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előfizetési föltételek.

Vbl. ken és Léván házhoz küldve : 
évre ... 10 kor. — fin.

jjat kora - . 5 kor. — fin.
hóra . . 2 kor 50 fill.

gh'-fi zetésű pénzek póstautalványnyal küldhetők 

Ef J ‘ s **«áinok  20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

hirdetések
Né^yhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér-
HivavaloM hirdetmények

100 szóig 2 kor. « > fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond* *sor  dija .30 fillér. 
Velünk ^'Mzeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS társadalmi hetilap; egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.
Ah iratok a szerkesztőséghez • Zö'dkert-utcza 33. sz.) küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.
FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Progresszív adó.

kormány munkaprogramja között 
ie t foglalt a progresszív adóztatás 
iei zatala. Legutóbb számos esetben, 

a >■ időn a kormány tagjai a nyilvános
iád lőtt programjukat kifejtették, utal
tak arra, hogy a progresszív adóztatás 
elő szitő nagy munkáját a kormány 
teh< őségéhez képest rövid idő alatt 
élt ia végezni s törvényjavaslat, for
rná an mihamarább a képviselőház 
elé erjeszteni.

áétségteleD, hogy a mostani adóz- 
ta' i rendszer szinte nyomasztólag hat 
a .< emberekre s főleg a kis iparra. 
N( állítunk nagyot, ha állítjuk, hogy 
kis iparunk épen az aránytalan adóz
ta! miatt nem bir fejlődni. Ha nézzük 
az egyesek megadóztatását, látjuk, hogy 
eg\ pusztán két keze munkájából élő 
csizmadia nem fizet kévés bb adót, mint 
egv 20 — 30 holdas gazda. Nem azt 
ak . iuk ezzel mondani mintha a kis 
gazda kevés adót fi etne, csak hogy a 
szé'osztás aránytalan s főleg a nagy
birtokosok s tőkepénzesek adójához 
vi-zony itva. A mai adóztat isi rendszer 
ha .rozottau súlyos és itt az ideje, hogy 
annak megváltoztatá-át követeljük.

A kormány, mint látjuk ura adott 
szavának, mert bár a törvény hozás mun
kája szünetelt, az előkészítő, az alkotó 
munka szakada lanul és lankadatlanul 
tar ott tovább. Wektrle nem is volt 
szabadságon. Neki juott a munka 
oroszlánrésze, az ő tárcája az, m lynek 
k. rétében * a legnagyobb és legszüksé- 
g sebb alkotások várják a megvalósí
tást. A jövÖévi kö tségvetés mely amint 
hírlik, mégis befejezéshez közeleg. A 
kiegyezési tárgyalások anyagának teljes 
előkészítése, meiy amint tudjuk, szoros 
kapcsolatban van az önálló vámszer- 
zí'dés és a készfizetések felvételének 
kérdésével. És most folynak a minisz
terelnök kezdemény zésére és jelenlé
tében azok az anketok és tanácskozá
som, melyek uek célja a nehéz helyzetben 

levő kisipar föllenditése s az uj kereset
források meg ujitása, ami ezzel szervesen 
összefügg, az adóterhek aránylagosabb 
és igazságosabb eloszlatása. Vagyis az 
oly égető és oly régen sürgetett 
adóreform

Nagy horderejű egytől-egyig. De 
talán ez a legutóbbi az, ahol a legtöbb 
a simítani és javítani való. Ez a kérdés 
az, mely évtizedek óta szívósan napi
renden már valóságos speciális magyar 
fájdalommá nőtte ki magát.

Ezt a magyar fájdalmat nem mond
hatjuk alaptalannak, bár azt se lehet 
mondani, hogy ami adórendszerünk 
rosszabb, vagy maradibb volna az < uró- 
p li adórendszerek nagy többségénél. 
Sok a lelkiismeretes és jó alkotás benne, 
d*  mégis nagyon sok nehéz, szinte 
megoldhatatlan k Tdése van, mely 
komplikálja és lényegesen megneheziti 
egy igazi, minden érdeket egyenlően 
kielégítő adóreform készítését.

Hogy csak egyet, a legáltalánosabbat 
említsünk : mily fontos, mily nehéz és 
érzékenységénél fogva mennyi gondot 
okozó kérdés a fokozatos adókulcs, a 
progresszió keresztülvitele egész adó 
rendszerünkben. Tudjuk, hogy a mi 
adórendszerünk a reáladók rendszere, 
melyben az adóalap a hozadék. És ép 
a hozadéki adók azok, ‘>in dyeknél a 
progressziót a pénzügyi tudomány a 
legnehezebben, vagy épen uetu tartja 
keresztülvihetőnek. Poroszországban pl. 
a legutóbbi adóreform alkalmával ép e 
miatt hozták be az általános jövedelmi 
adót f >kozatos adóskálával. Ezt Porosz
ország, mint túlnyomó részben iparos 
állam, megtehette. Nálunk, agrár állam
ban, szinte elháríthatatlan nehézségbe 
ütköznék ez s még mindig kétséges 
maradna : vájjon ezzel kevesednének-e 
a kiáltó aránytalanságok s javulná >ak-e 
a megterhelt állapodok ? Mert a jöve
delmi adó nem a hozadék, hanem a 
bevallás alapján vettetvén ki, tág tere 
nyílnék a jövedelem eltitkolásának. S 
mivel a kis jövedelmet majduem lehe- 

felien eltitkolni, a nagyokat pedig igen 
könnyű, természetes dolog, hogy az 
adóteher aránytalan százaléka sulyo- 
sodnék a kis jövedelemre s ott volnánk, 
talán még ott sem, honnan indultunk,

Ez csak egy futólagos példa, csepp 
a tengerből. Számtalan szó fut itt össze 
az adórefom dolgában és milliók érdé- ‘ 
kei. Nem is csoda, ha nehéz az egyet 
értés, az igazságtevés. Es ha ez mégis 
van, a fokozatos adózás elve keresztül 
megy egész adórendszerünkön, ez még 
mindig csak keret, amelyben meghú
zódnak, beleilieszkeduek az adónemek. 
Es itt ezekben megint mennyi az újból 
eldöntendő kérdés. A mostani kontingen
tált földadó és különösen all. osztályú 
tarthatatlan kereseti adó, az aránytalan 
ház- és béradó és még a több ek is 
mind-mind tatarozásra, vagy egészben 
való újjáépítésre várnak.

De meg lehetünk nyugodva, a kérdés 
most avatott kezekbe jutott. A magyar 
gazdasági helyzet oly ismerőjének ke
zében, ki nem rég épen egy nagy és 
súlyos adógondján könnyített a magyar 
népnek. Mikor kormányra lépett, első 
gondjai közt volt, az évek óta húzódó 
törvénykivilliség miatt csaknem három
szorosra félsz porodott hátralékos adók
nak minél könnyebbé és elviseltebbé 
tétele. Ez irányban kiadott rendeletét 
mindnyájan ismerjük. S hogy okos, 
méltányos, volt mutatja az, hogy pa
nasz többé nem Hangzik.

S most, hogy a régen • ajudó 
adóreform az ő keze és munkája köré
be ju’ott, jó okunk lehet a legjobbat 
remélni.

Port-Saidi skiccek. *)
„Persia“ bajófedélzet 906. aug. 2.

Hajnali álom, — akácos udvarház, — 
rózsás leány&rc, — ugy-e szép. Pedig a 
,Persia" bajó kabinjában és a földközi 
tengeren — vagyok,

•) A szarzö Lábay János barsmegyei siá-mazása 
festőművész, aki a lévai állami tanítóképzőben szerzett 
oklevelet, s már akkor fel'.űut sajátos művészi tehet
ségével, — most Előiudiába utazott s ott szerez im
pressziókat.

Ezen ideális hangulatból egyszerre prózai 
intermezzó zavar fel. — Ugyanis elég egy
szerűen, — de fájdalmasan egy kuffer tisz’el 
meg becses látogatásával — és a fejem 
búbjával lépett összeköttetésbe. — De talán 
ezen gyöngéd figyelmeztetés volt jel arra 
nézve — hogy itt van Port-Said,

A nap első sugara máris visszaverődött 
Port-Said homályos körvonalain. — Végre 
odaérünk — és kibontakozik az egész kép.
— Mintha egy alacsony falakkal szabályo
zott pocsolyába ériünk volna, — melyet itt- 
ott tarkit egy-egy kopár, avagy apró-cseprő 
házacskákkal fekete műhelyekkel megrakott 
terület.

A hajó kiköt, — mi az ? Kakasok 
ízlelgetnek egymásnak, — jelezvén a reggelt ? 
Dehogy is, egypár vörös sipkád alak sza
ladgál ide-oda gondolákon, kiabálnak ál'a- 
lam nem értett nyelven, — hosszas vonta
tott hangon. — Mire egészen beérkeztünk a 
kikötőbe, a zajongás m'r olyan volt, mintha 
legalább is tűz vein', ami épen nem kelle
mes. A ig — hogy kikötötték a hajót, — 
máris rajta terem egész falka a az általam 
eddig csak az állatkor!bői ismert srabnsoknak. 
De ezek nem járnak i't oly lecsüggesztett 
fővel. Ez mind virgonc eleven alak, — 
csupa élelmesség a szem’e'enségig.

De menjünk sorjába. — Kairó utitár- 
ssmmal egy fitt lementünk s egy felfogadott 
bár! án átsiklottunk a partra. Onnan a városba 
a finaLcokon keresztül, — miközben ügyel 
vén, hogy a kairói által zsebembe gyümösz- 
költ ho mik profán szemek elöl, mint a 
milyenek a fináncok szemei, jól elrejt e 
legyenek. -- Ami pedig nem csekély feladat.
— A finánc mindenütt szemfüles, mindössze 
cssk az a különbség, hogy mig nálunk zöld 
a ruhájuk, addig ittaeudáni feke‘e suhancok 
kék színű, olyan rövidre szabott női reform 
ruha féle által kü öaböztetik ni g magukat.
— A mai pihenő napnak programja kávéval
— és Bnarg'ia-vel kezdődött s azután végig 
néztük a kicsiny, — de szép és — tip kus 
keleti városka utcáit, —A mindenütt bámu
latra ragadó tarka-barkaság úgy hat re'ur,
— mintha itt minden ember arra töreked-ék, 
hogy lefözze a másika- szinponipa tekinteté-

TÁECZA

Tenger mellöl . . .
I.

A tenger fodros tükrét,
Csak nézem, egyre nézem • . ,
Az álmodó babérfák
8 a cyprusok ölében.

Az álmodó babérfák
8 a százéves platánok,
A csobogó habokkal
Szőnek nagy édt-s álmot.

A csobogó babokkal,
A lelkem egybe olvad . ,
Nem törődöm a mával
8 hogy mit hoz rá a holnap.

Nem törődöm a mával,
8 vagyak nélkül ' szegényen,
A tenger fodros tükrét,
Csak nézem, egyre nézem . . .

II.

Mikor leszáll az alkony.
Mikor a nappal ébred,
Ott künn, a tenger parton.
A tengerrel beszélek.

A véghe'etlen tenger,
Szünetuélkül csak zsoig-bong,
Es telve sejtelemmel
A szívről sok mesét mond.

Hogy minden este-reggel 
Csibeg-csobog a kékse'g,
S elhallgatom a tenger
Ezernyi bús meséjét.

— Lehet, hogy dőreség is,
— Lehet, más meg sem érti.

Szeretném tudni mégif, 
Hogy van-e szive néki ?

Karafiáth Jenő.

Alma és Izidor
vagy

a boldog és boldogtalan szerelem,
Regény levelekben. 

Irta : Mártonffy Imre.

1. Izidor Almához.
Nagyrabecsült kisasszony ! Mióta meg

láttam, Isten a tanúra, hogy azóta nem 
tudok aludni. Ön angyal, valóságos angyal 1 
Oh mily örömmel szóltam volna az elmúlt 
vasárnapon, mikor a városligetben voltunk, 
hol szerencsém volt az ön bájos oldala 
mellett ülni, mikor egy ur, ki mellettünk 
foglalt helyet a villamoson, s érdekes témá
ról beszélgetett, mikor haza menéskor kart 
karba öltve csevegtünk. Oh kisasszony 
bocsásson meg egy mélyen érző, mámorittas 
ifjúnak, ki marészeli szive tengerének hul
lámait erre a papirosra vetni. On nemének 
a legszebbje, mikor múlt vasárnap haza 
ment, maid meghaltam önért, s vágyva várom 
boldogító válaszát, mely után maradtam kész 
szolgája

Cillaghegyi Izidor 
Érckövi és Társa üzletében.

2. Alma Izidorhoz.
Tisztelt Uram ! Szerény szűzies tar

tózkodásai fogok tolat kezembe ez alka
lommal és felelek az elmúlt Hétfői lévé re.

Ezok a kevés sorok önnek 1 tulatot ké
peznek, hogy az ön képe a lei-embe va nak ■ 
vésve kipucolhatatlan b tűkkel. Ászt akarták, 
hogy egy tűzoltó vegyen el de én nem 
akarom ötét, ön az én lelkemhez van nőve 
és sokat gondolok rá alá szó gája

Alma
matnzell BudipesteD.

3. Izidor Almához.
Drága Barátnőm ! Az ön becses levele 

a boldog elragadtatás sugira az öröm kút- ' 
jából, honnan a reményt merítem, bájos 
lényét folyton előttem látom képletekbeo. 
Hálát adok az Istennek, hogy születtem és 
ott lehettem akkor a városligetben, s mara
dandó nyomokat szereztem ott. Oh A ma 
legyen egészen az enyém — na gondoljon 
a tűző tóra, gondoljon inkább rám, ki önt 
örökké fogja szeretni.

Izidor. I
4. Alma Izidorhoz.

Kedves Izé............ Izido-om I Ep most
csuktam le a bótot és sietek egy fontos 
közlést csinálni. Sokat nem irhatok mer 10 
óra van ét a szobaasszony nem adott gyér- , 
tyát a szobába. Röviden : én egészen szaki- 
tutam a tűzoltóval és egészen a magáé 
leszek, jőjön holnap este egy kicsikét ho- 
zára mer nem lesz itthon senki és sokat 
beszélhetünk szabadon bátran egész éjjel 
nem gyüonek hszs. Agyő addig. 1000 üd
vözlőiét küld bű barétnéja.

Alma

5 Izidor Almához.
A tegnapelőtt! halhatatlan este bo (fog

ságától hallgatva némán, nem bírom ki, 
hogy egy napot irás nélkül higyjak. Oh Alma 
a tegnapelőtt! este a legszebb napja volt aa 
életemnek. Holnap van vasárnap. Várlak 
téged bájos földi nympha a Wanipaticsnél, 
Ha addig élek, mint te, hl te meghalnál, 
úgy én se szeretnék élni. Isten éltessen még 
vagy száz évig.

Hil Izidorod'

6. Izidor újra ir Almának.
Kedves Alma 1 Belső mechanizmusom 

hajtókereke Írásra ösztönöz és ködös gon
dolatokat kergetek el vele. Kérdezlek téged, 
hogy miképen aludtál ? Azt láttam, hogy 
leirhatatlanul jól mulattál. Oa ha tudnád, 
hogy tegn. óta háay számtalan álm. éjjele
ket töltöttem. Nyomára jöttem, hogy as a 
veszélyes tűzoltó különböző alkalomkor tit
kos leveleket ir neked. Talán békét kötöttél 
vele — vagy ta;áu lelked tüzet oltogstod 
vele ? írj rögtön egy választ, melyet aggódó 
szívvel vár stb. stb.

7. Alma Izidorhoz.
Drága Izidor 1 Több napokkal szelőt 

egy levelet vetem tőled mely olyan furcsa 
vót nekem nagyon Kdeg vót. Szivemből 
kizárok minden kétséget gyorsan intézem 
hozád ezeket a sorokat hogyan érteted a 
tűzoltóval való levelezést adig is mara
dok szere'ö

Almád.



ben, mely célból net* *-  átalván arcukat-kesü- 
ket sem kifényesíteni szépen kékszinü bar
nára, sárgára stb. E tekintetben csak a 
nők — de inkább az ékesebbek tesznek 
kivételt az általános szabály alól, nem óhajt
ván hódítani, fekete függönnyel takarják be 
orrukat-szájukat, amint azt előírja az alkorán.

Ezt a szokást azonban az arab nők 
fiatalabb részénél kiküszöbölte a civilisatió. 
ök az európaiakkal egyentökép öltözködnek
— csak valamivel cifrábban, — s egyeulökép 
henyélnek. — Annál többet dolgozik az arab 
férfi, — nem értve bele az arabus előkelőket
— akik csak kocsikáznak és finom vergoniát 
szívnak.

A kis arabot már 4 éves korában 
munkába fogják. — Az ö fachjuk a cipő 
pucolás, s jaj annak a kabátosnak, akit 
eléje hoz a sors. Akarva — nem akarva 
meg kell tisztitatni a cipőit, — ha tiszta — 
ha nem, — természetesen megfelelő baksis 
fejében. — Méginkább szilárd egyénnek kell 
annak lennie, aki cukorkát, — gyümölcsöt 
és levelezőlapot áruló arab házalók eladási 
mániájának ellent akar állani. Van közöttük, 
úgy mint a benlakó arab fajon kívül sudáni 
néger, fellach, kopt, perzsa, görög, örmény, 
hindu — a még Isten tudja miféle.

Bár Port-Said az angoloké — mégis 
sajátságos — hogy olaszul beszélnek — más 
nyelven annyit tud, amennyit foglalkozása 
meg kíván. — Azért egy cigarettát kolduló 
arabus zaklatásai elöl lilába akartam azzai 
menekülni hogy „germán" vagyok — segi'ett 
a bajon s németül ismételte kérését. C ak 
azután folytattam utamat, beleszédülve a 
zsivajba s talán inkább a beuszülött negyed 
orrfaciaró illatába.

Visszamenve a hajóra — kairói ulitár- 
sairu elváltak. — Ezzel magamra maradva
— a sangháji japán asszonykával űztem el 
unalmas óráimat.

„Persia 903. aug. 3.

Örülök — hogy már egyszer kiszaba
dultam az impertinens moskitók csípéseitől.
— Úgy összemartak tegnap Port-Ssidnál, 
hogy ugyancsak vakaródzhatom ad infinitum. 
Pedig már áthaladtuk a suezi kanálist is. — 
Félnapot vett igénybe a suezi-csatornán való 

8. Izidor Almához.
Drága Barátnőm ! Ou minek tökiűt öü- 

gém ? Oh mennyire csalódtam. Oh Alma 1 
Savanyú az Ama, gondoljon erre, stb. stb.

9. Alma Izidorhoz.
Uram! Nigyon megvoltam lepve a 

levélből, melyet utoljára nekem küldött. Ez
* jutalom a hűségemért ? I^y tartja meg 
az esküt? Ó fuj uram. Vagy vonja vissza a 
sértéseket vagy pedig elvált emberek va
gyunk. Maradtam stb.

10. Izidor Almához.
Mademoiselle ! Az ön ultimátumát meg

kaptam. Ön békeföltételeket rak elém 1 
Igazságos Isten, ez nem gseft. Ne irritáljon 
el engem. Én vadmagyar vagyok, igaz, hogy 
apám keleti származású volt, de azért sohase 
hajtom meg a fejemet. A kocka el van vetve. 
Éljen boldogul kisasszony, holnap már nem 
vagyok többé I Eltökéltem magamat. Kiván
dorolok Amerikába ! Ennek ön az oka 1 
Isten engem úgy segítsen, hogy én önt na
gyon forrón szerettem I Az ön magaviseleté 
határozta el, hogy kivándoroljak és itt hagy
jam imádott magyar hazámat — jóllehet 
keleti vér buzog ereimben. Éljen boldogul! 
Sopron, New-Jork — csatakiáitásom ; Alma. 
Örökké gondoljon rám, amint eddig nem 
gondolt az ön régi hivére

Izidorra.
11. Alma Izidorhoz.

Felejthetetlen Izi lor 1 Megbocsátok önnek 1 
Menjen boldogul az Amerikába én is ittha
gyom a földet, elmegyek betegápolónak a 
vörös körösztbe és egész életemet csendes 
zárkózottságba fogom tölteni. Ne vigye el a 
haragot tőlem magával utó só gondolatom 
Izidor lesz és tarcsa meg emlékébe a 
boldogtalan

Almát.
12. Alma egy barátnőjéhez.

Kedves barátném I Egy boldogtalan 
elhagyót ir hozád és tanácsot kér tetőled. 
Egy szerencsétlen Kata strófa törte össze az 
életemet. Ha látod a tűzoltómat küd el 
hozzám fontos mondani valóm van neki. 
Most udvarol nekem egy gazdag disznóke- 
reskedö — de csak titokban, persze soha se 
megyek hozzá — férjhez. Isten veled, csókol 
a hoppon maradt

Alma.
Budán Retek-utca 1. földes. a kapu alat balra,
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| áthajózás a rettenetes lassúság miatt, és ha 
szemközt jött egv másik, — akkor mi állot
tunk meg — hogy utat engedjen. Talán 
mert ez a regula, — hogy az angoloké vagy 
a franciáké az elsőség — talán másért, elég 
az hozzá — hogy szörnyen boszaukodtam a 
sok álldogálóé miatt.— Maga a csatorna nem 
széles, épen hogy átkelhet rajta egy hajó. — 
Az eleje Port-Saidnál két oldalt szép befá- 
sitott parttal bír, — de már pár m rföld- 
nyire odább kopár sivatag határolja, csak 
imitt-amott látszik a távolban egy-egy zöld 
foltoázis a végtelen sivatag tengerben. A 
kedves impressiok melyeket Port-Sódnál 
szereztem, — most igy egy darab üresség
nek hagytak helyet. — Riggel 6 óra felé 
értünk Snezbe — hol a nap mar úgy sü'ött, 
hogy majd elolvadtunk. — A hajó az öbölben 
vetett horgonyt, — mi közben 2—3 utas 
felszállott. — Ugyancsak bárkésok jönnek, 
a podgyászt Suez szamára berakni. — Itt 
azután ismétlődnek a Port-Saidi allűrök, 
Banszülött arabok, négerek hada jött fel a 
hajóra, — csomagokat — ládá.at emelni ki 
a hajó gyomrából, — ami nem történik ha
lotti csendben — az is bizonyos. — Fel 

I napig, amíg ez tartott, úgy izzadtak ezek az 
emberek — hogy fdlóránkint mindig ki 
kellett facsatniok a ruhának semmi esetre 
nem nevezhető holmikat, amik rajtok lógtak, 
láttatni engedvén hatalmas izomzatú kai okát 
és tomporokat, — le is rajzoltán) egyet-ket
tőt közülök,— amint emberi erőt meghsiadó 
munkájukkal erő'ködtek egy-egy csőmig 
összeállitá óval. Délután 5 óra s örül felszedte 
horgonyát a hajó s mehettünk továbo a 
vörös tengeren. Nem tudom honnan nyerte 
elnevezését — de elég az hozzá, hogy v ze 
este felé olyan fekete — mint a jól kikevert 
tus. — Messze távolban merednek kéto da t 
a kopár partok. — Valamikor még talán 
szép zöldek lehettek, —amikor a zsidóknak 
volt kedvük erre barangolniok. — Most meg 
csak madár se hirdeti itt az életet, — de 
még moszkitó sem. hála az egek Urának.— 
Csupán csak a szabályosan csattogó hu látr.ok 
veszuek úgy látszik tudomást, — hogy erre 
emberek mennek, — eitévely-'dett emberek. 
— Széles >• épeknél mosolyog le a hold, — 
mintha eltakarná mondani : „amit óhajtottál, 
megtörtént, meg vagy elégedve ?“
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Levél a fővárosból.
Budapest, 1906. szeptember Ló 25.

Tele van az egész város angolokkal. 
Nem olyan értelemben, mintha az utcán, 
vagy nyilvános helyeken vaami nagyon 
nyüzsögnének az ango'ok, — hanem akként, 
hogy az újságok másról se Írnak, az embe- 

' reá másról se beszelnek, mint arról az ötven 
i angliusró1, akik, mint a londoni „Eig’ly club” 
I tagj >i, gróf Aoponyi Aliiért meghívására 
' Budapest és Magyarország megtekintésére 
jöttek.

Az késségtelen, hogy Magyarors rágnak 
nagy szüksége van hatalmié szomizi-dainak 
jómdu'atára és az európai népek rokonszenve 
között az angolokét becsülheijü r a legtöbb' e ; 
de talán kissé tu zásba megy az az ünne
pélyes fogadtatás, amelylyel az angolokat 
elláttuk. Közköltségen elviszik a Vaskapu
hoz, Herkulesfürdőre, Tátra omnicra, a C >or- 
ba-tóhoz és még nem ludou hová ; — ban
kettet rendez számukra a kormány, a föld- 
mivelésügyi minister, a főváros a függetlené -gi 
párt ; — díszelőadást tartanak számukra a 
Vígszínházban és a királyi Operabálban ; 
kirendelik melléjük a város és a minisztéri
umok összes angolul tudó hivatalnokait, 
akiknek 10—12 napig nincs más dolguk, 
mint államköltségen utazni és bankeitezni. 
Az újságokban nagy vita foiy anó , hogy 
milyen darabokat adjanak a színházakoan 
az angolok tiszteletére. Sok újság heves 
támadást intézett az Operabáz eden azért, 
mert a Lohengrint tűzte ki előadásra és nem 
egy magyar operát. A Vígszínházban az 
Ocskay brigadérost adták és épen ezért 
helyes volt, hogy az Opera igazgatósága 
nem hallgatott a minden poklokon keresztül 
kuruckodókra ; mert a magyar kultúra 
színvonalát inkább bemutathatjuk a zenei 
műveltség csúcspontján a ló Wagner—opera 
szabatos előadásaival, mint azzal, ha a közénk 
vetődő idegeneknek mást se mutatunk, mint 
vitézkötést, fokost és piros csizmát. Ezt már 
látták a Vígszínházban egy knüuő magyar 
színműben ; — az Operaházban azt is lát
hatták, hogy olyat is tudunk, amit a többi 
nagy európai városok tudnak és pedig úgy 
tudjuk, hogy nem kell szégyenkeznüuk 
miatta.

A főváros utcáin szokatlanul sok a pap, 
még pedig reverendás pap. Ezt azért kell 
külön kiemelni, mert a pesti papok jobban 
szeretik a polgári ruhát, mint a papi öltö
zetet ; — világos tehát, hogy nem fővárosi 
papok járnak az utcán. Az orsz. katholikus 
nagygyűlésre jöttek fel a tisztelendő urak, 
amely most folyt le nagy ünnepélyek kere
tében ; melyek közt legfejiüuőbb volt a 
ferencrendiek templomáról lelógó két óriási 
fehér zászló, a kissé szokatlan „cJjen 
Jézus !“ felirattal. I
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Ünnepet ültek és ülnek a zsidók is A 
sok bezárt üzlet muta'ja az újév és jom-i- 
pur ünnepeke’. A gyér számú zsinagógák 
nem képesek befogadni az ájtatos hívőket, 
azért lépien-nyomon külön innházak és 
pót-imahazak létesültek, melyeket vidéki 
ember eőtt szokatlan üzleti hangon 
dicsérnek a vállalkozók. Ö es falragaszokon 
és az újságok hirdetései között nem ritkák 
az e fajta kitételek : „Kitűnő szellőztetés ! 
Szolid arak ! Elsőrangú kantor !“ stb.

Annyit beszeltek a fővárosi laká»uzso- 
ráról, hogy most már igazan megtalálták az 
orvoslás módját. Az építőmesterek összekü
lönböztek a munkásokkal ; mire a meste
rek kizárták az elegedeten munkásakat. A 
többi munkás azzal felelt, hogy ők is beszün
tették a munkát és most Pesten szünetel 
minden építkezés. Es a legjobb módja a 
lukas nség megszüntetésének.

Lévai.

Barsvármegye törvényhatósági bizott
ságának ölese.

Btrsvármegye törvényha ösági bizottsága 
folyó hó 27 én tar'otta rendes ovnegyedas 
közgyűlései, melyen a főispán elnökölt. A*

• elnöki szék elfoglalása után a főispán meg-
• emlékezett A drássy 8 tudor armaróthi tor- 
í véuyszeki elnök haláláról, és indítványára a 
; törvényhatósági bizottság részvét uyiiatko- 
i zatát az e hunyt rokonai és a kir. torveny-
• székkel közölni rendelte. Az alispán jelentését 

a folyó év II. negyedéről a közgyűlés iudc- 
másul veite. Ezután következett a Tóth 
Z‘ígmoad lovai járási elsöosztá yu szoigabiró 
elhsálozása fogytán ezen állásnak betöltésé. 
Ordódy V lmos és G-Jdy Kálmán másodosz
tályú szó gabirak és Beukovics G iidó közi- 
gazga>ási gyakornok pályázták, es mindhárom 
jelöleteett. A lefoiyt szavazásban O dódy 
Vilmos a legtöbb szavazatot nyerte. Az 
ezen választás áitai megüresedett másodo z- 
tályu szó gahirói állásra egyhaugiilag B-n- 
kovics Guidó lett megválasztva, — a kit a 
főispán nyomdán tisztelemb-di főszolgabírónak

> nevezett ki. — Az 1907 évre 1% közigaz
gatási, 1 °/0 távbeszélő hálózati 0 5% tiszt- 
vise ői nyugdíj 0.25% mezöga:d«i>ágt pótadó 
és 6950 korona k^iouastáilásolási pótadót 
szavazóit meg a bizottság. A gyámpenztár- 
ban kezelt penzek és a varmegyei alapok 
pénze 1907 évbm az armaróthi takarékpénz
tárban és a bar-megyoi népbankban fognak 
élboly eztetni. Tudoaásul vetetett a kórm-any 
leirata a varmegye lakott helyei neveinek 
megállapításáról. Ez után Balog János inter
pellálta az alispán;, högy van-e tudomás*  
arról, hogy a verebclyi járásban, es a lovai 
járás ké’ községében a nyár folyamán a 
munkai sztrájk rnozga om miatt a gazd»kö- 
zöuseguek — és KÜiőuÖböü a verebélyi jái-s- 
ban nagy kár * volt, — mert a vereté yi 
járás foszoigabirajanak erélytelen eljárása 
következtetőn kénytelen voit a gazdiké ön- 
ség a munkálatok kívánalmát feijesueni. 
Kérdi az alispánt, hogy van-e erről tudo
mása, es szandekozik-e oda hatni, hogy 
a jövőben ez elő ne forduljon. Az al.span 
azon nyilatkozatát, hogy a verebélyi járásban 
a vizsgaiaiot megiuditju, — B *iog  János 
tudomásul vette.

A Körmöczbánya városhoz közigazgatá
silag csa'olt 7 kösse nek és a garsm)z«ut- 
kereszti ja’ásnak uj beosztása iráat a tizott- 
ság jeienteséuek bee. kezte után fog határozni 
a törvényhatósági bizottság

Iadomáéul vette a bizott.-ág a közigaz
gatási bnóság végzését a varmegye áJutni 
javadalmának a műt év vegén történt be- 
Biiüiitetetie miatt emelt ügyben.

Olvastatott a belügyi kormány leirata a 
rendelkezést alap feihaszaálása ügyében, _
mire azt határozta a közgyűlés, hogy szt 
úgy, mint eddig saját rendeiaez-sere kívánja 
kezeim.

Az építkezési szabályrendelet valóstása 
iránti miniszteri leirat foytan, — az auspán 
felhivarott, hogy tegye tanulmányozas tár
gyává.

A Kisfapolc ányi vasúti udvari válópe
rem bútorzatának kiegészítésére a rendelke
zőéi alapból 142 Koronát utalt a Közgyűlés.

Tárgy alt attak Kolozsvár város határo
zata az alkotmány biztosítása ügyeben. _
Bándi Endre azt indítványozta, hogy a 
a föispám hatáskör megszorítását is kivárja 
törvényhatósági bizottság, — azonban B >1- 
csák László és Kosztolányi Aurél felszóla
lása után e.fogadtatott az átiando választmány 
azon javaslata, — hogy hason szellemnen 
az országgyűlés képviselő házához felirat 
intéztessek.

Tudomásul vetetett Peat-Pdis-Soli Kiskun 
és Ko.os varmegyek határozata a megyei 
pénztárak és számvevőségek visazaadiiása 
iránt, mivel ez Koiozsvar-város a ira ában 
bennfogiaitatik, es ezt a vármegye közön
ségé pártolta. — Pártolja a közgyűlés Nagy- 
Kun Szolnok vármegye átiratát, a Borhadi 
szolgálatból elbocsátott vagyontalan katonák 
á-lami Brgelyezese iránt. A magyarországi 
földmunkám.ok országos szövetségének fel
oszlatása iránt b eher es Temes megyékből 
érkézéit átiratokat pario.ja a törvényható
sági bizottság.

Kossuth Lajos müveinek megszerzése 
elhatároztatott a törteneimi alapjövedelméből. 
Ozv. Tóth Zogmoudné nyugdija 1102 aoro- 
nabau állapíttatott meg. A lévai uőegyiet 
roBZóro Ő00 kor. lett

Jóváhagyatott Armaróth köcsög határo

i

zata a föutctán levonuló csapadékvizek reu. 
dezési költségeire megszavazott 50% kőit. 
Bég ügyében. Jóváhagyta a kö*gyui> ri 
ar.m.*róth  község azon határozató’, melyó-i. 
kimondotta, hogy nem tarija bzü ség esnek a 
tisztviselői telephez a kocsi ut nyitását. — i •

Országos ipar és mezőgazdász 
kiállítás Pécsett. A Dunámul lugnagy LjJ 
varosában, a Mecsek aijau elterülő ősi . bl. 
rosbau, Pécsett, a jövö evbeu, május 
15-töi szeptember hó 15-ig terjedöieg or 
gos ipar és mezőgazdasági kiállítást reno - 
nek Pécs iparosai, kereskedői és mező, 
dái. A Kiállítás fő - édnökségét ö Fe . , 
hozzájárulásával B.ranya tarmegye lég »- 
vyooo birtokosa, frigyes főherceg és i 
Izabella föhercegasszony ö csuszán és kir. 1 
fenségeik vállaltait el, a veduö-ök dis .*  
sorában pedig helyet foglalnak a Bura 
vármegyevei közelebbi összeköttetésben 
nagynevű föurakon kívül dr. Weker-e 8 . 
dór minisztereinö’, Kossuth Ferencz, 
Darányi Ignác, gróf Apponyi A bért min: 
terek és Sztereuyi József, Popovícs Su 
dr. Mező isy Béla á lamti.karos. A alá 
28 i at. hold terül len 32.( 00 m2 fé_. 
terű ’ttel épül s a 2500 m2-cs iparcearnu- 
az 5000 u>a gepcsaruo&ou kívül mszö,. > 
dasági, köziekedasügyi, erdészeti, vadas i, 
halarzati, bányászat es kohászati, közokta
tásügyi, borászati, háziipari és néprajzi, 
leges kiállítási stb. csarnokokat, valam t 
az állatkiálíitásokra 10,000 UJ gysxgu isr- 
■ókat, azonkívül 2 augolmerföid kiterjed- u 
bport- és torna-verseny pályákat, megfel ■ 
tribünökkel foglal magában. Az ál ando ki
állításon kívül borkóstoló, három idoiegcs 
kertészen, to abba segéd- és taroncmuu*.  
méh szett és á alkiai.itások, őrs -.. v«.jverc.e ,, 
nemzetközi ie^b■ jó-verseny, különféle spor. 
ünnepélyek, tornaversenyek, léghajó főiszái- 
lások s'.b. is fognak rendelteim. Sőt az 
iparosokra kü öuös jele-.itőseggol bír az a 
körű meny, hogy a kiállítás tartama aL- 
fog megtörténni az. első magyar iparos bzo 
bor, * Z olnay Vnmos-feie szobor leleplezem 
is és ugyancsak ez alkalomul .1 leplezik ie 
a pécsi közönség által a Pécsett elhunyt 
nagy N«poieoa katouámak emelt emíékos - 
topot, melynek üuuepéiyén reszt vesz a 
francia koimany is.

A kiállításon részt vehetne*  :
1. Kizárólag magyar ipari készitmé- 

nye.xKei éd termenye&kel ;
a) magyar azent. korona országaiban 

lakó gyárosom, kézmüiparosos, kereskedők, 
őstermelők, valamint háziip*rral,  kézi- és 
amalörmuukaskal foglalkozók ;

b) a pécsi at roskede mi és iparkamara 
területén alkalmazásban átló iparossegédet, 
gyári munaások és tanoucok az általuk 
Önállóan készített ipart munkákkal, továbbá 
a pécsi aözip-, szak- és elemi isko ák növen
dékéi rajzaikkal és egyéb dolgozataikkal;

c) mübecacsel bíró régi ipari készitmé 
nyekkel azok tulajdonosai;

2. Rivé’elesen küifő di gyárosok, de 
ca*k>s  a magyar szent korona országaiban 
elő nem áhított munkagépekkel és szer
számokkal.

A viállitók térdíj fejőben fizetnek ;
1) C arno*okban  :
a) b’.ab-don álló területért négyszög- 

méterensent 9 kor.
b) Fal melletti területért négyszögölé*  

terenként 6 kor.
c) I aii területért négyszögméterenkéi t 

4 koronát.
A borászati csarnokban a l or- és zze- 

szes it*  ok t.-rd jmentesek, de minden kiáll: ó 
köteles a kiállrott iialnemíiek minden fa • 
hói 5 — 5 palackot és pedig összesen J 
palacsko (ami 4 fajta italnemünek felel 
meg), iile've ha csak egy fajta itainem it 
állít ki, úgy ezen egy fajtából 20 palackit, 
tová'iba 1—1 üresen c mkeaot pa ackoi bs- 
kü’d-*ni.  A kiállított öas/es italnemüek a 
kiá liiás u aj dónkban mennek át, visz t 
azonban a kiállított Halnemüeknek megfelt > 
ativá.ivoKon vkíó eirend rzeseről a kiá ír * 
vegr di*jió-bizuttsaga  go idoskodiK.

2. 8 aha tban :
a) F dett terüetert négyszögméter 

ként 4 sor.
b) Fedetlea terűiéiért (saját pavill a 

vagy más épitvény) négyszögméterenk< it 
2 korona.

Feimeteren alóli terület félméterne , 
felmetereu felüli egész meteroek vétetik

H*  valaki saját költségen akar pavilié t 
emeim, úgy köteles a tervrajz beküld e 
mellett, eziránt a végrehajto-bizottság en • 
déiy )t kikérni. így magánpavillonok fai i- 
teaére a vegrehaj ó-bizottság szabja m a 
feltételeket.

Asz'aiosat, szekrényeket, állványosat 
a kiállító maga kőtelei beszerezni. Ezeknek 
tervei előzetesen a végrehajtó-bizottsagnak 
jóváhagyás vegett beküldendők. — E 
gyakat a kiállító kívánságára és kő 
gere a végrehajtó-bizottság is elkészítteti.

Cégtáblákról és feliratokról a kiállító 
ki vánatára es költségére esetleg a végrehajtó
bizottság is gondoskodik.

Ha valaki maga óhajt saját költségén 
díszítésről gondos&odni, ezt a végrehajtó 
bizottság a terv elöze'es beküldése mellett 
megengedheti.

A Ktáiluái a Következö csoportokra oszlik: 
A) Ipari készítmények. I. Vas- és fém

ipar. II. Gépgyártás és közlekedési eszközök 
gyártása, villamossági ipar, hangszeripar,I



miiszerek, tudományos eszközök és tansze
rek gyártása. III. Kö-, föld-, agyag-, aszbeszt- 
és üveg-ipar. IV. r a- és ceontipar. V. Bőr, 
8örte-, szőr-, toll-, viaszos-vászon- és rngl 
gyanta ipar. VI. Fonó- és ezövőipar. VII. 
Rjházati-ipar. Vili. P,piros ipar. IX. Élek 
mezősi és élvezeti cikkek gyártása X. Ve
gyészeti ipar. XI. Epitö-ipar. XII. Sokszo
rosító és mü p»r.

B) Mezőgazdaság. I. Mezőgazdaság és 
kei szét II. Erdészet, vadászat és szénégetés. 
Hí Méhes -et, selyem- és haltenyésztés. IV. 
fl.lá-zat. V. Bányászat és kohászat.

L) liaziipar, női kézimunka és amatőr 
ak,

D) A lattenyésztés.
E) Borászat.
Az ipar- és háziipar-csoportba tartozó ’ 
menyek bejelentési határideje 1906. évi : 

o/. .»• hó 1 je, a mezőgazdasági csoportba
tar ú terményeké pedig 1906. évi december 
hó 1 je.

A kiállító a bejelentési ivet a végre- 1 
-bizottságnak 2 példányban köteles ; 

be> deni. A bizottság a bejelentés elfoga- I 
da ,1 a záradékkal ellátott bejelentesi-iv
uj, (példányának visszaküldésével értesíti 
u k ilitót.

4 be/elentési határidőn túl érkező bejelen- 
te-. után 5O°/o-kal magasabb térdij fizetendő.

Kiváuatos, hogy csakis gyakorlati értékű, 
p,. pes és napiazükséglttet képező tárgy ak 
ái : anak ki ,• kivétetnek a női kézimunkák
és ; störök tárgyai, valamint a mübecscse! 
bír' régi ipari készítmények.

M i deniemü felvilágosításokkal, részletes 
prc. mmai, tervrajzokkal, bejelentő-ivekkel 
gtb. ve.ezC-lapou vaió egyszerű megkere
sés; készségesen és azonnal szolgál a 
nA litási iroda Pécs.u

Különfélék.
— A Léva vidéki róm. kath. nép

nevelők egyesülete folyó evi október hó 
10 i. u lelőtt 10 órakor Léván, a városh z 
nagv termeben tartja rend ‘s közgyűlését. A 
kö-.gyü'.s tárgyai : 1. 10 órakor szent mise. 
2. E'nöki jelentés. 3 Emlék beszéd az év
közbe elhunyt Kvassay litván, elnök és 
Farkas Ákos lévai tanító felett ; tartja ; 
Jaross Ferenc, társelnök. 4 Svarba Endre, 

tanítónak, a ki a r. k. tanítót III. 
otgygyülésén az egyesü etet képviselte, a 
gyű es efo yásáról szó ó jelentése. 5. Penz- 
tárnoki jelentés. 6. Elnökválasztás. 7. Ind t- 
ványok. 8. A szabadságharcban elesett 
honvédek sírjának megkosroruzás*.

— Kinevezések a lévai állami ta 
nitóképzö tanár testületében. Folyó 
hó 26-an a hivatalos lap nagy örömet hozo't 
a tanítóképző tanári tesztületének : egyszerre 
négy kinevezés történt. Dr. Katona János 
rendes tanár jel n minőségében a VlII-ik 
ti,e ésí osztályba, Kurucz Ernő segéd-taviár 
a IX-ik fizetési osztályba rendes tanárrá, 
Svarba Jóísef segéd-tanár a IX-ik fizetési 
osztályba renden tanárrá, Pazár Zoltán meg
bízott tanár a X >k fizetési oszta yba segéd
tanárrá nezeztetett ki.

A barsmegyei orvos-gyógysze
rész egyesület tolyó évi oatobertio 2 án 
dele.ött 10 órakor Léván a saját he yiségé- 
ben közgyüést tart. Tacácikozási tárgy: 
Tsztujiiás és fo'yó ügyek.

A barsmegyei gazdasági egye
sület 1006 oacóOer hó 6 án szombaton d. e. 
10 órakor Léván a városháza nagytt rmóben 
közgyü ését tartja. Tárgyai : 1. 1907 évi 
költségvetés. 2. Szarva3marba-d jazások. 3. 
Jövő evi házdpar-és gazdasági tanfolyamok. I
4. Gazdasági egyesületek szövetségi Dagy- 
gyül-sére 5 kiküldött, 1 a'elnök a garami ■ 
járásban és 2 választmány i tag választása.
5. A mezőgazdaságról és mezörendörségröl 
a'i ’ tt törvény küszöbön álló megváltozta- 
tásai.oz szakvélemény. 6. Cse'édlakások 
megy-<i szabály rendeletének módosítása. 7. 
Fogú ügyek és indítványok. Egyle i tagja
ink t. is fejkéretnek, hogy minél többen 
o v. -njenek.

A legutóbbi megyei közgyűlésre 
h».i.aaas szambau vonultak fe> a lévai és 
leti.: tás bizottsági tagok, úgy hogy túl
it; töoseggel rendelkeztek, amint azt a 
bt yt szó gabiró-választas is igazolta. Gáldg 
1 un kapott 27 szavazatot, Benkovich 
G .ió 33-at, dr. ifjú Ordódy Vilmos 70 et. 
K auatos, hogy ezen tömeges felvonulás 
n ak akkor történjék, amikor személyek 
éi ke, előléptetése forog szóban, hanem 
•h >r is, és főként akkor, amikor közügyről 
v- zó, Sajnos, a köze múltban többször 
m . örtent, hogy igen fontos, közérdekű 
k lesek buktak ei a vármegye egy részé
in feltekenysége, másrészt saját embereink 
k ioyöasége miatt. R méljük, ezután más
kép lesz, hiszen látható, hogy egyesüiésbeu 
van az erő 1

— Emlékünnep. A Körmöcbányái ál), 
förealiskoia folyó evi október hó 4-én üli 
Ö0 éves fennállásának emlékünnepét. Napi
rém : Október hó 3-án este 8 órakor isrner- 
k is a Szarvas Szállóban. Október hó 4 én 
délelőtt 9 órakor ünnepi istentisztelet mind 
» három feiekezet templomában. Gyülekezés 
•z állami foreáiiskola e.ött. 10*.z» órakor 
sikalmi ünnep az áll. föreáliskola disztermé- 
ben a hatóságok, jelenlegi és volt tanítvá
nyom részvételével. Délután 1 órakor 
diszebéd a Szarvasban. Este táncmulatság 
Ugyanott. Az alka.mi ünnep sorrendje : 1.
Hymnus. Énekli as áll, főreáliskolai tanuló

ifjúság. 2 Faith Mátyás igazgató megnyitó 
szavai. 3. Uunepi beszéd. Mondja Teveli 
Mihály tanar. 4. A mi iskolánk. A kalnri 
óda irta l'eveli M bá y, szavalja Nagy Béla 
VIII. oszt, t-im ó. 5. szózat. É tokit az áll. 
főreáliskolai t. uutóifjuság. A tanári testület 
az em ék ünnep alkalmával Emlékkönyvet ad 
ki, a»u yuek ara 2 korona. A költségek te 
der-ése után fennmaradt összegből intézeti 
Ösztöndíjat htesitenek.

- Nappali villamos áram. Szeps 
hónaptól aezdve a vii.smos telep nappal is 
áramot szolgáltat azoknak, akik azt igénybe 
veszik. E .en körű mény igen fontos az 
iparosokra nézve, akiknek bármi nemű hajtó 
erőre van szükségük, mert aránylag csekély 
költséggel műhelyüket villamos erőre ren
dezhetik be, ami tekintetbe véve a munkás
kezek hiányát, nagy jelentőségű dolog, 
másrészt meg a villamos hajtóe. ö tetemesen 
o.csóbb a napszámos munkaerőnél, alig ne
gyedannyi, amellett intenzivebb. Ami ipa 
rosaink felnek az ily újításoktól, pedig 
hazánk nagyobb városaiban már igen elterjedt 
a villamos erőnek h jtóerö gyanánti alkal
mazása. De ugylátszik mar Lován is megtört 
a lg/ újabban Weisz Zuga vendéglős 
áhított be viz-szivattyuzásra es fafürészelósre 
villamos mo őrt, ugvanigy Ló’wy termény-es 
szeszkereskedá ; Schultz Ignác könyvnyom
dájában két motor működik ; a Szauer 
tes verek is be fogjak igy rendezni asztalos 
műhelyüket. Ez is egyike azon tényezöanek, 
melyek nélkül a honi ipar fellendülése nem 
lehetséges.

— A törvényhatósági bizottság 
már régebben e hstarozia, hogy néhai Alajláth 
litván és Kazy Jáuos főispánok aic-vpait 
megfesteti a közgyűlés' terem szátnára. A f. 
hó 17-én tartott közgyűlés egy bizottságot 
küldött, ki a határoza végre haj ására, mey 
bizottság tagjai Simonyi Béla alispán elnök
lete alatt; Kosztolányi Sindor, Báthy László, 
Kosztolányi Aurél, Leidenfrost Tódor, Benkő
L.jos  és Levatich Gusz av. A két kép meg
festése nem kerű hét többe 3000 koronánál.

— Cirkusz Léván. Ci-cus Orient 
jelű plakátok hird. hogy Léván a Főt-reá 30 
személy és ló jól idomított 'óval tegnap este 
bemutató előadást tartottak. A telje en fedett 
és fenyesea kivilágított nézőteret kedvezőt
len idő esetén fütik is. H-dyárak : I. hely 
1 kor. II. hely 80 till. III. hely 60 fid. 
állóhely 30 till. Kezdete este 8 órakor. Mz 
vasárnap két előadás is lesz és pedig 
délután 4 órakor felhelyárakkal este pedig 
rendes helyárakkal.

— Egyenesadó felszólamlási bi
zottság >z idei üieseit Levau f. évi okt. 
hó 1-eu dme'öti 9 órakor a városháza kis 
termeben megkezdi. A bizottság e nöke : 
Báthy László, helyettes elnöke Leidenfrost 
Tivadar. Rmdes tagjai ; Levatich Gusztáv, 
dr. Kaszaniczky Ká'máo, Schubert Pál és 
Taubinger Ágoston. — Főidő Sípos Lipót 
pénzügyi számvizsgáló. A bizottság üléséi 
nyilvánosak, de az önkent megjelenő felek 
nincsenek feljogosítva észrevételeiket ott 
előadni.

— UJ jogtudor. Dr. Kenyeres Izsák 
ügyvédjelölt, Kempfner Jakab lévai kereső edő 
fia a heten knüoő eredménnyel tette le az 
utolsó jog udományi szigorlatot a kolozsvári 
tud. egyetemen.

— A körmöcbányat képviselő be
számolója. Vizy Feier.cz országgyűlési 
képviselő folyó hő 16 an beszámoló beszedet 
mo: dott a körmöcbányat választókerület 
székhelyén: Körmöcoány án. Az ezrekre 
menő bállga’ó közönség lelkesen tüntetett 
képviselője meiiet'.

— Uj postafőnök A kereskede mü- 
gyi miniszter az aranyosmaróti posta és 
távirda hivatal vezetésével Tölössy Béla, a 
pozsonyi igazgatóságnál beosztott posta és 
távirda-fötisz'et, volt körmöcbányai főnököt 
bizte meg.

— Áthelyezések. Cherebó Tódor 
oszlányi járási szám evő Varebőlyre, Túr- 
CSanyi Sindor Verebelyröt Nigysurauyba 
a h lyeatottek, Alárton Gábor Ószlanybs, 
Kral János aranyosmaróti penzügyigazga ó- 
8. gi Bzamgyakornok Abaujszáutóra járási 
számvevőkké neveztotlek ki.

— Megkezdődött a szüret. Október 
hó 1-evel megkezdődött L “.vau a hivata os 
szüret, vagyis hogy moBt mar mmdeuik he
gyen .ehet szüretelni. Vannak azonban, akik 
meg bíznak a jó időben, és nem szedetik a 
szöiiöc, hadd érjen meg kiese, mert bizony 
az idei bor nem lesz valami nagyon édes. 
Az eddigi szüretek szerint a lévai must nem 
haladja mag a 10 fokot. — Múltkori szü- 
reteiesre vonatkozó közleményünket töob 
szőlősgazda kívánságára szívesen korrigáljuk 
meg azzal, hogy szüretre nem szokás vendéget 
hívni, oda hívatlanul is el kell menni.

— Hulla a síneken. Fo.yó hó 18 án 
Köhidgyarmat és Parkanyuána közötti vasút 
vonalán egy 15 — 16 éves ismeret en fiú 
szörnyen megcsonkított hulláját találták fel. 
A szerencsédéül valószínűleg 17 én d. u. 
gázolta el a vonat, de hogy véletlen sze
rencsétlenség vagy öngyilkosság esete forog;0 
fenn, azt a helyszínére kiküldött oendörjárőr 
nyomozása kétségtelenül meg nem állapíthatta. 
A hulla ezideig felismerhető nem voh.

— A vidéki városok rendőrségének 
AllnTTinntt.aua Gróf Andrássy Gyula be
lügyminiszter a belügyi tárca költségvetésé
nek tárgyalásakor tar'ott expozéjá an 
kilátásba helyezte, hogy a vidéki városok 
rendőrségi viszonyainak javítását sürgős 
szükségnek tartja. A miniszter e fontos 

kérdést a közigazgatás reformjával kapcso
latosan mielőbb szándékozik megoldani, és j 
evégböl leiratot intézett a törvényhatósá- j 
gokhoz azon felhívással, hogy a városokban ' 
alkalmazott rendőrség fogalmazó, kezelő, .■ 
8«géd- és őrszemélyzete mily szervezetben i 
működik, mily alapokból fedeztetik fentar- 
tartásuk kö tsége és milyen a rendőrtiszt
viselők jogi he yzete a várossal szemben. 
A miniszter e kérdésekr’ legkésőbb szept. 
hó végéig kerte be a hiva’alos adatokat, 
amiből azt következtetik, hogy a miniszter 
a vidéki rendőrséget államoütani kívánja és 
orré nézve már a legközelebb' időben szán
dékozik intézkedni.

— Vásár. Ez évi szeptember hó 24-én I 
Léván tartott országos vásárra feihajtatott 
szarvasmarha : 1935 darab, ló : 2314 darab, 
juh : 860 darab, sert s : 247 darab, kecske : 
7 darab, összesev ; 5363 darab. — Ezekből 
eladatoit szarvasmarha : 691 darab, ló : 211 
darab, juh : 570 d-r..b, sertés ; 145 darab, 
kecske : 2 darab, összesen : 1619 darab.

Kossuth rumnak nincsen párja, ni gyár 
issza, rn.gyar gyártja. Eredeti egy literes 
*/» ós */* literes palackokban kizárólag kap
ható : Engel József urnái Léván.

ki anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi szeptember hó 23-tól szeptember hó 30-ig.

Születés.

A szőlői neve
<D- i 

-IS?
&D

A gyermek

neve

Jakubik András Kovács R. leány Julianna

Szabó Mihály Sínák Eszter leány E-zsíbet

Neumann Dávid Neumann A. tiu László

Jak«b Sándor Kucs Zsófii leány Julianna

Zub-k János Beliánszki K. leány Ilona

Halálozás

Az ellimt ueie Kora A halál oka

Szabó Erzsébet 1 napos szivbénulás

Dohány Jánosné 46 éves szivbéuulás

Nyemccz Mihály 13 hóuap bélhurut

>zv: Ulrich Autalué 72 éves végkime'ü'és

Szabó Margit •* hónapos görcsök

Sógor Erzsébet 17 éves tüdőgümőkór

Lévai piaciárak.
Rovatvezető Z Kónya Józset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 12 kor. 80 fill 13 
kor. 20 fi1!. — Kétszeres 12 kor. — fill. 12 
kor. 40 fill. — Rizs 11 kor. 20 fii. 11 kor. 
60 fill. — Árpa 12 kor. 20 fi'l. 12 kor. 80 
till. — Zab 12 kor 80 fill. 13 kor. 80 till.
— Kukorica 10 kor. 20 fill. 11 kor. 40 fill.
— Lencse 16 kor. 40 fill. 16 kor. 80 fill. — 
Bab 14 kor. 80 fi'l. 15 kor. 20 fill. — Kö
les 9 kor. 69 tiil. 10 kor. 20 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként B idapesten
Lóhere 96—110 kor. — Lucerna 114—
120 kor. —Mustá-mag 38—40 kor. — Mu
har -------- kor. Biborhermag 28-30 kor.

Nyilttér.
8148/1906 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság 

közhirréteszí, hogy a lévai takarékpénztár végre aajta- 
tóuak Sebő Fiilöp és társai végrehajtást szenvedő 
ellenni 80 korona tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtás ügyében a lévai kir. járásbiróság teéületén levő 
Dobóberekalja községben fekvő végrehajtást szenvedő
nek s P'dig Titurusz Mihálynak (Audrás fia) a dobó- 
berekljai 444 sz. tlkvben A. It 1 torszám 2o házszám 
alatt foglalt ingatlanban való % illetményére 344 kor. 
továbbá kiskorú Sebő Rudolf, Auna és Julisoak az u. 
ott 446 számú tlkvben A. I. 3 sorszám 168 házszám 
iugatlanbau való */4 rész itletméayére 24 korona, — 
tuvábbá Mészár István s neje Sobo Juliannának az u. 
ott 261 tlkvben A. I. 1 sorszám 14b kor. ingatlanban 
való % rész illetményére 88 korona, — továbbá kiskorú 
Sebő Rudolf, Anna és Jüiiannáuak az u. ott 519 szám 
tlkvben A. I. 1 sor 582 házszám egész ingatlanra 97 
koéona, — továbbá az Ugyauazokuak az u. ott 518 
szám tlkveben A. I. alatti l/4 telki legelő illetősegbre 
egészben 10 korona, — ugyanazoknak az u. ottani 
51ö sz. tlkvben A. I. 1 sorszám 1022/c hrsz. egész 
S'.őliöre 12 korona S^bo Már ion nó szü . Bjél* Mária 
nevén vezetett egész ingatlanra 3 <3 korona kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 1906 évi október hó I6*ik napján 
délelőtt 9 órakor Dobóberekalja község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul 
is ei fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°(,-ái készpénzben vagy az 1831 évi LX 
t. ez. 42 ft-ábau jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3331 szám alatt kelt I. M. 
K. 8 $-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 
170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságuál 1906 évi julius hó 28 napján.

kir. jbiró helyett

Dr. Elek 
kir. aljárásbirói

3332/lbOő tkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat !

A lévai kir. járásbiróság mint tkvi hatóság köz- 
hírré te»zi, bogy Ehrenstein Ignácz végrebajtatónak 
Szenczi Pál polor neje Szenesi Juli* nna végrehajtást 
szenvedők elleni 45 kor. 08 tílléi tökekövete’és és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. járásbiróság 
területén fekvő 0-Bars község határában az óbarsi 
121 számú tjkvben All. . sorsz. 124.609 hisz, 
egész ingatlanaikra és tartozékaikra 2045 korona kiki
áltási árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1906 évi Október hó 18-ik nap- 
jáu dél e. 10 órakor Ó Bars kÖZ8ég házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alúl is 
el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10% át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42§-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi 3333 számú I. M. R. 8 §-ában kijelölt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1881 évi LX t. ez. 170 §-a értelmében a bánat pénz
nek a bíróságnál történt elöleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léváu a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi augusztus hó 6 napján-

Pogány
kir. járásbiró

Tölgyfa és cserfaerdőket
35—50 éves korú faállománnyal keres 

kivágatás céljából komoly vevő. Ajánlatok 
ügynököktől ia, melyekért jutalék fizettetik, 
kéretnek, a megye hol az fekszik ; annak 
terjedelme ; ára fizetési feltételekkel ; kilo
méter távolság a vasúttól ; úgyszintén helyi 
famunkási és fafuvaiozási viszonyok megje
lölése mellett „Erdők 35—50* jelige alatt 
Blockner hirdető irodába. (Budapest, 
IV., Sütő utca 6.) cimezve.

Jól jövedelmező
34 év óta fenálló fűszer, vas, liszt és 
rövidáru üzlet, Pestvármegye egyik na
gyobb mezővárosában, nyugalomba 
vonulás következtében átadandó. Szép, 
nagy és modern üzlethelyiség. Lakás 
és egyébb mellékhelyiségek közvetlenül 
az üzlet mellett.

Komoly reflektánsok SchÖÜStein 
Henrik üzletében Léván bővebb felvi
lágosítást nyernek.

Gyöngyvirág-
jobb, teljesen ártalmatlan szer.
1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill.

BOLEMAN gyógyszertárban Lévan.

melyekben

czimeren Singer

isn ecetesek gépek

a raktárok áruitatnak.

Singer Co varrógép r. t.
LÉVA Kazinczi u. 2.

Eladó fogaié I
Ipolyságon, a Főtéren lévő 

nagyszálloda 
három évi bérlettel, teljes berendezéssel 
azonnal vagy január hó 1-től átadó. A 
szerződés hosszabbítható.

Sárkány István
szállodás Ipolyság.

A háziasszony gondos* 
kodásán múlik a csa
lád üdve, boldogságai

A Kathrefner-féle 
Kneipp-maláta kávé

Kathrelnsr előállítási módszere révén 
kellemes ízű, az egészséget előmozdító és 
olcsó, ez által a legmegbecsülhetetlcnebb 
előnyöket nyújtja minden háztartásnak!

Minden vásárlásnál hangsúlyoz
zuk kifejezetten a Kathreinar 
nevet és csak eredeti csomagokat 
kérjünk Knelpp páter védjegygyei

Feier.cz


Ears- és Hont megyéket érdeklő vasúti uj menetrend. 1906. október 1-től._________

B.-'dvar!nat —P fK .ily-Nana c-s túsza. ErseSujvar— Kiü-TapülcsaQY as vissza.
Gr.-Bcrzeneze iud. 
Jálna . . .

5^2
1

123”
12 38

tjow Budapest . . iud. 2>5sz.

Saskő-Váralja *6"o 124y 619 Becs . ind.' 940 SZ.

Gr.-Szt.-Kereszt ő‘-» 7 1 06 641 Párkán y-Nan a i nd.' 4»
Geletnek-Szkleuó 624 126 704 Kőhid-Gyarmath 4 35

Széná-faiu-Vichuye 630 134 <12 Kéménd . . 4

Zsarukza 649 203 .47 Bény .... 502

Zsaruócza-Fűrészül. ♦6 54 jjeJ 10 *7 j Csata . . . érk. 515

Garamrév 700 217 7*9 Csata . . . ind. 53S

Kuduó 7io 2 22 820 Oroszka . . 546
Újbánya . 7 16 240 8“ Garam-Damásd 536

Bars B-rzence 6. örh. <24 853 Zseliz . . . 6 08

Gr.-Szt.-Benedek 4 313 *916 . 636

Kovácsi . . 4 55 324 9” Alsó Várad . • 6j»
Nagy-Koszmály 804 337 943 Nagy-Sz*.cse . * (j .«

lérk. 819 3 54 10"IJ Léva .... érk. 7io
Léva . . ,z. |(ind. 930 408 qO5 12 « Léva .... iud. 725
Nagv-Szecse »940 *4 12 D^7 1257 Nagy-Koszmály 7”

Alsó-Várad . 948 4 25 □23 ] 03 Kovácsi . . • 7 ón

Nagy-Sailó 10io 4 47 546 125 Gr.-Szt.-Beoedek 819
Zeliz . . 1033 y 06 608 146 Bars-B_rz‘.nce 6. Őrh *8”
Garam-Damásd 1045 5’20 620 1 57 Újbánya . . 854
Orosz ah . . 1055 530 631 20.

Riiduó 9”
Csata . . . érk. 1102 537 638 2 14 Garamrév . . 917

w ... iud. 11 13 Öö7 656 222 Zsarn<>c-za Fürészm. 975
Bény . . . 1131 614 709 2 33 Zsarnócza . 1
Kéménd .
Kőhid-Gyarmath

1142
1155

620
646

720
733 259 Széuásfalu-Vihnye

Geletnek-Szklenő
10J2
1033

Párkány Nana érk. 1212 7<>ő 749 316

339«-
Garam-Szt-Kereszt 1122

H2»Budapest felé . ind. 1237gy 825gy 827«y. Saskő-Váralja

344 sz. 840sz. Jálna . . . 1129

.... érk. 1*° gy 9 *5gy 94*gy- Gr.-Berzencz<* . 11q7

* » • 0ŐŐ sz. H30 ű 1Q00 sz. 556sz.
Bécs felé . . ind. 259 gy l£09sz. 839gy-

11- •-
. ... érk. 70Ogy. 6 82sx. 1205gy. "G2gy.

1 54ŐBZ.

lO^Osz.

10ŐŐ3Z
5 35 
őő- 
6“

6 19 
«si 
039 
6 47 
6&7
4 09
736
i 53 

*758
810
820
8 38
846
904 

*914
925
930
9«
947*

1000
10‘3
10'9
1037 
1044* 
1053 
1100

39. szám ÁL

Első Alföldi Cognacgvár Roszvonytarsa ág és 
Szeszfinomiiógyar Kscikemsion. Ajánlja :

Barack-palinka 
arack cogn+c 
arack-creme

Tulipán likőr 
Jéglikőr 

Port-Ariiinr-kes. 
Porth-Royl rum 
Kecském vidít

Kecsksmoti keserű 
ecskemáti gyomorkos 
ecskome i gyógy ke- erű 

Tulipán cognac 
48 as likőr 

Influenza elleni likőr 
Cake Walke likőr 
Malakoff és Mogador

le-a.lözs.leg-esség'ei't.

Kapható :
Kertész Lajosnál Léván.

. : or ony“
~ 4

i./' • í

1 
t j i Li :: ~ t fiubsici C3Rip.,

Bi

n. a H( r< . . in-1 x i

■ több
mi .t37< v a |. 1 bf,. .i i .a-f pj-'i /.< rnek
liizoii.' +'■ k j>zve jnú.. csiiznál i - mvghUt .-ek-

- ........ re . • io’z>ób ■» i i"-n ha^zn/dv.i. ........
1
bcvá-ái•« oi óvatosak legyünk s csak c lvan
üveget főj /lj’iiik el, moly a ..Horgany1 ve l-

3 i 4 - mcniercz' jvz< - ■ ao
bozba van csomagolva. Ara üveg* k-en K —-.feO.
K 1.40 - - K 2.— és úgy»z6Jv.in '. r. é n vyó+y- 
szertaiban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél. Budapest.
rrRichter,,?3ysz?’?'r1 íz Árny 5r2íZ,'Sl'(i7'1 

Prágában.
Elisabethstrasse 5 nett. ; ■?' 

Mindennapi szétküldés. ÍV

^GCQOOOOOQOOOOOOOOOOOO
Varrógépek és iVíűhímzés 
yaíódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-fele uj Singer gépek Q 
igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

Árak részletfizetésre: korona V

Ehőmagyar monopol-, Dürkopp és Gasser uj Sláger varrógép 66-tól

0
0
0
0
0
ü o
0
0
0
0
0
0
0
6oooooceoooocoooooooo^!<
KXXJOCXXXJOOMCOCXXXXXXXMXWJOOOÖCOC^ 
c = Újdonság! — Újdonság! —

76-ig
80-i<-
88-if
80-ig
96-ig 

100-ig 
120-ig 
150-ig 

korona 
korona
korona

w
Főraktár: Kern Testvéreknél

Legjobb géptűk, részek és ónénak olosón.

Uj Óinger médium iparosgép állványnyal
Ti tárná uj nagy Singer 4-es iparos varrógép . 
Nagy Howe iparos varrógép . . .
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép

• • „ láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff/ gép , ,

r, iparos (Ringscniff i gép . . ,
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi

• f « iparos
Üj Singer családi varrógép kézihajtásra

Műhímzösi készülők ára 4

72-től
78-től
76-tól
86-tól
96 tói

100-tól
130- ól

120
150

44
korona.

&3
? •

’-á

Léván

í&.
y

8 = Újdonság!

| Tulipán irótoii 
í Legújabb és legjobb toll
X MAGYAR GYÁRTÁSÚ

írószerek, Papirok, Tinták, Tollak, írónők stb.

X X X

X X X XX
Y<X
Jí
Xg Kaphatók j Nyitrai és Társa

Könyv és papirkereskedésében Léván. t

(sxMxxxxxxixxxxxxxxxxxxixx3öoaock<x3e&

y. fjó.-, ■ .
,s 2.' 92.

ji.-UViiinat 111U.

D. j ar . . . 3*4 8<1 •>52

Ipoly Vecze *400 *900 *309

Dré^eiv-Paiáuk 4 ni 915 323

Ipolyság . . érk. 430 933 342

Ipolyság . . iud. 4_7 9*0 300

V<- < Ö12 IO07 412

Szakai ios . 5»- 1019 432

Bei ♦542 1Q3O 44®

Ipolv-Pasztó . 5 7 10« 502

Zalaba . 614 11°0 519

Csata érk. 621 . li'3 532

Csata . . . iud. 656 1 1 1» 0Ő7

Pái kány-Nána 7 49 1212 4 05

Vissza

Párkáuy-Nána iid. gr>5 ■ 4 18 535

Csata . . . érk. y 51 Ö 26 631
Csata . . . iud. !0"8 543 650

Ztiaba 1023 a 57 7 04

Ipoly-Páastó l0‘7 6iö 724

Bél ... . 1053 *6Í1 34

. H18 6U 759
Vi.,k .... 1138 bű 806
Ipolyság . . érk. 1205 | 7i* ! 830

Ipolyság . iud. 1211 720 851

Drégelv-Paláuk 12 3« 739 913

Ipolv- Vecze 1251* *7ui *925
Dejtár . . 115 1 xÜU 943

B.-Gyarmat . 1« 10"7

Erseaujvar . . ind.
•Bankeszi 3 «z. erü

4 Él
4“

N.-Saráuy . . «rk. 501

- -
Zsitva-Fődémes 5--

Mauva . 53S

•Szt. Mihái'úr Ő47

Vajk .... 5 •.

Verebéiy 6

Zsitva Újfalu . 6 35

‘Betekints 644

Taszár . . . 654

Aranyos-Marót u 7 09

Kis-Tapolcsány 7 20

Vissza.

Kis-Tapolcsány 51G
\ M Ö2o
Taszár Ö 2
B tek iPs ő h.

Zs -Uj í !Lh.
Verebéiy 6,J 9
Vajk .... 6’9
*Szt. Mihál dr 627
úanya « . (J35

Za.tva Fődcmcs 6<9
Vagy-Suráuy . érk. 700

. . iud. 7 iu
*Bdukeszi őrh. 71’
Lrsekujvár . érk. 7 3U

9:w 5) uo nőO
943 5'7 9°-
951 5 25 910
9» 5 27 920

1010 533 9 -
IO®9 5 04 94o
IO3’ (;o2 91

I IO49 | f,H 1O_J
llIli 633 1023
1 l29 6^2 104.
1133 6 - 1042
1 Pl 7^ lOóo
12‘2 LL 1103
1224 4 L. 1113

836 427 840
Ö°* 437 901
910 4« 920
yis 4 b5 93u
92» 504 940
954 ő26 101+

10°7 5 36 10”
10'7 544 1043
IO9* 5 53 HU.
10°4 6o7 1127
11" 6jj U + 2
11'5 621 1147
li23 6-y 11VÖ
1135 1207

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
py _= gyorsvonat; 8 —személyvonat.
•jelzettek feltételes megállás.

V

1906 szeptember 30.

ajánlom a t. vásárlók figyelmébe a

‘-s SCH&OTZ =íS

i X?

£3

elismert elsőrendű gépgyár összes gyártmányaikat, kü- £ 
Ionosén gőzcséplökészleiek, járgányos cséplőgépek
VIC a o xA DüíjüL vetögépek b
ekék, szecskavágók stb. stb. ° *■ f( ’

ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK

Mc. Cormick i
világhírű arató é + fd casziló gépétből a lagjobb gyártmányú í 
varrógapak; iegelónyöseob bevásárlási forrása.

KNAPP DÁVID A
gep.aktára Léva Mártonffy-utcza.

Bars- é3 Honúnegyerészére
érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M. | 
első cs. kir. osztr.-magyar-, nemet tranczia-, olasz- es orosz szaba

dalmazott erczkoporso gyárából.
Ezen szabadalm. 

érez koporsók Eu
rópában majd 

itniiideu egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább 

legmenteS8égük miatt, mi által az légártalmas szesz (hullamére?) kioő- 
ZOlgesét akadályozzák, a legjobban ajanltatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ara 8 írttól I00 frtig 
o r FaÍ°?0.r®0^ gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
o forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár- 
nak, koszorúk, szalagcsokrok atb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KEHIT TESTVÉREKNÉL Léván.

Nyomatott Nyitrai éa Társa könyvnyomdájában Léván.
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