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

□ centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. Mggjelfill Vasárnap reggel.
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A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI ÓS TÁRSA f. t.

I ORDÓDY LAJOS.
—— imimirr i nwrnriBrniiTaTiFi.

Lelkűnkben mély meghatottsággal 
éa megilletödéssel adjuk tudtára lapunk 
minden barátjának és olvasójának gyá
szunkat és bánatunkat, a mely ben
nünket Ordódy Lajosnak halálával ért. 
Ordódy Lajos neve sokkal ismertebb 
az országban, talán Európában is, 
sem bogy külön kiemelni kellene öt 
a hétköznapi emberek sorából, mert 
az ő általában tisztelt egyénisége, elis
mert szaktudása, demokratikus érzülete, 
nyugalmat nem ismerő munkálkodása 
nevét a Garam völgyén is túl ismertté 
és becsültté tették.

Nekünk, a Bais szerkesztőségének, 
kétszeres okunk van a gj ászra s nem 
találunk eléggé meleg szavakat, a 
melyekkel öt, a szivünkhöz nőtt, tal
pig igaz magjar embett és jó bará
tot, illendően eiparentáihatnók. Lapunk 
egyia alapítója es haláláig nagyte
kintélyű munkatársa volt. Lapunk íö- 
szerkesztőjével es meg egy két jó 
barátjával együtt felismervén a hírlap 
írás asgy fontosságát, különösen, 
hogy városunk és varmegyénk társa
dalmi életében a közügyek s a nobiie 
oiheiumok iránt nagyobb érdeklődést 
keltsenek s igy a varos fejlődését a 
modern haiadas ösvényei* terelhessék, 
részt vett lapunk alapításában, egy
szersmind, maga is méltó feltűnést 
keltett szakszerű cikkeivel a szerkesz
tőség tagja lett s még akkor is, mikor 
hivatása a fővárosba más pozícióba 
szólította, állandó munkatársa és támo
gatója volt Is púnknak s jóindulatának 
es barátságának jelét haláláig nem 
vonta meg tőlünk.

Amidőn tehát róla, az immár 
megboldogult halottról megemlékezünk, 
az igazi, baráti részvét koszorúját 
helyezzük sirhalmára. 8 most, mikor 
a családi sírbolt hideg köve zárja el 
előlünk jóságos arcát, baráti szeretetünk 
tüzéné), a visszaemlékezés fényében 
látjuk csak igazán az ő kimagasló 
nagyságát, amely az utolsó porszemig 
a mienk volt.

Mint láttuk, hogy mint barsi gazda, 
a barsmegyei gazdasági egyesületnek 
egykori titkára, majd az országos gaz
dasági egy esület igazgatója és a gazda
ági lapok szerkesztő tulajdonosa gaz

dasági életünk fejlődésén páratlan 
energiával működött; különösen a kis
gazdák és a középbirtokosok érdekében 
sokat irt, agitált; gyakorlati tapasz
talatait, jó tanácsait, mindenféle uion 
iparkodott érvényesíteni. Szaktekintély 
volt nem csak nálunk, de egész Euró

pában, mert mondhatjuk, nála senki 
jobban nem ismerte és nem vezette az 
áldott anyaföld gondos munkásait, 
a gazdákat. Maga is gazda volt s arra 
törekedett, hogy mindazt, a miről irt, 
a gyakorlatban is bemutassa. Hogy ez 
mennyire sikerült neki, arról tanúsá
got tehetnek mindazok, kik minta- 
szerüleg berendezett gazdaságában meg
fordultak.

S ha mindehhez hozzávesszük, 
hogy gondos családfő, melegen érző 
jóbarát, a közügy iránt élénken érdek
lődő soviniszta magyar ember volt, 
előttünk áll egész nagyságában, melyet 
el nem mos emlékezetünkből az idő, 
mert ercsit Bibi monumentum aere 
perennius.

A nagykereskényi családi sírbolt 
csak hideg hamvainak önzője lesz, 
de lelke, szelleme itt lebeg közöttünk 
időtlen időkig, bogy valahányszor reá 
gondolunk, példa legyen előttünk az 
ő mui.káa, tevékeny élete.

Legyen adott emlékezete!

Az uj fai.itokepzchöz vezető utca 
nyitásához.

(C) Az ái.ami tanítóképző nagyjában 
már keaz ée büszkén tekint végig Léva 
városa fö ott a kies Garamvöigyön. Messze 
hirdeti a jövevénynek, bogy a már romba 
dűlt hajdani végvar helyébe a magyar kul
túra emelt a magyar áiiameezme megszi- 
áiditáeának újabb végvárat, mely hatalma

sabb, biztosabb és ahandóbb, mint az a 
hajdani volt.

Az épület építészeti szempontból való 
megbirálása meghaladja a mi szaktudásun- 
kat, szépiám tekintettől pedig nem akar
juk boncolgatni, (hűljünk, hogy megvan, 
hogy íem Kasséra vagy máshova vitték, 
ami — már mar igen könnyen megtörtén
hetett volna, ha városuuk derék adóiizetöi 
kérelmüknek sz aryagi hozzájárulás ígére
tével nem adtak volna nyomatékot.

Az spület vaitban impozáns háttere 
szegény városkánknak, csak, hogy s ez 

remélhetőleg nem marad mindenkorra igy — 
eddig nehezen megközelíthető. Utcát keli 
hozzá nyitni.

Az utca-nyitás kérdése már szőnyegen 
van, de még nem oldották meg. Lehet tehát 
még hozzá szólani.

A* olyan impozáns épület, mint az új 
tanítóképző, méltó és díszes leaárása minden 
kellő távlattal biró utcának és éppen ezen 
távlathoz való viszonyában hatványozottabb 
mértékben hat kellemesen a szemlélőre.

Leginkább telelne meg ezen szépészeti 
követelménynek, ha a városházzal szemben 
levő piscsor közepétől vonulna fel az új 
utca a tanitók. piö (fület portáljához.

Kevésbé hatásos volna az a távlat, melyet 
a piac felső baloldali sarkától, a Pogány- 
féle ház helyén keresztül fektetett utca 
szo'gáltatna. Ámde, ha az előbbi utca-nyitás 
bármely oknál fogva lehetetlennek bizo
nyulna, a másik mego'dási módot kellene 
megvalósítani, nemcsak azért, mert az as 
érdekelt jelenlegi telektulajdonosok készsége 
mellett keresztülvihető, hanem főleg azért, 
mert harmadik megoldása e kérdésnek 
nincsen.

Vannak ugyan, akik smelle't akarnának 
hangulatot kelteni, bogy a mostani görbe 
és lefolyásában különböző szélességű Part- 
uicat, ott a Czirok-féle ház mögött, ki kell 
kövezni és a folytatását képező méiyut- 
í á a tanítóképzőig uj úttestet létesíteni a 
város á tál megvett Sósné-féle lucernáson.

Ezt a tervet bírálja meg sz olvasó 
maga. Benne csak a lévai görbe utca vo
nalak hagyományos szeretető, a regi módi
tól va.ó eltérni nemakarásban nyilvánuló 
következe‘ességet lehet megcsudáini.

Azzal érvelnék e szerencsétlen terv 
támogatói, bogy annak végrehajtása a leg- 
o csoub es hogy — ha a kormány nem old 
fel minket az uj tanítóképző létesítésére 
felajánlott városi hozzájárulás köteiezett- 
sege alól, nem keli megadni az egye
nes utcát.

Ez rövid látásra vall. Itt évtizedekre 
szóló részleges városrendezés forog szóban, 
esetleg egy villa-városrész keletkezé
sének lehetősége, m-ily viz nélkül el sem 
képzelhető, aztán talán ide tervezik a mun- 
kásbázakat is.

Úgy értesülünk, bogy a képző udva
rán sitézi kutat lognsk iurni. Lehetséges, 
hogy szökő vizet nrm fognak kapni, de 
valószínű, hogy bő forrásra fognak aksdni, 
mely igen sok, s annyi vizet ia szolgáltat 
majd motorerő alkalmazásával, amennyi en
nek a villatelepnek s a munkásbázak- 
uak kellem fog. Hátha a görbe utcák 
barátai fenti érvelésükkel — ha az 
a képviselőtestületben felül kereked
nek — szt érik el, hogy a tanítóképző 
kútját nem fogják közcélokra átengedni ■ 
muukásházaknak nagy költséggel külön 
kutat fog majd kelleni fúrni ?

Nem volna-e ésszerű azt az eshetősé
get is latba vetni, mielőtt az utcanyitás 
kérdésével érdemlegesen foglalkoznának ?

Mizériák a közigazgatásban.
Azt hisszük, senki kétségbe nem von

hatja, hogy a közigazgatás egy rendezett 
államban elsőrendű szerepet játszik s hogy 
épen ennélfogva az nem más, mint sz or
szágnak, az államnak az igazi erőssége.

Vaj)on elmondhatjuk-e ezt a magyar 
közigazgatásról ? Semmi esetre sem. És mi 
segített agyonütni azt is, ami még jó volt 
benne ? A főispáni intézmény ez, a Tisza- 
korszak teremtette pártpolitikai spiclik 
rendszere. A főispánok maguk sem tehettek
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róla, hogy tönkresilányi'ói lettek a magyar 
közigazgatás még megmaradt foszlányainak. 
Birálgatva aa intézményt, be kell vallanunk, 
hogy ebből a szempontból nagyon is bevált. 
Mert ha a kormány egy politikai irányt 
akart győzelemre juttatni, hát akkor „helyre 
legényeku-et találhat ott. mindig a főispánt 
intézményt): n. Jó nagy darabokban fölosz 
tóttá köztük az országot : fölrugatta velük 
a vasúti szolgálati pragmatikát s mindenlé e 
szolgálati pragmatikát, ami még uem is léte
zett I Akadt köztük eddig néhány eszei, 
ügyes, de sajnos mindenféle visszaélést elsi
mítani kész ember ; legtöbbje azonban az 
eBzt kizárólagosan mégis csak egy központi 
raktárból kapta e igy habár hivataluk mél
tóság, mégis méltatlanok vo tak reá ; mert 
náluk a tudatlanság, valójában épen ebben 
a méltóságban igazán kicsúcsosodott, Ez a 
rendszer ellenörizér alá vett mindent és 
mindenkit a igy súlyát érezte az egész 
közönség, az egész ország torsára legfölebb 
csak katouáéknál meg a bíróságoknál koppin
tottak, ha körülöttük szaglálódtak. Ha tehát 
ezt az intézményt megszüntetnék, bizonyára 
senkisem érezné a hiányát ; mert egy érték
telen gáncstól szabadulna meg az ország. 
Meg lenne szüntetve egy sötét odú, amely
ből mindig csak aknamunkák szármázták. 
Mert furcsa egy dolog az, hogy a főispán 
nem kormányoz, mégis az ö kezén megy 
át minden aktus ; nem áll a közigazgatás 
élén, mégis olyan a megye közigazgatása, 
amilyen a főispánja ; nincs önáló hatásköre, 
de azért a törvényhatóságok autonómiájának 
az érvényesülését bénítja ; úr is, szolga is ; 
minden kívánsága esetleg parancs, dacára, 
hogy akarata érvényesítésére egyenes szank
ciója nincs. Tehát tartalmai kellene az 
intézménynek adni, de csak a tisztességes 
a becsületes koimányzásban.

Jó közigazgatásunk sohasem volt, de 
ilyen rostz még egyáltalában nem sai yar- 
gatta ezt az országot. Az ősi megye egyál
talában nem dicsérhető, mert önkormányza'a 
hiányzott, inkább csak hivatalnoki jelleggel 
bir* ; nagyon kedvezett annak, hogy a 
királyság korlátlan s hogy mindennek csak 
királyi jellege legyen. Igaz, megvolt ennek 
is az oka, ami pedig az volt, hogy a fele
kezeti meg a nemastisegi és gazdasági ellen
tétek miatt, a király korlátlanságának s az 
egyházi befolyásnak a kedvéért, bizonyos 
küzdelmet idéztettek elő.

Tudjuk, hogy a püspökségeknek, a 
megyei területek kialakulásánál, mily hatal

mas befolyásuk volt; tudjuk azt ia, hogy 
épen annak következtében, a megyei ispán 
s a föesperes, mint a megyének a fejei 
egymás mellett szerepeinek. Önkormányzat, 
jelleggel a megye csak akkor lesz felruházva, 
amikor a hatósága a nemességre száll át, 
vagyis, amikor u megyék s területeik, a 
királytól érinthetetlenné válnak. Ugyan 
ennek is meg volt a maga hátránya, ameny- 
nytben a megyék területei ez által szetfor- 
gacsolódtak s ha egy restről védelmi esz
közül szolgáltak, másrészről a gyengesége 
azáltal lett előmozdítva, hogy a köz gazgatas 
állandó zavatral telilteieti, a terhes igaz
ságtalanul osztattak meg ; s mivel a járások 
beosztása is úgy a terüleire, mint a népes
ségre nezve aránytalan volt, tehát vaiOui, 
igaz önkormányzattól nem igen beszelhetünk, 
hiszen mar csak területi szempontból is a 
függőségnek csirája rejlett bennük. Nem 
tagadható, hogy függőségnek más okai is 
vannak. Ilyenek azok, amelyek uem enge
dik, hogy a nemzet Ausz.navai szemben 
gazdaságilag, a nemzetiségekkel szemben 
pedig számszerűleg megerősödhessek; to
vábbá, hogy a törvényiiozasi intézkedéseknek 

| a szsbaiyozasanái, inkább csak a költségesre, 
mint a lényekre fektettek s fektetik 
ma is a súlyt.

Regi igazság, hogy haladó nemzet, jó 
közigazgatás nélkül uem lehet el ; mert a 
jó közigazgatás, meg az ernyőmön nspeket 
is kepes állami eietre neveiül s emelni. Ha 
tehát így maradunk, amint vagyunk, akkor 
mire megyünk ?

Amint lál'uk a megyének, a közigaz
gatásnak mindig voltak hibái s lesznek is ; 
ámde ma mar teljeseu töukre vaunak leve. 
Kivesztette a közigazgatás minden hileKt. 
tieukisem liszten, véleményeire senki sem 
kiváncsi, mert igazságot uem szolgáltai 
azoknak, akik azt keresik. Hajdan meg 
sem vonunk enuyire I

8 nyen viszonyok közi mit haszuál a 
körül vaiö bástyazas ? Al t bástyázunk 
korul ? A szolgaságot, a rendetlenséget, 
tudatlanságot, renyheseget, paklizási ? Mit 
segített az lb(J7. évi ÖU. t. c. ? Hiszen a 
miniszternek mar a köaigazgaiasi bíróság 
hata.eaala sem imponál, amennyiben a visz- 
szaeleseauek a megismétlődései meg uem 
akadályozhatja. 8 vájjon a K.huen kormány tói 
a nemzeti géniusznak megtelem közigaz
gatási reform várható ?

Emlegetik az aliomosnást is s ettől 
sokan fáznák, mert az a kozteifagás, hogy 

az önkormányzatnak az az elengedhetetlen 
követelménye, ha az önkormányzati joggal 
felruházott testületek, az önmaguk által 
választott közegekkel birnak.

Pedig ez nem olyan nélkülözhetetlen 
kellék. Hát nincs a közigazgatás már jó 
részben államosítva ? Nem lopódzkodoit be 
lassacskán sok téren az államosítás? Dehogy 
nem. Nézzük csak 1

1848.-ban a nemességnek az előjoga, a 
vármegyék s szabadkirályi városoknak a 
követküldesi joga megszűnvén, ennek a 
helyébe a szel emi, az anyagi cenzushoz 
kötött, ’á ásztól jogon alapún parlament s 
ennek felelős miniszteri kormányzat jött. 
1867. után létrejön az 1870. évi 42. t. c. a 
törvény hatóságoknak a rendezéséről. Az 
1869. évi 4. t. c. az igazsagszolgaltatásnaa 
a közigazgatástól való elkülönítését mondja 
ai s eisö tokon ib, a király áltál kinevezett 
bíráknak a kezebe tetetik le. Az 1881. évi 
3. t. c. szerint, a közbiztonságnak a fenn
tartására, a m. kir. esendörség szervezteiik. 
Az 1890. 1. t. c, a közutak s vámokról 
szól, a megyei mérnöki hivatalokat meg
szünteti s leendőiket a kir. állami építészén 
hivatalokra ruházza. Az 1900. évi 17. t. c. 
kimondja, hogy a megye a tál kezelt állat
orvosi szolgálat is ál.auiosiliatiL. Végül az 
1902. évi 3. t. c. a megyei pénztárakat a 
számvevőségeket is megszünteti s állami 
kezelésbe adja stb. Mi maradt meg lehat 
1848. óta önkormányzati tekintetben a me
gyéből. Édes kevés úgy, hogy a modern 
közigazgatást irányzat az államosítása fej
lesztései most már tovább meg is követen 
s ha ez ke.iö körültekintéssel történik, ve
szedelemtől uem igen tarthatunk. Közigaz
gatásunk tok es uagy hibája közt, itt van 
e.sö sorban, a minősítésnek az elegteleusege. 
Az 1883. évi 1. t. c. meg ma sincs teljeseu 
végrehajtva, értve a gyakorlati Vizsgalatot. 
Miért uem történik a minősítés az egesz 
vonalon ? Hiszen ezt maguk a tisztviselők 
is óhajtják.

Modern államokban, ma már a közigaz
gatási pályára lépőknek jogi laufolyamot s 
e.ökesanö gyakorlati szó galatoi, gyakornoki 
vizsgál s fuga.mazoi gyakorlatot ae.i kimu- 
tatuiok, vagyis eimeien s gyakorlati kép
zettségét.

Úgy voiua jó s úgy kellene, hogy az 
összes közigazgatási állasokra, a gyakorlati 
közigazgatási vizsgának a lete.eie voma 
szükséges. A belügyi m. kir. m.uiszieriumbau 
egy külou osztály volna löiauitaudo a köz-

T A E C A.
A szépség.

(Charles Baudelaire.)

Csodaszép vagyokHozzám lógható 
A köbe vésett Alom. Földi lelkek!
Költő szivébe csókolok szerelmet,
Mely, miut az anyag, örökkévalói

Sphiux vagyok. Trónom azúr levegöbeu.
A szivem, mint a hattyú, oly fehér.

A fuvalmat, ba vonalakhoz ér;
Meggyiilölöm. Nincs kacajom, se könnyem 1

A költők mind lehullauak térdükie . . .
Es uezéaem, mely nyugodt, kimért, büszke, 
Elrabolt töiiik sok éjt és napot!

E bölcseket, hogy sorra megigézzem, 
Vau hozzá bűvös, varázstükröm nékem, 
Két nagy szem, me y örökké ragyog!

Jíarafiáth Jenő.

Bourbon Karoly.
Irta: Ferenci Paula.

A pápai követ fáradozása kárba ve
szett. A láLdskttchtek visszautasiiották az 
egyház-fejtde trn Csillogó aranyat, uem kel
lett. — Izzó gyű.beiük a uuiva gőggel 
félti midi lelkűkben. VII. Keiemeu el
len • . . Rómába . . . ölni • . . győzni, — 
ez voit a jelszó.

8 Bcuibcn Kaioly, meg ment ve ük a 
lelke melyén felgyűlt titkon az őréin tűre, 

hogy majd barbár katouái bele nyúlnak 
musdatlan keiükkel oda, tova a leghatal
masabb koronás tők is csak feive mernek 
felpillantani, — a zsoldosok szóraja, héza
got üt Roma usgysagau.

A sereg dühöngött. Tekintetében vé
szes feiy cbiuaui lei, tagjaikat ruoho resz
ketős futotta at, — a sapadt, ehezö aicok 
eltűntek, a szenvedések nyomai letörlődlek 
róluk, — laz, izgaiom, harag es gyűlölet 
izzóit a szív, a lelkek meiyeu s amerre 
mentek, imudonüti rettenetes, durva han
gon kiáltottak ; „Rimába ... el, ei Kó
mabal* . , , üuuyos, durva nevetesűakel 
kísérték szavukat.

Bűnt ment vezekelni a sereg, — a bűn, 
a veres, gyiiaos bosszú utján. . . Utlalau- 
Ulasou, al az Apeuniueaeu, — eboegei, 
iaraUsagol játszva küzdöttek te. Lázas volt 
a lauuskutchttk baaa, verszomjioi lazasl... 
8 Bouibou Kkio.y ment-ment velük, at a 
sziklás, omiatag hegyeken, a zúgó, elet- 
rabló patakon, at a nepek köuyörgö sza
vai, a.akts.ai., kihűlt ember- liusgomolya- 

gok megfagyó.l könnyein. . .
A. öioa vaiost lemulel szánta meg. . . 

Llova lettes az emuit idők nagyságai? . . . 
A íeiunbetii.eu vitéz bátorság 't A bűnöz 
elvezetek, az erkö.Cst lomms, a mu t idők 
le-egeLe aa ősi nagy ennekek köze jutot
tak ? . . . A jelen nemzedéket elpuhitotta, 

el tompította vo.na a művészetek kora ? 
Vagy a tenen, csillogó elet henye romlott
sága ? . . . Vagy miudakettö ? . . .

A laudsknecbtek hirere, esznélküi me
nekültek, nagy csoportok bau, — síró tö
megekben. . . A papai parancs azonban 
lezárta Rima utouo kapuját. . . A ketsegbe- 
euea tetőpontra hágott. Bourbon Karoly 
már a varos falai alatt állt.

Fo.yt a hal c a hajnal fakó fényé mel
lett, . , Majd ieiLuskanl a uap vérvörös 
korongja, — sötét színei rave.ette a lent 
nyüzsgő embertömegre. . . Itt is, ott tsegy- 
egy fő borul verbe, meghorkau a ló, . . . 
összerogy. . . maga alá temeti gazdáját. . .

Felharsan a kürt,— agyúdörej ontja tü
zes halálát. Megdobban a fo.d, fülsiketítő, 
szeuvedeiyeo csata heve öieli at a küzdő
ket. Aa e.sö napsugár eihatványutva rez
zent végig, a ijedten pihen a vezér verej- 
tekes, izgatott, győzni vágyó arcán. , .

E pillanatban a nehez tusakodásba 
tompa kiáltás hangzott, s lebukott a holtak 
halmazára Bourbon Károiy, a landsknechtek 
ura. . . Utolsó leheletete Róma neve fűlt, 
utolsó hörgese, vouaglasa, Rómába küldte 
híveit. . .

Merev csendesség állt be. — E halál 
elzsibbasztotta a legharciasabbak agyát is.— 
M.udez tgy pillanatig tartott, azután két
szeres, százszoros hévvel folytatták hóhéri 
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igazgatási vizsgákra s ennek a letétele ké
pesítene azután a közigazgatási álláaok.-a. 
Mert manapság a közigaagatás csak ifjú 
úri törtetőknek a sporttelepe s as öregeknek 
as üdülő helye l

As 1883. évi 1. t. c. tehát, a mai vi
szonyoknak már többé nem felel meg. Sok 
a szögletesség a közigazgatásban. A szolgá
lati pragmatika hiányát ne is emlitsük, mert 
égető szükség aa állami tisztviselőknél is. 
Nem szégym s gya'árat-e, bogy a trónbe- 
izédben, icimmy nyilatkozatokban, pro
gramú beszédekben már régóta igértetik s 
még sincs meg s hogy mikor lesz meg, azt 
ugyan emberfia meg nem mondhatja. Más 
civilizált államokban ezen is már tú vannak. 
Azt hisszük, az csak elég fontos, hogy a 
tisztviselő tudja, ho^y mi a joga, mi a kö
telessége ; tudnia kell, hogy a aaját felsöbb- 
ségévei szemben, micsoda magatartást kell 
tanuaitania ; tudnia kell, hogy felsösége 
vele szembe miiyen jogokat gyakorolhat. 
Mert ma a tisztvite önek tisztességes fize
tést azért nem adnak, bogy szegény maradjon ; 
pragmatikát meg azért nem, hogy ne legyen 
független s mindenre kaphatóvá tegyék, a 
kormánynak, a főispánnak a vak eszköaeivé.

Folyt, kör.

Különfélék.
A legőezintébb rész
vét tölti el szivünket, 

amikor a szomoiú es leverő bírt közöljük,
Ordódy Lajos.

hogy oidódy és alsó-lieazkói Ordódy Lajos, a 
kiváló gazda, e hó 19.-én, elete ö8.-ik évé
ben, Nagy kereskény ben, hosszas betegrég 
után elhunyt. Ordódy Lajosban méiyen súj
tott családja és a rokonság a forrón szeretett 
apát, apóst, ntgyaiyát és i ok ont vesztette 
el ; mi pedig — őszintén osztozva a család 
nagy fájdalmában — lapunknak egyik meg
alapítóját, kiváló aunkatársát es a legjobb 
barátunkat gyasioijuk, aki mint a bárt me
gyei, később pedig mint a Magyarországi 
Gazdasági Egyesületnek titkára, igazgatója 
nagy tudásával, tapasztalataival az európai 
szaktekintélyek eiőtt is súllyal bírt, a mi- 
gyar gazdáknak pedig magas érte m nívó
jával vezére, példányképe volt. Hosszú 
utón át a Qazdasagi Lapot szrrkcsztette, 
a gazdasági szakirodaiom térén kifejtett 
buzgó mÜKÖdeseéri nemcsak hazunkban, 
de a kü földön ia a legnagyobb elis
merésben részesült. Tetemeit barátainak 

és ismerőseinek mély részvéte mellett e bó
21.-én  d. u. 2 órakor helyezték örök nyu
galomra a nagykereskényi családi sírboltban. 
— Áldás emlékezetén és porain 1 — A gyá
szoló család jelentése igy szól : ,Merei 
Vajda Barnáné, ordódi óh al aó-lieazkói 
Ordódy Irén és merei Vajda Barna úgy 
gyermekeik ; Pál, Giziké, Györgyibe ordódi 
ée aleó-lieszkói Ordódy László, székhelyi 
Majláth Imre és neje dubravicai Dubraviczky 
I ona maguk mint számos rokon nevében 
fájdalmas szivvel jelentik felejthetetlen atya, 
após, nagyatya illetve vönek ordódi és 
alsó-lieszkói Ordódy Lajosnak 1910. évi 
október 19.-én élete 58,-ik évében Nagy
id ereskényben hosszas betegség s a halotti 
szentségek Aj'atos felvétele után bekövetke
zett gyászos elhunytét. A boldogult hült 
tetemei folyó hó 21.-ikén délután 2 órakor 
fognak a nagy-kereskényi családi sírboltban 
örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent 
mise-áldozat folyó hó 22.-én reggel 9 órakor 
fog a nagy-kereskényi r. kath. templomban 
az Urnák bemutattatni. Nagy-Kereskény, 
1910. október 20. Béke poraira" l

— Bar a vármegyében közel jövő
ben létesül egy tüdőbeteg gondozó 
Intézet (dispeiisaire, dispensatoriuu). A 
József kir. herceg Szanatórium egyesület 
elnöke Lukács György v. belső titkos ta
nácsos, következő levelet intézett Dr. 
Frommer Ignác, a lévai szanatóriumi bizott
ság elnökéhez :

Igen tisztelt Uram 1
Folyó hó 4.-én kelt nagybecsű soraira 

vonatkozólag vau szerencsém szives tudó 
mására hozni, hogy a barsuiegyei disp n- 
saire ügyét a világért sem ejtettem el, 
sőt ígéretemet kötelezőnek ismerem.

Kelem szíveskedjék megnyugtatni a 
tiszteli bizottsági tagokat, hogy a dispen- 
saire érdekében rövid időn belül meg fogom 
tenni a szükséges lépéseket. Fogadja nagysá
gos uram kiváló tiszteletem nyilvánítását. '

Budapest, 1910. október 14.
Lukács

v. b. t. t. egyesületi elnök.

Léva város lelkes közönségének, leg- 
kivaltképen pedig hölgyeinek a dozatkész- 
sége ti hát meghozza nemsokára a maga 
gyümölcsét. Meg fog valósu.ni általunk táp
lált azon óhaj, hogy Barsváimegyében is 
létesül egy tüdőbeteg gondozó intézet (dis- 
pensaire). melybeu ami szegénysorsú tüdöbe- 

tegeink is találnak majd ingyen kezelést és 
anyagi istápolást. Szent meggyőződésünk, 
hogy Léva város lelkes hölgyei, ezek aa 
áldott jó lelkek, fokozott tevékenységükkel 
is siettetni fogják mielőbbi létrejöttét 1

— A járványhizottBüg ülése. A 
városunkban megalakult járványbizottság e 
bó 20.-án is megtartotta rendes ülését, 
amelyen a múlt ülés jegyzőkönyvének felol
vasása után tudomásul vevén a tiszti orvos
nak, rendőrkapitánynak és a gazdasági 
tanácsnoknak az óvóintézkedések végrehaj
tására vonatkozó jelentéseit, — tekintettel 
azon körülményre, hogy a kolerajárvány 
terjedését országszerte annyira sikerült meg
gátolni, hogy már csak igen szórványosan 
merülnek fel egyes megbetegedések, — a 
bizottság legközelebbi ülését nov. 3.-lkára 
tűzte ki s elhatározta, hogy azon esetben, 
ha addig a járványt illetőleg olyan meg
nyugtatók lesznek a viszonyok, mint moBt, 
— a járványbizottság beszünteti ugyan 
további működését, de mint közegészségügyi 
bizottság sürgősen összeállítja a köztisztaság 
ellenőrzésére a szükséges ügyrendet.

— Kir. hercegi vendégek Gartun- 
ezentbenedeken. Klotild Auguszta és 
Erzsébet királyi hercegnők és József Ferenc 
királyi herceg Kratocbwill százados kísére
tében e hó 17.-én Kistapoicsányból Garam- 
ezent benedekre rándultak ki, ahol dr. Haiczl 
Kálmán esperes pk bános kalauzolása mellett 
az ősrégi apátsági templomot s a Ferdinand 
bolgár kiráiy által a múlt évben felállított 
Kohary síremléket, nemkülönben a monostort 
is megtekintették s a királyi herceg több 
sikerült lény képfelvételt eszközölt.

— Kitüntetések. A hivatalos lap közli, 
hogy a király legfelső elhatározásával kitűnő 
szolgálataik elismeréséül korompai Brunswik 
Lajos székesvari m. kir. honvedalezredesuek 
a harmadik osztályú vaskoronareudet, — dr. 
Balogh Jenőnek, a nyitrai honvéd-gyalog- 
ezrtdoeii ezredorvosnak pedig a Koronás 
arany érdemkeresztet adományozta. — A 
jól megérdemlett kitüntetésekhez mi is 
őszintén gratulálunk.

— Tanitó! közgyűlés. A Léva-vi
déki róm. katb. Népuevelök Egyesülete 
1910. évi november hó 3.-án, Aranyosma- 
lóton a vármegyeház nagytermében rendes 
közyyülést tart, meiynek sorrendje a követ
kező : Reggel 9 órakor szent mise a ple- 
bánia-iempiomban. A szent mise után az 
állami elemi iskolában gyakorlati tanítást 
vegez Tomcsányiné Czukrász Róza úrnő.

munkájukat. Ha a vezér teste meg is balt, — 
élt a lélek, sz vezette a sereget lépésről — 
lépésre, beljebb, Róma városába. A vad 
hordák kegyetlen gyönyörrel gázoltak a 
vértenger, a rimüet sikolyai között. * .

Nyitva volt az út mindenütt, — előt
tük volt az álmok varázsa, a dúsgazdag, 
mesés reuesance. . . . Körüskörül, a mű
vészet, szemkápráztató remekei, a csodás, 
évszázados épületek, a gyönyörűséges antik 
kultúra. . .

S a kiéhezett, lerongyolódott durva 
zsoldos sereg mindezekben a véres verej
tékek millióit, a kérges tenyerek, kol
dussá tételét látta. A kincset, mi azokon 
belül van, — a tüménte’en, hidtg aranyat 
keresték.

Fegyelmet törve, barangolták be duhaj, 
észeg nótákkal a díszes utakat, az üres 

lakásokat. . . Jaj, zokszó, vér és hullák 
megfagyott tömege követte Útjukat. — 
Felülmúlták öl magukat a vad hordák a 
kegyetlenkedésben. A lomok üszkei, a iüs- 
■ölgö, drága épületek, a holtak tetemei 
udnának beszélni sokat. . .

Vad tür-aavar, segélykiállás és 'ma 
- erödtek összhangzatlan harmóniába. . • 
Ki hallgatott rája ? ... Ki nyújtóit men- 
1őkeset ? . , . Senki, senki sem 1 . . Ki 

oltak szolgáltatva a kegyetlen hóhérok 
v*d, esztelen szenvedélyeinek I . . . Ki 
mert azok kezére féket dobni ? . ■

örültek voltak mind I . . Fenékig ürí
tették a mámor, az élvek deiiriumát. Dön
töttek, romboltak a gúny hók alacsony sá- 
gátói, — a paloták fellegéig. . . . Ott állt 
a templom, az Isten háza, . . . ott álltak 
a drága Isten-szobrok. . . Tegnap még füs
tölgő, drága lőszer ba zsamozta be leve
gőjét, — komor homálya, gyertyák tenger 
fény-özönébe burkolódzott, — felzugott az 
ének, ima . . . diszes közönség, cifra pap
sereg borult le hideg kövein ; s ma csend 
van ; — gyűlölet kitörni készülő, romboló 
csöndje. . . Némaság van, — hogy annál 
erősebb legyen az orkán pusztítása.

Köhaimazza, rommá borulnak a szed
tek szobrai, — ima helyett, — ütlegek, 
durva, gúnyos szitkok szállanak feléjük. 
A tömeg legszentebb szimbóluma, legma- 
gasztosabb szentélye — darabokban hever 
a mai coca katonák lábai előtt. . . Nevetik 
azt a hideg anyagot, azt a kiformált maté
riát ... a bálványokat 1 . . Hova tűnt a 
hit, a vallás lelkűkből ? . . Kialudt, — 
kincsbe, gyilkos örömbe fa't. . .

A világ elfojtott, titkos örömmel nézte 
mindezt. A szilaj szenvedély már csak ko
pár, füstölgő romokat talált ; a feszülő iz
mokat, a jóllakottság henyesége váltotta 
tel. A gyaláiat sátána befejezte pokoli mü
vét, — letört Róma zománca ; szuvasodás, 
korhadás képződött az élet honában. . .

Megdöbbentő kép, pusztaság temetői 
csendesség zokogott mindenütt. Gyásafá- 
iyolt lengetett a szél a meghalt város fe
lett. Holtponttá vált a nagy renesance ös- 
dicsö városa. . .

Hetek múlva takarodott ki a piszkos 
környezet a romba dűlt dekorációk lelket 
tépő tömegéből. Eihervadt egy világerö a 
vad indulatok kegyetlen, böszült lángnyel
vében 1 Hetek múlva szakadt fel a haldok
lók kebléből az utolsó sóhaj; — betek 
múlva, mikor a züllött rabló-bad teljes 
amnestiát kapott. . .

Felkelt Bourbon Károly sírjából ; fel
kelt a landsknechtek vezére a elindult nesz
telen léptekkel zsoldosaival Róma felé. . ,

Elindultak a városba, mely as ö pal
losuk alatt vérzett el, melyet ők törültek 
el a föld színéről.

Gúnyos, önelégült kacajba fűlt a se
reg, az „örök* város „öröklétének,* meg
döntése felett. 8 ez sz ö müvük, egyedül 
az övék I . .

Közeledtek már a Tiberis, az Arnó 
vidékére, — majd megpillantottak valami 
tündöklő, hatalmas tömeget a hajnal párás, 
elmosódó körvonalaiban. . . S a sereg, 
meglepetve felkiáltott:

— Hová lett a rom, az üszők ? . . 
Hol van a vad tivornyák, orgiák, sailaj
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Délelőtt 11 órakor kezdődik a közgyűlés 
a vármegyeház nagytermében: 1. Elnöki 
megnyitó. — Báthy László egyesületi elnök.
2. Ünnepi beszéd Jeross Ferenc egyeeületi 
társelnök. 40 éves tanitói jubileuma alkal
mából — lomcsányi János k’r. tanfelügyelő.
3. Az olvasás-tanítás módszerének fejlődése, 
kapcsolatban a végzett gyakorlati tanítással 
— Tomcsánginé, Czukrázz Róza úrnő. 4. A 
Msgyarországi Tanitók Országos Szövetségének 
határozata és a kath. tanítóság — Tokody 
István egyesületi tag. 5. Jelentés a pénatár 
állapotéról, a felmentvény megadása. 6. A 
jövő közgyűlés helyének kitűzése. 7. Az 
elnökséghez 8 nappal a közgyűlés előtt be
jelentett indítványok tágyalása. A közgyűlés 
után 1 órakor társas ebéd, étlap szerint, 
Benkovios vendéglőjében. A rendezőség 
gondoskodni fog, hogy a társas ebéd a 
kitűzött időben pontosan kezdődjék és a 
Kovácsiból Párkány-Nána felé 3 óra 24 
perckor menő vonathoz az utasok kellő 
időben elindulhassanak.

— Gyászhlr. őszinte részt éttel vettük 
a szomorú hirt, hogy balogfalvi Mihályi 
István, jászapáti földbirtokos, október hó 
16,-ikán, esti 9 órakor, Kálban, életének 
63.-ik évében elhunyt. A megboldogultban, 
aki Léván a RűZemnn-családdal is rokonság
ban állott, — Mihályi István m. kir. bon- 
védsaázados édes atyját gyászolja. A torrón 
szeretett és felejthetetlen apa, após es nagy
apának halála mély gyászba boritatta csa
ládját éa rokonságát, akiknek nagy fájdal
mában részvéttel osztoznak barátai és 
ismerősei is a legszélesebb körben. Béke 
hamvaira I

— Templom-szentelés. Az ujlóthi 
róm. kath. temp'om hosszaob idő óta köz
veszélyes volta miatt be volt zárva. As 
isteni tiszteleteket ideiglenesen egy faalkot
mányban tartották. Ennek az állapotnak 
már vége, mert a kincstár egy szép temp
lomot építtetett a ióthiaknak, amelynek 
felszentelését dr. Kohl Medárd püspök vé
gezte nagy ünnepségek között.

— Megújított engedély. A keres
kedelemügyi miniszter a magyar északnyu
gati helyi érdekű vasút részvénytársaság
nak a m. kir államvasutak Nyitra állomá
sától Nagyemöke és Lápásgyarmat közsé
gek határain át a zsitvavőlgyi helyi érdekű 
vasút Verebély állomásáig esetleg onnan 
Csiffár, Alsógyőröd es Ujbars községek ha
tárain át a m. kir. államvasutak Léva állo- 

tobződások tanyája ? . . Hová tűntek a 
feketés vérfoltok, a zokszó, könny ? . . 
HoJ van ? — Hova lett ? . . As örök város, 
feléledt volna poraiból, — újra született 
hatalma ? . . . A papok nyüzsgő táborát 
nem irtotta volna ki vad barbarizmusuk, — 
irántuk élő izzó gyűlöletük ? . . Avagy 
osak álom lett volna? . , Fegyverük zö
reje, — rozsdákba marjult ? . . S a pápai 
trón, — büszkén, szilárdan ál). . . . Erő
sebben, mint valaha 1 Nép is született ; 
nyüzsög, — mosog sz ébredő utakon. . , 

Bourbon Károly végig simította hom
lokát :

— Nem döntötte volna le as ö kardja 
mindezt a pompát ? . . Avagy kinőtt a 
vérmocsárból, a romok temetőjéből újra fü 
a virág ? . . A csata véres pallosa hagyott 
itt egy parányi életet ? . . Köröskörül ma
gas kupolák meredtek kérdőn az ég felé; 
még szebbek, cifrábbak, mint valaha.

A zsoldosok vezére komor tépelődésbe 
merült:

— Aa ember bűnhöz hajló energiája 
örök, — keresetül húzta számítását. Újra 

felépitette a későbbi nemzedék azt, amit ö 
elsöpört. Épített a hazugságok tömegének 
diszes palotákat, cifra bálványokat! A leg
nagyobb geológia, vagy emberkéi alkotta 
katasatrófa se tudja már a bűnt eltemetni, 
puaatuláaba dönteni ? . . Nem tud as em
ber felszabadulni, a késsel fogható hazug 

másáig vezetendő rendes nyomtávú gáz
üzemű helyiérdekű vasútvonalra a meghoss- 
szabbitott előmunkálati engedély érvényét 
további egy év tartamára megújította.

— Gyászhlr Mély részvéttel érte
sülünk, hogy Grapka Józsefet, városunknak 
köztiszteletben állott törekvő és szorgal
mas polgárát, akit elborult elméje miatt 
Pozsonyba szállítottak, a halál ott e bó 
20. án életének 46. ik, 1 o'dog házasságának
19.-ik évében mpgváltot a szenvedéseiiö’. 
A boldogultban kedves családja a legjobb 
atyát, előkelő és kiterjedt rokonsága a for
rón szeretett rokont gyászolja. Halála fáj
dalmasan érintette barátait és ismerőseit, 
akik őszintén osztoznak a családot ért nagy 
veszteségben. Tetemeit Lévára hozták és 
e hó 23.-án ma ,d. u. fél 4 órakor a r. katb. 
temetőbe helyezik el örök nyugalomra. — 
Nyugodjék békében 1

— A királyné gyilkosa. Lucchen,i 
boldog emlékezetű Erzsébet királynénk gyil
kosa, aki 1898.-ban, szeptemher hó 10.-én 
egy kiélesitett reszelövel seúrta át a nemes 
királyné szivét, e hó 19.-én a genfi fogház 
egyik zárkájában felakasziotta magát, ami
kor tettét észrevették, már meg volt haiva.

— Halálozás. Szabó Sándor, korcs
máról, aki azelőtt hosszú időn át az úgy
nevezett líideg pince korcsmát bérelte, e hó 
17.-én, életének 71.-ik éveben hirtelen 
meghalt. A megboldogult városunknak álta
lánosan ismert és köztiszteletben állott 
polgára volt, aki szorgalmas munkájával 
szép vagyont is szerzett. Halálát mély rész
véttel gyászolják gyermekei, testvérei, unokái 
és nagyszámú rokonságával jó barátai és 
ismerősei is. — Nyugodjék békeben 1

— Kinevézés. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Katona Ferenc 
lanitót az aranyosmaróti, Javorek Lajos 
tanítót és Kubiech G.zella tanítónőt a kú 
nosvágási állami elemi népiskolákhoz taní
tókká, illetőleg tanítónővé nevezte ki.

— Esküvő. Kachelmann Oszkár vih- 
nyei gépgyáros e hó 18 -án vezette oltár
hoz Budapesten a fasori ev. templomban 
Mágócsy Dietz Sál dór dr. egyetemi tanár
nak kedves leányát, Margitot.

— Lelkész választás. A bajkai ref. 
egyház megüresedett lelkesei állására egy
hangúlag Szabó Sándor Zsigmond koma
romi Begedlelkesz, püspöki titkárt hívta 
meg, ki az irodalom térén is szép sikerrel 
működik.

ság fertőjéből ? . , Mily gyarló az ember. 
Leborul, reszket, -— a helyett, hogy gon
dolkozna, -— felemelné öklét b megrázná 
vészesen — és tettre kelne, harcba szállna 
a hazugsággal I - .

Hirtelen harangszó búgott át a tiszta 
légen, imára, az Úr hajlékába hivta a fá
radó küzdőket. . . Búgott ércesen, tisztán, 
— oda ért a landsanechtek táborához s be
szélt a vezérhez, — csititotta meggyőzön ;

— Nyugodj Bourbon Károly, — erőt
len tüzű heveskedésed I . . Aa ember, le
mosta a hit gyalázatát, megtette lépését! — 
'liszta már az egyház, nem fertőzi többé a 
rut önzés. A szeretet, az együttérzés esz 
ményisége az Istenség 1 — E sorvadt már 
a kincsszomj, a félreértések, hosszas tu- 
eája. . . Nyugodj Bourbon Károly, nincs 
reád már szükség 1 . .

A vérér felemelte aszott ksrjait, dü
höngve sötéten hörögte :

— Várjatok csak 1 Eljön még Bourbon 
Károly egyszer, — efjö hűséges vitézei
vel. . . Nem fegyverrel, hanem a szellem 
ragyogó világával, mely örök időre lerom
bolja a sötétséget, aa évezredes, sor
vasztó igát 1 . .

... A harang lógott, búgott. A nép 
imával borult ie a diszes templomok hideg 
kőlépcsőjére s hallgatta a papok beszédét, 
mely az Istenhez, mindnyájunk Atyjához, 
küldte a gyengét, aa erőtlent, . ,

— Adomány az iskolának. Cziky 
Vilmos nagyszombati fbgimnásiumt tanár az 
Aleópélen levő házát és kertjét az ottani 
róm. kath. iskolának adományozta.

— A párkányi vásárt — minthogy 
Esztergom vármegyében a kolera teljesen 
megszűnt — a vármegye alispánjának en
gedélye folytán f. hó 22.-től e hó 29-ig 
meg fogják tartani.

— Eljegyzés. Jaszcnovits István nyug, 
törvényszéki bíró fia, Ödön, e hó 22.-én 
váltott jegyet özvegy Tonhciser Józsefné 
úrasszony kedves leányával, Arankával.

— Lelkész Választás. A garamveze- 
kényi, zelizi ée agói r> form-társházak —mint 
értesd üok — ifj. Juhász József hontvar 
sányi segédlelkészt egyhangúlag lelkészükké 
választották.

— Államvizsga. Ifj. Klain Ödön, 
barsvármegyei központi közigazgatási gya
kornok, — mint értesd ünk — a múlt na
pokban Budapesten sikerrel tette le az 
államtudományi vizsgát.

— A borhamisítások ellenőrzése. 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a bor
hamisítások ée a hamisított bor forgalomba 
hozatalának tilalmazásáról szóló 1909. évi 
XLVII. t.-c. 63. §-a alapján Katócz Simon 
központi szölöszeti és borászati fe ügyelőt 
(-zekhelye : Nyitra) Nyitra, Bars, Esztergom 
és Hontvármegyék területére kiterjedő hatás
körrel az idézett törvény rendelkezései tlá 
eső italok ellenőrzésével bizta meg.

— Vállasztmányi ülés. A Nyitra 
megy i Gazdasági Egyesület igazgató vá
lasztmánya f. hó 28.-án délelőtt 10 órakor 
Nyitván as egyesület helyiségében ülést tari.

— A vihnyei sör- és malátagyár, 
melynek gyárimauya Actélsör néven isme
retes, legközelebb Medveczky Andornak — 
mint cégtársnak — a vállalatba vaió belé
pése folytán Kachelmann Károly és fia 
céget Kachelmann és Társai cégre változ
tatta. Az uj cég — mint értesülünk — a 
gyárat kibövitteti, a kor igényeinek meg
felelő műszaki szíréi vényekkel egészíti ki 
és jövőre erősebb, tartóaaob és távolabbi 
vidékre szállítható sörét nemcsak hordókban, 
hanem december hónaptól kezdve palac
kokba is lefejtve hozza forgalomba.

— Az Országos Közművelődési 
Tanács Uj tagja. Az Országos Közműve
lődési Tanács, amelynek Széli Kálmán, volt 
miniszterelnök, v. b. t. t. sz elnöke, legu
tóbb tartott igazgatósági ülésén elhatározta, 
hogy Clair Vilmost, a F. M. K. E. főtitká
rát, a magyar közmüveiödéBi egyesületek 
szakelőadójául, az Országos tanácsba meg
hívja. Clair Vi.mos tagja a Múzeumok es 
Könyvtarak Országos Tanácsanaa. is.

— Esküvő. Lózerth Dezső, lévai keres
kedő, tegnap tartotta esküvőjét Hontpásztón 
Csoor Béla földbirtokos kedves leányával, 
Ilonkával.

— Templomfosztogató komédiá
sok. Nyitravarmegy eben a közelmúltban 
egymást érték a teuipiomrablások. Legu
tóbb Nyitraivankan fosztottak ki a temp
lomot. A csendörségnek vegre sikerült fá
rasztó nyomozás után a tetteseket elfogni. 
A templom fosztogatok körhintával faiuzó 
cigányok voltak.

— Olcsóbb a petróleum. A petró
leumot fogyásaié közönség bizonnyal öröm
mel fogja venni azt a hírt, hogy a petró
leum 15%-kal o csóbb lesz, sőt már most 
is o csóbbau áruljak. A szegény emberekre 
nézve, főleg a rötidüő nappalok es hosz- 
szabbodó éjszakák idején nagyon is aktuá
lis a petró.eum arának csökkenése.

— Szeszrobbanás. Schüffer Károly 
volt lévai lakos, Jelenleg garamberzencei 
korcsmáros, múlt vasárnap égő gyertyával 
ment le pincéjébe. A gyertya lángjától as 
egyik spiritusz-bordó felrobbant, Sohiiffer 
iszonyú módon ösBzeégett. A súlyos égési 
sebeket szenvedett korcsmárost Lévára hoz
ták gyógykezelés végeit.

— Áz állatorvos a községekben. 
Hogy meddig köteles az állatorvos a köz
ségekben tartózkodni, — ezt egy vitás kér
désből kifolyólag as illetékes felső hatóság 
ú6y határozta meg, hogy a kir. állatorvos, 
ha hivatalos teendőit elvégezte, nem köte.
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les az égési napot a községben tölteni, 
amelybe kiszállási napja van. Erre csak 
akkor kötelezhető, ha a szerződés ezt 
külön előírja.

_ A mérleg meghamisítása. A 
hatásköri bíróság legújabb határozata sze
rint, ba a kereskedő üzletében a törvényes 
rendelkezéseknek megf lelő mérleget csa
lárd módon, a vevő közönség kárára meg- 
hamnitj’ : » csalás vétségét követi el e az 
ügy elbira áta t em a l>öz’gazgatási hatóság, 
hanem a tudta bíróság hatáskörébe 

tartozik.
— A vízzel kevert tej felisme

rése. A gazdaBSzonyok úgy tudhaiják meg 
legköujyebben, hogy a tej fel van-e bigitva 
vízzel, ba tisztára mosott és száraz ruhá
val letörült kötőtűt mártanak a tejbe, ha 
a tej tiszta, a tűhöz tapad, ——a vizezett 
tej pedig annak arányában, amint több 
vagy kevesebb víz van benne, — kisebb 
vagy nagyobb cseppet képez a tü hegyén.

— Gyanús megbetegedés. Nem 
nálunk, hanem — mint értenüíünk — a 
tzomezédos Hontvármegyében történt meg a 
következő s a községi elöljáróságnak túl
buzgóságát vagy mondjuk, bogy gyakorlat
lanságát jellemző eset. A báti járás egyik 
községéből sürgős jelentés érkezett a szol
gabirói hivatalhoz, hogy a községben gyanús 
megbetegedés történt. A szolgabiró s a 
járási orvos azonnal a helyszínére siettek, 
ahol a községi elöljáróság egy istálló felé 
vezette a hivatalos személyeket, akik méltó 
megbotránkozásuknak adtak kifejezést, hogy 
a beteget istállóban tartják és nem helyezik 
el a szobában. Mire a község bírája nagy 
csodálkozással jegyezte meg, hogy ez lehe
tetlen, mert a gyanús beteg nem ember, 
hanem — íeáéit.

— Repülőgép a posta szolgála
tában. Az amerikai posta vaiószmüieg leg
hamarabb fogja a repülőgépet postaszállítási 
célokra felhasználni. A napokban ugyanis a 
washingtoni kongresszus elé egy javaslatot 
terjesztettek, mely az Egyesült-Államok 
vezérpostamesterét felhatalmazza arr., hogy 
repülőgépekkel kísérleteket végezzen oiy 
célból, hogy azoknak postai alkalmazásra 
való haszLálhatótágát megállapítsa.

KÖlCBÖnkÖnyvtár ujonan berendezve 
kb. bOOO kötet magyar, nemet és francia 
regény Nyitrai és Társa r. t. könyvkeres
kedéseben. Előfizetés bármely nap kbzdhetö.

Janika vizsgázik. No Jankó] meg 
tudod- e mondani, mi a legdrágább kínosé 
az embernek? — Az egészség. — Nagyon 
jó; tehát mire keli legjobban vigyázni? 
— Az Esterbázi cognakos üvegre, mert ba 
eltörjük, apa agyorüt. . .

Trebitsch Gyula jóhirü lövírosi mo
tortelepén (VI. Eolvös-utca 42) a legújabb 
rendszerű motor cséplökészleiek, benzin-, 
nyersolaj* és Bzivógázmotorok, teljes ma
lomberendezések igen előnyös részletfizetési 
feltételek mellett szerezhetők be.

Állandó butorkiállitás. A székes 
főváros legerdeaesebb .atváiiyoiságai közé 
tartozik elvilázhatatlaiul a budapesti Ipar- 
teitület védnöksége alatt ái.ó „Asttalosok 
Bútorcsarnoka" (III. Jozsef-krt. 28. szám 
es Eerriiciek-tere 4 szám. Király-pa.ota) 
helyiségeiben levő állandó butorkiálí.táss. 
Itt a közönség egy helyen összegyűjtve, 
ízlésesen csoportosítva, megtalálja mindazt, 
ami egy modern lakásberendezéséhez szük
séges. A berendezési tárgyak olyan dús 
választéka van itt együtt, hogy az egysze
rűbb hűtőt okon kívül felleihe.ök a legké
nyesebb igényeket kielégítő lakberendezesi 
műremekek ib. Az asztalos mesterek jobbjai 
azért tartják fönt már 12 esztendeje ezen 
megtekintésre méltó butorkiállitast, hogy a 
közönségnek módjában legyen lakásának 
berendezését közvetlenül, minden közvetí
tés elkerülésével az ipaiostól beszerezni. 
Az asztalosok bútorcsarnokának töltetlen 
mogbubatóságát aaoiid éa jó hírnevén kivu 
igazolja még azon körü.mény is, hogy min
den eladott bútordarabért jótállást valial.

Tesaók napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Tarsa r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkíméli 
a pestai beküldési költségét.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás

Mindazoknak, akik részvétükkel eny
híteni iparkodtak forrón szeretet atyánk 
elhunytén érzett mélységes fájdalmunkat, 
ez utón mondunk hálás köszönetét.

Léva, 1910. okt. 21.
Szabó Sándor. 

Tonhaizerné, Szabó Mária.

Köszönetnyilvánítás.
A lévai kath. Legényegyesületnek 1910. 

okt. 16. án tartott mulatságán felüifízettek 
a kővetkezők ; Özv. Kiss M. Pálné : 2 Kor. 
OhymesBy János, Özv. Kliucsok Borbála, 
íványi András, Boób László, Bartos István, 
Guba János, Forgács Mihály, 1'40 fillér. 
Roiyik József, Brezina János, Csornák Izi
dor, Brnák József 1—1 koronát, özv. Ko- 
vácsué 80 fill. ; Kipke Rezső, Éder Mihály, 
Kovács Imre, Selinger Ferenc, Brezina 
Józsi f, Huiiay János, N. N. 40—40 í llér. 
Sebó István, Paulovics József, Brezina Já
nos és mások 20 -20 fill. A felülfizeté- 
sekért halás köszönetét mond

az egylet valasztmanya.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi okt. hó 16-től 1910 évi okt. ho 23-ig.

Születés.

A szülői neve aj m

4. Q
t

A gyermek 
neve

Tóth Dávid Szobi Eszter fiú Béla
Seb» Flóris Kajan Ilona fiú Ferenc
Szabó József Kovács Ilona fiú Ernő
Kosko Béla Valter Julianna leány Aranka
Zvoran Anna leány Anna

Házasság.

Völesienv ts mcüYasszoüy neve Vallása

Füredi Ferenc Boldis Mária 
Hercz Péter Lehoczky Anna 
özv. Dreveni János özv. Jancso M 
Krizsanovics István Valov K.

r. katb.
r. kath. ág ev. 
ág. ev. r. kath.

r. kath-

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

özv. Szabó Sándor 70 év Sz.-sav mérgezés
iíj. Zvoran Anna 5 nap V.szül. gy. ng.
Kiszela György 68 év IdÜ t hörghurut

Nyilttér*)

M OLL- F ÉLE
Í^SF l_P LI T Z - P O R ftj 
Envli* oldó btizi.xsr wii oxioknsk, kik .wéiatén 
z.-.rokbKU és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben .ztnvediiek.

Egy eredeti doboz ara a korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük a*~ XaColl
készítményül.

_M O LL FÉ LE -

TiT.?™#1’ bedörzsölés,
elismert, régi jóbirnevü báziszer 
szaggatás és hiilésböl származa 

n.iud.-unemíi beteg. Ilon.
Eredeti üveg ara Jccz. S.

Kapható minden gyógyszertárban
és drogériában.

Föszet küldési hely MOLL A. gyógyszerész.
Cs kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuacbbuen 9.

Fiatal leány kerestetik, 
ki ügyes, int, «>lv»»-i, stámolni tud egy 
elsőrangú h. lyh< H "0,id
kts.oigá ó leá .y. O1W a kiadóhivtalban.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető : Kó^ya József randőrkap'táuy

Búza m.-mázsánként 12 kor. 40 fill. — 
19 kor. 80 Kétszeres lő kor. 60 fiit. 16 
kor. 60 fill. — Rozb 13 kor. 60 fill. 14 kor. 
40 fill. — Arp 14 kor. — fill. lő kor.
— fill. Zab 16 kor. 40 fill. 17 kor 60 fill. 
Kukorica 13 kor. — fill. 14 kor. — ül.
— Lencse 24 sor. 40 fill. 24 aor. 80 fill. — 
Bat> 18 kor 60 fill. 19 sor. — irl — Kö
les 13 k r. 40 fill. 13 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here termeszétől arankamentes 1Ő0 —155 
Vörös lóhere, kis aránkás 135—145 Vörös 
lóhere, nagy arankáé 125 — 140 Luezerna 
teimeszettöl araukameutes 165—170 Lu- 
czerna, világos szemű aráukas 155—160 
Luczeroa, barnás szemű 115—120 Btborhoro 
80—85 tíaltaczin 32—34 Mubarmag 14—15

1819/910. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat
Az újbányái kir. jbiróság, miut tlkvi hatóság köz

hír ró teszi, hogy a zsaruóczai népbank végrehajtatnak 
itj. Uram Jáuos végrehajtást szenvedő elleni 240 kor. 
tökekövete és és járulékai iráuti végrehajtási ügyében 
az ujbáuyai kir. jbiróság területén levő a madarasalja- 
gyirtyáufai 96 tjkvben A 1. 1 —11. soraz. 112/a, 
85—88. 92. 111/a, 129. 388. 729. 354. hrsz. alatt 
foglalt ingatlanokból (bázt rétek, kertek és szántók) 

j B. 5. 12 és 20 t. alatt ifj. Uram Jáuos nevén irt 
I 57/216 az u. o* 105 tjkvben A 1. I — 59 sorsz. alatt 

foglalt közös legelőből B. 168 és 429 t. alatt ugyau- 
i auuak nevén irt 85/10560, az u. o. 111 tjkvben A 1.

1. sorsz. 732 hrsz. közös erdőből B 32. és 75 t. alatt 
ugyauanuak nevén irt 40/804 részre az árverést 759 
kor. 86 kor. 64 koroua ezennel megállapított kikiáltási 
árbau elrendelte ős bogy a feunebb megjelölt ingatla
nok az 1910 évi november hó 4 napján délelőtti 
II orakkor Madarasalja-pyertyánfa kö/.séQ házánál 
megtartandó nyilvános átverésen a megállapított kiki- 
aliá-i, ár részén eladatni nem fognak.

Árverezni szAudékozók tartozunk az ingatlanok 
I becsáráuak 20%-At készpénzben, vagy az 1881. évi 

60. t. ez. 42. § abau jelzett árfolyammal számított éa 
az 1881. évi uovember hó 1.-én 3333. sz. a. kelt igaz- 
ságügyiniuisz éri rendelet . §-ábau kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. 60. t. ez. 170 §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előlegen elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszoigáitatui,

Kelt Újbányán a kir. jbság, mint tlkvi hatóságnál 
1910. évi augusztus hó 24-én. — Pátkay sk. kir. 

I jarásbiró.
A kiadvány hiteléül;

Kovacsik József,
llkvvezető.

1803—1804/1910. tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
Az ujbáuyai kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság 

1 közhírré teszi, hogy Trosztler Ármin végrehajtatnak 
Sím un V.cziáu János és neje végrehajtást szenvedők 
,-lleni 773 kor. 58 fillér tőkekövetelés és járulékai 
iráuti végrehajtási ügyében az ar.-maróti kir. törvény
szék, az ujbáuyai kir. járásbíróság területén iev0 
madarasalja-gyertyánfai 94 tjkvben A. I. 1. 3—5. 8, 
sorsz. 110. 94. 96. 107. 341. hrsz. alatt Simuu Viciáu 
János ós neje szül. Repiizki Anna nevén irt egész 
ingatlanokra (ház, kertek, rét,) az u. o. 105. tjkvbon 
A. 1. 1-59. sorsz. alatt foglalt közös legelőből ugyan
azok nevén irt (B 2.0. 309. 315. 316 tétel) 240/10560 

| az u. o. 111 tjkvben A I. 1 sorsa. 732 hrsz. alatt fog
lalt közös erdőből B. 37. 48. 51. 52 tetei alatt ugyan
azok nevén irt 36/268 az u. o. 256 tjkvben A I. 1. 
sorsz. ol hrsz. alatt foglalt szántó- és rétből B- 3. 10. 
14. 15 tétel alatt ugyanazok uevón irt 12/16 részre, 
az u. o. 262. tjkvbeu A. I. 1—2. sorsz. 342/a-b hrsz. 
alatt ugyanazok nevén irt egész ingatlanokra (szántó 
és rétek) 409 korooa 68 koroua 46 koroua 104 
korona és 67 korona ezennel megállapított ki
kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fenuel.b n.eg’elölt ingatlanok az 1910. évi november 
hó 4. napjanak délelőtt II orakor a Madaraealja- 
Gyertyanfa közaég házánál meg ártandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási ár ’/s részén 
alól e’adatni nem lógnak.

Árverezni szándékózók tartoznak az ingatlanok 
btcsaranak 20%-át, készpénzben, vagy az 1881 ; LX. t. 
c. 42. §-aban jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi 
november hó 1-eu 3333 sz. a. kelt igazságügyministeri 
rendelet 8- §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban aki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t. c. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előlegez 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszoigáitatui.

Kelt Újbányán, 1910. évi aug. hó 24.-én — A 
kir. járásbíróság mint tlkvi. hatóság. — Pátkay s. k. 

kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül :

KovfiOBlk József
ulckk»nyvvr«Wi
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Szőlőoltvány . fásoltvány, (riz ing, 
zöld veltlini, zö'd éu píron eilvám, oportó, 
eierjó, fchtbelsBB, muskotály éa méies szö- 
löfajokbói) ripkria-porUlis alanyú oltvány 
alulírottnál montani ö«zi szállításra ezrenként 
150 koronáért kapható. Csom.-goláa éa fuvar 
önköltségen aakmittatik. Görög Ferouo 
körjegyző.

Drezdai Motorgyár rész.,-társ. 
Nőmetoruzág egrit legrégibb 

legnagyobb motorgyára.
ós

Szállít .zskkörökbeD elismert legjobb gyártmányú 

Benzin-,' Nyersolaj-, Gáz-, Petroleum- 
motorokat és locomobilokat 

valamint ealTÓgázmótorokat 

meglepő újdonság I 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 

óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.
Vezérképviselet:

Gellert Ignác és Társa
Budapest, Teréz körút 41. Telsfse 12—91.

Legmesszebbmenő jótállás, Kedvelő fiietésl feltételek.

Szakvélemények.
A magy. kir. műegyetem borászati 

laboratóriuma által hivatalosan meg
ejtett ét általunk tudomásul vett viza
gálatok alapján az

Esterházy-Cognacot 
betegeinknél alkalmaztuk és azt sike
resen használva, mint kitünc minő
ségűt és a francia Cognacokkal 
vetekedőt a legjobban ajánlhatjuk.

Kelt Budspesten, 1892 nov 25,
Dr. Tsuífsr Vilmos, 

egyetemi tanár.

Dr. Stiller Bertalan
egyetemi tanár.

Dr Réczey Imre, 
egyetemi tanár.

Dr. Pariik Ottó
egyetemi tanár.

Dr. Ketly Károly 
egyetemi tanár.

Dr Ángyán Béla, 
egyetemi tanár.

Dr Poór Imre, 
kir. tanácsos,egyetemi tauár.

Dr. Báron Jónás, 
egyetemi tanár.

Fényes vállalat
50—100% nyereménnyel 

cement- cserépzsiadely és cementfoltéglák gyártá
sából, az én n.-gyarányu cement*rugyárban kipró- 
bá't kézi gépekkel. Csövek, tekercsek s'b. festék, 
malom beton ke**erő gépek. Formaolaj könnyen ol
dó, valódi vihaiálló cemsutfestékek. Cm: H En- 
gelhardt Germersdorf bei Guber (Brandenburg; kü
lönleges gépek i forrnak luiidtn cementáru 

gyártásra.

Egy Ily rjonan ber« ndezatt 
cenient cserepzHtnde ly, gyár 

berendez fizetési aka* 

dályok miatt a köze I 
vidéken eladó.

Eladó földek. Jóseefné tulajdo
nát képező vada naási, kákái, orbáni, kál
váriái földek eaabadkéshől eladók. Komoly 
vevők forduljanak ajánlataikkal a megbí
zotthoz Józsefetek Géza lévai takarék
ás hitelintézet főkönyve öjéhez.

Fix fizetés lett alkalmasunk vidéki 
ügynököket, sorsjegyek ríssletfiaetéare való 
ekdáeáhos. Havonként elérhető jövede'-ns 
300 —600 korona. H<>ch Bankhát Rést- 
vénytársaság, Búd p«et Ferenciek-tere 6.

CLIMAX
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok 

Legjebb éa les 
olesobb hajtó
erő Mezőgazda
sági és Ipari 

célokra.

Nincs 
robbanási 
vessél? I 
as pénzügyi 
ellenőrzőt. 
Eleörasge 

fereronclák

Bachrich és Társa
Magyarországi mlntaraktár és Iroda:

Budapest, V, Szabadságtér 17.
(Tőz8de-palota.)

Budapest, Wien, Hamburg 
MOTORGYÁR

Wien, XIX 6, Heiligenstádtleretraese 83.

Ajánljuk ;
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett 

főszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss CSemege- 
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 1 
Gőpolaj gépkenőcs, tavottazsir, 
carboli’neum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min 

dennemű íestékáru,
portland és románczement
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasd és lőpor áruda, 

DISZKOSZORUK, 
fa- is érczkoporsók gyári áron!
Varrógépek

5 évi jótállásra.

I Kern Testvérek
fűszer-, csemege- és vaenagykereskedése

Telefon 14. LE V A. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk legfinomabb niokel, alumí
nium, email, öntött ét lemez

konyhaedényekből, 
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, olajozok, kenőszelerczék, gép- 
szjjak. szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedő Imi öntvények atb. vasczikkekből.

Legcztlszt rübb többször csavart horg. drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

I

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk epecziális 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat.I
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XXlwUiv XÁMÚa Számú mai kor igényei
nek megfelelő ház, mely 4 szcba, lonyhu. 
fürdö-ttoba, kamra, pi> c?e, nagy üvegezett 
folyosó, mellék-épületben egy cseléd szoba, 
mosókonyhe, két udvar, konyha kert no
vember l-töl bérle > dó (megjegyzendő két 
lakásrak ir has rá ható.) Feltételek Tokody 
Imre 1 áziulajdonosrál ludhatók meg. HA VALÓDI

Kiadó lakás. előtérből és kamará
ból álló modern udvart lakát vízvezetékkel 
Ozmán tér 3, számú házban kiadó.

!

PflLMfl KflUCSUK
A legújabb rendszerű motorceéplökészletek, 
továbbá a legjobb benzin-, nyersolaj- és 
szivogázmntorok, valamint teljes malom

berendezések legolcsóbban

Tr ebitsch Gyula telepén

Budapest, VI., Eötvös u. 42 kaphatók. 

Teljes jótállási Könnyű részletfizetés 1 
------------ Árjegyzék ingyen I-------------

SAROK

Sürgős megbízásúik van

10 000 000 Korona törleszteses jelzálogkölcsön 
elhelyezésére I. és II. helyre földbirtokokra és nagyobb 

városokban levő házakra, 4',',"/„-os kamatra.
Kölcsönök a legmagasabb becsérték két harmad része 
erejéig a legelőnyösebb feltételek mailétt engedélyez

tetnek. Felvilágosítással költségmentesen szolgál: 
Propper és Őriéi bank- es váltó Bz ete

Budapest, VI., Andrásay-ut 32

VAN CIPŐIÉN

Ezen jóliirü cég motorai könnyű kezelésük 
ée nagy erőkifejtésük folytán az egész or
szágban nagy elterjedésnek és kjdveltséguek 

örvendenek.

Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T.
könyvkereskedésében Léván.

az

magyarázat.
Hogy mennyire k ösfudonara a köiÖDiégnek a tény, hogy 

ko lerajárvány 
veszélyének esetén a tisztaság mellett 

legjobb óvszer

Esterházy-cognac
annak legjobb bizonyítéka a rendkívüli fogyasztás

H.v.ts  osrn, hözjfgyzői'eg meg vsn állapítva, hoery 
az Esterházy cognacgyár két Egrot-féle főkészüléke 

1,752.000 liter bor
termelő képességet loglal magában,

Ez az óriási arám ’epjobb bizonyítéka >nnak, 
a közönség tudja, mivel védekeznék a

kolera ellen,
Ez a magyarázata a rendkívül nagy fogyasztásnak.

Az Esieihátj-copíc ttiDdeníitt kapható.

AV 1

5'

A
A 
'jf

1

8' 
;*;■

A
VA
W]A
Jí

fe

hegy

Központi iroda: BUDAPEST, Csaky utca 14. sz.

Loserth Dezső
fűszer-, csemege-, bor- es ásványvíz kereskedése.

LÉVA, Kossuth Lajos-tér I. (Városház-épület.)
Ajánlom mindennemű friss fűszer- és cse

mege-áruimat olcso árak, gyors és pontos kiszol
gálás mellett!

Nanouta erkezett friss felvágottak, becsi es frankfurti virsli. 
Prágái soiar najonta főzve.

Állandóan friss tea-vaj, csemege liptói túró és 
különféle sajtok. Nagy választék finom czukorkakban 1 

Idei friss töltésű ásványvizek nagy raktara.

__________ *3__________ *3 
!!Üzlet áthelyezés!!

Közel egynegyedévszázad óta fennálló 

BUTORRAKTÁROMAT, 
kárpitos és asztalos műhelyemet 

Báthy-utcza 1. sz. alá 
helyeztem át.

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

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József,

bútorkereskedő LÉVÁN.

►Z<

ujdiDíin kiepészihe kb. 8000 kötet magyar német és franczia regény

Nyitrai és Társa r. t.
— ------- könyv kereskedésében. ■•• • - —

Előfizetés bármely nap kezdhető.
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A lévai állami tanítóképző igazgatósága a 
köztartásának céljaira szükséges élelmicikkeknek es 

tüzelő anyagoknak 1911. évben történendő szerződés
szerű szállítására ezennel

pályázatot hirdet.
I 1) Tejre (átlsg otponta 30 1.) (bánatpénz 70 kor.)

’ 2.) 6-08 liaatböl (ült kenyérre (átlag napon'a 2b kgr) 

(bánatpénz 200 kor.)
3. ) O-ás lisztből sült 8 dgr. os zsemlyére (átlag napon’a 

170 drb.) (bánatpénz 200 kor.)
4. ) Marha-, sertés-, borjúhúsra, zsírra stb (átlag naponta 

25 kér.) (bánatpénz 500 kor.)
5. ) Mindennemű fűszeráru cikkekre (liszt, kávé, stb. 80 

személyre) (bánatpénz 200 kor.)
6. ) Tüzelő-anyagra (bánatpénz 300 kor.)

II. A pályázni kívánók kötelesek egv koronás bélyeggel
ellátott írásos ajánlatukban feltüntetni: 1) az ajánlattevő nevét, 
polgári állását és lakhelyét, 2.) minden cikkre vonatkozóan az 
ajánlati egységárat számmal és szóval, valamint » havonta ese
dékes összegből levonandó % kedvezményt, 3.) rzon nyíatko- 
zatot hogy az ajánattevö a pa.yázsti hirdetésben foglalt feltéte
leket’ismeri s magára kötelezőnek elismeri, 4.) köte'ező nyilat
kozatot, hogy az előirt biztosítékot leteszi, ha ajánlata eito 

gadtatott. ... i
III. Az ajánlattal együtt az évi összes szállítás értékének 

5%-a bánatpénz tej ben leteendő az intézet igazgatóiénál. 2 ) Az 
elfogadott ajánlat inlajdoiosa aitozik bánatpénzét 10%-os biz
tosítékra kiegészíteni s a szerzcdeeszeiü bélyegiileteket sajátjá
ból fedezni. 3) A szállítás napi rendelés szerint történik átlago 
san nspenta 80 szeme yre számítva, julius- és augusztus ló 

kivételével. 4.) A szabályszerűen szerkesztett, aláirt és lepi eseteit 
zárt ajánlatok f. évi november hó 7.-ének déli 12 órág nyújtan
dók be az igazgatóságnál, abol a tárgyalás időpontja és helye is 
megtudható, valamint egyéb felvilágosítás is nyerhető.

Későbben érkeaö, vagy szabályszerűen ki nem állított aján
latok figyelembe nem vehetők.

Léván, 1910. évi október 20.

Köveskuti Jenő
áll. tanítóképzői igazgató.

-K. S

i Van szerencsém t. vendégeimnek b. tudomására
adni, hogy a

Lang-féle éttermet 
(városház épület) áivettcm, s november 1-től kezdve itt 
vezetem tovább konyhánál, bor és sör mérésemet.

Jól ismert kitűnő konyhámat, bor- és sörkimeresemet 
midőn tisztelettel ajánlom, nagyrabecsült vendégeim párt
fogásába egyúttal jelzem, hogy lelkész, tanító és jegyző 
vendégeimnek 10% kedvezményt nyújtok.

B Tisztelettel
Demjén Jenő 

vendéglős.
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Legcélszerűbb ! Legolcsóbb!
Mindenkinek nélkülözhetetlen

A FRANKLIN
KÉZI LEXIKONA

mely bárom nagy nyolcadrétü kötetben rövid és 
tömör leírásokban tárgyalja az összes tudnivalókat. 

Minden cikkét kiváló szakemberek Írták, 
tehát adatai feltétlenül megbízhatók ; csak azt öleli 
fel, amire a müveit embernek tényleg szüksége 
van s akkora terjedelemben, amennyiben szük
séges.

Szövegét száznál több tábla — köztük 
eok színes — teszi szemléletessé.

A Franklin Kézi Lexikona lesz tehát a 
magyar közönség mindennapos használatra való, 
könnyen kezelhető, praktikus és bü tanácsadója.

A három pompás kötet ára 54 horona. 
Az I. kötet 1911. elején jelenik meg, a 11. és 

kötet rövid időközökben.
Megrendelhető : Nyitrai és Társa r. t. 

könyvkereskedésében Léván.

III.

0 BÚTORCSARNOK 
0
0
8
0
0
0
0
8
0
0

kö-
28. 
ke-

és hitelszövetkezet
az Orsz Eözp. Hitelszövetkezet tagja

12 éve fennáll, blhivja a n. é. bútorvásárt 
löntég iipvIntet. 1 ogy Vili. Jczsef-köiut 
ez. Bérkocsis utca farok), valamint IV
rület. Ferenciek-teie 1 szám Királyi bérpa
lota) újonnan átslakttott helyiségeiben rendezett 

lakásberendezési kiállítás 
megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az 
országban, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivi- _ 
telű. müv/szek által tervezett és szakbizottság által Q 
felüivizsgáit bútorokból áll, teljes lakásberende- /\ 
zéseket művészeti tervek szerint készítünk, V 

mii den darab jótállás me lett adatik el. Q

0
0
0
0
0
0
0 
0
8
0
0
0
0
0
0

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek

... .  ~ nagy raktára LÉVÁN. ----------
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
vau berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül ia — 
mindenkor sziveden látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m, HOFHEBR és SCHEANTZ féle gőz- 
cseplő készletek, GANZ-téie motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

~1 - gep.k és géprészak. —

A gyakorlat emberei gyakorlati tiisérle te'I
alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
minden gazdasági növénynél

fényes eredményeket értek el.
Minden gaida kérje (áfát 4rd.llib.il ezen »zakvéleményeket BÜD íPEST KÓBANYAI TRAGYASZÁRITÓQYÁR 
lartalmaió ismertetéseket árajánlatot, melyeket kéaiséggel küld a dasányi Scti atrumpi ti Tini ctg Btlapeit, IL, Ollöi-ét ti, uls.
■T Jziv.. ffgy.lméb. i Mlnd.n ásird.téahez uj ■i.Kvél.mény van mellAKelval

Nyomatott Nyitrai léita r, t gyorshajtójan Léván.

a5 q seri -lr gya lialúsa lep 
meg betn.ü .i.ct lejtiebi an. Hl 51 
k-,r. a lürllcrmés lol iiL l főkénként
255 gr. és Lat. holdanként 1467 70 
Kg. esik :5 q sertcstragya 
javára. Vagyis, mint látjuk, a 15 <| 
sertéstrágyával minden várakozá
son felüli eredményhez iutnt- 
tunk.

Annyi azonban kísérleteinkből 
kitűnt, ha csak az. első évben tapasz
talt terniéstöbbletet veszem is hogy 
a sertéstrágya szőlő alá helye
sen alkalmazva, a trágyázás! 
Költségeket hőven megtéríti

Faber Sándor, a keszthelyi 
m. kir gazd. tanintézet tanára, 
Keszthely ______
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