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előfizetési föltételek.
Vidéken és Léván házhoz küldve :

Egy évre ... 10 kor. — fin.
Hat hóra ... 5 kor. — fin.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.

P*»l»ul«t ’ányny.l küldhetők.
K(,e« 20 flllérért kaphatók

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS

7. szám. LÉVA, 1907. február hó 17.

BARS. HIRDETÉSEK
Népyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Bélyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér-
HivakftloN hirdetmények

100 szóig 2 kor. 6 » fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 80 fillér. 
Velünk ^zeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-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 LAPKIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
9>1 19J7 szám.

Hirdetmény!
A Léva r. t. város közönsége tulajdonát 

képező „Oroszlán Bzálloda“ a folyó 1907 évi 
március hó l-sö napjától kezdődő — lég föl
jebb — egy évig terjedhető időre bérbe- 
sdaudó oly kikötéssel, hogy a város lő napi 
elöieges fölmondás mellett a bérleti viszonyt 
bármikor egyoldalulag megszüntetheti. — A 
vendéglő épületének esetleg néhány hét múlva 
megkezdhető lerombolása esetén, azon telken 
vagy a piactéren bérlő költségén emelendő 
— heiypénz fizetéstől mentes — sátorban 
vagy más helyiségben a várost mint tulajdo
nost illető korlátlan italméréei jog — a kiesz- 
közlendö engedély után — a bérlő által 
gyakorlandó.

A kikiáltási ár 1600 korona évi bérösz- 
szeg, ennek arányában lesz kiszámítandó a 
tényleges bérietidőre járó esedékes bérösszeg.

Bánatpénz 300 korona, mely az árverés 
megkezdése előtt leteendő, — s a bérleti idő 
tartama alatt a városnál letétben tartatik.

Az esedékes bérösszegek 15 naponként 
a váiősi pénztárcái előre fizetendők.

Egyéb fö.tételek az árverés megkezdése 
előtt szerződésbe foglalva olvastatnak föl a 
vállalkozók előtt, — a leütés után a szer
ződés azonnal aláírandó.

A város jogosítva van az igérettevök 
közt választani.

Az árverés Léva város tanácstermében 
1907 évi február hó 19-én délelőtt 10 órakor > 
fog megtartatni.

Keit Líván, 1907 évi február hó 15 én. I

X3ód.cgjn. Zjajoa 
polgármester.

Tudományos előadások.
Azok a tudományos előadások, me

lyeket a főgimnáziumban hallottunk, 
meggyőzhettek bennünket arról, hogy 
ezek a különben elvont témák is nép
szerű 8 könnyen felfogható módon 
előadva, felkeltik a közönség érdeklő
dését s mulattatva oktatnak. A közok
tatás ügyi miniszter is ebből a nemes 
intencióból indulva ki, óhajtotta a tudo
mányos felolvasások s illetve előadások 

által terjeszteni s közkincscsé tenni a 
todonjány azon ágait, a melyeket eddig- 
elé nálunk szaktudósok müveitek, holott 
a nyugateurópai államokban népszerű 
előadások keretében minden valamire 
való városban terjesztik a tudományt.

Látjuk azt, hogy városunk közön
sége is élénk érdeklődéssel fogadja ezen 
előadásokat s általános az óhaj, hogy 
ezek az előadások a téli hónapokban 
megismétlődjenek.

Szüksége is van a müveit közön
ségnek ily előadásokra, mert ez által 
terjed az általános műveltség a szó 
legszorosabb értelmében.

Korunk az általános művelődés je
gyében indult meg. Ez az általános 
műveltség azonban nem olyan, mint azt 
a szép, általános név megkívánná. Tanu
lunk, végezzük az osztályokat, rakjuk 
a vizsgákat egymásután, azt hiszszük, 
mindent tudunk, pedig igazán oly egy- 
oldaluakká válunk, hogy saját munkán
kon kívül alig értünk máshoz. Innét 
van az, hogy a maga munkáját min
denki többre becsüli, mint a másét.

A pap nem tudja mit dolgozik, 
milyen munkát végez a biró. — és 
viszont; a mérnök nem tudja hogyan 
tanulja meg a gyermek az ábécét, a 
tanító nem tudja, nem ismeri az orvos 
munkáját, az orvos nem törődik a jog
gal, a mathematikus a történelemmel, 
a geológus, a csillagász, akik a föld és 
csillagos ég rejtelmeit kutatják, nem 
tudják, hogyan és mi védi meg életü
ket »z utazás alatt. A jól öltözött ga
vallért nem is érdekli, hogy tudja az 
ő szabója a posztó darabot oly kecses, 
divatos alakú kabáttá varázsolni. A 
nagy közönség, mely oly mohón kap 
az újságok után, mohóbban, mint a 
kenyér után, nem is érdeklődik az iránt, 
hogy mi módokkal, mi eszközökkel is 
csinálják azt a lapot. E» igy van ez 
mindenkivel. Pedig milyen könnyen 
tanulhatnának egymástól az emberek.

Egy ember mindent — igaz — meg 
nem tanulhat, mindent nem tudhat, ép
pen azért vegyük elő azokat az esz
közöket, melyekkel egymást, tehát a 
társadalmat tudatosan, okosan csinál
hatjuk. Legyen a társadalom ama fényes 
márvány, ne pedig a kavics.

Léva városa egy nagy vidék cent
ruma és társadalma is olyan, — mond
juk olyan összetételű — amilyennel 
kevés város dicsekedhetik. Meg van 
hozzá minden tényező a művelődés, a 
közművelődés — emeléséhez, (Itt nincs 
szó az egyéni műveltségről.)

Van több társas köre, melyek mind 
jeles műkedvelő erőkkel rendelkeznek. 
Feltétlenül el kell ismerni ezek művelő 
hatását, de valljuk be, inkább szóra
koztató ez, mint művelő, vagy jobban 
mondva többeket szórakoztat, mint a 
mennyit müvei a közönség matemati
kailag vett számából.

Ezelőtt vagy 20 évvel Léva váro- 
! sában, a mikor még Budapesten híre 

sem volt a tudományos szinháznak. az 
Urániának, felmerült az az eszme, hogy 
célszerű volna egy ilyen Uránia egye- 

■ sületnek alakítása, mely városunkban 
• a tudomány, a művészet, ipar és ke

reskedelem összes ágát tudományos 
1 alapokra fektetett, de népszerű és köny- 

nyen érthető módon előadott reproduk
ciókban mutatná be a közönségnek. 
Kisérletképen több ily előadást rendez
tek is az eszme megpenditői és a terv 
sikerrel kecsegtetett, mert a közönség 
meleg érdeklődéssel fogadta ezen tudo
mányos előadásokat.

De a terv, hogy hogy nem, elaludt 
s az egyesületből nem lett semmi.

Ebből az alkalomból mi ismét fel- 
vetjük a kérdést, vájjon nem lehetne-e 

! Léván egy ilyen Uránia egyesületet 
' alkotni, esetleg összekötve egy müked- 
1 velő vagy szinpártoló egyesülettel ? 

Hiszen ennek sem anyagi, sem szellemi 
akadálya nincs,mert a befektetés csekély, 

másfélszáz, legfeljebb kétszáz koronával 
megvethető az alapja. Van Léván ügy
véd, biró, tartson előadásokat a jogtu
domány köréből, van elég orvos, tart
son felolvasást egy-két estére terjedő, 
— kisérje előadását vetített képekkel; 
van postahivatalnok, tartson az is egy
két estére terjedő, felolvasást a posta 
titkaiból, — (kísérje előadását — 
vetített képekkel, a vasutas a közleke-

mészet köréből, a tanár utaztassa meg 
’ a közönséget a világűrben, a hold, 
! csillagok világában, vigye egy este 
’ Amerika őserdejébe, majd a nagy me- 
I zőségekre. Az iparos mutasson be egy 
i pár fogást iparából. Aki sokat utazott, 
I mondja el úti kalandjait, kisérje vetített 

képekkel.
Ezek az előadások legyenek termé

szetesen ingyenesek — legfeljebb az 
első helyeken legyen belépti díj — 
vagy ott sem. Aldozzék kiki tetszése 
szerint. Hiszszük, hogy egy ily vetített 
képekkel kisért felolvasási ciklus után 
a közönség annyira fogja kívánni a 
folytatást, hogy áldozatokra is kész lesz, 

Felolvasó, működő lesz elég.
Vegyen fel ez az egyesület minden 

tárgyat, tudományost és gyakorlatit 
egyaránt.

Adjon tért mindenkinek, hogy a 
saját tapasztalatait a köz művelődésére 
adhassa. Nem lesz ez könyöradomány 
a tudományok morzsáiból, hanem köl
csön, melyet kölcsönnel kell viszonozni.

A tudomány közkincs, mely nem a 
sajátunk, tartozunk azzal a társada
lomnak.

A tudomány életszükséglet, melyre 
mindenkinek szüksége van. Tanuljunk 
egymástól"

Nincs olyan tudós, akinek már nem 
volna mit tanulnia és nincs az a tu
datlan, akitől valamit nem lehetne tanulni.

Ne mondjuk, hogy ez szabad egye
tem, — legyünk csak helyi Uránia.

T Á R C Z A,
Svajczi emlékek

i©oe.
Fülolvastatott a katb. kör estélyén, 1907. I'ebr. 2-áu.

(Folytatás.)
Végezve Ganffel, hajóra ültünk, hogy 

áthajúzva a genfi tavat, a túlsó oldalon 
Lausannban kössünk ki, a genfi tó másik 
legszebb és legnagyobb városában. A hajó 
műdén kényelemmel el volt látva és 1100 
utast volt képes felvenni. A hajón kellemet
lenül érintett bennünket három magyarul 
besze lj fiatal suhanó, valami mágnás felék 
lehettek, Hencegő viselkedésük, mely épen 
nem volt nagy urias, nem hozott valami 
nagy dicsőséget a magyar névre.

A hajó Lausannban kötött ki. A tó 
partja itt meglehetősen magas emelkedesü. 
Ezen a meredeken fekszik az érdekes város, 
melynek fekvése a hajóról nézve elragadóan 
«ép. Innét kerülnek ki azok a francia bon*  
neok és nevelőnők, mert Lausann is egé
szen francia, kiket hála Istennek ma már 
mindritkábban, de ezelőtt tömegesen alkal
maztak az előkelőbb magyar családoknál.

Az ebédnél ülve, katonaság vonult át 
az utcán — máshonnét jöhettek. Nőm voltak 
többen a katonák, mint egy magyar honvéd 
eászlóalj legénysége. Mégis as egész város 
közönsége az utcákra rohant, katonákat 
nézni, jennek a magyarázata a», hogy Svájc 
abban az előnyös helyseiben van, hogy az 
európai nagyhatalmak örködnek sértetlensége 
felett, esért katonaságot nem kell tartania, 
•sért oly ritkaság még a nagyobb városban
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is a katonaság. Ami csekély katonaság vaD, 
azt inkább a felső rend érdekeben tartja feon*

Lzusanneból S?ájc fővarosába Bernbe 
utaztunk —- fővárosnak nevezem azért, 
mert itt van a parlament, itt székel a sző- 
vetaégtanács.

Svájc: földrajzi közepe, de egyúttal 
Svajcz nyári életének is középpontja a berni 
sípok vidéke. Itt nyüzsögnek nyáron az 
idegenek ezrei: nyaraló vendégek, hegymászó 
turisták, átfutó u'asok, akiknek kedvéért 
Svájcz e helyre halmozta mindazt, a mi 
szépet alkotni tudott, hogy kiegészítse vele 
a természet nagyszerűségét.

Mellőzve Bern fővárosnak leírását, mert 
végre is csekély eltérésekkel egyik nagy 
város olyan mint a másik, Interlakenbe viszem 
szives hallgatóimat, bová Bernből utaztunk*  
Interlaken, Svájca legnagyobb, legelőkelőbb 
nyaraló beye, már nemcsak egyszerű villa 
telep ; hanem csinos városka, 6 — 7000 lakos
sal, keramit kövezettel, remek parkokkal, 
fényes kirakatokkal és nagyszerű vendég 
lökkel. A gazdag angolok itt ütnek nyáron 
tanyát és innen rendezik kirándulásaikat a 
berni alpokba. A fényűzés mérhetlen nagy 
_  aB ebéd és vacsoránál az előkelő ven
déglőkben a nők fényes toilettekben, az 
urak fekete szalonban, frakkban, vagy 
uniformisokban jelennek meg. Est figyelembe ( 
véve, jóllehet először részünkre is egy első- 
rendű szálloda volt kiszemelve, kénytelenek | 
voltunk egy másodrendű, bár igen tisztes- 
séges szállodába vonulni.

Interlakenböl különféle vasutak szalad
nak szerteszét a kiránduló helyekre. Két

kirándulásról emlékezem meg én is, ezek a 
grindelwaldi glecser és a Jungfrau-vasút.

Svájcinak különlegességei a glecserek, 
magyarul jégfolyók. Mi az a glecser, jég
folyó ? A nagy hegyek között igen sok hó 
esik. Az évenkint leeső bótömeg 8—10 
méter vastag. Azonkivül a magas hegyek 
tele vannak hasadékokkal, teknöszerü mélye
désekkel. Nagy szelek alkalmával ezekben 
a szi'dateknökben a hó már egy év alatt 
is 40—50 méter magasságban halmozódik 
össze — hát még évek alatt ? A nagy 
hótömeg súlya az alsó rétegekre nehezedik 
s a hókristályok közt levő levegőt kiszorítja. 
A hó a nagy nyomás folytán rendkívül 
finom, szemcsés, üvegszerü tömeggé változik, 
mely a közönséges jégtől nagy rugalmassága 
által küiömbözik — ez a fim. A fim Euró
pában a 3000 méter magas hegyeken kép
ződik s a sziklateknökben száz, sőt több 
méter vastag lehet. A lejtőkön, meredek 
völgyekben mint valami óriási jégfolyó halad 
lefelé, nem csúszva, hanem saját súlyának 
nyomása alatt valósággal, bár igen lassan 
folyva, mint valami rugalmas pép. Folyás 
közben összehasadozik, a hasadékba nyomul
a következő réteg, mely aa előbbihez újra 
hozzáforrad. Mikor a jégfolyó annyira alá- 
szállott, hogy elérte az olvadás határát, 
megolvad és alul, mint glecserviz, tovább 
folyik. Ilyen glecserviz képezi számos nagy 
folyó eredetét.

E,y ilyen glecsert néztünk meg Grin- 
delwzldban. Odaérve, csodálattal bámultuk 
a természet ezen jelenségét. Vagy tiz eme’et 
magasságban állott előttünk a mintegy 
40—50 méter széles jégtömeg. A legalsó

részében piszkosan bugyogott elő a giecser- 
patak. Felsőbb fáján az élelmes svajczi 
15—20 méter hosszú jégfolyosót vájt a 
glecserbe, hová csekély belépődíj mellett 
szabad a bemenet. Mikor az ember a jég
folyosóba lép, a legtisztább égszínkékben 
tündöklik az egész jégtömeg — a kék szint 
bizonyára a jégben levő ásványi feloldott 
részek varázsolják elő. A folyosó végén az 
embert akaratlanul is egy kis megilletödés 
veszi körül, hogy ne nevezzem félelemnek
— hátha ez a borzalmas jégtömeg most 
hirtelen megindulna? Da ez ciak a képze-

* lődés játéka. Hosszú idő fog eltelni, mig az 
a jégfolyosó elpusztul — bogy az élelmes 
svajczi azután újat vágjon ki folyton meg 
ujuló publikuma részére és a saját hasznára.

Azért mi egy mulatságos jelenetnek 
voltunk tanúi, épen ezen félelemből kifolyó
lag, a jégfolyosó előtt. A közönség között, 

’ a kik a glecserhez kirándultak, volt egy 
i középkorú házaspár. Az asszony bátor, 
I harcias — a férfi félénk, a ki sehogysem 

akart bemenni a jégtömegbe. Sokáig alku
doztak; az asszony elővette minden rábe
szélő képességét, bogy rábírja férjét a belé
pésre, de az csak félt. Egyszerre az asszony 
karon fogja a férjét és ,Du musz hinein* 1 ** 
„Neked be kell jönnöd" erélyes mondással 
vitte a férjét a jégbe. Igen ám 1 de alig 
tettek 4—5 lépést a jégfo'yosón, a férj 
uram kirántotta a karját és szaladt kifelé
— a körüllevö közönség nem kis mulatsá
gára. Hát kérem ilyenek az asszonyok I 
Mennyit kell szegény férfiaknak szenvedni!

Utazásaim között alig emlékezem tanul*  



Hiszszük hogy ez lesz az a szaka
vatott kéz és gondolkndó fej tudatos 
munkája, mely a nyers követ fényes 
márvány lappá dolgozza.

A szervezkedés munkáját talán 
tanintézeteink tanári kara vehetné ke
zébe, kiket városunk intelligenciája 
bizonyára készséggel támogatna, Rövid 
idő alatt szép eredményt tudnánk elérni, 
úgy hogy már a jövő télen a siker 
legszebb reményével kezdhetné meg 
működését az uj egyesület.

Pénzközvetitö irodák.
Nehezek ma a megélhetési viszonyok. 

A „mindennapi" megszerzése csaknem kivé
tel nélkül nagy gondot okoz. Hogyne 1 Hisz 
nincs iparcikk, nincs élelmiszer, s más szük
ségeltető dolog, melynek az ára az utóbbi 
időben rohamosan föl ne szállott volna. Ezt 
indokolják némileg a munkabéremelések az 
egész vonalon. Fizetésjobbitást kér minden 
iparos, alkalmazott, tisztviselő és kaputos 
ember. Ennek eredménye aztán az élet 
drágulása.

Csoda-e tehát, ha a megszorult emberek 
mohón búvárkodnak a napilapok, sőt a 
vidéki-lapok kihirdetési rovataiban ? Oly 
kecsegtető ajánlatok látnak ott napvilágot, 
hogy a bajbanlévő, anyagi zavarokkal küzdő 
ember, a „kedvező feltételek“-nek felül. 
Ahelyett, hogy bizalommal fordulna roko
nához, jóbarátaihoz és a takarékpénztárakat 
felkeresné, ahelyett leveleket imák oda, 
„ahol néhány nap, sőt néhány óra alatt, 
minden kezes nélkül, rendkívüli olcsón és 
a legkellemesebb visszafizetési feltételek 
mellett11 kapna pénzt.

A levélhez mellékelnek postabélyeget, 
sok esetben ajánlott levélre valót és várják 
a kivánt kölcsön folyósítását. Elmúlik egy 
nap, el a másik, sőt utána még sok hét is. 
De válasz nem érkezik, pénz még annál 
kevésbbé. Kárba veszett a bélyeg, a mi a 
„bankár" urnák egcsz szép haszon, ha sokan 
keresik fel. Van ennél tisztességesebb fajta 
is, ki ir egy kártyán, sajnálattal értesíti 
felét, hogy a kölcsön nem folyósítható. De 
a levelező lap csak 5 fillérbe kerül, a többi 
az illető haszna.

Most beszéljünk arról az esetről, hogy 
a jeles bankár ur érez valamelyes pénzecs
két. Megkezdődik a nagy levélváltás, végre 
kiderül, hogy az üzér csak közvetíti az ügy
letet, azaz a hitelt megszerzi, amelyért oly 
rettenetes magas jutalékot köt ki, mely megfe
lel 15—2O°,o-uak, ha a kölcsönvevö ebbe 
belemegy, akkor jön csak aztán a tulajdon- 
képeni üzletmegkötés, t. i. a pénzüzér az 
uzsoráshoz viszi az üzletet, illetve a klienst, 
akit most ez zsarol mag olykép, hogy állító
lag 8°,o-nyi kamat mellett folyósítja a köl
csönt, mely tényleg uzsora kamattá növi ki 
magát. Tudja mindenki, akinek valaha ezen 
hiénákkal valaha dolga volt, mit jelent ez 
8%. Ez legtöbb esetben nem évi kamatláb, 
melyre az üzlet szól, hanem a tényleg fize
tett kamat a külömböző cimek alatt leszá- 

ságosabbés érdekesebb pontra,mint a grinddel- 
waldi glecser kirándulás volt, így gonoltam 
ezt, mikor este Interlakenbe vissza érkez
tünk. Pedig csalódtam, mert a másnapi 
kirándulás a Jungfrau-vasuton felülmúlt min
den képzelhetőt.

Interlakenből fogoskerekü vasút visz a 
berni felföldre a kettős Lutschine patak völ
gyében, mely egyre jobban összessorul s a 
vasút egyszer csak Lauterlrunnenben áll 
meg. A völgy, melyben ez a nyaraló telep 
fekszik, alig másfél kilomé te széles és két 
oldalról néhány száz méter magas sziklafal 
határolja, mely felett gyönyörű üdezöld 
tetők és csúcsok emelkednek. Keresztben a 
völgyet a Jungfrau csoport felhőbe nyúló, 
ezüst szinü és hófehér csúcsai zárják el.

Elhagyva Lauterbrunnent, szédítő magas
ságban épült viaduktokon mentünk keresztül 
és a vasút meredek lejtőn kapaszkodott fel. 
L’ti társaim még most is emlegetik, hogy 
ugyancsak fehér volt az arcom, a megille- 
tödéstöl, mikor abban a szédítő magasságban 
haladtunk felfelé. Hogy is ne ? hiszen as 
ember önkéntelenül is arra gondolt, mi tör
ténnék most, ha valami a gépezeten meg
botolanék és mi vasúti kocsinkkal hanyat- 
homlok zuhannánk le a mélységbe 1

Megérkeztünk Kis-Schédeggre, hol meg
ebédelve, felültünk a Jungfrau-vasútra, a 
világ legmagasabb hegyi vasutjára. A pálya 
innét már nagyobbrészt a sziklába vésett 

lag-uton halad az Eiger hsgy belsejében.

mitolt tetemes költségekkel együtt sokkal 
magasabb kamatlábnak felel meg. A költsé
gek informácsió-dij, nyugtabéiyeg, okmány
bélyeg, átiratasi dij és különféle cim alatt 
szerepelnek úgy, hogy azok, kik szorult 
helyzetükben tapasztalatlanságuknál fogva e 
hiénák karmai közé kerülnek, a fölveendő 
összegnek csak roncsait kapják közükhöz, 
mert a kamat is előre levonatik. A fent 
emlitett tapasztalatlanság, könnyelműség és 
a pénzintézetek iránti bizalmatlanság, vala
mint az üzérek csábitó ajánlata, akik a 
legvakitóbb hazugságokkal csalják lépre 
áldozataikat, ugyancsak olcsó kölcsönhöz 
juttatták ezeket I

A koronáját ennek a zsarolási sziszté
mának azzal teszi rá a kölcsönüzér ur, hogy 
lejáratkor, amikor az adósnak rendszerint 
nincs pénze, maga tanácsolja, hogy a váltót 
nem kell beváltani, felajánlja szolgálatait, 
kieszközli a prolongációt. Persze az előbb 
emlitett mód szerint, mert ezen üzletet már 
megint újnak tekintik. így nyúznak egy 
rókáról több bőrt.

Láthatja mindenki, milyen b’-illiáns üzlet 
a pénzközvetités; és igy meg fogja a közön
ség érteni, miért szaporodnak gombamódra 
nap-nap mellett az ily természetű irodák a 
fővárosban és miért kell a napilapoknak a 
hirdetések között ma már teljesen speciális 
feliratú rovatot vezetniöK ily cim alatt : 
.Pénzkölcsönök".

Ma n.ár olyan üzérek is vannak, kiknek 
nincs egyebük, mint egy szobájuk, de azért 
körleveleket küldöznek a vidékre is, ame
lyekben olcsó pénzt ajánlanak. Nemrégiben 
Léván is szerepelt ilyen „intézet," hangzatos 
címekkel csapta be a szegény megszorult 
embereket, azóta már más embereket bol
dogít, de onnan is rémes hírek terjednek 
felőle.

Minthogy az a sok tragikus eset, mely 
a lapok utján megtudható, még most sem 
józanitja ki az embereket és évenkint szá
mosán kerülnek ily módon a bűn lejtőjére, 
nagyon szükséges volna, hogy a kormány 
ezt a valódi rablógarázdálkodást, mely szá
mos existenciát tesz erkölcsileg és anyagilag 
tönkre, tanulmányozná és módot találna, 
hogy ezen, csak a zsebmetszéshez hasonló 
üzérkedést valami módon eltörölje a föld 
színéről.

Óvakodjék mindenki ezek karmai közé 
kerülni 1 Akit nem ismerünk, ne bizzunk 
abban, mert nem tudjuk, mi lakozik benne 1 
Hisz, akinek szüksége van pénzre és jó 
neve van, kap az bármily helyi vagy vidéki 
bankban. Isten óvjon meg a hiénáktól min
denkit 1

Ültessünk és ápoljunk fákat!

Minden faültetvény hasznot hajt, szépen 
elhelyezett és gondosan ápolt faültetvények 
mindig diBiére válnak a vidéknek és hely
nek ; közvetlen hasznot hajtanak gyümölcsük, 
magjuk és faanyaguk által, oltalmat nyúj
tanak viharok és tikkasztó napsugarak ellen, 
mindenkor, különösen nyár idején felfrissí
tenek és felviditanak bennünket, e'őmozdít- 

mert a hó és jég hamar elpusztitaná a külső 
pályát. A végállomás, Eismer-jégtenger nevet 
visel és már 3160 méter magasságban van. 
A levegő érezhetően megritkult, a lélegzés 
sokkal nehezebb, a hideg metsző. Az állo
máson, mely teljesen a sziklába van vésve, 
meleg leveBt, erős szeszes italokat és egyőb 
melegítő szereket árulnak. Egy félkör alakú 
nyílás van a szikla oldalába vésve a szabadba 
és vaskorláttal ellátva. Innét lehet kitekin
teni a borzalmas mélységbe, ha ugyan a 
jóval alantabb úszó felhők el nem takarják 
a völgyet. Mindenütt csak hó és jég — és 
semmi más.

A vasutat még tovább fogják épiteai, 
fel a 4166 méter magas Jungfrau-csuosra. 
A költségek 10 millió frankra vannak elő
irányozva, de bizony ez sokkal többe fog 
kerülni. Annyi bizonyos, hogy ez a vasút 
egyike lesz az ész legfényesebb győzelmének 
a természet erői felett. A természet nagy
szerűsége Svájcában szinte lesújtja az em
bert. De az emberi ész és kéz müveinek 
látása felemeli lelkünket. Látjuk belőle, 
menyire felette áll az emberi lélek az egész 
természet felett, mellyet lassan hatalmába 
vesz. Vissza érkezve este felé Interlakenbe, 
kiültem a teraszra és elgondolkoztam a lá
tottak felett. Mint minden alkalommal, most 
is, mikor vizsgálódtam a természet nagysze
rűsége és az emberi lélek alkotó ereje felett, 
gondolataim az Istenhez vezettek. Milyen 
lehet as Isten íönsége, hata'ma és ereje, 
szépsége, ha gyarló teremtményei is ilyen 

iák a tömeges esőzések arányos felosztását, 
elvonják a lég kártékony gázait és emelik 
a föld és talaj értékét.

Minő fákat ültessünk?
Az ültetendő fák megválasztása első

sorban a használat célja, azután, részben as 
éghajlati és résiben a talajviszonyoktól függ. 
rt legnagyobb hasznot a gyümölcsfák hozzák, 
azonban ezeket nem lehet mkdenütt előnyö
sen alkalmazni, nem is fele nek meg minde
nütt a célnak, miért is sok helyült árnyék
vagy sorfákat keli ültetni. A gyümölcsfák 
közül a dió, alma, körte, csoresznye és szilva 
hozza a vidéknek a legnagyobb hasznot és 
ezek közül nagyobb ültetvényekhez első 
sorban az alma, szilva és dió ajánlható; 
végtelen vagyout lehetne ezen három gyü- 
mö'csfajtából moriteni, ha sok tájék terüle
teit ezen három gyümölcsfajjal beültetnénk, 
és óriás*  hasznot hajtauának a dióerdŐBÓgek 
ott, a ho! jelenleg dombokon, hegyoldalakon 
csak juhlegelők léteznek, a mely területek 
a diótermelések részére mintegy teremtve 
vannak. A dió valamennyi gyümölcs közt 
a legjobb kiviteli czikk, és hónapokon át 
jól oláll, anélkül hogy kárt szenvedne. A 
nagybani vásárlók csak oly helyeket láto
gatnak, a hol nagy kivitel van.

Árnyék-, sorfák nagy számban és min
denütt ajánlhatók. — Szép árnyék elérésére 
nem tuhürü ültetvények ajánlatosak, olya
nok, melyek a lég szabad mozgását nem 
gátolják. — Sürü árnyékot nyújtanak: 
a gesztenye, dió, szilva, hársfa, nyárfa, Ailant- 
hús, Juglans americana, Crtalpa és kőrisfa; 
félárnyéaosak : az akácz, Gieditschia, Celtis, 
jegenyenyárfi és pyramisaKác. — bovány, 
száraz és rossz talajban még mindég jól 
megterem az akácz, körisfile jávor, Gledit- 
schia, Ailanthus, hársfa, szilfa és nyárfa. Jé 
talajban úgy a telsorolt fajok, mint minden 
más fa megterem. — Nedves talajban jól 
megterem a fü», körisfa, égerfa és nyárfa; 
sövényekhez és élő kerítésekhez a legjobbak : 
az akácz, Gieditschia, Maciura, galagonya, 
fűz és bokorbükk, továbbá tűlevelűek, mint 
a fenyők, vörösboróka, tiszafa és életfák 
kiváló szépek.

A faültetvények létesítése.
Ez a legfontosabb rész, mert a gondos 

ültetvényezéstől függ az egész siker; ne 
sajnáljunk ezen munkánál semmi fáradeágot 
és figyeljünk a következőkre :

1. Az ültefvényezendő anyagot: fákat, 
cserjéket, csemetéket jól ki keli válogatni, 
ezeknek jól isko'ázott, egészséges, erős fák
nak kell lenni mogfe’elő gyökérzettel. Gyen
gébb anyag értéktelen, a legcsekélyebb árat 
sem éri meg, és ilyentől óvakodjunk.

2. A fák elhelyezése legyen a szemnek 
kellemes és a körülfekvő tárgyakkal arányos. 
Magas fák alacsony környezetbe és alacsony 
fák magas környezetbe való elültetése 
kerülendő.

3. Az ültetés előtt a talaj jól előkészí
tendő ; ássunk nagy fagödröket és a felső 
jó jöldet tartsuk meg, m>g az alsó rossz 
fö dréteg eltávol.tandó, hogy a gödör csak 
jó földdel legyen feltöltve. Minél keményebb 
és rosszabb a talaj, annál nagyobb gödröket 
kell ásni: ezen esetben 11/» méter széles és 
70 c/m mély gödör szükséges; jó talajban 
elogendö 1 méter széles és 60 c/m mély 
gödör is. — Ha trágya is lesz használva, 
úgy ennek öregnek, rolhadtnak kell lenni 
és a gödör aljáu és o'dalt, nem közvetlenül 
a fa alatt ásandó el. Mmél korábban lesznek 
a gödrök ásva, annál jobb ; a tavaszi ültet- 
vényezésekhez a gödrök már öszszal vagy 
télen ásandók. A felső földnek mindég lejebb, 
az alsónak pedig fe!ülre kell kerülni.

elbájolók, elragadók és ilyen alkotásokra 
képesek ? Ilyen gondolatok foglalkoztatták 
Berzsenyit is, mikor az Istenről beszélve, 
gondolatait ezekbe a dallamos szavakba 
öntötte:

Isten I kit a bölcs láugesze fel nem ér, 
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt .- 
Léted világit, mint az égő 
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

Elhagyva Interlakent, tovább utaztunk. 
Luzern, a Gotthárd-vasut, az édes vierwald- 
alatti tó, Zürich stb., mindmegannyi érdekes, 
tanulságos helyek, melyekről még sokat 
tudnék elbeszélni, — de letelt a 20 perc, 
a progragmmot és marsrutát be kell tar
tani — befejezem felolvasásomat.

Szives hal'gitóim között lehettek olya
nok, a kiket ta'án érdekeltek az elmondott 
apróságok — lehettek olyanok is, a kik 
unatkoztak és örömmel várták a végét. 
Nekem nem marad más hátra, mint megvi
gasztalódni e felett — megvigasztalódni azzal 
a kis verssel, melyet Luzernben egy muzeum 
megtekintése alkalmából, a kijáratnál ol
vastam :

8o temand war auf dicsér Erde, 
Dsr allén Menseheu recht thuu kann, 
8o hitt' ieh ihn in allén Ébren, 
Dasa er mich diese Kunat möobt lehren.

Ami magyarul annyit jelent:
Ha van, ki széles e világon, 
Mindenkinek kedvébe járjon, 
Ügy kérem őt, mi szent, mindenre, 
Hogy tanitson meg engem erre.

Vég*

4 Nedves helyeken, és rossz, áthatlan, 
sziklás talajnál, az ültetvényezés dornbocs- 
kákon végzendő. — Ezen dombocskákon 
való ültetvényezés, különösen nedves és át- 
hatlan talajoknál igen jó ; a gödör bőségesen 
meg lesz töltve főiddel úgy hogy a föld 
még 20-30 c/m magasabb legyen és csak 
erre lesz a fa állítva, és aztán földdel fel
töltve, úgy hogy egy 60-80 c/m magas 
domb keletkezik, a domb hajtásai legyenek 
ferdék.

5. Az ültetett fának sohasem szabad az 
ültetvényezés után magasabban és csak lég 
feljebb 3 c/m-el mélyebben állani, mint azé 
lőtt a faiskolában állottak. Így lóhát az 
ültetés alkalmával körülbelül 15 c/m-el kell 
a fákat magasabban állítani a körülfekvő 
talajnál, mert a föld még süpped és csak 
2 év múlva lesz ismét egyenlő a területtel.
— Az ültetvényezésnél a gyökerek és gályák 
éles késsel visszavág;,ndók. A megsértett 
gyökerek és ágak egészen levágandók! A 
hosszú gyökereket 30 - 40 c/m nyíre vágjuk 
vissza. Az ültetésnél a gyökerek kézzel 
sugáralakban helyezendök, és közéjük kézzel 
szorítsuk a földet; a gyökereknél mindég 
friss és jó földet kell használni; igen hasz 
nos, ha a föld közé éles homok van keverve
— A földet keménynyé taposni és megío- 
csolni mindig szükséges, külünö-en a tavaszi 
üitetvényezéseknél. — Minden fának adjunk 
czölöpöket; ezeket azonban az ültetés előtt 
verjük a földbe. A faczölöpöknek sohasem 
szabad a koronába nyúlni, mert akkor aka
dályozzák a korona minden iránybani fejlő
dését és megsértik az ágakat. — Az újonnan 
ültetett fakat lazán kell a czölöpökhöz kötni, 
hogy leüliepedhessenek. A fa alatti terület
nek, rövid trágya, pelyva, turfa, fürészpor, 
és hasonlókkal való fedése igen jó, mert r. 
talajnedvességet fentartjaés elősegíti a gyö- 
keresést.

6. Legjobb és legalkalmasabb ültetve- 
nyezési idő a késő ősz és a korai tavasz ; 
ha későn, midőn már a rügyezés megindult, 
vagyunk kénytelenek ültetni, akkor a fák 
busásan locroiandók az ültetés után, és fed
jük be -3 fa alatti területet rövid trágyával; 
ez esetben az első hat héten át hetenként 
kétszer kell jól lelocsolni.

A fák ápolása.
Minden fának gondos ápolásra van szük

sége, hogy jól fejlődjön.
1. Az ültetvényezés e'sö évében cs 

lehetőleg később is, szárazság idején a lakat 
öntözni kell. Az öntözést ritkán szokták 
tejesiteni: a legkevesebb viz, mennyi egy 
fának szükséges, egy kanna, de jobb két 
kanna viz.

2. A gyiimö csfák koronáját metszés 
által kei! a belső ágaktól megszabadítani és 
tisztán, világosan tartani, miáltal a kivánt 
alakjukat is el lehet érni és őket ezen alak
ban megtartani. Árnyék- és sorfák természe
tes fejlődésükben hagyandók.

3. A legnagyobb befolyást gyakorolja 
a fákra az alattuk levő talaj lazítása, mert 
ez a növés előmozdításának fontos tényezője. 
A talajlazitás úgy történik, hogy a törzs 
körül a földet mélyen fe ássuk, a mi legin
kább össze), november és deczember hóna
pokban történjék és emellett mindén második 
évben ássunk el trágyát is, hogy a fának 
friss tápanyagot nyújtsunk. A fa alatti terü
letet a fűnek sohasem szabad ellepni.

4. UtakoD, tereken és forgalmasabb 
helyeken a fatörzseket alkalmas eszközökkel, 
mint fűz, vagy sodronyfonatokkal vagy fából, 
nádból, tövisekből stb. készített kerítésekkel 
kell megkárosítások ellen megvédeni.

Kívánatos, hogy minél több fát ültessünk, 
a mi nagy hasznára lenne az emberiségnek 
és az egész országnak.

Különfélék.
— A közigazgatási bizottsági ülés 

elhalasztása. Barsvármegye közigazgatási 
bizottsága a vármegye főispánjának rendel
kezése alapján folyó havi rendes ülését nem 
e hó 12 én, hanem 19-én fogja megtartani.

— Tiszturak — a színpadon. Es 
egyszer nem úgy történt, mint az operettben, 
hogy a tiszturak belopták magukat a zár
dába, hanem civil urak és hölgyek elmentek 
a kaszárnyába, és ott kedvesen mulatozának 
ügy volt, hogy a lévai honvéd-zászióaij 
derék tisztikara műkedvelő előadással egy
bekötött estélyt rendezett a tiszti étkező 
helyiségeiben Ez utóbbira — a szűk helyi
ségre — való tekintettel csak szűk körre ; 
a tényleges és tartalékos tisztekre, és csa
ládjára szorítkozott a meghívás, ds még ig,- 
is szép számú vendégsereg gyüit egybe, úgy 
hogy az étkező helyiségét meg kotlett tol
dani még két hivatalos szobával. A mulatság 
egészen házilag készült, még az előadott 
kedves vígjáték is házi készítmény, szerzője 
a zászlóalj-parancsnok, aki nemcsak a kard
nak, hanem az irótollnak is szakavatott keze
lője. A darab meséje : Varsányi (dr. Kara- 
fiáth) földbirtokos odaígéri leányát (Berki 
föhadnagyné) Csalóky földbirtokosnak, (Berkó 
főhadnagy) akit csak régi családi Összeköt
tetéseiből ismer, személyesen még nem talál
kozott vele. Tudván, hogy leánya nagy 
tisztelője a huszároknak — egy dali huszár
tiszttel véletlen kedves kalandja voit as 
erdőben — Csalókynak megirja, bogy huszár
uniformisban jelenjék meg, úgy biztos » 
hatás. Meg is jelenik a huszár, de egy iga*',  
(Báthy hadnagy) akivel Erzsiké as erdőben 
találkozott. Itt tartanak ugyanis gyakorlatot 
a környéken, s ö a aaáiláscsináló. A huszár 



tförnyü zavarban van, mert Varsányi azonnal 
gatsnaí, vömnek nevezi, habár ettől — 
megismervén az erdei tündért — épen nem 
idegenkedik. Ebből a félreértésből remek 
jö|eretek folynak. Közben azonban megér
kezik a megrendelt civil-huszár, ée a szép 
nevelönöttSwAmdryjzázadoen^véivénházikie- 
,iszonynak, tüzesen kezd udvarolni. A többit 
már tudhatjuk. A párok úgy kelnek egybe, 
4mint a véletlen hozta magával, nem úgy, 
ffliut az apa tervezte, de azért miudenki 
jól járt. Az ügyesen szőtt, színpadra termett 
kis vigjáték becsét és tartalmát emelte a 
tökéletes, öszbangban levő játék. A hölgyek, 
Dem említve, hogy pompásan tudták szere
püket, ami már vérükben van, kitünően 
játszották, és oly kedvesen, híven, hogy a 
fejlemény egész természetesnek tűnt fd. Ép 
ily rea'is volt Dr. Karafiáth játéka — hóra 
concours —; egy néző megjegyezte, hogy 
ilyen i sz a doktor 20 év múlva. Bathy 
hadnagy pompás huszár, Berkó főhadnagy 
meg tökéletes civil volt, szinte azt hihetnök 
róluk, bogy pályát tévesztettek. Már nem 
mondhatjuk ugyanezt a két inasról (Matusz 
és Sza ai hadnagyok), bár ők is kifogástalan 
alakítást mutattak be. A vendégek lelkesen 
megtí-j iol’ák a szereplőket, meg a szerző 
házig- dát. Az előadás utáu kedélyes vacsora 
követi zett, erre még kedélyesebb táncmu
latság, szellemesen kifundátt cotillon-figurák, 
jaivet melegítő koccintgatás és dalolás, ami 
a ked ?3 estély családias fesztelenségéről 
tanúst dott. Nem akarunk banális kifejezé
sekké lni arról a sokat emlegetett — máautt 
hivata % nálunk természetes — jó viszony
ról, de az bizonyos, hogy ha alko.arányunk
ban h: nyzik is, de Léván megvan a — 
nemzf hadsereg.

— Tudományos felolvasás Lendvay 
János ■. hó 6-án tartotta meg harmadik 
felolvasását az egyéni tulajdonságokról. A 
termés ettudományok körébe tartozó e fel
olvasásokban most szünet áll be ; e helyett az 
irdalom köréből tart felolvasást Gácsér Endre. 
Felolvasása, mely f. hó 20-án este 6 —7-ig 
hsr, a magyar dalról fog szólni. Reméljük, 
hogy a felolvasások válogatott közönségé 
meg nagyobb számban fog megjelenni, mint
* bogy a természettudományi előadásokon 
jelen volt.

— Uj főorvos. Turócvármegye főis
pánja a Dr. Haas Jakab halálával megüre
sedett főorvosi állásra Dr. Bolemann János 
Sstubnyafürdöi fürdöorvost nevezte ki.

— Uj tisztikar. A Lévai Kath. Le
gényegyesület a műit vasárnap tartotta ren
des közgyűlését. Az egyesület tiszteletben 
elnöke Báthy László prépost-plébános, elnöke 
pedig Jónás Imre. A többi tisztviselők vá- 
.asztas alá estek. Az eredmény a következő ; 
alelnök lett Ghimessy János, pénztáros Cser- 
nálc Izidor, gondnoz Kyiredy Géza, dekán 
Vidinszky Géza, aldékáu ifj. Csuvara Mihály, 

jegyző Bcarcz János, aljegyző Ruzsicska 
János, könyvtáros Üellinger János, alkönyv
tárai Akács József. Választmányi tagok lettek: 
Borcsanyi Béla, Bskos Lajos, id. Csuvara 
Mihály, lványi András, Knzsmanok József, 
Peiy István. A szamvizsgáíóbizottság tagjai 
Fnely Laios, Rácz János es Bóbb László.

— Kinevezés. A pcnzügyminister Aloesz 
Zsigmuud aranyosmaróli lakost, ideiglenes 
minőségű díjtalan m. kir. pénzügyi azamgya- 
kornoáká nevezte ki az aranyosmaróli ua. 
kir. pénzügy igazgatóság mellé rendelt szám
vevőséghez.

— Pályázat körjegyzői állásokra. 
tinlca Sándor garamszentaereszti jaiási 
főszolgabíró az újonnan szervezett garam- 
ladoutri, barokaproLczai, feisözsadányi, ga- 
ramrevi és gyertyánfai körjegyzői állásokra 
pályázati hirdetményeket bocsátott ki és 
valamennyi állást meg e hó folyamán válasz
tás utján fogja betölteni.

— Névváltozások. Ehrenstein Vilmos 
lévai i: otősegü lakos vezetéknevét belügy- 
ministtri engedélylyel „Szilárd^-ra, Bősem- 
veiy G. za vámosLdanyi illetőségű lakos pedig 
„Orbánéra változtatta.

— A törvényhatósági ipartanács 
tagjai. A Deezterczebanyai kereskedelmi 
e# iparkamara Barsvármegye törvény hatósági 
‘P*i  tar ácsába az 1907. ev végéig terjedő 
tnegolistással múlt hó 29-én tartott közgyü- 
lésobei rendes tagokul: Eisenberg Karoly 
aranyi tuaróti, Ulreich Nanaor lévai Jánoso
kat, p ttagokui: Kern Vilmos lévai és Ba- 
kovsz>: István aranyoimaróli lakosokat válasz-

A Lévai Kath. Legény egyesület 
tj t.g aiuaa ünnepélyes teivé'.e.e családias 
űuuepijy keretében ma d. u. 5 órakor lesz, 
áz egyesület ez utón hívja meg az ünne
pélyre tiszteletbeli, alapító es pártoló tagjait. 
A rnűt-or 5 számból áll. 1. Petőfit : A van- 
dorlty.ny, szavalja Öetiiager János. 2. Petőfi, 
Ejy gondolat bánt engemet, szavalja Jocht- 
Wut ikaroiy. 3. Gabanyi, Kakasüllőn, előadja 
Bsda László. 4. Áorauyi Emu, Vun a sze- 
yénynek is hazája, szava.ja C.uvara Mihaiy. 
o. Gabanyi, Egy ügyetlen ember, e.ösdja 
Akacs Józtef. 6. Eeioivasást tart Vidinszky 
Aieza. Az ünnepélyt az uj tagok hüiégioga- 
daima sarja be..

— A m ii n lrágok és az aratószer - 
ködösek. A föidmiveiésűgyi ininwster altai
• gszilasagi munkásokhoz intézett figyelmez- 
‘etesnek megvan a kellő eredménye, mert 
•• aratószerzödéseaet a munkások azóta 
több helyen megkötöttek és azok a munkásuk, 
akik helyben nem szerződhettek, egyre-másra 
julentkeznok a föidmiveiésűgyi minisztérium 
fuunkásügyi osztályánál, ahol munkásokat 

kereső munkaadókhoz közvetítik őket. Azok
08°k, akik szóbanforgó figyelmeztető 

fölhívást gazdaságukban ki akarják füg- 
8®8Btani, oRyszerü levelezőlapon közölt kiván- 
f -i^i ra kellő számú példányt kaphatnak. A 
föidmiveiésűgyi minisztérium munkásügyi 
osztálya mind a gazdáknak, mind a munká
soknak akár szóbeli, akár levélbeli vagy 
távirati megkeresésére készséggel és azonnal 
megmondja, hol vannak szerződtethető mun
kások és illetőleg, hogy a munkát kerető 
munkások hol találhatnak alkalmazást. Erre 
a dologra a mostani nehéz viszonyok közt 
különösen fe hívjuk a közönség figyelmét.

~ Országos borvásár Pozsonyban 
A .Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesü
lete1 által f. é. március hó 23—25-én 
Pozsonyban rendezendő IV. orsz. borvásár 
iránt vásárló körökben óriási az érdeklődés. 
Jelzett egyesület a múlt héten küldte szét 
10.000 példányban bel- és külföldi borkeres
kedőknek és vendéglősöknek bornyilvántartó 
lapjait, melyeken 120.000 hl. termelőknél 
heverő bor beszerzési forrása van megjelölve. 
Ennek alapján a bel- és külföld vásárlói 
tudomást szereztek arról, hogy nálunk — 
főleg ó-borokban — meglehetős nagy a 
készlet, kívánatos, hogy ha ilyenek azután 
a pozsonyi borvásáron megjelennek, ott ezen 
borokból mintákat is találjanak. Azért min
den szőlőtermelő, a kinek eladó bora van, 
ne mulassza el azt a pozsonyi borvásárra 
bejelenteni. Bejelentési határidő febr. 20-án 
jár le. Borvásári szabályzatot, bejelentő 
lapokat kü-d, mindennemű felvilágosítást 
nyujf.,a „M St. O. F.“ igazgatósága (Bpest., 
IX. Üllöi-ut 25. II. 11.)

— A vallások elterjedése a földön. 
A keiesztény hitet 493 millió ember vallja.

E ek közül római katholikus körülbeiül 
245 millió, protestáns 150 millió, görögke
leti 98 millió. Ebben benne vannak a szét
ágazó apró felekezelek is. Az izlám (moha
medán vallás) mintegy 210 millió embernek 
a vallása; a zsidók száma 7 millión felül 
van. A polytheistáknak (sok istent imádók : 
a bráhma, Budha, Sintó, Konfuce, Laocse 
stb. vallás követőinek, a bálványimádóknak 
és pogányoknak) a száma több mint 800 
millió. A földgömb lakóinak száma pedig: 
1.558.100.000.

— A Lévai Kér Munkásegyesület 
megtartotta évi rendes közgyűlését. Az egye
sület a számvizsgáló bizottság alapján a 
pénzfárnoknak megadta a felmentvényt. 
Határozatba ment, hogy az egyesület azt a 
házat, amelyben lakik, örökáron megveszi. 
Megtörtént a tisztujitás is. A tisztikar tagjai: 
Báthy László, prépost-plébános, tiszteletbeli 
elnök ; Jónás Imre, s. lelkész, elnök; Boldis 
János, ácssegéd, alelnök ; Dodek János telek- 
könyvezető, főtitkár-, Balint Sándor, czipész- 
mester, titkár; S varba Imre, ácssegéd, főpénz
tárai-, Bélik Lajos, ácssegéd, pénztáros; 
Gy üresek József, földmives, gondnok. A 
választmány tagjai: Oíál József, Pintér Géza, 
Balogh Ancras, Ddkay László, Sztopka Fe- 
tenc, B.ogh Gyula, Faja István, Chlupp 
Nándor, Rtkovszky Mihály, id. Kaczián 
István, Berkes András, id. Gáspár András, 
Jakubovics Béla, Danáovics János. A szám
vizsgáló-bizottság tagjai: Tokody István, ifj. 
Kacián litván, id. Szabó Dávid, Boldis Jó
zsef, M-jor József.

— Közjegyzőség szétválasztása. 
Az igazságügymimster az aranyosmaróti kir. 
közjegyzőség területére az újbányái kir. 
járásbírósághoz tartozó községeket kiszakí
totta és a körmöcbányai kir, közjegyzőség 
területéhez csatolta. így az aranyosmaróti 
kir. közjegyzőség működési körébe ezentúl 
csupán az aranyosmaróti és verebélyi járás
bíróság terű ete fog tartozni.

— Vágány nőik üli vonat. A vasúti 
teherszállítás manap óriási nehézségekkel 
van egybekötve, amit napról-napra tapasz
talunk. Németországban már gondoskodnak 
a baj orvoslásáról a vágánynélküli vonatokkal 
kísérleteznek, mely czélra elmés szerkezetű 
gőzgépeket gyártanak. Magyarországon « lső 
vágánynélküii vonattal — mint egyik lap
társunk „Zólyom és vidéke11 értesült — 
B ars vármegyében készülnek kísérletezni,

— UJ közjegyzők. Az aranyosmaróti 
járásban szervezett uj körjegyzőségek közül 
a gesztődiben Krész Ferenc?, a barstaszáriban 
pedig Fuszek Győző választatott meg kör
jegyzővé. Aranyosmarót község képviselő
testülete Hnnfner Vilmost, az eddigi hely, 
jegyzőt választotta meg községi jegyzővé. 
Az oszláuyi járásba kebelezett besztercsényi 
körjegyzőség községeinek egyeteme Kole- 
csányi Lajost választotta meg körjegyzővé,

— A drágaság és a vidéki lapok. 
A vidéki lapok köreben mozgalom indult 
meg, hogy a személyi dolgokat, eljegyzési 
hire^et, báb reklámokat, egyesületi jelenté
seket ezentúl csakis mint hirdetéseket adják 
közre, amelyekért természetesen fizetni kell. 
Ennek a magyarázata az, hogy napjainkban, 
mikor mindennek felment az ára, megdrá
gult a papír, a munkaerő, úgyszólván minden 
anyag, a vidéki lapok csak anyagi á dósa
tokkal tarthatók fenn. A legtöbb vidéki 
ujsugnak valóságos tengödés az élete. Csak 
ott sikerül a hetyi lapot fenntartani, ahol a 
laptuiajdonosnak nyomdája is van, mert h- 
szén az előfizetések alig fizetik meg a lap 
papírját. Vidéken ugyanis mindenki elolvassa 
a lapot valamely egyesületben. De ha nem 
fizetnek is elő as emberek, azért a lapot 
mégis a magukénak tartják, melynek köte
lessége a közügyet szolgálni, mindenkit 
legyesgetni, személyi híreket, eljegyzést, 

esküvőt, temetést szépen stilizálva közölni, 
a mulatságokról nagyon tapintatos és hízelgő 
tudósításokat irni — amelyekért mégis sok 
neheztelést von magára — szóval a nyájas 
elő nem fizetők sok mindenféle ingyenes 
szolgálatot követelnek a laptól, mert: „tar
tozik a közügyet szolgálni11 — már t. i. 
ameddig bírja. — Hir szerint tehát a vidéki 
újságok már megunták a nobile officiumot, 
s azt tartják, hogy ha a közönség mindent 
megfizet, fizesse meg a lapot is, mert az sem 
terem magától. Hogy aztán megteszik-e a 
fönt em'itett újítást, azt már kötve hisszük.

— Megszigorítják a sorozást. Hir 
szerint a napokban uj, szigorított sorozási 
szabályzatot fog kiadni a közös hadügymi
nisztérium. Az uj sorozási szabályzat szerint 
a látási és hallási fogyatékosságot nem fog
ják olyan nagy mértékben okul venni a 
katonai szolgálattól való felmentésre, mint 
eddig. Ez a rendelet is az idők jele. Manap
ság immár nem válogathatnak a katonaorvo
sok a sorkötelesek között úgy, mint régeb
ben. A kivándorlás megtizedelte az újonc
létszámot alaposan. Az ép, erős fiatalemberek 
Amerikában vannak. Ott dolgoznak a bá
nyákban. Akik otthon maradtak, azok között 
pedig kevés akad olyan, akit .minden testi 
fogyatkozás nélkül11 be lehetne sorozni az 
ármádiába. így aztán szigorítani kellett a 
sorozási eljárást. Mert hát elvégre katonákra 
szüksége van — mondjuk — a hazának.

— Szélhámos barát. A napokban az 
a hir szállongott a városban, hogy csendőri 
fedezettel egy katholikus papot szállítottak a 
járásbíróság fogházába. A hir odáig zsugoro
dott, hogy Zselizen lefü eltek egy barátcsu
hába öltözött frátert, aki a barátok számára 
(itt egyedül magát értvén) adományokat 
gyűjtött, de semmi igazoló írása nem volt, 
és a terményben befolyó adományokat azon
nal pénzzé tette és elköltötte. Ez bizony 
csalás, de mivelhogy ez osak magánvádra 
üldözendő, és mivel a megkeresett megpum- 
poltak egyike sem kívánja megbüntetését, 
.'zigei Hugó János, egy ferercrendi zárda 
tényleges állományon kívül helyezett szaká
csa minden bántódás nélkül illetőségi helyére 
fog toloncoltatni.

SÓS fürdő. Mint értesülünk a Budapest 
közvetlen közelében fekvő Erzsébet sós für
dő, mely élénk villamos összeköttetésénél 
fogva Budapest közönségének kedvelt kirán
duló helye, rövid idő alatt előnyös változá
soknak néz elébe. — Ugyanis ezen pár 
excelence nyári gyógyhely költséges építke
zésekkel téli gyógyhe'ylyé is lesz átalakítva 
pompás kényelmes, téli tartózkodásra 
berendezett épületek a fürdő díszét emelni 
fogják. A nagy gyógycsarnokban az összes 
forrásokat magában foglaló ivókút létesül, 
melynek főforrása a „Királyforrás" keserű 
vize enyhe hatásánál, kellemes izénél és a 
gyomor és belek működésére előnyös hatá
sánál fogva méltán a legnagyobb kedvelt*  
ségnek örvend. — A gyógycsarnokban vett 
ivókúra ingyenes. E körülmények sikerrel 
szolgáltatják a célt, hogy az Erzsébet sós 
fürdőt a világhírű fürdők sorába emeljék.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi február hó 10-tól 1907 évi febuár hó 17-ig.

Születés.

A szfilöt neve
•s 

« £ a A gyermek
neve

Tamás Sándor Juhász Erzsébe leány Erzsébet

Mihálka Jónás Silingi Zsófia leány Irén

Uhnák Mihály Klincsok Mária leány Mária áana

Házasság.

kölesen? ts menyasszony neye Vallása

Drobni Ede Belánszkí Mária r. kath

Halálozás.

Az elhunyt neye Kora A halál oka

Tóth J,-né Gránszky A 40 év Tiidögyulladá.

Kecskés József 40 Tüdögümőkór

Molnár Árpád 3 Agyh. gyulladás

itj, Siukó Józaef 5 hő Bélhurut

Lévai piaciárak,
Bovatveaetö ; Kónya Jóiset reudörlrapitáuy.

Buta m.-mázsánként 13 kor. 40 fill. 13 
kor. 80 fill. — Kétszeres 12 kor. 60 fill. 12 
kor. 80 fill. — Rozs 11 kor. 80 fill. 12 kor. 
40 fii). — Árpa 13 kor. 20 fill. 13 kor. 60 
fill. — Zab 14 kor. 40 fiil. 14 kor. 60 fill. 
—- Kukorica 10 kor. 40 fill. 10 kor. 80 fill. 
— Lmcse 18 kor. 20 fill. 18kor. 60 fill. — 
Bab 16 kor. 40 fill. 16 kor. 80 fill. — Kö
les 9 kor. 20 fill. 10 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lóhere90 110124,Lucerna 120 130, Biborhere 
30 32, Fehérhere 93 110, Nyúlszapuka 110 
120, Bsltacin 26 28, Muhar mag 14-15, Bük
köny 18- 20.

Nyilttér.
14/7 sx.

Örökösödési hirdetmény.
1906 Deczember hó 25. Láva, Barsme- 

gyei illetőségű magyar állami polgárnő 
Waiger Emma tisztviselő özvegye Mődlingben 
a hol rendes lakással birt, végrendelet hát
rahagyása nélkül meghalt.

Az §§. 137, 138 cs. Pat. 1854 Augusztus 
hó 9. O. T. L. 208 sz. szerint az örökösök, 
örökségvárók és hitelezők, melyek osztrák 
állami polgárok, vagy itt lakó idegenek 
felhivatnak, követelésüket 1907 Marczius hó 
15. az alulirt bíróságnál bejelenteni, mert 
ellenkező esetben, tekintet nélkül ezen köve
telésekre a hagyaték a külföldi hivatalnak 
vagy ettől igazolt személynek kiadható.

Egyszersmint §. 140. cs. Pat. 1854. 
Augusztus hó 9, O. T. L. 208 sz, szerint, 
lesznek figyelemmel arra, hogy az itt tar
tózkodó örökösök a hagyatéki letárgyalásért 
az osztrák törvényszéki hivatal által folya
modtak, az esetleges külföldi örökösök és 
örökség várók felhiva, követelésüket ezen 
határ időben bejelenteni és tudatni, hogy 
a tárgyalást külföldi hivatalnál kivánják, 
mert ha az utóbbi az átadást nem követeli, 
a letárgyalás itt és pedig a jelentkezett örö
kösökkel megtartatik.

Cs. k. Járásbíróság Mődlingben.
I. Osztály 1907, január hó 16-án. 

Brichmayer s. k.
t. Tanácsnok,

5555/1906 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, bog/ Kovács Sándor lévai lakos végre- 
hajtatónak Hraskó Károly lévai lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 52 korona 74 fillér tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. járásbíróság 
területén levő . . . községben fekvő végrehajtást
szenvedőnek a lévai 1925 számú tjkben A f sor 2999 
hr. sz. a. foglalt egész ingatlanára 287 korona — a 
lévai 2269 sz. tjkvben A f 1 sor 2590 hr. ss. a. fog
lalt ingatlanára 812 korona az u. o. 1543 sz, tjkvben 
A f 1 sor 55 l hr. sz. alatt foglalt egész ingatlanára 
1440 korona kikiáltási árban azzal, hogy a lévai 1925 
sz. tjkben C. r. t. a. Kuna András javára bekebelezett 
holtigtartó has ioné 1 vezeti jog nem érintetik, az árverést 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 
1907 évi március hó 9 ik napján d. e 9 órakor ezen 
kir. jbiróság tjkvi hivatalában megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alul 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 november hó 1-én 3333 szám alatt kelt 1. M. 
K, 8 § ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez leteuni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 
170 §.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi deczember hó 81 napján.

Pogány Virgil 
kir. járásbiró.

Kiadó lakás I
Lóiszlö--u.tca 6 sz. alatt 

2 szoba, előszoba, konyha és éléskama
rából álló lakás esetleg kerttel f. évi 
május 1-ére kiadó.

Bővebb felvilágosítást ad
özv. Neumann Adolfné.

Kiadó lakás!
Kohári-utca 22 sz. alatt 4 szoba, elő
szoba, konyha, éléskamra, pince, fás
kamra és gyümölcsöskert folyó évi május 
1-étől kiadó. Bővebb felvilágosítást ad : 
ÖZV. Váray Lajosné Kohári-utca 57 sz.

Bárt Kozfliitza 
budai

a.z
Erzsébet-Sósfíirdö 

fifoxxase-.Enyhe hashajtó

Eladó ház
és &gy IriilÖrx ház telelt

Honvéd u. 43 számú ház és egy 
külön háztelek szabadkézből eladó 
esetleg bérbe adó. Bővebbet Sztolár 
Mihálynál (Hídegpinczében.)

Tartós bérlet esetén a ház nem 
lesz eladva.

Kiadó lakás!
2 szép udvari szoba és konyha május
1-től  kiadó.

Cfim e lap kiadóhivatalában.

Bérelek
Gőzekével megszántott területeket 

egy vagy két évi termeiéire. Bér meg
állapodás szerint; ajánlatokat kér

Bitnek Ármin Lekér.



7. szám. H I R D ET E S E K. 1907. február hé 17.

MEGHÍVÁS

A Lévai Takarék- és Hitelintézet
(Részvénytársaság)

1907. évi marczius hó 5-ik napján d. u. 2 órakor saját 
épülete tanácstermében Léván megtartandó

XXXIV ÉVI

rendes közgyűlésére.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés megalakulása, közgyűlési elnök, jegyző s a jegyző

könyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2. Az 1906 évi zárszámadások előterjesztése az igazgatóság és 

felügyelő bizottság jelentésével: a mérleg megállapitása; a nyeremény 
felosztása és felmentési határozat.

3. Esetleges indítványok.
Kelt Léván, 1907. február hó 12. Léván, 1906 deezember 31.

VAGYON i9oe> évi Mérleg-számla TEHER

""
Korona f. Korona

-------------
Korona f. Korona f.

Készpénz 1906 doczb. 31 én 
Váltó kölcsönök . - - - - ’
Jelzálogos kölcsönök - - -
Törlesztéses kölcsönök - • '
Előleg kölcsönök - - - -
Másutt elhelyezett tőkék • -
M. kir. postatakarék pénztár 
0. m. Bank Giró számla - -
Érték papír számla - - -
Intézeti ház............................
Ingatlan számla ----- 
Leltári számla......................
Óvás és perszámla - - - -
Hátralékos jelzálogos kamat 
Hátralékos törlesztéses kamat 
Hátralékos előleg kamat - -

24405 58 
838902 

1570866 — 
30232481

8787 50
15633 52

977 75 
1058'97 

96200 — 
74000- 

1440 59 
146083
234 46 

9149 38 
2467 81

67 56

Alaptőke - - - - -
Tartalék tőke............................
Veszteségi tartalék töke - -
Betéti töke - -.......................
Viszleszámitolási töke - - -
10°z0 betét kamat adó - - -
1904 évi osztalék szelvény - -
1905 évi osztalék szelvény - -
Átmeneti váltó kamat - - -
Átmeneti jelzálogos kamat 
Átmeneti törlesztéses kamat - 
Átmeneti előleg kamat - - -
Nyereség áthozat 16561 —)
Nyereség 1906 évi 50.490 40)

200000!-
266369 - 
13300- 

2310810,81 
49410 —

4360.30
28!-

476 - 
13920 78 
18782 61 
3377 98

8988

6705D40

2947976 76 2947976 76

Az igazgatóság.

Alapszabályaink 12. §-a. Közgyűlésen résztvehetnek mindazon részvényesek, 
kik legalább egy nevükre szóló részvényt le nem járt szelvényeivel együtt a közgyű
lés megtartása előtt egy nappal a társulat hivatalos helyiségében letéteményeztek ; 
— szavazati joggal azonban csak az esetre bírnak, ha a nevükre szóló részvények 
a közgyűlés előtt 90 nappal a részvénykönyvbe bejegyezve találtattnak.

A zárszámadások s javaslatok az intézet hivatalos helyiségében hétköznapon
ként d. e. 9—12 óra közt megtekinhetők.

MEGHÍVÁS.

A LÉVAI TAKARÉKPÉHZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSULAT

rendes közgyűlését
folyó évi inárczius hó 3-án

délelőtt 10 órakorsaját épülete tanácstermében fogja meg
tartani, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.

* #--• 0 ►

T á r g- y a i :

1. Közgyűlési elnök és jegyző választása, s a jegyzőkönyv hitele- 1 
sitésére két tag kiküldése.

2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai a 
felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapitása; a nyeremény 
felosztása és felmentvény iránti határozat hozatal.

3. Néhai Toóth Zsigmond volt igazg. tag és Dr. Novotny Imre 
volt int. ügyész letéti részvényeiknek kiadása feletti rendelkezés.

4. Egy igazgatósági tag megválasztása az alapszabályok 26. §-a 
értelmében.

5. Az alapszabályok 13. 17. 18. 20. 85. 90. és 92. §-ainak módosítása. !
6. Az alapszabályok 15. §-a alapján netán beérkező indítványok 

tárgyalása.
Kelt Léván, 1907. február hó 7-én.

Az Igazgatóság.

Kivonat az alapszabályok 13. §-aból. A közgxülésen csak oly részvényes gya
korolhatja jogait, ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 60 nappal már" a 
részvényesek könyvében részvényesként be volt vezetve, s ki ily tulajdonjogu rész
vényét a közgyűlés előtt legalább is egy órával az intézet pénztáránál letéteményezle.

A zárszámadások a pénzintézet hivatalos helyiségében naponként d e 9-19 
óra között megtekinthetők.

C8. és kir. udvari szállító

TEMESVÁR
Mag-, növény-, Rozsa- és Fa-

NantenyészeteL
(Művelési terület 94 hold )

VILÁGKIVITEL!

RT

Csekey Vilmos 
igazgató.

Jozefcsek Géza 
főkönyvelő.

Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő bizottság

Fogler Lajos
felügy. biz. tag.

Dr. Kaszauiczky Kálmán
felügy. biz. elnök

Szllassy Sánor 
felügy. biz. tag.

Tartozik Mérleg-számla 1906 évi deezember hő 31-én Követei

F k 
lapsz.

289
193 

8/111.
225‘
282

14,111

Pénztári készlet .... 
Váltó tárcza....................
Kamatozó jelzálog kölcsönök 
Tdrlesztéses jelz, kölcsönök 
Kézi zálog és előlegek . .
Ért kpap rok
Előlegek és óvási dijak 
M. kir. postatakarékpénztár 
és O M. bank giro számláján 
Előlegek jótékonyez. adak. 
Intézeti ház.........................
Kölcsönök átmenő kamatai 
Köles, utáni hátr. kamatok 
Atmene i tételek .... 
Bútor és felszerelések . .

i

Korona

Léván, 1906. december hó 31-én.

Igazgatóság „•
Holló Sándor s. k.

igazg. elnök.

Teher;Korona Korona I.

200000

82 1800O0

i

60125 132

2699678 
86316 

138000

I

672-10
1208977

61
|10

190
11-111.

F. k.
lapsz

Kf.

150000
20000
10000 I
40000 
14989 32

Korona | f.

4290348 07 4290348 07

54989
3428126 

190147 
2«>0 

136500
81

40177

100006

23261

25/111. 
26/111 
51/111.
18/Hi

Részvényalaptöke .... 
Tartalék alap ...
Veszteségi tartalékalap . . 
Ertékbiztositási alap . . .
I. nyugdíjalap.....................
II. nyugdíjalap....................
Betétek.............................. ■
Engdm utján átr. jelz.. köles 
Felnemvett részv osztalékok 
Viszleszámitolás 
Zálogeladási fölösleg 
Kölcsönök után 1907 évre 
előre bevett kamatok . .
Nyereség mint egyenleg

Könyvvezetésért:
Mercáder Alajos s. k. 

főkönyvvezető.

Ezen mérleg-számla a kereskedelmi törvény 192 §-a értelmében a fő- és mellék könyvekkel összeegyeztetvén, valami d 
a kimutatott értékek ieltároztatván, azokat helyesnek és megegyezőnek találtuk.

Dr Lakner Zoltán s. k. Dr. Kmoskó Béla s. k Fizély Lajos s. k.
felügyelő bizotts. tag. felügyelő bizottsági elnök. felügyelő bizotts. tag

•) Betétként kezeltetik.

legjobb mag-vak kerti és mezei 
————— veteményezésre. ____________ _
(Múhle magva! jóságba,, elérhetők, de ebben felülmúlhatatlanok ) 

A legnemesebb gyümölcs-, disz- és sorfák 
... , többször átültettek, jói iskoláz.tattak, mindeuütt
jól es biztosan gyarapodnak.
A legszebb fenyöfé'ék, díszcserjék, rózsák stb

(Mühle tűlevelűi mind télállók, disz- és kúszócserjéi, valamint 
rozsai a letezo legszebb virágnak.

Postacsomagok magvakkal 5 koronán felüli értékben bárhová 
bermentve küldetnek. — Mühle kertészeti kézikönyvei dillettáuuuk 
szamara a legjobbak, megrendelésekhez ingyen csatoltalak, 

Dúsan illusztrált föárjegyzék ^^b^zkulíyb::7. 
bérineutve megküidetik.

-SÁ # V- 1 - <■: „Horgony!*  57)1

e&i A Liniment Capsici camp*

I
I
I
I

a Horgony-Pain-Expeiler
pótléka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszver.ynél, csúznál és meghúlések- 
■••••••• nél, bedörzsölés képpen használva. .......
Figyelmeztetc8.*SiIány  hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csík olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony1* véd- 
j®8ygyel és a Riohter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ára üvegekben K —.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Törck József 

gyógyszerésznél, Budapest.
0[Richtergyógyszertári az „Arany oroszlánhoz",

Prágában.
Elisabethstrasse 5 neu.

• Mindennapi szétküldés.

f
► i

!»

i

I
I

I

Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság és 
Szeszfinomitógyár Kecskeméten. Ajánlja :

B
arack-pálinka 
arack-cognac 
arack-créme 
Tulipán likőr 
Jéglikőr

Port-Artlmr-to 
Porth-Royl rum 
Kecském vidít

K
ecskeméti keserű 
ecskeméti gyomorke*,  
ecskeméti gyogykeierü

Tulipán cognac 
48-as likőr 

Influenza elleni likőr 
Cake Walke likőr 
Malakoff ós Mogador

Kapható :
Kertész Lajosnál Léván.

Bars- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első cs. kir. osztr.-magyar-, német tranczia-, olasz- és orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából-

Ezen szabadalm. 
érez koporsók Eu

rópában majd 
uiinden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkábbmi által as '^ártalmas szesz (hulíaméreg) kioö- 

jfezolgeset akadályozzak, a legjobban ajánltatnak. g K fl0
, uép f*z zdag dÍ8ZÍté8e’ olcsósága, tartóssága, sir- és sir-
boltokban használhatósága .ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 frttól 100 frtla
8 feSSTtó Lfgyer“ekek r‘“4re 3 forü“W1’ főtteknek 

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek szemfedaiAk 
nak, koszorúk, szalagcsokrok stb. nagy választékban jutányos áró/ 

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Nyomatott Nyitrai 4a Tina könyvnyomdájában Láván,


