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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

Egy évre . . 10 K. — f.
Hat hóra . . 5 K. — f.
Három hóra . 2 K. 50 f.
Egyes számok ára 20 fillér. BARS

E’OTuTTIKA.T TI E T I IL A. F.

HIRDETÉSEK

□ centiméterenként - 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
öBszoköttetésben levő hird. íródik 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.

Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ:-HOLLÓ SÁNDOR.

* A nemzeti munka.
A király személyesen nyitotta meg 

az országgyűlést. Erre trónbeszédre 
most adja meg a választ felirat alak
jában a nemzeti munkapárt, a melyben 
körvonalozza álláspontját, a lemondás 
politikáját, a nesze semmi, fogd meg 
jól taktikáját. Úgy a trónbeszéd, mint 
a munkapárt felirata csak arra való, 
bogy mily rettenetes nagy árat kell 
fizetnie a szegény magyar nemzetnek 
azért, hogy ismét Ausztriát szolgáló 
hatvanhetes kormánya legyen.

A trónbeszéd és a munkapárt fel
irata határozza meg a nemzeti munkát, 
a programmot, a melyet egész válasz
tás alatt nem hallottunk, mert hiszen 
a munkapárti jelöltek egyebet sem tud
tak, minthogy ők is szeretik hazájukat, 
persze a maguk módja szerint, a prog
rammot megadja Khuen Héderváry, 
miután, amint jó muDgóhoz illik, kü
lön programmot nem lehet, nem sza
bad adni, mert akkor nyomban kite
szik a szűrét.

Bizony silány kis stílusgyakorlat 
mind a kettő. Pedig ahány minisztere 
van csak a hatalmas nagy munkapárt 
táborának, mindenik irt belőle valamit. 
Többet, vagy kevesebbet. Kiki ameny- 
nyit tudott s amennyit szabad volt.

Szép volt a tétel. De a miniszter 
uraknak kevés volt és rossz volt a 
forrásmunkájuk. Egyéni hangulat nem 
ömölhetett el rajta. A nemzeti érzés
hez pedig nem nyúlhattak. Ehhez nem 
volt joguk Dyulni. így aztán nem csuda, 
hogy mindenki letette, aki csak ke
zébe vette.

A nemzet pedig kijózanodott
Mindenki kiérezheti belőle az uj 

adókat s a véderőnek olyan igényeit, 
melyek ha kielégitést nyernek, az egész 
nemzet össze fog roskadni alatta.

A nagy terhekkel szemben semmi 
nemzeti rekompenzáció.

Minek ? Kinek ?
Az a nemzet, melyet meg lehet vá

sárolni, kinek legszentebb joga eladó, 
csak szolgaságot érdemel. Minek an
nak a szabadság ? Minek annak a nem
zeti jogok?

Ez az oka, hogy a gazdasági ön
állóságra még csak homályos célzást 
sem találunk sehol az egész trón
beszédben, annál kevésbbó a feliratban.

Ami a választói jog kiterjeszté
séről szól, azt a Khuen-féle trónbeszéd 
a koalíciós trónbeszédből ollózta, de 
amelyet a koalíciónak 67-es minisz
terei hátborzongatással taktikáztak el. 

Bizony szegény kormányprogramm.
Sehol igazi nemzeti vívmány, se

hol egy nemzethez méltó igazi reform.

Megjelen vasárnap reggel.
FŐMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

Csak uj adók! Uj erőforrások!
Csak az kell, hogy a kormány 

nagy többsége szavazó gép és szállító 
cég legyen !

Az is lesz. Hisz a cégben az 
ó-szabadelvüek ülnek. A politikai va
gyonbukott Tiszaisták. Csak a cégtábla 
uj. Csak a cégjegyző más.

Uj firma alatt a régi bóvlit sózzák 
a nemzet nyakába. Mikor kijön a bolt
ból, akkor veszi észre, hogy becsapták.

A pult mellett állók sokat be
széltek, annyira dicsérték a portékát, 
hogy azt selyemnek hitte bent a fél
homályban, amire az utca világánál 
kisült, hogy értéktelen bécsi rongy.

S igy megy ez még tovább.
Szegény ország, majd megtudod 

még nemsokára, hogy mi az a nem
zeti munka.

Nézd, hogy tülekednek már ma is. 
Meglátszik, hogy sok az ember 

és kevés a fóka.
Hát még majd ezután. Hiszen még 

meg sem melegedtek a helyükön. Mi 
lesz majd, ha megjön az étvágyuk 1 ?

A nemzetnek nem marad semmi. 
Már előre látszik. A minisztériumban 
már működik a plajbász. A kultúra, 
a művelődés, a modern haladás érzi 
meg legelőször a nagy étvágyú és ki
elégíthetetlen Molochot.

Kellenek a milliók a nagyzási 
hóbortra, az auexióra, a hadseregre, a 
nagy ágyukra.

Ezeknek a nagy terheknek a 
megszavazása lesz a nemzeti munka.

Igen munka, de nem nemzeti 
munka. Munka, melyben a nemzet fog 
vért izzadni a súlyos teher alatt. Csak 
az a vigasztaló, hogy ép ez a hazugul 
elkeresztelt nemzeti munka a nagy vi
harok magvát hordja méhében, mely 
el fogja söpörni azt az egész társaságot, 
amely a nagy tülekedésben megfeled
kezett arról, hogy a nemzet jogait is 
ki kell elégiteni. Egy nemzetet kábító 
itallal el lehet altatni ideig óráig, de 
ha fölébred, a keserű csalódások sok 
nagy elszántságával töri össze bilin
cseit. megrázkódtatja még az égbetörö 
ormokat is.

A nemzetietlen munkapárt kroko
dilkönnyeket sir örömében, hogy si
kerül a közös bankot megmenteni, a 
választói jog reformját 4—5 évig elo
dázni, újabb 600 milliós kölcsönnel 
megterhelni nyomorult népünket, el
vágni a nemzet gazdasági független
ségéhez való reménységet, tovább nyo
morítani sínylődő iparát, megdrágítani 
élelmi szereit s emellett nem restek a 
király palástjával takaródzni ; a felség 
szent és sérthetetlen, minden válasz

A hirdetéseket, előfizetéseket a a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója ; NYITRAI és TÁRSA r. t.

tási harc felett álló személyét védel- 
mül maga mellé áliitani.

S azt hiszi, hogy nem lesz senki, 
aki valaha számon kérje tőle ezeket 
a nemzetölő bűnöket.

De lesz ! Amint a szabadelvű-párt 
harminc éves uralmának véget vetett 
a nemzet akarata, zsibbadtságából fel 
fog ébredni a nemzeti önérzet s úgy 
szét fogja verni ezt a nemzetietlen 
hadat, hogy hírmondó sem lesz belőle.

Leányaink testi nevelése.
(Irta: Karafiáth M.)

Főgimnáziumunk ifjainak ismét as arra 
nem alkalmas marhavásártéren jelölték ki a 
játszóteret. Tudván, hogy azok, akik ezen 
kérdés a város becsületére való helyes meg
oldására elsősorban hivatvák, nem ismerik 
az igaz testgyakorlás sokféle és nagy jelen
tőségét, nem is csudálhatjuk, hogy maradi- 
ságukból nem engedik magukat kizökken
tetni s hogy makacsul ragaszkodnak a kö- 
zöryhöz, melyet ez üggyel szemben eddig 
tanusitottak.

Annál kellemesebben kellett tehát ránk 
azon kijelentésnek hatnia, mellyel Uáthy L. 
prépost, mint a helybeli irg. nővérek iskolái 
igazgatója, a polgári leányiskola ezidei torna
vizsgájakor, sz azon egybegyült szülőknek 
nagy örömet szerzett.

A nevelés- és oktatásügyért buagól- 
kodó prépost, aki a modern nevelési irány
eszmék elől sohasem zárkózik el, elmondta, 
hogy törekvése most oda irányul, hogy az 
irgalmas nővérek intézete a lehető legrövidebb 
idő alatt a célnak megfelelő tornatermet kapjon.

Leányaink tehát ezentúl igazi — s ha 
a közoktatásügyi koimány által igen helye
sen propsgált Bvéd tornászatot hozzá értő 
vezetés mellett fogják itt ia alkalmazni, a 
nőnek leginkább megfelelő — testgyakor
lásban fognak részesülni.

Ismervén pedig Báthy L, buzgalmát, 
mellyel alkotásai tökéletesbitésén fáradozik, 
azt aa Ígéret számba menő kijelentését úgy 
vehetjük, mintha már meg is valósult volna. 
Fogadja tehát érte az én toliam közvetíté
sével a szülök hálás köszönetét.

* ••

A modern testi nevelés nagy apostolai, 
amint azt nem régen bővebben megírtam, 
a testi nevelésben a legnagyobb súlyt a sza
badtéri testgyakoi'ásnak tulajdonítják. A 
zárt helyen va'ó tornáz ást, lágyén az akár 
szereken, akár szerek nélkül űzött, ciak 
kisegítőül fogadják el ott, ahol az éghajlati 
viszonyok tető alá, négy fal közé kénysze
rítik a fiatalokat.

Meleg és száraz időben annak a friss, 
tiszta levegőre nagyon is szoruló tanuló se
regnek testgyakorlatait szabad helyen kel) 
végesnie, melyet a lég jár, mely éleuydur-
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Azt ■ tanuló ifjúságot ilyenkor ki kell ve
zetni a rétre, a városon kívül, hogy ott 
természetes, öestönszerü testmozgással, mu
lattató játékkal ellensulyoihassa as iskola
pad s a sárt levegő káros hatánait.

A tornaterem létesítésével Báthy L. 
prépost jóval előbbre vitte iskolájának test
nevelése ügyét, de a célt, melyet a testi 
nevelésben el kell érnüuk, csak megköze
lítette. Aa a oél akkor less elérve, ba lá
nyainknak játszóterük less, melyen ők is 
ée a tanítás nehéz munkájában elfáradt t. 
nővérek is az egészséges, szabad légkor ha
tásának fognak öivendeni.

Igaz, önzetlen örömömre szolgálna, ha 
azon a porondon, melyen én csak betűvel 
küsdhetek, Báthy L. prépost urat velem 
egy párton látnám, ha as ö befolyása és 
erélye teremtené meg városunk ifjúságának 
azt a játszóteret, melyen as iskolai játék
ból lassan a népjáték fejlődhetnék ki.

* a *
Didón, domonkosrendi atya, az olym- 

píai játékok dolgában Havreban, 1897-ben 
egybegyü't kongresssuson az atlétikai sportok 
erkölcsi befo'yásáról mondott előadásából 
idézem as alábbiakat:

.Minden érzelgéstek ellenére sem aka
dályozhatjátok meg, oh anyák, hogy gyer
mekeitek játszanak. Hisz a gyermekiek 
maga győz meg titeket. Ha mozogni kiván, 
lafogjátok-e ? meg fogjátok e kötözni, hogy 
ne próbálja ki erejét a pajtásain ? Erősebb 
akar lenni mint ők, ti pedig nem támogat
játok igyekezetében, ámbár minden finyás- 
kodástok ellenére egyre szaporodnak és fej
lődnek a eportegyeaületek.

„Leggyakoribb as örökké maradiak el
lenvetése ; ezek a tétlen renyhék, a volt
hoz ragaszkodók, mindennek, ami még csak 
lenni fog, született és kérlelhetlen ellensé
gei. — Uj dolog I mire való ? Máskor sem 
volt | — Hisz ismeritek e témát. Az uj moz
galom megdöbbenti őket és bármint eről
ködjünk is, miattuk még mindig láthatjátok 
aa iskolákban as egymás tetejében össze
zsúfolt tanulóka*, látjátok asokat srázznként 
slorongani as intéseti báló-termekben, az

udvarokon, ahol nincs levegőjük, ahol nem 
bírnak futkosni, de még járkálni sem. Ée 
est nevezik azok a semmittevők a szép és 
jó hagyományok kegyeletea megőrzésének. 
Nem, nem és nem I As életben csak igazi 
erő, gyakorlott erő győzhet, azt pedig az 
ember csak a szabadban űzött gyakorlatok, 
a testet és lelket egyaránt edző atlétikai 
sportok utján érheti el............. “

Kinok-kinek a neki valót. Senki sem 
kívánja, hogy 'eányaink az ökölharcban, 
birkózásban, diszkoezdobásban stb. gyako
rolják magukat. Az ö atlétikai sportjuk a 
futás, az ugrás, a fogósdi, a tenisz és a 
többi kevésbé heves labdajáték stb. Ezek 
üzésére keli nekik alkalmat adni.

Franciaországban egy szerzetes küzd 
as ésszerű, természetes testi nevelés zász
laja alatt ; egy szerzetes, kinek zárdájából 
régebben az aszketizmus zordon szelleme 
szállt síkra minden ellen, ami a testet istá- 
polja, annak megszilárdítására szolgái.

És mi el akarunk maradni ? mi, kiknek 
gyermekeink vannak? el, a barát mögött, 
kinek nincsen a szivéhez nőve a véréből 
való vér, kinek szive azonban me.egen érez, 
hevesebben dobog hazája sok ezer gyer
mekének üdvéért, melyet a testük épségé
vel biztosíthat nekik ?

Nem, nem akarunk elmaradni.
Báhy L. azt mondta azon az ünnepé

lyen, hogy a közönség áldozatkészségére is 
rá fog szorulni, bogy tervét megvalósíthassa. 
Azt hiszem, az az anyagi 'ámogatáe, me'yre 
a közönség részéről szüksége van, meg esz, 
mert azzal ki-ki a gyermeke testi épségét 
biztosítja, mely as életben való boldogulás 
egyik alapföltétele.

Folyt köv.

A lévai önk. tiizoltóegylet alapszabályai.
1. §•

Az egylet czime : Lévai önkenes tű
zoltó-egylet.

2- §.
Az egyletnek, mint a tüsrendészet egyik 

szervének, feladata : Léva r. t. város terü
letén tám.dott tűzvészeknél — s ha a 

főparancsnok helyén valónak véli, a környé
ken is - a tűzoltást és ezzel kapozolatos 
teendőket végezni.

— 3 §.
Az egylet pecsétje : Léva r. t. város 

címere a köve'kezö körirattal : .Lévai önk. 
iű ohóegylet. 1910“.

4- §•
Az egylet tagjai:
a) működő,
b) alapitój
c) pártoló,
d) tiszteletbeli tagok lehetnek.

5. §.
Működő tag — tűzoltó — lehet minden 

18 évésnél idősebb, testileg és szellemilóg 
alkalmas, fedhetlen előéletű férfi.

Alapitó tag lehet mindenki, aki alapitói 
tagdíj címén az egylet pénztárába egyszer s 
mindenkorra 100 koronát befizet. Az alapít
ványok tőkéi megőrzendők.

Pártoló tag lehet mindenki, aki legalább 
három egymásután következő évre szóló 
kötelezettséget vállal, hogy az egylet pénz
tárába félévenkint előzetes n 3—3 koronát 
fog fizetni.

Tiszteletbeli tag lehet, aki akár a tűz
oltásban, akár a t. o. intézmény körül szerzett 
érdemeire való tekintettel az egyleti köz- 
gyüés által megváiasztatik.

6* §
Aa egylet szervei;
a) a közgyűlés,
b) a parancsnokság,
c) az elnök,
d) a főparanosnok vagy helyettese,
a) a segédtisztek,
f) a pénztártok,
g) a jegyző,
h) a tü'.oltók.
A d. e. h. alatt megjelöltek az egylet 

működé tagjai.
7. §.

A közgyűlést as egylet összes tagjai 
alkotják.

A körgyíll aek rendesek vagy rendkí
vüliek. Rendes közgyűlés minden év január 
éa julius hónapjaiban tartandó és rendkivüli 
pedig annyiszor, amennviszer as elnök vagy 
a főparancsnok, vagy a paranc nokság szük
ségesnek látja, vagy 15 egyleti tag írás
ban kéri.. ...........

A közgyüést as elnök hívja össse, a 
helybeli tagokat körözvényen, a vidékieket 
levelezőlapon. A m-gbiváa a közgyűlés ide-

TABCA.
A jóulvU borbély-

Irta: Jarasz Ferenc

Újabb időben igen szorgalmas és bü 
olvasója vagyok a C evelandban már huss 
év óta megjelenő, legrégibb, legnagyobb és 
legelterjedtebb amerikai magyar napilapnak, 
a Szabadságnak, amely a múlt hónapban 
költözött modernül felcsereit tágas ée csinos 
otthonába. Es a remek palota amellett, hogy 
dicsére válik a városnak, egyúttal büszke
sége as egéss amerikai magyarságnak.

Nagyon szeretem és sokra becsülöm est 
a szókimondó újságot. Minden cikke — tá
vol, a messze idegenben — as elhagyott 
drága hasának forró sseretetétöl van áthatva. 
Hazafias lelkesedéssel ée eröe kitartással 
küad as Amerikában ia bőven burjánzó pán
szláv sajtó és tót agitátorok ellen, akik a 
tengeren tál sem zsüntették be irántunk 
való gyűlöletüket és ott is féktelen és ádás 
harcot folytatnak véreink ellen.

A Szabadságnak köszönheti as egy mil
liónyi magyarság, hogy as uj hasában a 
többi nagy nemzetek bevándoroltjai között 
a megfelelő tiszteletnek örvend; mert a 
Szabadság sagva nagy súllyal bír a legte
kintélyesebb amerikai lapok előtt is.

Ez a lap képezi as együvétzrtozandó- 
ság törhetetlen kapcsát a magyarok között. 
Vigasztalja, jó tanáccsal támogatja, műveli, 
hazaszeretetre tanitja a ba kell védelmezi 
őket és érdekeiket bármely oldalról jövő 
támadások ellen.

A Szabadság politikai oikkei mellett 
szívesen nézem át a helyes irányban és ki
váló gonddal szerkesztett hírrovatot is. Eb
ben mindig élvezetes, tanulságos, érdekes 
és sokszor jóízű humorral fűszerezett híre
ket ée különféléket ta>á az olvasó. A múlt
kor is igen kedves és meghaló történetkére 
akadtam, amely az aranyhaju asszonyról 
szól, aki eladta a baját, bogy árából ke
nyeret vegyen gyermekeinek. A regénybe 
illő kis történetnek a színhelye; Piitsburg, 
Az esemény szereplője egy fiatal asszony, 
akinek három kis gyermeke van a akire a 
végzet keze súlyosan ránehezedett az utóbbi 
időben. A fiatal özvegy minap beállított as 
egyik előkelő borbélyüaletbe s lebontva 
föd'gérö, selyem haját, — azt kérdezte 
a borbélytól: '

—• Mennyit ér önnek ez a baj ?
— Oh, asszonyom, — mondotta a bor

bély, csak nem akarja elhitetni velem, hogy 
ezt a gyönyörű haját árnba bocsájtja I ? 
Ilyen hullámos, pompáé hajat még soha éle
temben nem láttam I

— El akarom adni, uram ; mondá ez 
asszony ée könny gördült a szemébe. É'i éa 
gyermekeim halál előtt állunk. A házbért 
nem tudom kifizetni és a lakásomban egy 
falat kenyér sincs.

— Wall, ha már minden áron el akarja 
adni, 50 dollárért megveszem, — válaszolt 
a borbély.

Az üzletet megkötötték ée as éles olló 
nehány csettentése után eltűnt a szép fej
ről az aranyos i aj. Az özvegy zsebretette 
a pénzt ; utolsó pillantást vetett e adott ha
jára ; kitörülte sz-méböl a könnyeket éa 
kifelé indulva as üzletből— as ajtónál eze
ket mondotta: - ? . ?

— Tulajdonképpen nem ia aajná'om a 
bajamat. A'dozatot hoztam, de megmentet
tem vele a gyermekeim a a magam életét. 
Kegyeemkenyeret nem akarok elfogadni 
senkitől. Boldog vagyok, hogy igy csele
kedtem!'

E sorokat olvasva, eszembe jutott egy 
régi, szintén as anyai szeretetnek klasszi
kus példáját feltüntető, de eredményében 
az amerikainál szebb éa kedvesebb megol
dású kis történet, melynek negyed magam
mal esem- és fültanuja valók.

Léván, a hetvenes évek elején (as év 
számára biztosan nem emlékszem) zord, téli 
időben, vasárnap délelőtt dideregve jött a 
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jét előző'eg legalább 8 nappal közlendő, 
illetve póstára adandó. A helybeliek meg
hívása helyesen közöltnek tekintetik akkor 
is, ha az egyleti tag hon nemlétében, vala
mely fejlett családtagjának tudomására ho
zatott s egy körözvényen a meghívás körö
zésével megbízott (> űzői ezertárnok vagy 
munkás t. o.) által ígizoltatik.

A közgyűlés tárgyai :
a) a tiszteletbeli tagoknak életfogytig, 

az egyleti elnöknek, főparancsnoknak, he
lyettes föparmcsnoknak, segédtiszteknek, 
pénzt árnoknak, jegyzőnek és három szám
vizsgálónak megvaiasztása,

b) költségvetés megállapítása,
c) az előző évi zárszámadások elbírálása,
d) alapszabályok módosítása,
e) tiszteletbeli tagok választása,
/) a parancsnokság, vagy aa egylet más 

szerveinek önálló hatáskörét nem érintő 
indítványok felett határozathozatal,

g) a parancsnokság felebbezhetö hatá
rozatainak felülbírálása,

h) az egylet fe.oszlásának kimondása.
Rendkívüli közgyűlésen csak az a kér

dés tárgyalható, melynek eldöntése végett 
a közgyűlés öaszehivatott.

Napirend előtt való felszólalást az elnök 
vagy a közgyűlés engedélyezhet, de a fel
szólalás tárgyában azon ülésen érdemleges 
határozat uem hozható.

A napirenden levő tárgyhoz a közgyűlés 
minden tagja egyhez hozzászólhat, az elnök, 
a főparancsnok s az esetleges külön e.öadó 
ahányszor jónak látják.

Közgyűléseken a megjelentek szótöbb
séggel határoznak, kivéve, ha az egylet 
feloszlásának kérdésé volna eldöntendő. Az 
e tárgyban összehívott első közgyűlésén az 
összes egyet! tagOK 2/s részének jelenléte 
szükséges s a megje.eu.ek -/8 részének hoz
zájárulásává! niondtiató ki a feloszlás, fia 
az első közgyűlésén a tagok hatsrozatkepes 
szamoan meg uem jelentek : lő napon tielül 
ujabu közgyüms hívandó össze a ezen a 
megjelent tagoz többségé a lelősz.ást ki
mondhatja.

Szav.zategyaniöseg eseten azon javas
lat mounh.tó ut határozatul, meiybez aa 
eiuök hozzajaru t.

Mű zaai Kerdeseaben vaiain nt a főpa
rancsnok és helyettesi, mag a seg.dtisz.eK 
valasziatáual csak aa ügyiét mükodo tagjai 
bírnak szavazattal.

A közfcyüies tárgyait előkészíti, a fő
parancsnoknak vagy az általa megbízott 
parancsnoksági tagnak előadás* rnel ett, a 
parancsnokság.

borue.ymüheiybe egy balavauy képű, jól 
megtermett, fiatal uö. A szoaasos üdvözlés 
ulau tej.hsa uyuit es levoite íóla a kendőt 
s azuiáu kiszedvén kontyából a bajtüset, 
szabadon eresztette szép fekete hajanak kel 
oús fonalát s végig simítva a térdeiu alul 
erő fonatokat, esdeklő haugon így szóit 
a borbélyhoz ;

— Kerem, urait, vegye mag ezt a hajat 1
A borbély, akivel együtt ■ kivancsiau 

es csodálkozva figyeltük az asszony moz
dulatait, — azt kérdezte tőle, hogy miért 
akar megválni a hajától?

— Mert nagy ínségben vagyok A fér
jem három év előtt meghalt. Két kis árvát 
hagyott reám. Eddig kezem munkájával 
tartottam el árváimat. De most mar hetek 
óta alig dolgoztam valamit. Gyermekeim 
suiyos betegek. Apomom kell őket. Amim 
volt, mindent eladtam, hogy orvosságot és 
élelmet szerezzek nekik. Most úgy akarok 
segíteni a nyomorúságomon, hogy eladom a 
hajamat. Kerem vegye meg l

— És nem sajnalja levágatni ezeket a 
gyönyörű fonatokat ?

v— Nem, uram 1 Gyermekeimért élete
met is kész vagyok feláldozni.

— Ez nagyon szép öntől. Tiszteletre
méltó as iiyen jó anya, aki igy szereti 
gyermekeit. Es mennyiért adja el * haját?

A költségvetés tervezet oly időben és 
akként állítandó össze, hogy Léva város 
polgármesterének vonatkozó felhívása véte
létől számított 30 napon belül az előző év 
zárszámadásaival és a tényleges vagyonlel
tárral együtt — a városi hozzájárulási ösz- 
szegnek megállapítása végett — a város 
hatóságához beterjeszthető legyen.

Az egyleti költségvetés tárgyalása a 
városi hozzájárulás megállapítása után a 
hozzájárulási összegnek beillesztésével tör
ténjék.

A közgyűlésekről jegyzőkönyv két pél
dányban vezetendő, melyeket az elnök, a 
jegyző b a közgyűlésből kiküldött két tag 
hiteiesitenek.

A közgyűlési jegyzőkönyv egyik példá
nya a városi hatóságnak bemutatandó.

8. §.
A parancsnokság tagjai :
a) a főparancsnok,
b) a helyettes főparancsnok,
c) a szolgálati szabályzatban megállapí

tandó számú ( egalább négy) segédtiszt,
d) a pénztárnok és
e) » jegyző.
Jegyzővé s pénztárnokká segédtiszt is 

megválasztható.
9. §.

A parancsnokság.
a) az egylet megalakulása után 30 napon 

beiül szolgálati szabályzatot létesít, szükség
hez képest sésőbb módosítja,

ó) az egyleti elet irányitó elveit az 
alapszabályok es a kos gyűlési határozatok 
keretein belül megállapíts,

c) végrehajtja a Közgyűlés határozatait.
cl) megállapítja a város közönségéhez 

intézendő egyleti eiöterjebZ.esekel,
e) előkészíti a közgyű.es tárgyait,
f) az Ö0 korona értését meghaladó 

beszerzéseket, kiaüásokat elrendeli,
y) n.ű*.öao tagozat felvesz es elbocsájt,
A) szerződteti a lüzör-szertarnokot éa a 

két muuaas tűzoltót, vagy elbocsátja,
t) ellenőrzi az egylei rendelaezese alatt 

levő vagyon Keze.eset,
k) a müköaó tagos fölött o y esetekben, 

midőn a uyuvauos dorgálás vagy Kizárás 
büntetése alkalmazandó, az első fosó fe
gyelmi hatóságot gyakorolja,

l) végzi miudazon teendőket, melyek a 
közgyűlésnek fenntartva vagy az egylet 
valamely m-s szerve hatáskörébe utalva 
nincsenek.

A parancsnokság minden 2 hónapban 
rendes uiesc tart. Rendkívüli parancsnoksági

— Azt hiszim, megéri a húsz forintot.
— Meg. 8ot meg többet is. Édes lel

kem, eu ugyan nem szoktam hajat vásá
rolni, de ezt szívesen megveszem éa meg 
is adom érte a húsz forintot. 8 ezzel a 
borbeiy a szomszéd szobaua ment és a szek
rény nokjaboi aibozvau az összeget, azt a 
következő szavakkal adta az asszonynak :

— Itt van a húsz forint. A hajat azonban 
nem vágom le. Tartsa meg magánar. Nagyon 
sajualuam megfosztani tőle. Az árát aján
dékba adom es arra kerem, hogy jövőre is 
jő és gondos anyja legyen gyermekeinek.

Mély megilietödessel hallgattuk a bor
bély Utolsó szavait. Műd a négyen melegen 
kezet szorítottunk vele es ajándékát mi is 
jó szívvel siettünk nehány forinttal meg
lő.daui.

Ezalatt az asszony a váratlan, de kel
lemes meglepetéstől remegő kezekkel rakta 
es tűzdelte tejére szép hajának hosszú fona
tait. A hála es örömkönnyei ragyogtak ele
meiben, amikor ezer áldást kívánva elhagyta 
a műhelyt.

A jósiivü borbély illboki Alajos, váro
sunknak majdnem telszázadon át ismert 
aiakja volt, akiről e helyen más alkalommal 
mag bővebben meg fogok emlékezni.

ülést annyiszor hívhat össze a főparancsnok, 
valahányszor jónak látj?, vagy két parancs
noksági tag kivánja.

A meghívás körözvénnyel történik, mely 
az ülés előtt 24 órával közlendő. Sürgős 
esetekben rögtönös üféé íb tartható.

A parancsnoksági üléseken elnököl a 
főparancsnok. Érvényes határozathozatalra 
3 tag jelenléte szükséges. A jelenlevők 
szótöbbséggel határoznak, szavazategyenlőség 
esetén az elnök szava dönt.

A paranosnokság határozatai a közgyű
léshez fellebbezhetők, de csak amennyiben a 
parancsnokság hatáskörét túllépők, tagfel
vételre vagy elusitásra vonatkoznak, első
fokú fegyelmi Ítéletet képeznek, jutalmak 
vagy segélyek megalapítását tartalmazzák.

(Folyt, köv.)

Lövészünnep.
A vihnyepeszerényi ifjúsági egyesület 

lövészosztálya e hó 3.-án d. e. fejezte be 
ezidei lőgyakorlatáit a lévai honvéd-lövöl
dében. Ez alkalommal osztotta ki a lövészet 
vezetője Skvór Dezső honv. főhadnagy, a 
honvédelmi uininzter részéről adományozott 
lövész-érmeket. A kiképzésben 25 ifjú 
részesüit, kik közül a 18 legjobb vett részt 
az éles tölténnyel való lövesbeD. Hogy a 
kiképzés nem maradt meddő, bizonyítja az 
is, hogy a hallgatók olyan szép eredményt 
értek el, ami hivatásos katonáknak is mél
tán dicséretére válnék. A lövészeknél mint 
legjobbak, érmet nyertek : Csicsmanecz 
János, 17 éves géplakatos 30 lövésből 
21 találat 64 egységgel, Sztrauyák Gyula, 
17 éves vaaöatö 30 lövésből 21 találat 
62 egységgel, Frita Gusztáv, 16 éves asz
talos 30 lövésből 17 találat 62 egységgel, 
Kremnicsán Antal, 18 éves kovács 30 lö
vésből 21 találat 60 egységgel es Vancsó 
Karoly, 17 éves vasöntö 30 lövésből 16 
találat 58 egységgel. — Ezen szép ered
mény elsősorban honvéd tisztikarunk derék, 
szimpatikus tagjának, Skvór Dezső főhad
nagynak érdeme, ki fáradságot nem ismerve, 
szabad idejét használta fel arra, hogy aa 
ifjakat a lövészet alapismereteiben oktassa 
és őket lövészekké Kiképezze, Oroszlán
része van a szép eredmény elérésében Tóth 
Lajos vihnyepeszerényi igazgató-tanítónak, 
az ifjúsági egyesület elnökének, kinek kez- 
demenyezésere indult meg a lövészetben 
való kiképzés. Köszönettel tartozik az egye
sület Lende Géza vihnyepeszerényi bánya
mérnöknek is, aki mint tartalékos tiszt, 
tudásával, ügyességével az oktatásból részt 
kért. Mint az egyesület Meczénását, Kachel- 
mann Károly gyárost kell említenünk, ki 
az anyagiakat illetőleg úgy a kiképzés ide
jében, mint a verseuylövészethea való Lévára 
utazásnál áldozatkészséggel segített tagjain.
— Keli, hogy buzdításul szolgáljon minden 
vidéki tanítónak Tóth Lajos igazgató pél
dája, aki belátva, hogy a munkás ifjúság 
testi és szellemi fejlesztésére milyen áldásos 
a cél'övösport, fáradtságot nem ismerve, 
elkövetett mindent, hogy a testedzés ezen 
ágát az ifjúsági egyesületbe bevezesse. A 
honvédelmi miniszter szivesen karolta tel 
az ügyet és Tóth igazgató' kérelmére nem
csak puskákat és linzert bocsátott rendel
kezésükre, hanem Sjkvór főhadnagy kiren
delésével még szakszerű kiképzést es vezetést 
is biztositott az egyesületnek. — Ha sike
rült ez Vihnyepeszerényben, miért nem 
lehetne az ilyesmit Léván is életbe léptetni ? 
Tóth Lajos igazgató egyetlen szabadnapját, 
a vasárnapot áldozza arra, hogy a veietése 
alatt álló ifjúsági egyesület lövészetét ve
zesse és fejlessze. Sőt az elemi iskolás fiúk
kal is megkedveltette a lövészetét és aa 
annak alapját képező katonás testgyakorla
tokat úgy, hogy iskolájának minden kis 
növendéke a katonai gyakorlatokban és 
fegyverfogásokban már tökéletesen jártás.
— A lévai iskoláknak e tekintetben köny- 
nyebo dolguk volna. Mint más középisko
láknál es tanítóképzőknél már majdnem 
mindenütt életbe van léptetve az u. n. 
„iskolai zászlóalj*, épen úgy lehetne nálunk 
is szervezni az iskolák növendékeinek kato
nás kiképzését. — Nagy előnnyel járna 
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ez a nemzetre is. Mert, midőn ai ifjúság 
katonai szolgálatra 21 éves koriban bevo
nulna, már úgyszólván kész katonák jön
nének a hadi lobogó aM kiképzetten rek- 
ruták helyett. Tudvalevő dolog, bogy a 
katonaságnál a jó lövő sok-so t előnyben, 
kedvezményben részesül. De nem aa a fő. 
Hanem, mikor majd egyszer aa ellenség elé 
kell vonulni, mennyivel nagyobb lehetne a 
magyar katona önbiaalma, akit már zsenge 
gyermekkorától oktattak abban, ami a honát 
védő katona dolga. Gondolkodjunk erek 
Biamarknak arra a kijelentésére, hogy aa 
1870—71.-iki nagy háborút a német isko'a- 
meaterek nyerték meg.

Külön félék.
Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy 

postahivataluknál as előfizetés 
megújítása Iránt szíveskedjenek 
Intézkedni, hogy a lap küldése 
fennakadást no szenvedjen
— A háti járásnak vármegyénkhöz 

való oaatolása ügyében megbisbató helyről 
vettük a következő érteaitéat. A nevezett 
járáaban ugyanié nagy mozgalom készül arra 
nóave, hogy Hontvarmegyének a már geo
gráfiáiig is inkább Baravármegyéhea gravi- 
táló része, a báti járás, vármegyénkhöz 
csatoltassék. Ezen mozgalomnak indító oka 
főleg azon körülmény, hogy a báti járásnak 
már több iaben nyilvánított azon kívánsága, 
miszerint a járás aa khelye, Bát, járásbíró
ságot kapjon, nem teljesült. A mozgalom 
kezdeményezői — remélve Barsvármegye 
illetékes köreinek támogatását — as ózz 
folyamán e tárgyban értekezletet fognak 
tartani és tekintettol arra, hogy as ügy erős 
kezekbe van letéve, a járás érdekeltsége 
biztosra veszi a megkezdett mozgalomnak 
rövid idő alatt történendő eredményes be
fejezését. — (Beküldetett.)

— A bánd ref. egyházmegye e hó
5-én  tartotta évi rendes közgyűlését Léván, 
Patay Károly esperes és Kovács Sebestyén 
Endre főgondnok elnöklete alatt. A gyűlé
sen a tagok csaknem teljes számban részt 
vettek. Elfogadták aa esperesi jelentést, a 
melynek alapján a felaöpéli és nemesorossi 
egyházakat gondnokság alá helyezték. Több 
apróbb ügy után megválasztották az egy- 
hazkerületi képviselőket es pedig Pólya 
Lajos, Bihari Kálmán, Csekey Dávid, Akúcs 
Lajos, Konkoly-Thege Sándor, Kádár Kál
mán, Mocsy Lajos és Csekey Vilmost. Tu
domásul vették a tanügyi bizottság jelenté
sét s eszel kaposelatban egy évi próbaidőre 
elrendelték as egyhuaamos tanítást. Elfo
gadták a missio-biaottság, a segéiyosató és 
epitö bizottságok jelentéseit. Ezután as 
újonnan megválasztott tanitók és dr. Tóth 
Sándor h. ügyész letették a hivatali esküt. 
Aa aranyosmaróti fiók-egyház költségvetésé 
pótlás végett vissaaadatott. Varsánynak a 
usanki ev. leikéaa elleni panaszát a köz
gyűlés a konventhez tette at; Lttie közsé
get a töhöli leányegyháshos osatolta. Jóvá
hagyta a közgyűlés a lévai ref. egyháznak 
a temetőre vonatkozó a Léva várossal kötött 
osere-saeraödését és felveendő kölosönköt- 
vényét. — A gyűlés közben volt a lévai 
ref. egyház uj orgonájának telsaentelési ün
nepélye nagy és előkelő közönség jelenlété
ben. A felszentelés! imát Patsy Károly 
esperes mondotta, mig a beszédet Czegledy 
Sándor nsgysallói pap mondotta. A költöl 
szárnyalásu ünnepi besséd a könnyekig 
megindította a jelenlevőket. Aa uj orgonát 
Kovács Dezső sárospataki aenetanár mutatta 
be; művészi precizitással játszotta Bach S. 
Toccata és Fugáját. Krausa Ervin bpesti 
aenetanár pedig a Lohengrinböl játszott több 
ssép részletet nagy késaültaéggel. Az orgoua 
kivitele dicséretére válik alkotójának, Ország 
Sándor és fia eegnek, mert nemcsak külső
leg mutat, de annak összes változatai a leg
tökéletesebbek. Tóth István tanító saját 
szerzeményét énekelte az aj orgoua kísérete 
mellett. Szép, erőteljes hangja jó hatást 
keltett aa orgonakisórettel. Birtha Jóssal as 
orgona történetét rövid besséd kereteben 
bemutatván, as ünnepély a Himnusz elének- 

lésével ért véget. Utána társasebéd volt a 
városháza termében, milyen százan vettek 
részt. Itt dr. Kersék János fögondnok üd
vözölte az egyházmegye elnökségét, majd 
Patay esperes Léva város polgármesterét, 
Csekey Vilmos a testvér ez. egyház kü- 
dötteit : Bándy Endre lelkészt és Medveciky 
Sándor felügyelőt, Kovács Sebestyén Eudre 
a lévai gyülekesetet, B riha József az or- 
gonaépitöket és as ünnepély szereplőit él
tette. Este jól sikerült táncmula'ság volt a 
Ssakmáry-kertben. — Másnap pedig as egy
házmegyei bíróság tartotta ülését, melyen 
megalakitották az időszaki tarácsot. Ezután 
Tóth István lévai kántortanitó fegyelmi ügye 
tárgyaltatott, amely azonban közmegelcge- 
désre az esperes indítványára békés utón 
nyert befejezést.

— Megtámadott mandátumok- A 
Kúriához sódig 49 képviselőválasztás e len 
adatott be petíció. Ezek pártállás szerint a 
követkeső'eg oszlanak meg: munkapárti 
mandátum ellen: 33; Kossuth-párti maudá- 
tűm ellen: 8; Justh-párii mandátum ellen: 
4; néppárti mandátum ellen: 3; párton- 
kivüli mandátum ellen 1 petíció.

— Tízéves találkozás. A magyar 
tanítóképzés fajának d.csöségét hirdető gyü- 
mölcsözéséröl tett tanúbizonyságot az az 
örömbeli viszontlátás, mely számára talán 
utolszor tárta fel keblét, az öreg tanitóképzö 
i'yenkor — vakációban — csendes tanyája. 
Az 1899—1900 tanévben végzett, immár tiz 
működési évet számláló tanítók jöttek össze 
e hónap 5.-én d. e. 10 órakor az áll. tanító
képző zenetermében névszerint: Beluch 
Imre (Endréd), Hulják Pál (Csendes), Ma- 
jerazky Mihály (Hodrusbánya), Montskó Ist
ván (Jászfalu), Oravecz Lsjos (Zzemlér), 
Partiy Lajos (Ziitvabessenyö), Salamon Jenő 
(Nyitra-Ság), Scbottert Ferenc (Alsópél), 
Újvári József (Érsekújvár), Schmidtberger 
János (Szebeléb), Tuták Béla (Für). Az ak
kori tanári kart Svarba József tanár és 
Köveskuti Jenő jelen-egi igazgató képvisel
ték. Schottert Ferenc megnyitó beszéde 
után Beluch Imre jelenítette meg azt a kap
csot, mely őket egymáshoz és volt tanára
ikhoz tűzi. Szép szavaira Köveskuti Jenő 
igazgató és Svarba József tanár válaszoltak 
megható b-svédjeikben. Mély részvéttel em
lékezett meg ünnepi szónokuk néhai Szabó 
Lajos igazgatójukról, kinek szivükbe vésett 
örök emlékéül Hulják Púinak Köveskuti 
Jenő által módosított indítványára egy — 
a jövőben ia gyarapitandó alapítványt léte- 
sitettek az itt halyben felállítandó „Tanitók 
Háta** részére Szabó Lajos alapítvány cí
men ; ennek minél lelkesebb támogatására 
Oravecz Lajos sietett jó például elöljárni 
nemeslelkü kezdeményesésevel. Az eszme 
minél szélesebb körű támogatására gyűjtő
iveket fognak kibocsájtani volt tanítványai 
között is. Azt hisszük, méltó az eszme, mar
osak a nemes cél érdekeben is egy minél 
buzgóbb felkarolásra. Az összeg kezelését 
Beluch Imrére bizták. Azután kivonultak 
a református temetőbe, hol Majerszki Mi
hály szívhez szóló beszéde kíséretében meg
koszorúzták az elhunyt porait. Kegyelettel 
em'ékeztek meg egy elhunyt társukról, a 
régi tanítványt szeretettel távol levő tana
raikról. Délben a Schmidt-féle vendéglőben 
kedélyes bankettre jöttek össze—ki aggle- 
genyesen, ki talán özvegyen, ki pedig ked
ves, ssép családjával. Aa egész napot a regi 
fiatalos kedéllyel tették felejthetetlenné.

— Uj vizsgálóbírók. A in. kir. igaz- 
ságügymimsster aa aranyosmaróti kir. tör
vényszék területére vizsgá óbiróvá Kroner 
Géza kir. törvényszéki bírót, állandó helyet
tesévé pedig Kerekű Zoltán kir. törvény
széki bírót rendelte ki.

— Arcképes Igazolványok. A köz
ségi és felekezeti taueróare is kiterjesztet- 
ven a vasúti utazásra szóló kedvezmény, zz 
államvasutak igazgatósága a feláru jegy 
váltására szolgáló arcképes igazolványodat 
úgy a főgimnázium tanárai, mint az elemi 
iskolai tanítók részére, akik es iráut már 
kérvényeiket beadták, kiállította és msg- 
kttldötte.

— A hus-bojkott, melyet tudvalevő
leg a tremsi asszonyok kezdtek meg és 
most is a legnagyobb kitartással folytatnak, 
nemcsak Ausztriában talált követőkre, ha

nem már hazánkban is örvendetesen terjed. 
Pozsonyban és Székesfehérvárott egyelőre 
azzal akarnak gátat vetni a mészárosok 
kapzsiságának, hogy ssövetkezeti mészár
székeket állítanak tel. A kremsi nők erélyes 
fe’lépéss és a bojkott terjedése folytán 
hisszük, bogy rövid idő múlva, ha a mészá
rolok nem engednek a bús horribilis magas 
áraiból, — a mi asszonyaink is követni fog
ják a többi városok példáját.

— Előléptetés. Farkai Orbán, a lévai 
kir. járásbiróság tisztviselője — mint érte
ssünk — a X-ik rangosztály első fokoza
tába lépett elő.

— Nyári táncmulatság. A Lávái 
Katb. Legény egyesületnek mull vasárnap a 
Szakmáry-féle kertben rendezett nyári mu
latsága, dacára a borongós éa itt-ott esős 
időnek, várakozáson felül sikerült. A táncot 
megelőzte a gondosan összeállított müior, 
melynek minden egyes s tárna után élénk 
taps hangzott a széltől és esőtől nemcsak 
megvédett, de gyönyörüsn feldíszített hatal
mas sátorban. A programm első száma „Az 
ebédu c. bohózat volt, melyben a mindig 
éhes Nyurgát Hanszkó Péter ügyesen és 
kacagtató módon személyesítette. Kitűnően 
játszottak a többi szereplők is, nevezete
sen : Kovács József, Bízik Ernő, Kohn Ernő, 
Danis Lajos és Szentgyörgyi Pál. N«gy él
vese et szerzett a hallgató, ágnak Csuvara 
József remek fuvolajátekával, melyet több
ször meg kellett ismételnie. Nagyon hiányos 
lett volna a műsor a megszokott két höigy- 
szereplö : Medvtczky Ilonka és Tóth Mariska 
fellépése nélkül, kik egy-egy érdekes mono
lógnak kiválóan sikerült előadásával sok 
tapsot arattak. Ezenkívül Medveczky Ilon
kának kellemes csengésű szép hangját, mint 
minden alkalommal, úgy most is szívesen 
hallgatták. Most talán azt kellene Írnunk, 
hogy : a tánc és jókedv még a késő reggeli 
órákban stm ért véget, ha még sok minden 
egyéb szórakoztatás nem járult volna hozzá 
a mulatság sikeréhez. Volt dijaugiizás, mely
nek főnyereményét, a bárányok díszpéldá
nyát C-.uvara Sándor nyerte e1, mig a má
sodik nyeremény ; emdeni lúd, Bubrovszky
J.-nak jutott. Ezenkívül még négyen része
sültek értékesebb nyereményben. Elkelt sok 
OiOmag konfetti. A világposta legtöbb képes 
levelezőlapot — 600 on felül — kézbesített 
Dosztál M-riskának, Bossik M. és Palkovics 
Mariskának. A rendezőség, felbuzdulva az 
e>t sikerén, a műsort legközelebb újra elő
adatja.

— Eljegyzés. Bojsza József, takarék
pénztári könyvelő, ma egy hete váltott 
jegyet özv. Alarkly Jánosné úrnő kedves 
leányával, Bőikével.

— Halálozás. Mély gyász érte Bányai 
Ferencet, az izr. népiskola tanítóját, akinek 
édes atyja, Goldberg Sámuel, volt 48-as 
nemzetőr, rövid szenvedés után, e hó 4-én, 
84 éves korában meghalt Komáromban. Aa 
általánosan tisztelt öreg urat nagy részvét 
mellett e hó 6-án helyezték örök nyuga
lomra.

— A tanárok fizetésrendezése. A 
középiskolái tanárok fizetésének rendezésén 
serényén dolgozik úgy a vallás- és közokt., 
mint a pénzügyi minisztérium. Mint értesü
lünk, a minisztériumok haj andóx a fizetés
rendezésnek olyan megoldására, hogy az 
összes középiskolai tanárok egyenletesen 
osztassanak be a IX., Vili, éa VII. fizetési 
osztályba. Es a tanároknak igen régi kíván
sága. De ezen óhajtás teljesítésének felté
telei is vannak ; még pedig, hogy a 30 évi 
szolgálati idő 35 re emeltessék es hogy min
den tanár aa eddigi heti 18 óra helyett 20 
órát tanítson.

— Sok a hamis egykoronás. A 
Houti Lzpok írja, bojy as utóbbi időben 
Ipolyságon igen Bök hamis egykoronát került 
forgalomba, eredetüket azonban még eddig 
nem sikerült kinyomozni. Nagyobbára heti
vásárok alkalmával lehet észlelni szapora- 
ságukat, ami azon gyanút kelti, hogy más 
vidékről kerülnek oda. A mi közönségünk 
is kísérje figye.eamel a koronásokat, mert 
a asomssédboi könnyen ide téved belőlük 
egy csomó s ennek mi valljuk a kárát, a 
mennyiben as állampénztár elkobossa es 
kilyukasztja a hamis pénzeket és ellenérte* 
kei nem ad érte.
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— Felvétel a szemináriumba. Fő
gimnáziumunk tanulói közül a múlt napok
ban megtartott konkurzus alkalmával Tulas- 
say Józsefet aa esztergomi, Bálintit Bálát 
a óeszterctebányai egyházmegyébe éa Janson 
Vilmost pedig a kegyes-tanitórendbe vették 
fel papnövendékekké.

— A vasutak Igazgatósága figyel- 
meateti a gazdákat, kogy a gabonakeresz
teket a pályatesttől kellő távolságban he
lyezzék el s az összerakott keresztek előtt 
néhány barázdát szántsanak, mert aki az 
elővigyázati rendszabályokat figyelmen kívül 
hagyja, az viselni tartozik az esetleg előfor
duló károk következményeit is.

— Szekerészek a honvédségnél. 
Az Esztergom és Vidéke hivatalos forrásból 
nyert értesítés szerint közli, hogy a m. kir. 
honvédség részére szekerész-csapatot szer
veznek, még pedig a közös hadsereg min
tájára.

— Az alföldi szőlők pusztulása. 
A folytonosan tar.ó erős időjárás az alföldi 
szőlőkben oly pusztiiást végzett az ezzel 
egy időben fellépett peronoszpora és liszt
harmat következtében, hogy igen sok szőlő 
már most olyannak Játszik, mint nor
mális evekben a födés előtt. A szölögazdák 
reménytelenek, mert a leggondosabb véde
kezés mellett is alig tudnak eredményt el
érni. Ha az időjárás meg nem változik, az 
Alföldön a múlt évinél minden tekintetben 
silányabb és roszabb termesre van kiiá'áj.

— A korcsmák vasárnapi munka
szünete. A belügyminisztérium jóváhagyta 
Szilsgyvármegyének a korcsmák vasárnapi 
munkaszünetére vonatkozó szabályrendele
tét. Most arról értesülünk, hogy ezen a 
nyomon Bárányavármegye is készíti már a 
szabályrendeletét a korcsmák vasár- és 
ünnepnapi bezárása iránt. A nevezett vár
megyék példáját kövesse a mi vármegyénk 
es az üdvös szabályrendelet létesítésében 
legyen a harmadik.

— Gazdasági kiállítás Hontvár- 
megyében. Hontvármegye törvényhatósága 
a Houimegyei Gazdasági Egyesület közre
működésével Ipolyságon szept. hónap 24 töl 
október 2-ig általános közgazdasági megyei 
kiábitást rendez. Az állandó kiállítás szept. 
24- töl out. 2-ig, az időleges lókiállitás 
ssept 24—25-ig, az időleges juh-, sértés-, 
baromfi-, méh- és házinyú.-kiaibtás pedig 
okt. 1—2-ig tart. A bejelentések aug. hó 
1-ig beküldendők. Fölvilágositást a Hont- 
megyei Gazdasági Egyesület titkári hiva
tala ad.

— Az érettségi ellen. Az országos 
középiskolai tanáregyesület e hó 4-én tar
totta Nagyváradon 44. évi kongresszusát, 
me yre as ország minden részéből igen nagy 
számmal jelentek meg a tanároz. A kon
gresszus a többi között elhatározta, hogy 
feliratot intéz a kultuszminiszterhez, indítson 
tárgyalást a kvafifiíacionális törvény reví
ziójára oly irá.ybaD, hogy érettségi vizsgá
latra csupán azok köteleztessenek, akik föl
sőbb tanulmányokra készülnek.

— Géptulajdonosok figyelmébe. 
Miniszteri reudelet szerint a geptulajdonos 
tartozik a cséplőgépnél foglalkozó összes 
munkásokat baleset ellen biztOoitani. A bal
eset-biztosítás mar meg is kezdődött, ameny- 
uyiben már tényleg nálunk is beállt az 
aratás. Felhívjuk ezen körülményre a gép
tulajdonosokat, hogy munkásaikat idejekorán 
biztosítsák, nehogy a torlódás következtében 
kellemetlenségek adják elő magukat, mert 
a biatositó pénztár szabályai szerint a biz
tosítási kötvény beérkezése után fizethetők 
csak ki az esetleges baleseti járulékok.

— Edison legújabb találmánya. 
A világhírű feltalálónak, Edisonnak, legújabb 
találmánya egy kinema'ografiai fényképező
gép, amely természetes színeikben fényké
pezi le a tárgyakat. Aa eredmény azonban 
— Edison saját bevallása szerint — még 
nem kielégítő, mert a vörös szint nem sike
rül jól vissaatdni, mig a többi szint könnyen 
rögsiti meg a negatív képén A fényképező 
géppel kapcsolatban Edison egy beszélő
gépet is tálait fel, amely a kinematograffal 
együtt működik es teljes illúziót kelt. A 
két találmány lehetővé fogja tenni, hogy a 
mozgóténykép-ssinhásakban némosak látni 

lehet majd a szereplőket, hauem beszédjü
ket ia lehet hallani s igy a mozgófeny képek 
igazi hű més«i lesznek a való életnek.

— Tüzérség Nyitrán. A felsőbb ka
tonai körök komolyan foglalkoznak azzal, 
hogy Nyitra tüzérséget kapjon. A napok
ban egy katonai mírzök több magasrangú 
tiszt társaságában felmeréseket eszközölt a
s. tartáborban egy ott építendő tüzérlak
tanya céljaira.

— Magyar színház Trencséntep- 
liczen, Trencsénteplicz gyógyiürdőhelyen 
körülbelül 100 év óta német színtársulat 
játszott s csak itt-ott vendégszerepelt elvétve 
nélány magyar színtársulat. Most, hogy a 
fürdöte'ep uj kezekbe került, az uj tulaj
donosok a „Magyar Gyógyfürdő Réezvény- 
társaség“-nak törekvése oda irányul, hogy 
ha nem is az egész idtny alatt, legalább 
felváltva magyar szintársulat játszók. E 
végből összeköttetésbe lépett Szabó nyitrai 
szintársulatával, ki julius ö-tól kezdve Tren- 
cséntepliczen, a Paikaziuházban rendszeres 
szinieiöadásoáat fog tartani. R igi óhaj tel
jesül ezzel. Nemcsak a magyar közönség 
jogos kívánsága, bogy pénzéért magyar elő
adótokat kapjon, de a külföldi közönség is 
szívesebben veszi, ba eredeti magyar dol
gokat hail, ha már hozzánk jön. Nagyon 
okosan tennék tehát, ha a műsort főleg ere
deti magyar operettekből állítanák össze.

— Aki öt csomó kártyát tépett 
Szét. Furcsa világbajnokságért foyt a mér
kőzés nemrég Pária egyik klubjában. Arról 
volt szó, hogy ki tudja a legnagyobb kár- 
tyacsomót a legrövidebb idő alatt széttépni. 
A sajátszeiü versenyben Peladeau nyerte 
meg az első dijat, miután sikerült neki 153 
kártyát, tehát csaknem 5 csomó francia 
kártyát 2 perc és 32 másodperc leforgása 
alatt széttepni.

— Uj betéti társaság. Leopold Gyula hirdetési 
irodája Budapesten, luelyueR nemcsak a belföldi, hauem 
a külföldi nagy hirdetők is állaudó üzletfelei és mely 
a legtekintélyesebb és legnagyobb apparátussal dol
gozó vállalat e sxakmában, betéti társasággá alakult. 
A törvényszéki bejegyzés julius 6.*án megtörtént. A 
betéti társaság egyedüli beltagi t Leopold Gyula, ki a 
a vállalatot kiváló szaktudásával és elismert agilitá
sával továbbra is vezeti.

Birtokot keresek megvételre eset- 
leg 600 tói 1000 holdig, Bars, Nyitra, Po
zsony, Trencsen, vagy Hontmagyében. Ügy
nököket díjazok. Csak lehetőleg részletes 
ajánlatokat kér: bernicei Kmoskó Lajos 
Budapest, Vl. Andrássy ut 2. 11/8.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Tarsa r. t. könyvkeres- 
kedesében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküldeni költségét.

Közönség köréből.
Nagytiszteletü

Birtha József úrnak 
ref. lelkész

Léván.

Minden feltűnést kerülő természetem 
nem engedte meg eddig, hogy a helybeli 
lapokban még egyre folyó harcokban részt 
vegyek. Azt reméltem, hogy egyik vagy 
másik fél majd csak kifárad. Csalódtam.

Nagytiszteletü úr lapjának egyik köze
lebbi számában már a lévai ev. egyház köz
tiszteletben álló lelkészét, Bándy Endre 
urat is támadja. Támadj. ép oly sértőn, amily 
igazságtalanul.

Támadja őt velem kapcsolatban s oly 
látszatot keltve talán akaratlanul ia, mintha 
vele szemben Önnek kellene az én érdeke
imet megvédenie.

Da nemcsak lelkészemet támadja Ön 
nagytiszteletü úr, hanem támadja vallásomat 
és azzal, bőgj egyházunknak aa úrvacsora 
szentségének hittetele dolgában vallott taní
tását gúnyosan kipellengérezi. A felekezeti 
érzékenységemet, de minden hitsorsomét is 
mélyen sérti, amidőn lelkészünket keresett 
gúnnyal per „luteránus pap“ oly sűrűn 
apostrofalja.

Nos, kérem, ezek az okok késztetnek 
engem arra, bogy nagytisateietü urat jelen 
tiszteletteljes soraimmal itt a nyilvánosság 

előtt felkeressem. Felkeressem és felkérjem 
arra, hogy irányítsa tetteit a jövőben lehe
tőleg úgy, hogy sok össshangzatban legye
nek a szeretet ée békésség jelszavaival, a 
melyeket as ön ajka szüntelenül hirdet.

Ön lelkész 1 Már magában ez a szó s 
ennek a szónak a fogalma megköveteli, hogy 
az, aki ezt a nevet viseli, lehetőleg gyar
lóságoktól ment legyen. Tökéletesek nem 
lehetünk, mert emberek vagyunk. De nem 
is tökéletesség, egyszerű emberi jóakarat is 
elégséges arra, hogy nagynevű reformáto
runknak, Luthernek, a tanitását követhesse, 
ki a Vili, parancsolatot magyarázván egye
bek között igy szól:.....................„felebará
tunkat ne rágalmazzuk, ne kisebbítsük, ha
nem inkább mentsük, jót beszéljünk felőle, 
mindeneket jóra magyarázván 1“ — Ön re
formátus lelkész ugyan, de nincs okom két
ségbe vonni, hogy Luthernek, ezt a magya
rázatát vallja s magáénak elfogadja.

De ha úgy vallja bár, nem ekként cse
lekszik, s rosszal fizet a jóért..

N:-m védeni akarom én Bándy lelkész 
urat önnel szemben, mert hisz annak az én 
védelmemre nincsen szüksége. Önt kívánom 
menteni, önt kívánom megállítani romboló 
útjában, amidőn emlékezetébe idézem azo
kat az időket, a melyekben egy egyszerű, 
az egyházfi által utólagosan hozott névje
gyén kifejezett óhajtására Önt lelkészem 
hónapokon át szívesen helyettesítette. Ma 
már nem teszi. Miért ? Azért, mert aa ö 
több évi lelkészi működése alatt szerzett a 
kipróbált elveit, tapasztalatait nem rendelte 
alá az ön akaratának, nem állott támogatói 
közé az ön olyan terveinek s kezdeménye
zéseinek, a melyektől városunk felekezeti 
békési égét féltette. Hogy tartózkodása önnel 
s terveivel szemben jogosult volt, a követ
kezmények mutatják. Nog, kérem, ezt a 
jogos tartózkodását nem tudja ön megbo- 
csájtani az én lelkészemnek, azért avatko
zik belé egyházunk olyan belügyeibe, ame
lyeket nem ismer s ezért gúnyolja meg 
szent valósunkat magát is, kiterjesztvén 
lelkészünk iránt táplált gyűlöletét annak 
egyházára is.

Ne haladjon Ön tovább ez úton, lelkész 
úr 1 Állapodjon meg s nézzen körül 1 Amit 
igy maga körül lát, az önt magábaszáliásra 
fogja indítani, önmegismerésre fogja vezetni 
s az önmegismerés áldásos gyümölcsét első 
sorban önmaga, másodsorban egyháza s vé
gül a város mmdenrendü és vallásu polgára 
fogja élvezni.

Éhez igen férfias erőn s hatalmas ön- 
ura'mon kívül az Istennek segítségére van 
szüksége. Az előbbieket én Önben megle
vőknek remélem, a másodikat szivem teljé
ből kívánom s ami ezeken kívül még hátra 
van: embertársainak jóakaratú támogatása, 
azt ön azonnal meg fogja találni, amint azt 
csak egyezer is komolyan s tiszta szivvel 
keresi. 8 akkor fogja látni, hogy azok, aki
ket ön most a harag vörös és a gyűlölet 
fekete szemüvegén át nézve talán ördögök
nek lát s kiknek élete minden keserű óráját 
tévesen tulajdonítja : sokkal, de sokkal job
bak, mint azt ön gondolta volna; — bár 
emberek lévén — ők sem tökéletesek.

Tehát: ismerjük meg, hogy szerethes
sük egymást 1 De s ez a fő I — ismerjük 
meg első sorban önmagunkat.

Végül arra kérem, fogadja soraimat oly 
szeretettel, amily szeretettel én azokat ön
höz intéztem.

Béke velünk 1
Léva, 1910. julius 2,

Frecska István
ev. tanító.

Lévai piaciárak.
Rovatvazető ; Kó-iyz Jóssal rendőrkapitány

Busa m.-mássánként 17 kor. — fill. — 
18 kor. — Kétszeres 14 kor. — fill. 15 
kor. — fill. — Rozs 13 kor. 40 fill. 13 kor. 
80 fill. — Arp 12 kor. 40 üli. 12 kor. 
80 fill. Zab 16 kot. 40 fill. 16 kor. 80 fill.
— Kukorica 12 kor. 60 fill. 13 kor. — fii.
— Lencse 18 kor. 20 fill. 18 «or. 40 fill. — 
Bab 17 kor — fill. 17 kor. 80 fill — Kö
les 12 kor, — fill. 13 kor. — fül.
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Ősidőktől fogva szappannal tisztítjuk a ru
hán esett f

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései 
l»10. évi julíuz bó 8-tól 1910. évi julius hó 10-ig. 

Szüléié*.

A szülőt oete A
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neve

Seress Sándor Horváth Iréu fid Sándor
Laczkó S. Dvorakovics M fiú István
Beitmauu I. SchlMÍnger J. fiú Pál
Tóth Fereuc Sv»rb» Gizella leány Petronella
Myemecz József Nyúli Mána leány Mária

foltot, saappaoDal tartják tisztán 
testünket, szappan a legjobb szer 
a fog és pzájmoBÁsra is a modern 
orvosi tudomány legújabb taní
tása szerint. Érthető tehát Sztraka 
Mentho! fogszappanjának köz
kedveltsége, mely az Ínyt nem 
marja, mégis erősen desinficiál, 
habja nem undorító, sőt ellenke
zőleg tartósan üdítő hatása ©ljuf

Jí»r- Védjegy: „Horgonyt* 'óAt

u
A Liniment. Capsici comp., 
a Bornony-Pai n-Exp eller 

pótléka
egy régiónak 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 üvegei fogadjunk eL, 
mely a „Horgony" védjegygyei os a Richter 
céeieirvzéssel ellátott dobazbu van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 ób 
K 2.— ée úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Tűrök József 

gyógyszerésznél, Budapest
DLRIchter gyógyszertára u „Arany oroszláihor,

Prágában, ElisabethstTZSse & neu.

l

Házasság.

Nyilttér*)

f MOLL-F

MA VALÓDI

fogkötök legelrejtettebb zugába is. E 
ippannak köszönhetjük, hogy kellemetlen 

j fogak romlása nincs többé. A'*a 
gyógyszertárakban 1 kor. 3 drbt. 3 kor-ért

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

ifj. Agárdy Zs. Janovics M. 
Dr. Mandel Lajos Neumann E. 
Jancsika János Gyurcsek Mária

r. kath. 
izr.

r. kath.

a 1

szájszag s fogak romlása ninci többé. A’a 

bérmentve küld Sztraka gyógyszerész Mohol. 
— Kapható: „Fekete S*s“ gyógy szertar- 
bán Léva.

Halálozás

Az elhunyt neje Kora A halál oka

Miskolczi Andrásné 43 éves Gyoniorrák
Schnier Mária

Peri Ignácnó 70 „ Méhrák
Weisz Katolin

La El DLlTZ^PORzJ
Enyh<», oldó házisaer mindazoknak, kik emésztés 
»•’ árokban és az illő életmód egyébb követkéz 
ménjeiben szenvednek.

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

SOS -
beüörzsöies,

elismert, régi jóhirnevű háziszer 
szaggatás és hülésböi származG 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kor. 2

Kapható minden gyógyszertárban 
HM ás drogériában- bb« 
Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész.

Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbuen 9.

Egy jó házból való fiú, a Jövő tanévre 
teljes ellátást kaphat egy helybeli 
intelligens családnál Címe a kiadó- 

hivatalban

Eladó ház,I ü UtCtt ö a.MU*
!■ 4 szübaüOi es mailett- 

ne yis- gokt»ö a io b>*z an-ÜKezbö- e adó.

JLla al mm összes íöibaet eteöBüi 
i SKmUHeiy berbe adó. Bővebbet 
Kásóoti-u, 2._____________________________
TTraim Y Kl" do‘°Bg“ !>.»««* 
WAwXXLXl tehetnes szert, ha ezüst 
szőrű prem t.j nymaimból hozatna*. Páron
ként 2 hónapos 2 sor., 4 h. 3 »or., 6 h. 
6 kor. Pokorny József k. t.nító. Lutilla 
u. p G.ram.aentkereaat.__________________
TTiflAAhíl? Maugonó-utcaa 17.
■■AwwU UflM, számú mai kor igényei
nek megfelelő hat, mely 4 szoba, aonyha, 
fürdő-szoba, kamra, pinoze, nagy üvegezett 
folyosó, mailek épületben egy ceied szoba, 
mosókonyha, két udvar, konyha kert no
vember 1-töl bérbe adó (megjegyzendő két 
lakásnak íz használható.) Feltételek Tokody 
Imre háztulajdonosnál tudhstók meg.

Gaziáik figyelmébe. fostat,
Chyly Salpeter, a.ar.tott marha- es sertés
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá príma porosz kőszén, koksz
ét kovácsién. — Korpa ée más erötakar- 
mány, — prima kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofiaky Joaohlm 
IzÓTkn, Láailó-utoza 2.

PALMA KAUCSUK* 
SAROK 

VAN CIPŐJÉN

súlyra
kell a szappan összehasonlításánál és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy 

szappana sem éri el a

VÉDJEGYRE
I TESSÉK I
'kipróbálni

I

szarvas
szappanát 

minden jó tulajdonságában, tiszta
ságában, mosóképességében, lágyságá

ban és olcsóságában.

Kátrányteíöiemez, 
facement- és valódi asz- 
faltlemez-befedéseK a 
legszolidabb kivitelben, 
a legmesszebbmenő sza

vatossággal. 
Minden szasbavágó 

kátranytermek gyártása 
Minden fajta tető- és 
elszigetelő-lemezeknek 

készítésű.
Költsége őirányzat és 

műszaki felvilágosítások 
ingyen.

Szabad, horonylemez

falak

pattanás, kiütés 
stb. a fiatalságnál mind
két nemnél, különösen 
a kifei ődés időkoában 
fordul elő s az arcz rut 

kinézését okozzák.
Falusi nézetek szerint a javulás a többszöri vér- 
tisztitó teanedvek élvezése á t il várható, amely 
azonban a reményeknél többet nem l.oz Mert 
éppen fiatal szolid egyéneknél a vér rossz beteg
séggerjesztő anyagokat alig tartalmazhat addig, 
míg itt egy valóságos betegségről van sző. mely
nek kezelése természetesen az orvos közremű
ködése amúgy is szükséges. Tisztán kozmetikai 
szépség ápo'asnál főleg au a kell figyelni, a meg
levő zsiradékle esleu t esténkint a zsirporusokon 
át eltávolítani Ezután egy mosakodás szükséges, 

lehetőleg meleg vízben a

Zncker fele sz?b. gyógyszappannal 
a használati utasítás szerint. Ha a bőr lehám- 
ani kezd, a kor a szappan használatával egy 

kiéig fel kell hagyni s csa . Zuck szappan és 
z;uck .krém használatával egyetemben alkal
mazunk mindaddig, mig a bőr sima lett, amely 
Után a Zuckcr-féle szabad. Kyócyszapnan 
használatát ismételni kell. Ezen eljárás betartása 
nagyszerű eredménynyel jár: Mitesser, bőrzsir. 
pattanás, ba na folt stb rövid időn belül eltűnik 
a bőr sima, tiszta, puha, gyöngéd, egészséges és 
• SZ1S .??• H°k’y a bal vJ8Sza ne jöijö'i, a 
Zttckar-fvlc h7abad. gyógyszappan, a Zuck ■ h. 
krtm es a Zuck .nappun áll indő használata 

igen ajánlatos.
A megrendelésnél a következő különbségre kel) 

ügyelni:
íy.hkrr ■.z.abad< 35%-os gyógyazappanja a leg- 
hathatős«bb és legnagyobb. Darabja 2 50 kor. 
Zucker szabad, !5n’0-O< gyógyazappanja hatásá
ban és mennyiségében gyengébb D.ir. bja l kor. 
Ehhez való Zuck >>-krdm ízsirtal<nitó) a bőr
krémek gyöngye. Egy tubus ára 2.50 kor. kis 

tubus 1.25 kor.

Kapható:
KNAPP IGNACZ drogériájában Léván

nedves
ellen. A jeleukor legtökéletesebb, egyedül célszerű és 
legolcsóbb elszigetelő eszköze. — Védsszkóz istálló
gőz ellen. Számtalan elismeröievúl. Prospektus iugyeu.

M E N Z E I. K. C. Pozsony.
Fiók; Szombathely.

ad 4-»9 vegr. sz. 1910.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküleött bír. végrehajtó ezzeunel közbrrré 

teszi, bogy a lévai kir. j trásbirösag 1909. évi V. 691/i 
sz- végzése folytán dr. Weisz Z^igmoud ügyvéd áltál 
képviselt Szakmán Margit felperes részére 487 kor. 
követelés s jár. erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás 
folytán alperestől le- és feiíVfo^lalt és 856 korouara 
becsűit ingóságokra a lév«*i kir, járásbíróság 1910. V. 
130/3 számú végzésével az árverés elrendeltetvén, an
nak a korábbi vagy feldlfogiaitvtók követelése erejeig 
is, amennyiben azok törvényes zálogjogot uyérték volna, 
L^ván hátralékos 321 korona 93 fillér es jár. erejéig 
leendő megtartására határidőül 1910. évi julius hó 14. 
és következő napjáuak délelőtt */t9 órajara kitüzetik, 
a mikor a biróilag le. es felülloglait bútorok, italok, 
ügvegek, egy tiiagőria stb. á egyeb ingóságok a leg
többet igéiőuek készpénzfizetés mellett, szükség esetéu 
becs ár oa alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtható követelését in geiöző 
kielégittetéshez jogot tartankk, amennyiben részükre a 
foglalás korábbon eszközöltetett volna és a végrehaj
tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelen
téseiket az árverés megktzdéseig alulirt kiküldöttnél 
iéágban vagy pedig szóval bejelenteni el ne muisss'-ak.

A törvényes h itáridő a hirdetinéuyuek a bíróság 
tábláján törtéül kifüggesztését követő naptól számiitatik.

Kelt Léván 1910. évi junius hó 30 napján.

Karácsonyi Pál
kir. bír. végrehajtó,
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Léva r. 1. város képviselőtestülete 6524/1909 számú 
határozatával

30 gazd. munkásház
fölépítését elrendelvén, miután azok költségei törvény
szerűen engedélyezve vannak, az 2211/1910 sz. képviselő
testületi határozat folytán azon 30 munkásház építésére 
vonatkozólag az egységáras versenytárgyalási hirdetményt 
újból közhirré teszem.

Az építkezési munkák ezek :
I. Föld, kőműves és elhelyező munka.
II. Ácsmunka.
III. Tetőfedő munka.
IV. Különféle munkák.
A munkálatok Léva város Koháry-utca 81 sz. telkén 

teljesitendők, a talaj normális, fúrás nem történt, — miért 
arra vonatkozólag a munkaadó város közönsége szavaza
tosságot nem vállal.

A munkálat az ajánlat elfogadása és a szerződés 
aláírása után 8 napon belül megkezdendő és befejezendő 
1911 évi április hó 25-ik napjáig.

A szabályszerűen kiállított és pecséttel lezárt, sér
tetlen borítékban elhelyezett ajánlatok Léva r. t. város 
közig, iktató hivatalában f. 1910 évi augusztus hó 
1-sŐ napjának d e. 11 órájáig adandók be ; az 
elkésve érkezők figyelembe nem vehetők ; a borítékon 
e felírásnak kell lenni : „Ajánlat a munkásházak építé
sére, — ajánlattevő : N. N.“

A vállalkozók a vállalati összeg 5%,-át kötelesek Léva 
város házi pénztáránál letenni s az erről kapott hivatalos 
nyugtát tartoznak az ajánlathoz csatolni. — A beadott 
ajánlatokban az egységárak részletesen feltüntetendők.

A beadott ajánlatok Léva város tanácstermében 
1910 évi augusztus hó 1-sc napján d. u 3 órakor 
fölbontatni, melyeu az ajánlattevők vagv képviselőik 
jelen lehetnek.

A tervek és egyébb iratok a városi polgármesteri 
hivatalban naponként 9 —11 óra közben megtekinthetők 
és megszerezhetők.

Az ajánlattevők a végleges döntésig kötelezettségben 
maradnak ; akinek ajánlata elfogadtatott és a szerződés 
megkötésére — felhívás után 3 nap alatt — nem jelent
kezik, — bánatpénzét a város javára elveszti.

A pályázók törvényes képesítést tartoznak igazolni ; 
e hatóság előtt ismeretlennek pedig megbízhatóságukat is.

A város fönntartja magának a jogot, hogy az aján
latok és az ajánlattevők személye közt szabadon választ
hasson, — bárha a megbízatást nyert ajánlattevő nem a 
legolcsóbb vállalkozó lenne is. — Valamint a városnak 
szabadságában áll az összes munkálatokat egy vállalko
zónak adni, vagy abban többeket részesíteni.

Utóajánlat nem fogadtatik el.
Ajánlattevőkre nézve a fentieken kivül az 1907 évi 

III. t. c. és a vonatkozó miniszteri rendelet határoz- 
mányai is kötelezők.

Kelt Léván, 1910. évi julius hó 8-án.

Bódogh Lajos
polgármester.

Loserth Dezső
HANGVERSENY GRAMOFON.

fűszer-, csemege-, bor- és ásv.-viz kereskedese.
LÉVA, Kossuth Lajos-térl. szám.

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

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.

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

Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálási□
Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T
könyvkereskedésében Léván.

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
mérőjű mindkét oldalon be
játszott lemezzel együtt

W 16 forintért 
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemeziegy- 
zéket ingyen és bérmentve

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

ö: ö :>s

&

!!Üzlet áthelyezés!! 
Közel egynegyedévszázad óta fennálló 

BUTORRAKTÁROMAT, 

kárpitos és asztalos műhelyemet 

Báthy-utcza 1. sz. alá 
- - - helyeztem át,

s kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a legmodernebb, mint a legol
csóbb berendezések Í8 választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
_________Steiner J ó z s e f, 

bútorkereskedő LÉVÁN.

z. --- ~ >3

vooo

o Knapp Dávid,
és varrógépek 
L E v A N. =

mezőgazdasági 
~ nagy raktára

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
újonnan épült házamban nagy választékú

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

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek

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

gépek és géprészek. :

0 0 0 0 0 0 0
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1910. évi 17514 sráos.

HIRDETMÉNY.
Termelt gömbölyű fenyőfa eladás a rakodókon 

gőzfűrész telep építési kötelezettséggel
A isarnóosi m. kir. erdöhivatal kerületéhez tartozó bródi, 

garanrévi, geletneki és jálnai erdögondnokságokból, továbbá a 
Selmecbányái erdégondnokrág B. és D. gazdasági osztályából 
vall mint a saélaknai erdögondnokság A. gazdasági osztálya I-II. 
vágássorozatából s végül a körmöcbáoyai erdőgondnokság B 
gazdasági os’táyának a Garam folyó vü'gyéra hajló erdőré-seiből 
az 1910—1919. években a kincstár által kiterme erdő és a Garam- 
menti rakodókra kiszállítandó tiz (10) évi és évenkint m ntegy 
12 000—18.000 m3-re tehető fenyő épület és müszerfzhozans és 
ezzel kitermelendő juhar, kőris es szil műt* szerződéses eladása 
és eszel kapcsolatosan a Zsarnócán felépíteni tervezett gösfürész- 
telep létesitése és annak 1920. évi szeptember hó végéig való 
díjmentes használatára Z nrnócán a no. k r. erdőhrvatal tanács
termében folyó évi szeptember hó 6 án délelőtt 10 órakor 
zárt Írásbeli ajánlatok benyújtasz utján nyilvános versenytár
gyalás fog tartatni.

Kikiáltási egység árak:
a) Jegenyefenyő, luczfenyő és erdeifenyőnél

12—19 cm. közép átmérőjű törzsfáért 
20—28 .v asw n ff 9 9

29 cm. közép átmérőjű és ennél vasta
gabb törzsfáért

9—11 cm. közép átmérőjű fenyő rudfáért 
darabonként

5—8 cm. közép átmérőjű fenyő rudfáért 
darabonként

m*-ként 9 kor. — 
m’ , 12 , —

“3- , 14 , —

- , 75 f.

— , 50 f.

b) Juhar- kőris és szilfánál

20—28 cm. közép átmérőjű törzsfáit m3 ként 16 kor. —
29 cm. „ a é“ ennál

vastagabb törzsfáért m8-ként 20 , —

Bánatpénz 50.000 (Ötvenezer) korona.

A fabozam a fűrésztelep kötelezettségével együttesen bocsá. 
ta’ván árverés alá, a fahozamok vevője a tervezett fűrész telep 
nek saját költségén való felépítését is köteles elvállalni, ezen 
oki ó' az ajánlató1' csakis a fahozamra teendők ; még pedig 
az e'ébb megjelöl egvseg árakra vonatkoztatott átlagos és a 
kikiáltási árak egész és esetleg tized (°/0) százalékában 
kifejezett áremeléssel, amely megajánlott áremelés százaléka 
az írásbeli ajánlatokban úgy betűvel miut számmal olvashatóan 
és világosan kiirandó.

írásbeli aján'atok legkésőbben a versenytárgyalás napját 
megelőző napnak d. u. 6 órájáig nyújtandók be a zsarnócai m. 
kir. erdöhivata ht z.

Az árverési és szerződési feltételek, továbbá az építési 
tervek valamint a munkák végrehajtására vonatkozó előmérot, 
általános és részletes építési feltételek és sz ajánlati minta a 
zsarnócai m. kir. erdőhivatalnál a hivata'os órák alatt megte
kinthetők ; ille’ő'e’ az árverési és szerződési feltételek, az elő
méret és az ajáuleti minta együtteseu 30. (Harminc) koronáért 
az erdőhivataltól megszerezhetők ; esetleg pedig fantemlitett 
összes iratok és rajzok a vállalkozó vagy megbízottja által saját 
költségén az erdöhivatal hivatalos helyiségeiben a hivatalos órák 
alatt lemésolhatók.

írásbeli ajánlatokhoz ssolgáló minta űrlapok és boríték 
a jelentkezőknek a zsarnócai m. kir. erdöhivatalnál dijtalanul 
adatnak ki.

M. kir. Földmivel ésügyi Minister.

Tessék napilapját, divatujságját, hetilapokat, folyóiratokat
NYITRAI ÉS TÁRSA R. T.

— könyvkereskedésében Léván megrendelni, megkíméli a postaköltséget! —

34 
®■

44

•0 <

*
k
S

t

I

•« 
N
0
4

Ajánljuk ;
lego'c’óbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss C8errege- 
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 I
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gumml- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz. raffia-háncs, min 

dennemü festőkáru,
portland és románozement
állandó nagy gyári raktára.

M. kir, marhasó és lőpor-áruda.

DISZKOSZORUK,
fa- és érczkoporsók gyári áron!

Kern Testvérek 
fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. LE V A. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

kony haedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, actél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej 
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok, épü
let- és butorvasalások, olajozok, keuőszelenczék, gép
szíjak. szivattyúk, kendertömlők, tömítő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedtlmi öntvények stb. vascz.ikkekből.

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

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.
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I V arr ó gépek 
|s r a. Szives megkeresésre készséggel szolgálunk specziális 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat.

Nyomatott Nyitrai és Tóroa r. t. gyorssajtójau Láván,


