíti.
Kelt Aranyosmirótou, Barsvármegye közigazgatási bizottsá

gának 1910. évi junius hó 14,-én tartott ülésében.
Mailáth,

alispán h. elnök.

Legjobb sütemények
kaphatók

czukrászdában
LÉVA,

Főtér* (Friedn3.an.n-ház.)

... ...
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Ajánljuk ;
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss Cüemege- 
Sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeáruinkat
Közvetlen kávéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek!
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak!
Cfőpolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- ős aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálioz, raffia-háncs, min

dennemű festékáru,
portland és románczement
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasó és lőpor-áruda, 

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók gyári áron!

Varrógépek
5 évi jótállásra.

Kern Testvérek
fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. L É V A. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

Áliaodó raktárt tartunk legfinomabb nickel, alumí
nium, email, öntött és lemez

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, ácséi 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, olajozók, kenőBzeleuczék, gép
szíjak, szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereakedtlmi öntvények stb. vasczikkékből.

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

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Sziveo megkeresésre készséggel szolgálunk specziális 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat.

4

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorasajtóján Léván.


