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Az értelmi osztály.
A mindenkori kormányok pro

gramújának egyik pontját képezi a 
földmivelésügyi érdekek ápolása, az 
iparfejlesztés. A legutóbb is Hieronymi 
a kormány iparügyi teendőinek egész 
lajstromát sorolta fel. A földmivelés
ügyi miniszter szintén a kisgazdák hely
zetének javítását jelölte meg főfelada
taként. Azonban az értelmiségről, az 
ország intelligens osztályáról szó soha 
nincsen, legfeljebb annyiban, hogy a 
vizsgák szaporítása és kötele-’ő gya
korlat kiterjesztése által akarják a dip 
lomás emberek számát kevesbíteni. De 
soha senkinek eszébe n<m jut, hogy 
van egy óriási tábor, amely, épugy 
mint a munkás, önerejére van utalva, 
csakhogy, amig ez két keze munkájá
val, amaz eszével keresi meg a kenye
ret a maga és családja számára.

Ennek bizony nyomasztóbb a hely
zete, mint a jóravaló napszámosé. Ez, 
ha igazán dolgozni akar, a maga igé
nyeihez mért szükségletét a keze mun
kájával mindig megszerezheti. Ha a 
drágaság nő, munkabére inkább lépést 
tart az értékemelkedéssel, mint a fö
lötte álló értelmi osztályé. Kiadási 
többletét a munkáltatóra hárítja, mert 
saját érdeke védelmére, mint szerve
zett tömeg áll sorompóba és hatalmas 
fegyvere, a sztrájk, megélhetési föl
tételeinek biztosításához mindig köze
lebb viszi Az értelmi osztály egyéni 
érdekszervezettség híján van s a maga 
létérdekeit nem védheti kellőképen a 
többi társadalmi osztályok prepotenci- 
ájával szemben.

Ez oknál fogva iga án nyomaté
kos fellépésre is képtelen. Azután meg 
a belénevelt morál szinte méltatlannak 
tartja hozzá a sztrájk fegyverét, vagy 
taán épen a mélyebb belátás nyomja 
el benne az egyén érdekét a közér
dek parancsoló szavával szemben. Az 
eredmény egy, de a tanulság is, hogy: 
a létért való Küzdelemben csak hasonló 
fegyverekkel lehet boldogulni. Az ér
telmi osztály is minden értelmi mun
kást kivétel nélkül egyesitő szervez
kedésre szorul, mert különben a mai 
nehéz viszonyok között a maga létér
dekeit megóvni és jövendő eksziszten- 
ciáját biztosítani aligha lesz képes.

Az értelmi osztály megóvása a 
zülléstől nemcsak OBZtályérdek. Bár
mily értékes és nélkülözhetetlen ele
mei is a nemzettömegnek a többi tár
sadalmi rétegek, senki sem tagadhatja, 
hogy valamely nemzet vagy népfaj 
kultúráié színvonalának mértékét az 
értelmi osztály adja meg. Amikor 
tehát annak nyomasztó helyzetén köny- 

nyitünk, olyan értékes szellemi ener
giákat oldunk föl a közművelődés és 
közérdek számára, melyeket eddig az 
anyagi gondok, elkedvetlenedés, fásult
ság kárhoz attak tétlenségre vagy haj
tottak robotmunkára.

Pedig ezeket a lekötött erőket 
sinyli oly nagy mértékben a magyar 
társadalom és kultúra. Ha ezek a 
meddő energiák a maguk hatásköré
ben produktiv munkában nyilatkoz
nának meg, mindjárt meg lenne a 
mintaközigazgatáB, a példás jogszol
gáltatás, a fejlett magyar tanügy, a 
jó közegészség, az önálló tudomány 
és művészet és a közművelődésnek 
annyi sok ága, amelyek ma csak 
tengődnek, mert tengődve élnek ható 
közegeik is.

Bármekkora idealizmus legyeD a 
magyar értelmi osztályban, — mert 
ebben a tekintetben igazán bőségben 
él, különben már rég Amerikába ván
dorolt volta gyári munkásnak, — de 
az még nem elég ahhoz, hogy hiva
tását igaz szeretettel töltse be. Az ér
telmi munka első sorban megköveteli, 
hogy aki belőle él, a gondok nyo
masztó hatása alól mentes legyeD, 
mert ez nemcsak leköti a szellemi 
erők javarészét, hanem legtöbbször bé- 
nitólag is hat rájuk.

De hát ez nincs igy. Mig az ipa
ros, kereskedő, munkás a növekedő 
drágasággal szemben úgy védekezik, 
hogy a portékája és munkája árát 
magasabbra szabja, tehát anyagi hely
zetének mérlegén az egyensúly nagy
jából megun rád, a megszabott fizeté
sére utalt hivatalnok vagy lateiner 
ember jövedelme nem nő a megdrá
gult igények szerint. Az úgynevezett 
fizetésjavitások inkább csak bosszantó 
alamizsnák

Az ügyvédi, orvosi s egyéb sza
bad értelmi pályák jövedelmeit pe
dig részben a konkurrencia, részben az 
a szomorú jelenség szorítja a létmi
nimum határai alá, hogy a szellemi 
munka értéke, ellentétben a testi mun
kával, nemcsak nem emelkedik, hanem 
némely ágaiban határozott csökkenést 
mutat! Szóval az értelmiségi pályákon 
ma már úgy v.gyunk, hogy a jö
vedelem nemcsak nincsen arányban a 
fokozott igényekkel járó kiadások
kal, hanem még fordított viszonyban 
is VRD’ , , . , ziEzen a bajon, az értelmiség vál
ságos helyzetén, csak a társada’om 
együttes közreműködése segíthet, azé 
a társadalomé, amely eddig csak áldo
zatokkal járó kötelezettségeket és ín- 
gyenmui kát rótt az értelmi osztályra, 
úgy, hogy az értelmi munka Dyomán 

fakadó közjóiét áldásaiból hovatovább 
épen azokat szorítja ki az aránytalan 
vagyonelosztódás és a helytelen mun
kaértékelés, akik a magasabb kultur- 
élvezetek megteremtői voltak,

A kulturális haladás magukat a 
kultúra megteremtőit kezdi ki s az ér
telmiség várva-várja azt a Messiást, 
aki megváltja Ínségétől. kiváltja 
proletár voltából.

Magára a kormányra is más fel
adat hárul, nem az értelmi pályákon 
szükséges diplomák megszerzésének 
korlátozása : hanem az, hogy az állam 
erejével védelmezze meg azt a terüle
tet számára, amelyre diplomája képe
síti. Nem szabad megengedni, hogy pL 
nem képzett emberek zugirászkodja- 
nak, mérnöki, ügyvédi teendőket vé
gezzenek. A diploma megszerzésének 
megnehezítése, — mivel náluuk amúgy 
is már elég nehéz, nem fogja kevesbbi- 
teni a szellemi proletárok számát mind
addig, amíg a megélhetés feltételei 
meg nem változnak. Ha valamely 
forrás nem elég a szomjazóknak, nem 
a szomjazók számát kell apasztani, de 
a forrást megnagyobbítani, esetleg uj 
forrást keresni.

A választói jogról.

Valamiféle formában az összes pártok 
prograumjában benne van a választói jog 
kiterjesztése. A reformot talán hónapokig, 
talán évekig kizárja mai politikai helyzetünk; 
de, hogy ez a kérdés megoldás nélkül a 
napirendről többet le nem kerülhet, azzal 
mindenki tisztában van.

A. ok az államférfiak, atik az általá
nos, titkos, egyenlő, közvetlen választói jog 
elöl mindezidáig kitértek, rendkívüli mélyen 
szántanak. Nem vetik el az elvet; de ve
szedelmesnek tartják a megvalósitását. Hua- 
zák-halasztják, hadd érjék még 1 Az idő 
majd kialakítja a választói jognak azt a 
formáját, amelyben az elv >s érvényre 
jut, meg a haza szebb jövője is bizto
sítva lesz.

A jog és kötelesség korrelativ fogal
mak. Akire az állampolgárság kötelessége
ket ró, azt a kötelességekkel arányos jogok 
is megilletik. 8 van-e állampolgár, akinek 
szolgálatait, hoziájárulásait, szellemi és 
anyagi áldozatait igénybe ne venné as ál
lamhatalom ? A vé> adóját legalább is le kell 
rónia mindenkinek. Ha tehát egy térti sincs 
az államban, akire köte'ességek nem hárul
nának, akkor jogot is keli mindenkinek a 
számára biztosítanunk. A legprimitívebb jog 
pedig az, hogy, ha csak közvetett utón is, 
beleszólhassunk a törvényhozásba és a meg- 
a kötött törvények végiehajtásába. A vá
lasztói jog at állampolgárokat kivitel nélkül 
megilleti.
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A célt természetesen soha sem szabad 
■sem elöl tévesztenünk. Független, békés, 
gazdag államot akarunk, megelégedett, bol
dog néppel. A választói jog is eszköz en
nek a célnak a megvalósítására. Tekintetbe 
kell vennünk teb&t, bogy csak oly embe
rekre bisauk a jogot, akik ast a célnak 
megfelelöleg tudják használni.

Mint minden emberi cselekmény bee, 
úgy a képviselőválasztáshoz is megfelelő ér
telem és akarat kell. Még pedig sok eset
ben as intelligenciának elég magas foka, aa 
akaratnak pedig teljes intensivitása szük
séges. Akikben es megvan, ások érettek a 
választói jogra; akikben nincs meg, azokra 
nem lehet biani a haza sorsát gyökeresen 
érintő jogokat.

Helyesen csak as értelmi és erkölcsi bá- 
titokra lehet és szabad építeni a kiterjesztett, 
vagy általános választói jogot. Semmi esetre 
sem tartható fenn továbbra is a régi alap, 
amikor a vagyonnak van elsősorban válasz
tói joga és csak mellékesen, vagy, mondjuk, 
aszal párhuzamosan az embernek az értel
miség cimén. A válasstói jognak ezt a for
máját a történelmi fejlődésből megértjük; 
de az ész kritikája elé rum állíthatjuk, azt 
ki nem birja. As as érv, hogy akinek több 
a vagyona, nagyobb as adója, annak na
gyobb as érdeke, hogy a hazája javát szol
gálja, egyszerűen nevetséges. A gyakorlati 
élet tette aszó. Nagyon jól tudjuk, hogy 
azok, akik nemzetellenes célokra kaphatók, 
leginkább ezekből kerülnek ki.

A hazával szemben teljesített köteles
ségek arányában illetnek meg bennünket a 
jogok. Est asonban a válasstói jognál nem 
kell as államnak kettős vagy hármas sza
vazatokkal biztosítania. Akinek a szellemi 
vagy anyagi fölénye megvan mások felett 
egyébkor, aa megmarad a szavazati jog gya
korlásakor is. Sőt, bogy as a befolyás ne 
legyen despotismus, a választásnak a tit
kosságával kell azt mitigálni.

Korviszonyaink mindenesetre mások, 

mint a 2000 év előttiek. S Athénben már 
akkor sem tudott Bokra menni bolon a va
gyonra fektetett jogosítással. A Pentakosi- 
omedimnoi, a Hippeis, a Zeugitai éa a Ihe
tes vagyonuk szerint ősz á^ozódtak ée nem 
szellemi tehetaégeik mértékében töltötték 
be állásaikat. Ami aksor nem vált be, ma 
egyszerűen anakronizmus.

Lykurgos államreformja Spártában egész 
más. Ott minden polgárnak volt joga, aki 
apártai nevelésben részesült. A tehetség, a 
rátermettség volt a jog alapja. Akik edzet
tek, erősek, [ügyesek, feljebbvalóik iiánt 
engedelmesek voltak, a 7. életévüktől 
kezdve a 20.-ig állami növelésben rés e- 
sültek, ahol pedonomok vezetése al'it 
gimnasztikái és hadi gyakorlatokat űztek, 
az előirt táncokat és dalokat megtanulták, 
a hadkötelezettségüknek eleget tettek: 
azoknak egyformán joguk volt az állami 
életben résztvenni.

A mi választói jogunkat is csak Lykur
gos szellemében lehet helyesen kiterjeszteni. 
Még pedig a képesítést a minimális képzett
séghez kell kötni. Az Írni és olvasni tudás
nál a kötelez" tanítás és tanulás mellett bi
zonyára többet kell követelni. Mondjuk, a 
négy elemi osztály elvégzése és a hadkö
telezettségnek való e'égtétel képesítsenek 
a választói jogra. Az erkölcsi defektusok, 
sokkal nagyobb mértékben, mint eddig vol
tak, jogfo.-ztó hatással legyenek. Ily alapon 
a választói jog általánosítása jó, hasznos ée 
szükséges volna. Egyenlő is lehetne a plura
litás kizárásával; de nem közvetlen, hanem 
közvetett.

Az említett minimális képesítés még 
arra nem elég, hogy azzal az országos ü- 
gyeket helyesen ismerjük és az országgyű
lésbe alkalmas egyéneket kiválasszuk; de 
arra elégséges, hogy a községből az ott la
kók kiválogassák a sselemileg és anyagilag 
kiváló polgárokat. Ezeknek megint elég 
képességük volna arra, hogy a megyéből ki
válasszák az ö megbízottjaikat, újra a leg

kiválóbb egyéneket. Ezek aztán választaná
nak nem választókerüietenkint, hanem vá
lasztanák az országgyűlés összes képviselőit. 
Valamennyi jelöltre valamennyi megye összes 
képviselőválasatója szavazna. Természe
tesen titkosan \ így a vesztegetés is ala
posan redukálódnék és az o.szág legdere
kabb államférfiéi kerülnének be az ország
házba.

Hogy meiy község hány kiküldöttet, 
ismét mindegyik megye hány képviselövá- 
lasztót küldene ki, azt a lakossá/ arányá
ban kellene megállapítani. így a nemzetiségi 
túlzók igazságosan és nem erőszakkal ki
volnának zárva a törvényhozásból. Ez pedig 
feltétlenül szükséges, ha teljes függetlensé
günket kivivni komolyan akarjuk.

Cikkemet nem olyan célzattal írtam, 
bogy tervemet meg is valósítsák, hanem, 
hogy napvilágot lásson egy dilettáns-poli
tikus gondolkozása is.

Jónás Imre.

Külön félék.
— Az országgyűlés szünete- A 

képviselőhöz kedden tartotta ezen ülésszak
ban az utolsó érdemleges ülését; e naptól 
fogva kezdetét vette a szünet, amely szept.
20.-ig  tart. Ekkor vá'asztják meg a dele
gáció tagjait s a ház újra elnapolja üléseit, 
mig a delegációk tanácskoznak ; de azután 
is előbb a pénzügyi bizottság tárgyalja le 
a jövő évi költségvetést. így tehat csak 
okt. végén vagy november elején kez
dődnek meg a képviselőbás érdemleges 
ülései.

— A vízvezeték és csatornázás 
mibe kerül ? I A „Müszam Világ- foiyo 
augusztus 4.-iái számában olvassuk, hogy a 
Besztercebánya város által a csatornázás és 
vízvezeték létesítésére kiirt versenytár
gyaláson az összes munkálatokra beadott 
ajánlatok közt legolcsóbb a Lefeber Ágoston 
budapesti és Grove Dávid berlini cég által 
beadott közös ajánlat volt, mely 1-449*376 
kor. 47 fi 1. összegért hajlandó azon mun
kálatokat elk-eziteii. — Besztercebánya

TÁRCA.

A hazatérés.
— Paul Busson. —

A palazzo terraszán hirtelen kelt fut- 
kosás ■ hangos kiabálás felijesztette Ghis- 
mondát nehéz déli álmából. S amint elsö
tétített szobájában a szemét kinyitja, berohan 
a szobaleánya — kipirult arccal, lázas moz
dulattal : „Messer Aiessandró hazatért, Ma
donna, — hajói most kötnek ki a Sczrbatojóu I*

Mint a villámcsapás érik az asszonyt 
e szavak. Bár egy nappal előbb érkezett 
volna I Két hosszú éven öriate meg a hű
ségét; tegnap óta, hogy szeretője az ifjú 
Florio Gavasszónak------------.

Félálomban fogta össze aranyszínű ha
ját a gyöngyfökötövel; a cseléd, szarka
mód csevegve, zárta össze az övvel a ruha 
bogiárait, kapósait. Remegő térdekkel eresz
kedett alá az asszony a lépcsőn, eperszinü 
ruhájának merev, virággal átszőtt selyme min
den lépésnél zuhogott a az ezüst csengők 
csilingeltek rajta. — 8 amint a söld tenger 
mellett megállt, amelyben a lépcső-szőnyeg 
fodrai mint szürke ásalagok usakáltak s 
férje csolnakát, melyet a megvillanó evezők 
uyilsebesen löktek aa árban felé, köaelben 
látta, forgott vele a világ------- a nap, a
kéken fénylő ég, a felhők, a piciny hullámok 
csillogó fényfodrai. Alig, hogy állni tudott 
• lábán. — — Kezeinek bársonyos bőrét

felégette a Hermesszobor forró bronztalap- 
zat», amelyre támaszkodott.------- Csiko
rogva simult a csónak paiánkja a márvány
lépcsőhöz. Óit állt előtte a férje. — — —

— üdvözlégy, Ghismonda 1
Hangja idegenül, jóságosán csengett. 

As asszony felemelte a szemét s nagy erő
feszítéssel mosolygott. A tenger hőse a vi
harban lebarnultan érkezett — — szakáié
ban nehány ezüst szál, kopasz fején egy 
alig hegedt vörös forradás. Hajlott orra fe
lett kéményén néztek világoskék sze
mei ------- . Soktorku örömrivalgás tört ki
a elfojtotta az asszony hebegett üdvözlését.— 
De felemelt fővel s rangja tudatával lé
pett oldalán a lépcsőkön fel* mint egy 
királynő.

Huszonnégy holdtölte után végre ismét 
ősi házában ült Messer Aiessandró Malteschis 
és as alig átélt események mindinkább a 
múlt birodalmába siklottak vissza — kü- 
lömbözö színes kép, fényes és árnyékos — 
idegen halálorditás •— — erős füszerillat — 
— égő brigant-tanyák, sebek, mámor s vad 
diadalmi kacaj. A zsákmány a mély pincékbe 
rejtve — némely darabján még ott ragad 
a véres ujjak nyoma. Az udvarban, a viz- 
teknők mellett ijedt-szégyenlősen gubbaszt 
két barna syriai nő — ifjú s léleknélkül való, 
mint az állat.------- A sülyedö Tadj Ai-
muluk, kalózhajó fenekén oly panaszosan 
sikohotiak, hogy Malteschis két bátor dal
matát küldött a segítségükre, akik az

utolsó pillanatban kicibáiták özet a vízzel 
telt helyiségből.— A kalózok vagy elestek, 
vagy a vizbe vetették magukat. — A drá
gaságok mellett, me'yeket Ghismonda aján- 
dékakép raktak ki a hajóból, ott ülek a 
syriai nők-----------az úrasszony számára. —
Tűnődve iszogatja a tengerész az ősi kris- 
tálykehelyböi szigeti borát b eszik kertjé
nek gyümö cséből. — Szivében nem ujjon
gott a remélt öröm és soká hallgatva ült — 
— az imádott asszonyával egyedül. A nap 
már a tenger felé hajolt — — sugarai fer
dén törtek a szobába—.

— Sok éjen át egyedül nyugodtam és 
vágyódtam fehér tested után, szerelmesem, 
mondotta végül. — Ezért csodálkozom, bogy 
ajkad nem köszöntött úgy, mint a régi 
napokban.

Engedelmesen ke't fel az aessony.
— Maradj csak 1 intett a férj, — en

nek nincs értelme. Amit a lábadhoz raktsm, 
ékszer, ékkő, meg sem nézted, pedig azt 
már a kedvemért is becsülnöd kellene, a 
kedvemért, aki távol utamon sokat szenved
tem, életemet kockáztattam, hogy téged 
ékítselek. — Mondd meg nekem az igazat.

Ghienonda érezte, bogy fogai egymás
hoz verődnek s lélegzete gyors és rövid 
lett. Úgy hitte, fekete szárnyú angyal lép 
mögéje — — fsgj os lélekzet éri fedetlen 
vállát, Aiessandró felállt s hozzá lépett.

Folyt, kör.
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majdnem hasonló számú la! ossággal bír 
mint Léva, — azonban jóval kisebb terüle
ten fekszik, mert ott sok emeleteB-ház 
van, — tehát Léva városnak vízvezetékkel 
való ellátása ás csatornái á<a eme irány sze
rint másfél mill.ó koronánál többe kerül. 
Hol venné Léva város ezen horribilis össze
get,— taián kölcsön ? H.t annak törleszté
séhez szükséges évenkinti 75—80.000 ko
ronát m böl fedezné ? Mert ez olyan be
fektetés, mely nem hoz jövedelmet és nem 
fizeti ki magsmagát mint az „okosok" által 
rágalmazott „cifra-korcsma. — Ezt gondo1- 
ják meg azok, akik minduntalan timadják 
a város mai intézőit a csatornázás és víz
vezeték hiánya miatt 1 (Bkdtt.)

— Képviselőválasztás. Kötmöcbá- 
nyán e hó 4.-én egyhangúlag Werner Gyula 
munkapárti jelöltet választották meg ország
gyűlési képviselőnek.

— Damjanich ereklyéi. Damjanich 
János, a szabadsagharc villáma — mint a tör
ténelem lapjain olvashatjuk—sosem vesztett 
csaiát. A Bagysallónál 1849. április 19 ikon 
nyert diadalmas ütközetnek is ö volt az 
ötáió hadvezére, almi bámulatos hidegvér
rel, s ratégiai tudással és körültekintéssel 
vezette a községben a páratlanul álló, elke
seredett utcai harcot. Es ezenkívül is szá
mos csatában adta fényes jelét vitézségének 
és legyőzhetetlen hösieeségének. E nagy nem
zeti I ősünk is az aradi vesztőhelyen vé
gezte életét, Negyvennégy éve volt, amikor 
vértanúvá lett. Ö< vegye, a lenkölt le kü 
Cser no vles Emília, kegyelettel áldozva 
dicső férje emlőkének, egész életén át 
viselte a gyászfaiyolt és fekete ruhát. 
Egyedüli örömet a szerencsétlen özve
gyek könnyeinek felszaritásában találta. 
Ez a jóságos nagyasszony a műit evben 
92. éves korában halt meg. Ekkor a térje 
után maradt rendkívül becses ereklyéket 
unokaöccse Aradra vitte és most tudatta 
az ereklye-muzcum igazgatóságával, hogy 
Damjaniobné végrendeletében az összes 
creaiyeket az aradi ereklye-muzeumnak 
hagyta. — Olt lesznek tehát ezentúl azok 
az értékes emlékek, amiknek láttára D-in
ján.eh János számtalan hőstette végigvo
nul az újabb nemzedék előtt.

— Iskolaszékek figyelmébe. Az 
1907. évi XXVH. i.-c. t. évi oaiooer hó 
1 -.öl kezdve tejes egészéten lep éleibe ; 
ennek ertelmeben kepesitet ea és jogosítvá
ny os tanítók ezen időponttól az iskolákban 
tovább nem működhetnek.

— A vidéki színészet rendezése. 
A vidéki szín, szel szervezettben az OiB-el 
kezdődő sz.nházi szezon több, nevezetesebb 
újítást hoz. A legtevezetesebb ezek kö
zóit az, hogy a terű éti igátga ók számát 
tízről hetre redukálta. Ezá.tal csökkentették 
ugyan a területi igazgatók szamát, de uj kerü
letet alakító lak es egyszersmind lehetővé 
letek a daitaisuutok ügyének évtize
dek óta húzódó végleges rendezését. , Bú ez 
Dezső színigazgató Bars-, Hont-, Árva-, 
Liptó-, Zóiyom-, Treucsen-, Heves-, Gö- 
mör-, Szepes-, Turóc- és Borsodvármegyé- 
ket kapta.

-- Iskolatársak találkozása. Újabb 
időben országszerte szokassa, meg pedig jó 
szokássá kezd válni, hogy valamely inté
zetből kikeiült növendékek idöközönkint 
találkozót rendeznek olt, ahol tanú mányz- 
lkat végeztek. A találkozóink mind g kel
lemesek azokra nézve, akik reszesei az 
összejöveteleknek : mert ápoljak a volt is- 
kulatarsak között levő barattágot, szerető
iét és lég. zebb kifejezői a ragaszkodásnak, 
melyei az illető intézet iránt viseltetnek.— 
Egy ilyen találkozásnak volt színhelye e hó 
l.-en városunk is, amikor a tanítóképzőnek 
azon növendéket gyűltek össze, kik 
1892.-ben tettek képesítőt. Ö eo voltak 
Csak ; miit a ki.enc közül kelten meghal
lak. ketten pedig táviratilag menteitek ki 
magukat. A résztvevők, nevleg : Geleta Já
nos, Kókálól, — Havas István, Budapest
ről, — Kubinyi József és Sspiska János 
Hodrusbany árui es Mrasz József Balgótar- 
janiói,— tisztelegtek Kriek Jenő és Svaiba 
Joziet volt tanáiaiknai, — leadták névje
gyeiket Bathy Lasz ó prépostnál és Holló 
bandornái, akik szintén tanáraik voltak, de 
bem találtak otthon. Megnézték M öreg és

,z uj tanítóképzőt. A temetőben egy buzgó 
imával rótták le kegyeletüket Szabó Lajos 
vö t igazgatójuk sirjáná:. Bejárták a vámost 
és őszinte csodálkozással szemlélték roha
mos fejlődését. Meglátogatták még régi 
lakásadó gazdáikat is. Délben a Scbmidt-féle 
vendéglőben gyűltek össze ebédre, melynél 
a találkozás öröméit megosztották veiük : 
Kriek Jenő és Svarba Józsii tanárok, dr. 
Karafiáth Márius főorvos és J.ross Ferenc 
igazgató-tanító.

, Sorozás. A m. kir. honvédelmi 
miniszter 7J4OO szám alatt sürgönyileg el
rendelte, hogy a fösorozások a folyó év 
augusztus hó 8.-án veszik kezdetüket. Mint
hogy Léván juous hó 29.-éré volt tervezve 
a sorozás, tehát uj hatarnap fog a sorozás 
itteni megtartására kitüaetni.

— A Magyar Iskola egyesület 
bélyegei. A Ml gyár Iskola-Egyesület ne
rc s Céljainak elérésére bélyegeket hozott 
forgalomba, melyek arra valók, hogy a kö
zönség a leve.eit azokkal zárja le. A bélye
gek árából iskolákat tart fenn az egyesület 
s ezáltal a legnagyobb jótékonyságot gya
korolja. A csinos es tormás bélyegek, ame
lyek Nyitrai és Tarsa részvénytársaság üs- 
intében is kaphatók, — történeti képeket 
és Magyarorszag szebb vidékéiről egyes ré
szeket ábrázolnák.

Tanitóválasztás. A kiskoszmályi 
reform, egyház e napokban Galambos Bé
lát egyhangúlag tanítójává válazztotta.

— Változás a kerületi tanfelü 
gyelőségben. Báthy Gyula garamujfalusi 
e-peiee, a lévai alespereBÍ kerület tanfelü
gyelője, ezen állasáról lemondván, a her
cegprímás dr. Czobor Vilmos vámosladányi 
esperest nevezte ki a kerület tanfelügyelő
jévé. Őszinte sajnalaozással vettük a lemon
dás biret, mert Bálhy Gyula, akinek nevé
hez ezen kerületben 12 évi kitortó és szak
értelemmel párosult hazafias tanfelügyelői 
müksdes fűződik, — a lefolyt idő alatt a 
tanítók buzgó munkálkodnia mellett a ke
rület kötelékébe tartozó 11 tót anyanyelvű 
község megmagyarositasa és a kerület is
koláiban a vál ás es hazahas oktatás es ue- 
veltsnek nagyfokú fejlesztése által kiváló 
es elévülhetetlen érdemeket szerzett magá
nak. Amikor Bathy Gyuláról, mint lemon
dott tanfeiűgy elölő , legnagyobb és őszinte 
elismerésünk nyiivauitasavai veszünk bucsát. 
— dr. CioLoi Vi.most, a keiülel uj tanfei- 
ügye öjet, akinek működéséhez a legszebb 
íemenyeket kőjük, — szívélyesen üdvö
zöli eahásábau —egyu.iai azi óhajtjuk, Bá'iiy 
Gyula nyomdokait követve, hogy — lelke- 
stdeBBél folytassa es teljes eredményié jut
tassa az elődje áltál megkezdett magyaro
sításnak munkája'.

_  Ünnepelt lelkész. A körmöcbá- 
nyai ág. ev. egybazkízseg — mint értesü
lünk -- ma egy hete me eg és megérdem
lőit ünnepeléBben részesítette Baab Károlyt, 
a barsi ág. bilv. evang. egyházmegye es
peresét, akit a király annak idején, 70.-ik 
születése napján 47. ev óta kifejtett buzgó 
müködeteéit Ferenc József-rend lovagke- 
resztjevel kitünietiH. Hívei ez alkalommal 
gyűlést rendeztek es a befoyt összegből 
Kaab Karoiy nevere alapítványt léte
sítették.

_  Baleset. Kántor Bálint lézai lakos 
kömives segeg a folyó év es hó 4.-én Fü
st egyarmaton a közegi malomba dolgozott, 
hova vadászfegyverét magával vitte. A mun
kások elöl fegyverét egy csőbe rejtette el, 
hol az megakadt s midőn föl és le húzta 
azt, hogy kivehtsse, a ravasz íelbuzódotf, 
de nyomban vissza is atett s a töltött fegy
ver elsült. A töretek jobb alkarjába fúród
tak b moat a lévai közkórházban ápolják. 
Így járt Pórtl a lll0#bau '•‘‘ászát kedvelő.

— Kinevezés. A bíboros heicegpn- 
más SchotUrt Ferenc a'sópeli lóm. kath. ta
nítót fötanitóvá nevezie •>- .

_  Táncinulataag A Kath. Kor e 
hó 14.-én saját helyiségeiben, Könytar ja
vára BZinelöadaaaal s egyebb tréfás műsor
ral egybekötött zarikötü táncmulatságot 
rendez Belépt.dtj; személyjegy 1 kor., 
családjegy 2 kor. - Kezdete esti 8 óra- 
j,or — A mulatság nüsora a következő; 
A Komikus. Msganjelenet, e.öadja: Esete

Dénes. — Farsangi kaland. Dialóg. Szemé- 
lyek ; Jolán, fiatal özvegy, — Ruzsicska 
Margit. Vas Frigyes, zeneszerző, — Sellin- 
ger János. — A sósperec, monológ, előadja; 
Vojacsek István. — Megjött a papa. Víg
játék 1 felvonásban. Irta : Erdélyi Zolrán.
— Személyek : Papa, — Pekarik Andor, — 
Pali, — Bella László, —Rózsika,— Kozma 
Vilma, — Böske,— Ruzsicska Margit.

— Áthelyezés. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter Veress Lajos gyógype
dagógiai tanítót a siaetnémák körmöcbá- 
nyai intézetéhez eddigi minőségben át
helyezte.

— Villám által agyonsujtott lo
vak. E hó elsején a zselizi baromvásárt 
orkáuBzsrü zivatar zavarta meg, amely dél
után */,4 órakor vonult végig a község 
és határa fö ött. As egymást sűrűn követő 
villámok közül egy a vásártéren felállított lé
vai pecsenyesütő asszonyok sátrai közelében 
csapott le, ahol fuvarosaiknak lovai a szeke
rekhez voltak kötve. A villám ereje olyan 
nagy volt, hogy nemcsak Sebő Pál berek
aljai gazdának két lovát sújtotta agyon, de 
ezen kivül még öt lovat vágott a 
földhöz; az utóbbiak azonban életben marad
tak. Különös véletlen, hogy Akossynénak és 
7 évis fiacskája ak, akik a vihar elül azon 
kocsi alá menekültek, amelynek lovait a 
villám megölte, az ijedtségen kivül egyéb 
bajuk nem történt. Becsapott a villám a 
garamvezekenyi kovácsmühelybe is, amelyet 
teljesen tönkretet'. A határban olyan erős 
volt a zivatar, hogy sok q gabonával meg
rakott szekeret feiiorditott. Á nagy jégeső 
számos embert és állatot sebesitett meg.

— Kinevezés. A m. kir. belügymi
niszter az újbányái anyakönyvvi kerületbe 
Staud Nándor eddigi anyakönyvvezetö-helyet- 
test auyakönyvvezetövé, Baumann Győző 
városi ellenőrt anyakönyvvezető-helyettessé 
nevezte ki.

— Bárcás cigányok. Ois tág-világ 
tudja, hogy mennyi bajt, kárt és szeren
csétlenséget okoznak hazánkban a cigányok 
és hogy eddig — dacára a sok kísérlete
zésnek — nem bírtuk megfékezni ezt a 
mai korba nem illő vad népet. A somogy- 
vármegyei alispán most dicséretes példát 
ád a körigazgatásoknak arról, hogy mint 
kell megoldani a cigánykérdést, Logaiáob 
is részben, a közbiztonsági részében. Az 
alispán rendeletet adott ki, hogy Somogy
bán az összes cigányok törzshönyvehesse
nek és igazoló lapot vagy könyvecskét kap
janak. Amint egy határba cigánykaraván 
érkezik, az elöljáróság köteles értesíteni a 
csendőrörsöt. Egy községben csupán egy 
zátor cigány tartózkodhatik. Ez az okos es 
praktikus rendelkezés francia mintára ké
szült. Ugyanis Francit országban minden ci
gány arcképes igazolványt köteles váltani, 
mert ellenkező esetben szigorú büntetés éri.
— Ajánljuk vármegyénk ügy buzgó alispán
jának figyelmébe a somogyi alispán intéz
kedését. Nálunk is sok kellemetlenséget 
okoznak a kóborló cigányok. Hisszük, hogy 
az eljárás meg fogja fékezni ezt as ázsiai 
élethez szokott nomád népet.

— Sok az elmebeteg. Az elmebe
tegek szomorú statisztikája egyre emelke
dik. Erre vonatkozólag a belügyminiszter 
miheztartás végett értesítette a városokat, 
hogy elmebetegek szállítása előtt megkér
dezendő aa illető kórház : van-e ott hely 
a betegek részére ? Mert ennek hiányá
ban a betegeket visszaszállítják s ezzel 
fölösleges költségek merülnek fel.

— Az iparkamara évi jelentése. 
A besztercebányai kereskedelmi és iparka
mara jelentése az elmúlt 1900. évi mükö* 
déséröl e napokban jelent meg. Az évi je
lentés 1 ő és kimeritö módon tárgyalja mind
azon mozzanatokat, amelyek, a kamara ha
táskörébe tartoznak s melyek az elmúlt év 
folyamán előfordultak. A jelentés igen nagy 
gonddal és szaktudással van összeállítva s 
éppen azért melegen ajánljuk figyelmébe 
mindazon tényezőknek és érdekelteknek, 
akik közvetve vagy közvetlenül vonatko
zásban állanak a kamarával, hogy a jelen
tést figyelemmel átolvasva, a benne foglal
takat a köz javára iparkodjanak érvé- 
nyesiteni.
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— Hangverseny Vlhnyén. Várme
gyénk kies fekvésű Vihnye-fürdŐjén, mely
nek *■ idén auk előkelő látogatója van, a 
minap hangversenyt rendezett aa igaagató- 
ság a fürdő kápolnája javára. A szereplők 
a fürdőközönség sorából ketültek ki. Jett- 
már Viktória zongorajéték a, Simonovics Ki
ssi szavalata, Remcsák Elza hegedüjátéka 
és Záchné Emma éneke művészi színvona
lon állott és zajos tapsot aratott. Közremű
ködésükkel emelték a szép sikert Ponoclcy 
Istvánná és Ponocky István, továbbá Hor
váth János és Kalotsa Imre. A hangverseny
nek — mint, értesülünk — anyagilag is nagy 
sikere volt.

— Vasárnap szabad szénát hor
dani. Felmerü t konkrét tényből kifo'yólag 
nyilatkoztatta kiaa igazségügyminisster, hogy 
ha a földmives-ember n<m fuvarozásként 
hanem talált céljaira vasárnap Bzénát 
szállít haza, — cselekménye ipari mun
kának nem tekinthető s igy a vasárnapi 
munka ellen nem tesz kihágást.

— Újítás a Vasúton. Egy budapesti 
mérnök — mint értesülünk — a vasúti ko
csikra alkalmazható olyan ablakszerkezetet 
talált fel, amely légmentesen záródik és 
automatikusan hozható működésbe. Ezzel a 
mostani nehéz járatú ablakok használata 
végső napjait éli. As uj ablak szerkezetből 
a budapesti Gans-gyár eszközölt eddig mag
rendelést, újabban pedig a máv. igazgató
sága is tárgyalásokba bocsátkozott, mivel 
az ujrendszerü ablakokat használatba akar
ják h ózni az összes vonalakon.

— Romlandó élelmiszerek. A bel
ügyminiszter körrendelettel hívja fel a vá
rosokat a piacok tisztaságának és az élelmi
szereknek szigorú és pontos ellenőrzésére. 
A fokozott figyelemre az idén a jéghiány 
szempontjából is nagy szükség van, mert 
ilyenkor as élelmiszerek gyorsabban indul
nak romlásnak.

— A tejhamisitás büntetése. Fel
merült esetből kifolyólag iteletben mondotta 
ki a földmiveléiügyi miniszter, hogy aki te- 
Íet hamisít, más által hamisított tejet elád, 
efölözött tejet ezen minőség megjelölése 

nélkül forgalomba hoz, három rendbeli ki
hágást követ el s az összbüntetés szabályai 
szerint egy tételben megszabott főbüntetés
sel és minden kihágásra külön kiszabott 
pénzbüntetéssel, mint mellékbüntetéssel súj
tandó. As elévülést a tárgyalás és az Ítélet 
meghozatala félbeszakítja.

— Az állattenyésztés fejlesztése 
érdekében a földmiveletügyi mmester a 
törvényhatóságok és gazdasági egyesületek 
révén felhívja, illetve buzdí ja a gazdakö- 
aönséget arra, hogy as idei jó takarmány
termést használjuk fel megcsappant szarvas
marhaállományunk fokozáaára. Nemzetgaz
dasági szempontból különösen az üstök sza
porítása voloa kívánatos. Árok a gazdák, akik 
a jövő évadra legeltetés végett hajlandók 
volnának távolabbi vidékre üszőket szállí
tani : Ezen szándékukat jelentsék be a gaz
dasági egyesületnél.

Aki sikerrel akar hirdetni, fordul
jon Leopo.d Gyula hirdető vállalatához (be- 
tétitársaság) Budapest, VII., Erzsébet-körut
41., ahol hirdetői eket az összes létező bél
és külföldi hírlapokban és naptárakban ki
váltó szakértelemmel, lelkiismeretesen, pon
tosan és szolid árakon eszközölnek. Több 
mint 256 naptár kizárólagos képviselete, 
vidéki lapok központi kirdetéai osztálya szá
mos hírlap kizárólagos keselösége. Díszes 
ujságkatalógus, képe naptárjegyzék és min
den felvilágosítás a t. c. hirdetőknek díj
mentes.

Uj hirdető-Iroda. A magyar sajtó 
egy régi, iám rt munkása, Lenkei Zsigmond 
ki évek hosszú sora óta áll a sajtó szolgá
latában, ujságvállalatát hirdető osztállyal 
bövitette ki. Ismerve Lenkei tapasztalatait 
és szakértelmét, bizonyos, hogy munkássága 
e téren is előnyére válik a magyar ipar és 
kereskedelemnek, melynek sok hasznos szol
gálatot fog tenni eme uj vállalat. Ezúton is 
kéri az uj iroda mindazokat, kik a bel és 
külföldön hirdetni szándékoznak, forduljanak 
hozzá bizalommal felvilágosításért. — Az uj 
iroda eime : Budapest VII., Rózsa-utca 8 
*s. Telefon 176—09.

wrag-ng jutalék mellett ügynököket, 
utazódat keres ablak-redönyök elárusitására 
Schillinger Simon és Társa ablakredöny 
gyára, Budapest, gróf Z chy Jenö-utca 16, 
hová írásbeli ajánlatok éa megrendelések 
intézendök.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet

A lévai áll. tanítóképző igazgatósága 
ez utón bálás köszönetét mond tekintetes 
Holló Sándor és Holló Sándorné Nyitrai 
Amália úrasszonynak azon remes jótékonysá
gáért mely szerint intézetünk ifj. segély
egyesületének 5 drb. „Nyitrai és Társa r. 
társulati* részvényt 100—100 K. rtékben 
ajándékozni kegyeskedett.

Kelt Léván, 1910. évi augusztus 2.-án. 
Az áll. tanítóképző Igazgatósága. 

Nyilvános köszönet
Mindazok, kik feledhetetlen fiunk ha

lála fölött érzett részvétüknek kifejezést 
adtak, fogadják ez utón is megtört szivünk 
köszönetét I

Köszötettel adózunk boldogult jóbará
tainak is, hogy temetésén énekeltek, Tokodi 
István urnák pedig az énekkar vezetéséért.

Léva, 1910. július 30.
Partll József és családja.

Hivatalos k ősiemé aj.
92/1910. E. szám.

Meghívó.
Léva r. t. város képviselőtestülete 1910. 

évi augusztus hó 10.-én d. u. 4 órakor a 
városi ssékház nagytermébeu rnndkivüli 
közgyűlést tart, — melyre a képviselőtes
tület összes tagjait tisztelettel meghívom.

Kelt Léváv, 1910. évi augusztus hó 5.-én.
Edáogh. Xjeijoz, 

polgármester.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány

Búza ro.-mázsanként 17 kor. 20 fill. _
17 kor. 60 Kétszeres 14 kor. 40 fiU, 14 
bor. — fill. — Rozs 12 . or 80 fill. 13 kor.
20 fill. — Arp 12 kor. 60 fill. 13 kor.
60 fill. Zab 14 kot. 80 fill. 16 kor. — fill.
40 Kukorica 13 kor. 60 fill. 14 aor. — fii.
— Lenese 14 kor. 80 fill. 14 aor. 80 fill. _
Bab 18 kor — fill. 18 kor. 6u fill — Kő 
les 13 kor. 40 fill. 13 kor. 80 fill.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi julius bó 31 -töl 1910 évi augusztus hó 6-ig.

Születés.

A szülők neve •

® ö

A gyermek 
nőve

 - s
Gyuicsek Anna fiú János
Nemcsok Rozália fiú László
Tóth * ere ne Holló Erzsébet leány Erzsébet

Házasság.

Vóleaeny es menyasszony neye Vallása

Heügartner Béla Drienka Júlia róm. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

VozárikGaula
Móricz Ilona
Özv. Kugyela András

14 nap
2 hó

68 éves

Hevenybélhurut 
Hevenybélhiuut 

Szer viszi v baj

Nyilttér*)

MOLL- FÉLE
LSEIOLITZtPORzJ
Enyh*, oldó háziazer mindazoknak, kik emésztés 
zh’ arokbau és az illő életmód egyébb követkoz 
méuyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 3b<£oll
készítményeit.

r M OLL-FELE l
SOS - BORSZE-SZ

elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás és hülésböl származik 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára Jcox. 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
éi drogériában, OWO

Főszétkül ssi hely MOLL A. gyógyszerész.
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbuen 9.

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

hivatalban.

Kosztos fiuk. ellátást egy nyu
galmazott tanitÓLál. bővebbet a kiadó
hivatal.

TTnoim ! Kl“ dolo6g81 “8«y haszonra 
UXdzXÁlXl tehetnek szert, ba ezüst 

BZŐrÜ prém faj nyuiaimbói hozatna*. Páron
ként 2 hónapos 2 kor., 4 h. 3 Sor., 6 h. 
9 kor. Fokorny József k. tanitó. Lutilla 
u. p. G.ramozentkereszt.

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

nelyiségekböl álló ház szabadkézből eladó.

Eladó ház. Zoldkert-utca 14 számit 
ház szabad kézből eladó.

Bővebbet Galamb-utca 4 sz. házban.

T71 n ál A kéé Koháry-utca 77 sz. ház 
JjlwwLU Hwú. gyümö esős keritsi eladó. 
Bővebb tudósítással a tulajdonos stolgál. 
Budapest VI. Mohád utót 9 az. '. em. 19 a.

Eladó lovak. X
kos sárga béréit ló, hosszú távolságokra 
rendkívül alkalmié. Ára 1200 korona. Kis- 
TÓrén megtekinthető.

Eladó fegyver. kasnélküli, ejek- 
toros vadászfegyver csaknem egészen uj. 
Esöranpu Jan en Lültich gyártmány Ára 
350 kor., uj Borában 550 kor. volt. Megte
kinthető Kis-Tőrén.

Kiadó lakás. előtérbői és kamará
ból siló modern udvari lakás vízvezetékkel 
Ozman-tér 3, számú házban kiadó.

Védjegy: ,, Horgonyt*

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziusr, mely már 
sok év óta legjobb bedőrzsöléenek bizonyult 
köszvénynél, osúznál ée meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjuk el, 
mely a „Horgony** védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van ouma- 
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 é« 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Törők József 

gyógyezeréeznól, Badapeat
OL Rlrtter írNruenin u „Árny tfuzlimr, 

Prágában, EUsabothitnase 5 neu.

■
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A fogak kőit maradt ételmaradékok uzét- 
bomlásából minden ember szájában főként 

főként az éjjeli alván 
alatt savak ée rotha
dási mikrobiumok ke
letkeznek, melyek a 
fogakat megtámadják. 
Ezek okozzák a fog
szuvasodást, a szájVüzt 
és a kinos fogfájást. 
Semmiféle fogtisztitó- 

szer meg nem szünteti ezen bajokat oly 
gyorsan és biztosan, mint a Sztraka Men- 
thol-fogszappan. Qyógytárakban és drogé
riákban ára 1 kor. 3 drbt 3 kor.-ért bér
mentve küld Sztraka gyógyszerész Mobol. 
Kapható : „Fekete eas“-gyógyseertárban 

Léva.

Földmivei-iskolát végzett, több 
évi gyakoélattal biró nős ispán 
nber hó l.-töl alkalmazást nyer 

Garamveszelén. Pályázók küldjék be bizo
nyítvány-másodlataikat Nagy méltóságú Kazy 
János ur részére Garam-Veszele u. 
p. Nagy Sáró.

A BEÁLLÓ TANÉVKE 

Leányotthonomba 
korlátolt számban felveszek polgári leányis
kolába és továbbképző női kézimunka-tan
folyamra járó leányokat, akiknek felügyele
téről 30 évi pedagógiai tapasztalataimmal 
gondoskodom. Havi dij 100 kor. Felvétel 
aug. 15.-ig. Német társalgás, zene és idegen 
nyelvek tanitása, torna, tánc, kirándu'ások, 
modern vezetés. Megkeresések cirnzendök;

özv. Komjáthy Jenőné 
áll. polgári-leányiskolái igazgató. 

Romáron, Kapitány-utca 26. — Vasúti ösz- 
ezeköttetés hat felől.

Kiadó ház n.uwg. 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 l-töl bérbe adó (megjegyzendő két 
lakásnak is használható.) Feltételek Tokody 
Imre háztulajdonosnál tudhitók meg.

Stabil gőzgép.
Egy jó kaiban levő stabil gőz

gép Tielt-féle kazánnal, 12 lóerőre, 
jutányos áron eladó.

Tudakozódni lehet Czibulka 
Kálmánnál Újbánya.

f

PALMA KAUCSUK
SAROK

VAN CIPŐJÉN

flA laVé e 3 8zoba és mel,ók- 
XxxaILU lAadiM! helyiségek Szepeay- 
Utca 3 SZ. a. kiadó. Értekezhetni Bo 
ros Gyulánál Léva, Honvéd utca fWort- 
heimer ház.)

TTíflAA 1 Í5CJ Három szoba, konyha,
XXAwUiU XwXaUiw. előszoba, éléskamra, 
esetleg istálló és kert f. évi november 1-től 
kiadó, László-utca 6 sz

Uj liszralítár
és

tejcsarnok
Léván Petőfi utca 2. szám

Kiéin ékszer-üzlet mellett.

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

LE V A, Kossuth Lajos-tér I. szám-

Naponta friss felvágott. Teljesen friss ami. Prágai sóiar. 
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.

Finom Lnkütkak. — la kevekötel jutányos árban.
Idei friss töltésű ásványvizek nagy raktara

Jutányos ári Gyors ás ponto3 kiszolgálás I

O_______________ö_______________• •
!!Üzlet áthelyezés!!

Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BÜTORRAKTÁROMAT, 
kárpitos és asztalos műhelyemet 

Báthy-utcza 1. sz. alá 
helyeztem át.

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

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József,

bútorkereskedő LÉVÁN.

~sT<

Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T.
könyvkereskedésében Léván

, edényekben készült legtisztább és legfinomabbMeregmenies^^ Süteményeket és ezukorkákat =====
kizárólag nálam lettet kapni.

A n. é. közönség szives pártfogásáért esedezik MeŐVegy LajöS
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0 Házigomba ellen $
▼ egyetlen elismert biztos “
Q szer a

Kiváló szakférfiuak, a bel-
0 és külföldi sajtó által ajánlva
Y számtalan esetben kitünően
□ bevált a
T hatása biztos, házigombát öl,
Qj házigomba ellen véd, emellett a
T rendkívül olcsó.
Ifi Felvilágosítást szóval s irás-
dt bán ad a

SERPULIT
Budapest, VI. Teréz-körut 38-

Telefon 80-81

SERPULIT. 0 
SERPULIT $ 
SERPULIT $ 
SERPULIT $ 

0 
0 
0

R T.
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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. in. HOFHEBR és SCHRANTZ féle gőz- 
cseplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden • szakba vágó 

~ gépek és géprészek.------------ —
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Ajánljuk ;
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss C8e<regO- 
Sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeáruinkat
Közvetlen kávéimportunk folytan 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tek'nteiében 

versen en kívüliek!
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak I
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztaru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kők 
és zöld gálicz. raffia-háncs, min

dennemű. festőkáru,
portland és románczcment 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasó és lőpor áruda. 

DISZKOSZORUK, 
fa- és ércztoporsók gyári áron!

Varrógépek
5 évi jótállásra.

I I Kern Testvérek
fűszer-, csemege- és vasnagykareskedése

Telefon 14. LÉVA. Alapitta'ott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

kony haedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej 
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok, épü
let- és butorvasalások, oiajozós, keuőszelenczék, gép
szájak. szivattyúk, keuderiömiők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasc.ikkekből.

Legczélszerübb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szives maqkeresesre készséggel szolgaiunk specziális 

arajanlattal. — Nagybani vételnél külön ajanlat.

A gyakorlat emberei gyrfíorlati K is érietek
alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
minden gazdasági növénynél

fényes eredményeket értek el.
Minden gaz'a kérje saját érdeKiban ezen szakvéleményeket BÚD APEST KÓBÁNYAI TRÁGYASZÁRITÖGYÁR 
tartalmazó ismertetéseket árajánlatot, melyeket készséggel küld a Buin/I. Sch.etrunpt ti Tina cég Budapest, IX., Illii-I) 21, izia. 
Mi* Szives figyelmébe i Minden hirdetéshez *»j szakvélemény van mellékelve)

Nyomatott Nyitnü és Tárta r. L gyorsBajtójaa Lévan.

A Önöktől évek óta rendelt szán
tott sertést ragyát szólt (trágyázásra 
használom, és mondhatom, hogy 
Kitűnő eredményt értem el, soK- 
Kal nagyobbat mint az istálló
trágyával. Schwartz Hermann. Jász
berény.

. . . Már most is irhatok annyit, 
hogy a szőlőtrágyázás igen jól vált 
be, a mennyiben 2400 D-öl 3 
éves szőlő adott 90 h. mustot, 
holott szomszédjaim nem tudtak 
1200 □-ölről 30 h. mustnál többet 
szűrni. így 15 h á 30 K = 450 K 
a termestöbblet kis holdon,elhasz
náltam 25 q sertéstrágyát, az körül
belül 120 K/ Vértcssy Lajos nagy- 
birtokos, Kápolnásnyék,


