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Hivatalos közlemény.
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Hirdetmény !
A>. iparkamarai tagok választására jogo

sít iparosok és kereskedők névjegyzéke 
jogerőre emelkedvén, a kereskedelmi és 
iparkamarai barsmegyei központi bizottság 
a fo'yó évtől kezdődő 5 évi időtartamra a 
kereskedelmi és iparkamarai kültagok válasz
tását folyó május hó 28. napjára tűzte ki, 
s a választás előkészitésével és vezetésével 
alulírott albizotteági elnököt bizta meg.

Ezen megbízatásomhoz képest eljárva 
értesítem az érdekelt kereskedő és iparos 
választó közönséget, bogy ezen választás a 
megyei alkerület székhelyén Léván az ipa
rosok részéről a városházi tanácsteremben, 
a kereskedők részéről pedig a városi főjegyző 
hivatalos helyiségében fog reggeli 8 órától 
délutáni 4 óráig terjedöleg magajtetni, melyen 
a választóknak minél nagyobb számban való 
jelentkezését kérem.

Úgy a kereskedők, mint az iparosok 
csoportjából 3—3 kültag s egy-egy póttag 
választatik.

Léva 1907 évi május hó 11-én.
Szilassy Sánácx 

albizottsági elnök.

A székhely kérdés.
A vármegyék fejlődéaére, közigaz

gatásának menetére, tisztviselőinek és 
polgárainak jólétére, az anyagi igazság 
gyorsabb és olcsóbb érvényesülésére 
kétség kivül nagy befolyása van a 
székhelynek; sőt azon oknál fogva, 
hogy a közigazgatási és igazságügyi 
hivatalok a székhelyen összpontosittat- 
nak, életbe vágó kérdés az, hogy hol 
helyeztetik el a vármegye székhelye. 
Mint az emberi szervezetben a szív 
összpontosít minden idegszálat, innen 
vezet a vérkeringés a test minden 
részébe, ép úgy a vármegye székhe
lyének olyannak kell lenni, hogy annak 
közvetlen hatása minden nagyobb ne 
hézség nélkül eljuthasson a legutolsó 
községre vagy pusztára is,

A viszonyok, különösen a török 
háborúk azonban a székhelyek földrajzi
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fekvésére lényeges befolyással voltak s 
nem egy ízben megesett, hogy kénysze
rűségből a vármegye közönségének 
gyűléseit valamely félre eső falucskában, 
sőt igen gyakran a vármegye területén 
kivül kellett tartania s ideiglenesen 
elhelyezni hivatalait. Azonban a rend 
helyreálltával csaknem valamennyi vár
megye visszatért fejlődésének régi, ter
mészetes medréhez, oda állította a 
vármegye székhelyét, ahová a józan ész 
parancsolta, a hová a vármegye több
ségének érdekei kívánták, a hol a 
vármegye jól és oIcbóu volt kormá
nyozható, a hol az autonomikus testü
letek legkönnyebben összejöhettek, a 
hol, mint valami gócpontban, a vár
megye közönségének minden vitális 
érdeke találkozott.

Akadtak azonban vármegyék, köz
tük, a mint már számos ízben rámu- 
tatt mk, sőt pár év előtt kiadott memo
randumunkban részletesen ki is fejtettük, 
első helyen Barsvármegye, melyek a 
veszedelem s más abnormis viszonyok 
elmúltával is, teljesen érthetetlen indok
ból, a helyzettel s a vármegye jöven
dőjével nem törődve, eltűrték a viszo
nyok kényszeritette állapot fentartását 
és megtartották a vármegye székhe
lyéül azt a községet, mely lehetett jó 
és alkalmas arra, hogy a megyei köz
igazgatás a háborgatás elől egy időre, 
mint valami rejtekhelyen meghúzza 
magát, de nem lehet jó arra, hogy a 
vármegye nagy többsége érdekeinek 
rovására, sőt a megyegyülés és a vár
megye polgárai kifejezett akaratának 
ellenére, oly központot teremtsen a 
közigazgatásnak, a mely sem az illető 
hely hasznára nincsen, sem máskülö- 
nösebben méltányolható közcélt nem 
szolgál.

Látjuk azt a visszás állapotot több 
megyénél, hogy a természet által kije
lölt más központba fut össze a vármegye 
minden érdekszála s mégis a közigazgatás 
az eddig is drága pénzen fenntartott szék

helyen csak senyved, a tisztviselők s a 
nagy közönség szabadulni óhajtana 
tőle de nem tud s mind a mellett ez a 
központ, mely javára lehet egy csa
ládnak vagy egy szükebb érdekeltség
nek, minden támogatás mellett sem tud 
fej’ődni, sőt lélekszámban sem tud 
többet produkálni, mint évtizedek előtt.

Bars vármegyében ugyan ez az 
állapot van. Nincs egyetlen számbave- 
hető érv a mellett, hogy Aranyosmarót 
székhelye legyen a vármegyének, a 
hova nem fűzi a vármegye közönségét 
nagyobb érdek, mint Kisapátihoz vagy 
például Németihez vagy akármely lé
nyegtelen és számba nem vehető köz
séghez.

Az egész vármegye természet sze
rint a G u-amvölgyére dűl. Ide esik az 
érdekeltség nagy tömegének súlypontja. 
És evvel a természetes súlyponttal szem
ben mivel sem indokolható az aranyos- 
maróti kis töredék természetellenes 
törekvése székhelyül továbbra is ezt a 
falut megtartani, hacsak a rana rupta 
meséjéből vett példázattal nem.

A Garam völgyének pedig termé
szetes központja Léva városa, mely 
akkor, a mikor még vára fennállott, 
— a tőszomszédságban fekvő Bors 
várának feldúlta után — a megye 
gyülekező helye, a felvidék kulcsa volt, 
ma is a felvidék szellemi és kereske
delmi központja. És ha a polgárságnak 
akár fináncialis viszonyait, akár köz
gazdasági és értelmi súlyát veszszük 
szLmba, a rideg statisztika kérlelhetet
len adataival kimutattuk, hogy Bars
vármegye közönségének minden érdeke 
ide gravitál és csak egy elenyésző kis 
töredék az, mely saját önző érdekeit 
a nagy közönség elé tolva Aranyos- 
maróton akarja továbbra is fentartani 
a vármegye székhelyét.

Pár év előtt maga a vármegye 
közönsége kimondotta, hogy a vármegye 
székhelyét Lévára kívánja áttenni. És 
csodálatos, hogy a vármegye akaratának 

eddig érvényt szerezni nem tudott, mert 
a letűnt sötét kor mindennel inkább fog
lalkozott, csak a vármegyék és városok 
érdekeivel nem, az egyetlen lex sza- 
párianát kivéve, mely valóságos gunyja 
volt a magyar corpus jurisnak,

Barsvármegye közönségének nem 
lehet, nem szabad az adott helyzetbe 
beletörődni. Itt az ideje, hogy a kérdést 
egész napirendre tűzze s annak meg
valósítását szilárd és eltökélt elhatáro
zással keresztül vigye. A törvényhatóság 
közgyűlése végre erélyesen emelje fel 
szavát ez ügyben s hiszszük, hogy akkor 
kormányunk, mely soha sem a ha
talmi érdekeket, de magát a közjót 
tartja mindig szem előtt, segítségére lesz 
Barsvármegye nagy közönségének régi 
szándékának megvalósításában.

Mutassa meg a vármegye közönsége 
elhatározásával azt, hogy a vármegye 
túlnyomó többsége Lévára akarja áthe
lyezni a vármegye székhelyét, támasz
kodva ama megdönthetien argumentu
mokra, a melyeket pár év előtt közzé 
tett memorandumunkban részletesen és 
körülményesen kifejtettünk. Itt az idő, 
hogy annyi évek küzdelme sikerrel 
érjen véget. A kormány előtt élőpél
dával kell dokumentálnunk a helyzet 
tarthatatlanságát, mely a vármegye 
túlnyomó részének zaklatásával, arány
talan költekezésével, a közigazgatás 
visszaesésével jár. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy maguk erre a helyre 
ekszpoDált tisztviselők a közigazgatás 
és igazságszolgáltatás minden ágában 
megváltásnak fogják tekinteni az áthe
lyezést, miután — a mint értesülünk — 
a napokban mozgalmat indítottak újból, 
hogy a kormány tudomására hozzák 
azokat a lakbérviszonyokat, amelyek 
Aranyosmarót községben tarthatatlanok.

Léva város közönsége a maga ré
széről a legnagyobb készséggel siet 
elébe a vármegyének s a mint eddig 
is közérdekből nagy és eléggé nem 
méltányolható áldozatokat hozott, úgy

TÁRCZA.
A csődökről.

Tillier Claude XXV. pamfletje. 
Fordította : dr. Karafiáth Máriusz.

(Folytatás.)

— Bocsásson meg uram, mondja 6gy 
közülük, egyben ellent kell mondanom önnek. 
Midőn ön nekünk pénzét kölcsön adta, 
igen jól tudta, hogy mi kereskedelmi üzle
tekkel foglalkozunk, hogy az üzlet esélyei 
bizonytalanok, hogy ön tökéit ránk bizva 
részese lett szerencsénknek és, hogy ennél
fogva esetleg el is vesztheti azokat ; miért 
biata tehát ránk azokat ?

— Ugyvan, uram! tudtam, hogy ön 
üzlet embere; de azt mondta e ön nekem, hogy 
nincs semmi oka magát a veszteség veszé
lyének kitenni; hogy, ha csak egy játszmát 
veszítene is el, minden további segély for
rástól megfosztaná magát; hogy a bal sze
rencse első oldalba lökése önt szégyenletesen 
hanyatt döntené ? És nem mondta-e nekem 
trer féle alakban az ellenkezőt ? nem mond- 

a fényűzésével, a cégtábláival, a remek 
kirakataival és hiú beszédeivel ? És ha eskü
jét követeltem, nem azt mondta-e, hogy 
felszólítás nélkül is megtette volna? És 
különben ha önnel játszottam, hát bizony 
oyerés esetén a nyeremény felét magamnak 
követeltem.

*— De uram! mondja egy másik, én 
gazdag voltam és pénzemet a hitelezőimével 
•gyütt elvesztettem.

~ Hit akkor, uram, fogadja elismerd-

semet. Mindenesetre nagy vigaszul szolgálhat 
e hitelező uraknak, hogy az ön romlását a 
magukéval kapcsolatban láthatják; de az 
nem mentesiti önt a szemrehányással szem
ben. Önnek voltak könyvei, ezek naponta, 
irgalom nélkül mondták önnnek, hogy az 
ügyei hanyatlóban vannak, hogy igen rosszul 
állanak : az nap, a melyen ön tisztán látta, 
hogy vagyona elveszett, tekintettel kellett 
volna lennie a hitelezői vagyonára és magát 
letartóztatnia. De ellenkezőleg, ön tovább 
rohant; az az elvakult vágy, bogy jólétét 
visszaszerezze, még kalandorabb műveletekbe 
kergette önt; miután saját pénzét mérsékelt 
játékban vesztette el, hitelezőiét féktelen 
merész spekulációkban játszotta el és ön 
nem tágított, mig már több tétje nem volt. 
És ön azt mondja, hogy aki igy tesz, az 
becsületes ember 1 Nem akarja, hogy azok 
közé sorozzák, kik semmivel sem bírván, 
a kereskedelmi világ kalandorjainak mond
hatók. De nem volt-e ön oly helyzetben, 
hogy habár semmije se volt is, mégis foly
tatta spekulációit ? Menjen uram I egy kate
góriába való ön azokkal 1 ne is felebbezzen 1

No de az, ki a hitelezőivel kiegyezett, 
nemde igen becsületes ember, miután a tör
vény lőtávo'án kivül van? De mi egyéb 
más az az egyezmény mint csőd, melyet a 
becsapottjainak beleegyezésével barátságosan 
megcsinált? A bukás legalább az igazság
szolgáltatás szeme láttára történt, a bukott
nak becsülete legalább úgy a hogy helyre 
lett állítva ; de kicsoda képes az egyezkedőn 
kivül ügyeinek rejtélyeibe beletekinteni ? 
Micsoda ö? „hamis csődös“-e, vagy „egy

szerű*'  avagy csak „bukott" ? nem tudni; 
de mindenesetre egy a három közül, ö maga 
biró a maga dolgában. Addig ura a felté
teleinek, mig hitelezőivel tárgyal. Szabadsága 
tényleg tőlük függ, de ö tőle több függ 
mint a szabadságuk, mert a pénztárcájuk 
az ő kezében van. Jól tudja, hogy követe
lésük megmenthető roncsait nem fogják 
azon kétes értékű örömnek feláldozni, hogy 
őt zár mögé helyeztessék. Az üzlet embere 
nem oly szeszélyes, hogy azt, a mije van, ki
dobja az ablakon; ha lova gödörbe zuhanva 
ott vész, bosszankodása nem akadályozza 
meg abban, hogy legalább a lóbőrt és a 
négy patkót meg ne mentse.

— Akar ön busz százalékot ? igy szól 
hozzánk. — Mi huszonötöt akarunk, vagy 
bepereljük önt. — Hát jó ! akkor a bíróság 
mindenre rá teszi a kezét 1 Ez a szokásos 
frázis elégséges a hitelezők megpuhitására ; 
azt belátják, hogy adósuknak ebben igaza 
van; ők már tapasztalták, mily aczélozottak 
a bíróság karmai s hogy ezek a rettenetes 
pénzeóvárok egy ötfrankost is eltudnak 
ragadni. Bosszúságukat tehát elfojtják és — 
lógnak. A csődök fele egyezkedéssel bonyo*  
lódik le, oly nagy a bíróságtól való félelem ; 
és nem ritka eset, hogy ily fajta népség, ha 
háromszor-négyszer kiegyezett hitelezőivel, 
szerencséjét megalapította.

Szerintem az egyezkedés valamennyi 
csőd féle között a legrosszabb; annyival 
veszedelmesebb ez, mert meg nem büntet
hető és az marad, ha mégugyis támadnám. 
Vannak egyének, kiknek a csődrendezés 
mesterségük ; nos, én nem kívánom, bogy

a tolvaj a törvényszék előtt ügyvezető köz- 
' vetítésével tárgyaltassa ügyét; nem szeret

ném, hogy a nép naponta szemtanúja legyen 
a büntetlen lopásnak, mert félő, hogy az 
formaszerinti törvényes jelleget szerezhet 
magának. Úgy kellene, bogy minden keres
kedő, ki egyezkedésre csábit, szintén „bu
kotténak jelentessék ki, s a tárgyalási 
teremben a vádlottak padjára kerüljön, ép 
úgy, mint a valóságos csődős ; és tényleg 
nem lopja-e az ép úgy hitelezői pénzét, mint 
a többi, ha nekik annyagi kárt okoz ? Azt 
mondjátok, hogy hitelezői neki adósága 
egy részének megtérítésére halasztást adtak;

■ de hát önként adták-e meg azt ? talán a 
I bőkezűségük, — vagy részvétük, — avagy 

a becsületessége iránti nagy bizalmuknak 
tanujele-e, hogy nem zaklatják ? Van-e 
joga adósuknak, bogy Velük szemben 
szabadnak higyje magát ? Ha valami 
tréfás haramia megállítana benneteket az 
országúton és pisztolylyal kezében köve
telné, vagy egész tárcsátokat, vagy tartal
mának harmadrészét, nem szívesebben 
adnátok-e oda néki a részt mint az egészet ? 
és vájjon szívesen mentetek-e bele az átenge
désbe? Nem tolvaj-e az, aki ruháidtól megfosz
tott mégha ingedet,alsó nadrágodat meghagyta 
is? Zsugoriságból nem akartok a becsapás 
ellen felebbezni, melynek áldozatává lette
tek ; de elvesztette-e ezért a társadalom azt 
* jogot, hogy a gazsággal szemben igénybe 
vegye az alsó és felső bíróságokat ? Miért 
áldozná az fel érdekeit a követelésiekért 
és mondana le azon üdvös hatás jótétemé-

i nyéről, melyet egy gonosztevő elitéltetésa
Lapunk mai aximihoz egy féliv melléklet van csatolva.



most sem fog visszariadni a cél meg
valósításának érdekében a vállaira 
nehezedő kötelesség teljesítése elöl. 
Bitjük a lévai uradalom tulajdonosainak 
Ígéretét, hogy a hivatalok elhelyezésé
hez megfelelő telket fog bocsátani Léva 
város közönségének rendelkezésére ked
vező feltételek mellett, Léva város 
közönsége pedig — a telket megvásá
rolja s azt díjtalanul ajánlja fel a 
vármegyének, hogy a székhelyét a 
századok előtt gyakorolt gyülekező 
helyén a lévai várkastélyban helyezze 
el, hogy e részben semmiféle akadály 
fel ne merüljön.

A vármegye közönségére hárul 
tehát most már a döntő lépés megté
telének kötelessége. Ebben a halasztást 
nem tűrő ügyben mihamarább hozza 
meg az energikus, férfias határozatot, 
hogy azt a kormány elé terjesztve 
kérhessük eme jogos és méltányos 
kívánságunk mielőbbi teljesítését. Álljon 
talpra a vármegye és emelje fel szavát 
ebben az ügyben akként, hogy lássák 
úgy fent, mint lent, hogy ez a vár
megye túlnyomó többségének eltökélt 
akarata, mert ehhez fűződik Barsvár
megye jövendő fejlődésének sorsa, 
ehhez fűződik a vármegye nagy több
ségének minden érdeke, s nincs egyet
len számba vehető argumentum, mely 
indokolttá tehetné a mostani, szinte 
elképzelhetetlen állapot fentartását

A német ipar munkásjóléti intézményei.
A német császári statisztikai hivatal 

egy kimutatást tett közzé azon munkásjóléti 
intézményekről, melyek a német iparban,
akár kizárólag a munkaadók áldozatkészsé
géből, akár pedig az érdekelt munkások 
anyagi hozzájárulása mellett, a múlt eszten
dőben fenn álltak. A kiadványból közöljük 
a következőket:

A munkások szempontjából a legérté
kesebb munkásjóléti intézményeknek a gyári 
segélyintézmények tekintendők. Az oly gyári 
segélypénztárak, melyeknél a munkások a 
munkaszerződés értelmében járulékfizetésre 
kötelezve vannak, mindjobban eltűnnek a 
német iparból. Ujabo időben bizonyos ellen
szenv nyilvánul meg az ily munkásjóléti 
intézmények iránt. Az ily kényszersegélyi 
intézmények a munkásoknak törvényesen 
biztosított szabad költözködés! jogát és a 
beszerzödés megkötése alkalmával a másik 
szerződő féllel, a munkaadóval való teljes 
egyenjogúságát kétségtelenül megszorítják. 
A fejlődés természetes irányzata szerint

egyébként az ily gyári segélyintézmények 
hovatovább kizárólag a munkaadó vállaira 
fognak nehezedui. A kényszerintézmények 
lassú eltűnése első sorban a munkásbiztosi- 
tási törvényekre vezetendő vissza, melyek 
az ilynemű gyárintézményeket, vagy legalább 
a munkásoknak az azokhoz való kötelező
hozzájárulását feleslegesekké tették. Azután 
meg nem minden üzem alkalmas kényszer
pénztárak létesítésére ; az oly telepeken, hol 
sok női munkás van alkalmazva, kik arra
számítanak, hogy házasságuk utján fognak 
magukról gondoskodni, nem igen sikerül 
kényszerpénzlárt teremteni. Ez az oka annak, 
miért hogy a textil-iparban, mely túlnyomó
részt női munkásokat foglalkoztat, a legke
vesebb ilynemű pénztár található.

E pénztárak működésére vonatkozó 
rendelkezések közül fontossággal birnak 
azok, melyek a munkások részéről szolgál
tatott járulékok visszatérítését szabályozzák 
az esetre, ha a munkás az üzemből kiválik, 
mielőtt segélyre igényt tarthat. A kényszer
pénztárak ellenzői éppen azzal érvelnek, 
hogy a munkást a munkából való kilépés 
esetén fenyegető járulékveszteség a szabad 
költözködést erősen megszorítja. A létező 
kényszerpénztáraknak kerek számban két
harmad része az üzemből kiváló munkásnak
a tőle beszedett járulékokat nagy mérvben 
visszaszolgáltatják. Ellenben azon gyári 
pénztáraknál, melyeknél a munkások a belé
pésre kötelezve nincsenek, a járulék vissza
térítés, mint egyáltalában az önkéntesség 
elvére alapított minden segélyegyletnél, a 
kivételek közé tartozik.

Az egyes pénztárak célját, illetőleg 
szolgáltatásait tekintve, első sorban azon 
betegsegélyző pénztárak említendők, melyek 

I tagjait, illetőleg a telepen alkalmazott mun
kásokat a segélyzés törvényesen megállapított 
minimális tartamán (26 héten) túl menő 
segélyben részesítik.

E gyári pénztárak azonban a német 
betegsegélyzéBi törvény 1903. május 25 én 
kelt novellája folytán, mely felhatalmazza a 
törvényes betegsegélyző pénztárakat, hogy 
alapszabályaikban a segély minimális mérvét, 
igy nevezetesen a segélyzés tartamát huszon
hat hétről egy esztendeig, a betegpénzt 
pedig az átlagos napibér háromnegyed részéig 
kiterjeszthessék, jórészt jelentőségüket vesz
tették. A nyugdíjpénztárak állandóan mun
kaképtelen vagy korlátolt munkaképességgel 
biró tagjaikat (rokkantakat), vagy ezek öz
vegyeit és árváit részesítik segélyben. A 
nyugdíjra való igény természetesen várako
zási időhöz van kötve, mely e pénztárak 
legtöbbjénél tíz esztendőben vau megállapítva.
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E nyugdíjpénztárak munkásjóléti jellegének | 
mérvét természetesen azok az elvek szabják 
meg, melyek a nyugdíjjogosultság megálla
pításánál érvényesülnek, illetőleg az a tár
gyilagosság, mely az e részben követett 
eljárásnál a munkás részére biztosittatik. .

A nyugdíjpénztárak tekintélyes számé- J 
nál a nyugdíjra való igényjogosultság meg
állapítása a munkaadó szabad mérlegelésére 
van bizva ; másoknál ismét az alapszabályok 
az igényjogosultság megállapítását egy, üzemi 
tisztviselőkből és munkásokból alakított 
választmánynak tartják fenn.

A legbiztosabb támpontot a rokkantság 
beállásának megítélésére kétségkívül az 
szolgáltatja, ha a munkás részére törvényes 
rokkantjáradék engedélyeztetik. Ez okból 
néhány gyári nyugdíjpénztár alapszabályai 
a gyári nyugdíj folyósítását a törvényes 
rokkantjáradék folyósításától teszik függővé. 
Sok esetben a nyugdíjigény bizonyos életkor : 
betöltéséhez van kötve. E»y-két pénztár a 
hetvenedik, mások már a hatvanötödik, sőt . 
a hatvanadik életév elérésénél a nyugdíj
jogosultság igazolását nem Írja elő.

Megjegyzendő még, hogy a nyugdíjak ’ 
engedményezését vagy elzálogosítását a pénz
tárak egy részének alapszabályai kifejezetten 
kizárják a német birodalmi polgári törvény
könyvnek (399. §.) azon határozmányára 
támaszkodva, mely szerint nem engedmé
nyezhető a követelés, ha másnak, mint az 
eredeti hitelezőnek a tartalom megváltozása 
nélkül ki nem szolgáltatható, vagy ha a 
követelés engedményezését adós és hitelező 
egyezségileg kizárja. A nyugdijak birói lefog- 
lalhatatlanságát a birodalmi polgári perrend
tartás (850. § 3. 4. pontjai) biztositja.

A munkások táplálkozásának és élet
módjának javítására szolgáló munkásjóléti 
intézmények közül a legfontosabbak a 
fogyasztási egyletek, melyek azonban a bajor 
iparban igen gyér számban vannak képvi
selve. E jelenség magyarázata abban kere
sendő, hogy az általános fogyasztási szövet
kezetek igen fejlett fokon Allénak Bajor
országban s a gyári munkások ezeknek 
kötelékébe tartoznak, úgy hogy külön gyári 
fogyasztási egyletek létesítésére nem igen 
mutatkozik szükséglet. Mindössze öt üzemben 
van külön fogyasztási egylet szervezve, 
melyeket a munkaadók támogatásban része
sítenek, amennyiben helyiséget bocsátanak 
az egylet rendelkezésére és az igazgatási 
teendőket saját üzemi tisztviselőikkel végez
tetik. Pusztán ennyiben tekintendők e fogyasz
tási egyletek munkásjóléti intézményeknek.

Nagyobb jelentőséggel bir e téren a 
fontosabb élelmi és fogyasztási cikkeknek, 

mint a például a tüzelő anyagnak, a mun
kaadó részéről önköltségi áron való szállítása. 
Olcsó szénnel 321 üzem látja el munkásait. 
Két üzem munkásai számára külön vágóhi
dat létesített. Említésre érdemes két üzem, 
mely külön tehenészettel rendelkezik és 
munkásainak a tejet (literenkint 16 pfenni
gért) házhoz szállítja.

A szociálpolitika egyik legfontosabb 
feladatának tekinti a lakáskérdés megoldását. 
Minthogy épen az ipari munkások nagy 
tömegeinek bizonyos területeken való köz
pontosítása képezi a lakásínség legfőbb oká , 
az államhatalom elsősorban a nagyobb ipau 
vállalatokat igyekszik e viszásságok meg
szüntetésében való közreműködésre meg
nyerni. És mégis a munkásjóléti intézménynek 
egyetlen egy neme sem részesült annyi táma
dásban, mint különösen az utóbbi idő óta, 
a munkaadók munkásházai. Szemére vetik 
nevezetesen ez intézménynek, hogy a mun
kást azon körülmény, hogy a munkaviszony 
felbontása esetén egyúttal hajléktalanná is 
válik, erősen függő helyzetbe hozza munka
adójával szemben éa hogy e lakások áten
gedéséhez kötött külömbözö feltételek, me
lyek a munkást szabad költözködésében 
gáto* 1 ják, messze felülmúlják azon előnyöket, 
melyeket e munkáslakások egészségügyi, 
gazdasági és erkölcsi szempontból kétség
telenül nyújtanak. Ha e vád egyes konkrét 
esetekben alappal is bir, — a legjobb intéz
mény sem zárja ki a visszaélés lehetőségét, 
— azonban tagadhatatlan, hogy a közhatalom 
vagy a társadalom gondoskodása a lakásügy 
terén még nem oly fejlett, hogy a munka
adók közreműködése e téren mellőzhető 
volna.

Előre kell bocsájtani, hogy nem 
minden munkásház, melyet a munkaadó 
épittetett és munkásainak átenged, bir fel
tétlenül munkásjóléti intézmény jellegével. 
Számos vállalatnál, különösen azoknál, me
lyek nagyobb lapályokon vannak elszórva, 
a munkaadó részéről épített munkásházak 
egyszerűen előfeltételei az üzem lehetőségé
nek, tehát kényszerűség, mert máskén a 
szükséges munkaerő meg nem volna szerez
hető. Ily munkásházak csak az esetben 
tekintendők munkásjóléti intézménynek, ha 
magasabb egészségügyi követelményeket 
elégít ki. Oly helyeken ellenben, hol elegendő 
számú lakás áll rende'kezésre, melyeknek 
bérösszege a munkásokra nézve azonban 
tulmagas és melyeknek berendezése a szeré
nyebb követelményeknek meg nem felel, az 
illető helyiségben levő vállalat tulajdonosa 
részére az átlagosnál csekélyebb bérért 
rendel' ezésre bocsátott és megfelelően beren-

a népre gyakorol ? És ki adta meg nektek 
a megkegyelmezés jogát ? Ha nektek valaki 
kárt okozott, ezzel egy másik, nálatok jóval 
fontosabb személyt károsított meg s ez a 
társadalom ? Ha valaki az öreg ujjamat össze 
taposta és ha ez azt mondja nekem : .Ugyan, 
hisz csak engem kínoztak meg ; saját érde
kemben nem akarom, hogy azt, aki összeta
posott, a rendőrségre hurczold" azt hiszitek, 
hogy majd hallgatok rá ?

És önök, hölgyeim 1 annál roszabb, ha 
az én harczmodorom nyers durvasága útköz
ben az önök uszályára is rátapos I — De 
midőn önök az elsők kik férjük bukása 
után azonnal ott vannak a pénzszekrénye 
feltárásánál és szép szemüket törülgetve, 
igy szólnak hozzánk ; „Egy pillanatra uraim 1 
ez itt az én hozományom, én azt kiveszem, 
a többi elégítse ki magát azzal, ami marad." 
Finom érzékű lélekre vall-e ez? Önök azt 
követelik, hogy azt a hozományuknak tekint*  
■ük, de fel tudják-e önök ismerni, a tárcsá
jukból származó garasokat azok között, 
melyek a mi zsebünkből kerültek ki ? ha 
két folyó egybe torkolik, meglehet-e mon
dani, hogy ez vagy az a hullám melyikből 
való ? A férjük ép úgy forgatta üzletében 
az önök vagyonát, mint a sajátját; s ha 
veszteség érte őt, hát a kkor a mi garasaink 
ugy-e elmaradoztak útközben, s az önöké, 
mint a hü galamb a duczba, egyedül tértek 
vissza a pénzszekrényükbe ? Önök azt mond
ják, hogy férjük adósága, nem az önöké, 
mert nem önök csinálták azt, mert nem az 
önök neve ar, mely a kötvény alá van írva. 
De hát akkor mi az ön neve, hölgyem ? 
A papírjaink aljára írott név nem ugyanaz-e 
a melyért ön a magáét elcserélte, nem az-e 
a melyet ön már régóta visel ? Hogy lehet 
az bemocskolva a férje személyében anélkül, 
hogy az önében is ?

Hogy nem volt önöknél vagyonközös

ség ? Hát legyen, jó l De nincs.-e önök közt i 
semmi közössége a becsületnek ? Képesek-e 
önök tündöklőn, díszben egy becstelen férj ■ 
karján megjelenni ? Nem sugalta-e önöknek F 
sohasem lelkűk egy nemesebb érzése, midőn 
férjüket bukófélben látták, hogy — ha kell 
— akár az utolsó garasukat is bátran oda
vessék a csőd örvényébe ? és különben is 
nem lett volna-e ez oly áldozat, melyre 
önöket az igazság és a becsület kénysze
rítik ?

Azt mondják önök, hogy semmi közük 
a férjük adóságához; de hát nem vették-e 
ki részüket azon összegekből, melyeket fér
jük elköltött; sőt ha spekulációi sikerültek 
volna, nem önöknek jutott volna e a nyere
ség felerésze ? S ha hozományuk érintetlen 
maradt, hát ugyan min vették akkor azokat 
e fejedelmi ékszereket, melyek önöket a 
kis világukban királynékká tették ? miből 
került ki a gyermekük nevelési költsége, 
miből a fiuk tiszteságes existentiája s a 
lányuk fényes férjhez adása ? Mit I önök 
éveken át a mi költségünkön éltek bőségben 
és most azt merik állítani, hogy semmivel 
sem tartoznak nekünk. De azt hiszik-e 
önök, hogy az erkölcs helyesli ezt, ha a 
törvény helyben hagyja is ? Nem hölgyem, 
ez a piszkos gondolkodás nem önben szü- 
lemlett meg, ezt valamely törvénytudó ember 
súgta meg önnek; ő adta azt az ön szép 
ajkaira miként a csiga ott néha hagyja utálatos 
nyálát a virág kelyhén. De hát szabadkozik 
ön, nem előnyösebb-e rám nézve, ha a tör
vény megengedi, hogy férjem velem együtt 
gazdag legyen, mint ha én vele együtt sze
gény maradnék ?

Annyi bizonyos, hogy mindkettejükre 
nézve ez igen kellemes; de van-e joga va
lakinek mások költségén meggazdagodni ? 
Ez a földi élet áldozatteljes élet és van 
valami a mi fölötte áll a jó'étnek ; az erény, 
Ön nemde azt hiszi, hogy férje tulboldog 

abban a jólétben, melyet ön neki teremt ? 
Térté jól táplált, de ha van lelke, ez a ‘ 
lélek bizonyára beteg, mert: a lelkiismeret 
nyugalma a lélek egészsége ; nos a lelkiismerete 
nem nyugodt. Midőn önnel sétál, finom, jól
szabott öltönyben — mert öu mellé hölgyem, 
csak elegáns gavallér illik és valamely 
hitelezőjével találkozik, ki kopott kabátban 
didereg, nem égeti-e ekkor lelkét pokoli - 
tűz ? nem szeretne-e akkor inkább az utcza ; 
kövezete alá sülyedni ? És ön maga jól 
érzi-e magát ilyenkor a selyem rnhájában? 
Nem gondolja-e ön, hogy nem jelenik-e meg 
férjének álmaiban az ön oldalán, az ön 
batiszt ágymenyezete alatt valamely, a kö
zönség irgalmára szőrű ó hitelezője, valamely 
aggastyán, ki ugyanakkor egy magtár repe- j 
dezett falai között küzd a halállal, mert 
nem volt annyi kenyere, hogy életét vele ; 
tenghette volna és nem volt, midőn a nyo- ' 
mórból betegség lett, gyógyszerre, hogy 
felépülhessen? Néha, midőn ön éjjeli mécsé
nek világitásánál férje veríték-gyöngyös 
homlokát nézi, ezt valami hülésnek vagy 
emésztési zavarnak tulajdonítja. De ki mondja 
önnek azt, hogy azok nem azon kegyetlen 
rémképek melyek vastérdükkel nehezednek 
a férje mellére? Hígyje el, hölgyem, legjobb 
ha minden pénzét hitelezőinek adja s ha 
marad még valami fedezetlen adóságuk, 
akkor a férjével együtt menjenek dolgozni, 
hogy azt visszafizethessék. Szégyenletes-e a 
magasról való leszállás s nem nagyobb szé
gyen-e csalással szerezni meg a mindennapi 
kenyeret? Soh’se mondja: „Miért jól kez
deni, ha nem ibet úgy befejezni ?“ Hát ki 
mondta önöknek azt, hogy nem fogják tudni 
befejezni? Ki állítja azt, hogy nem vetheti 
meg egy újabb, az előbbinél szebb jólét 
alapját, ha az adóságuk törlesztésén fára
doznak ? Hasonlóvá akar-e öu válni a kol
dushoz ki osak azért nem pusztítja a férgeit, 
mert oly termérdek sok az, hogy nem győzi

Öldösni ? És habár csak egynek az öoök 
által tönkre tett szerencsétlenek közül adhatná 
ön vissza a vagyonát, nem kötelessége e 
önnek neki azt visszaadni ? Nem ér e többbet 
a pénzzel erényt gyakorolni, mint lelkifur
dalást táplálni? E becsületes cselekedettel 
önön maguk előtt rehabilitálnák magukat és 
Isten ki az őszinte megbánásról ép úgy 
vezet számadást, mint az erény gyakorlásé
ról, elfelejti majd a rosszat, melyet elkö
vettek és megjutalmazza majd öaöket azért, 
hogy azt ismét jóvá tették.

b hat mik azok a manapság divatos 
félházasságok, melyeknél a testek egybe
kelnek a vagyonok pedig nem ? Hogyan ? 
önök uraim és hölgyeim, kik testben lélek
ben olyan jól egyesü tek, vagyontekintetben 
el vannak válva 1 Az evangélium szerint önök 
egy test volnának és Íme még közös tárcá
nak sem mondhatók 1 szerencse és balsora 
az nem közös önöknél ; az önök két lénye 
nincs oly képen egyesítve, hogy azok szét 
váljanak és ő nagysága mégsem vállalta 
magára az ön sorsát, hacsak nem sub bene- 
ficio inventarii.

Es milyen szövetséget kötöttek önök itt? 
biz ez inkább üzleti társulás mint házasság I 
Szegény férfi 1 midőn azt hiszed, hogy leg- 
gyöngédebb kedveskedéseidet egy szeretett 
nőre, gyermekeid anyjára pazarlód, akkor 
tulajdonképon egy kiváltságos hitelezőt árasz
tottál el velük 1 Biz én inkább egy bírósági 
kapust vennék el mint egy nőt, ki nem 
akar, hacsak nem egyenlő feltételek mellett, 
minden tekintetben az enyém lenni. Hogyan 
hölgyem! a férje kettőjükért játszik; ha 
nyer, öné * nyereség fele s heveseit önnek 
semmi része sincs a veszteségben ? íme ea 
az amit ön akart, s ön azt mondja hogy 
önök hitvestársak I De nem, ön nem as ö

(Ftljftatt*  * mellékleten^



Melléklet a „BARS“ 1907. évi 20 ik számát
d^éu munkásiaKásoK tényleg munkasjóieti 
jntézinéuy számába menuek.

A lakásgondoskodás legelterjedtebb for
mája a munkaadó által épített családi 
házaknak bér ellenében való átengedése, 
jly csa ádi házakkal 311 üzem rendelkezik, 
hözte 33 olyan, melynek átlagos munkás
létszáma ötvennél csekélyebb. A családi 
házak a legtöbb esetben a vállalat tulajdo
nát képezik, néhány esetben azonban a 
vállalat csak mint föbérlö szerepel.

Pünkösdre.
Itt a pünkösd, a Szent Lélek magasz

tos ünnepe.
Szent Lélekröl kellene Írnom ; és midőn 

e nagy titokról szólni akarok, váratlanul 
eBzemöe jön, amit Krisztus mondott; ama 
szavak, amiket én mondok, azok szellem és 
élet. .

Mik az emberi szavak ? A malom zaka
tolása, mely az emberi fülek mellett elhang- 
jik a szavak a bolt ember csontjainak 
csörömpölése, amelyek csak akkor működnek, 
ha az isten életet lehel beléjük és ha élettel 
meg erővel tölti meg őket a Szentlélek. 
Asáor e haílgatunk, eicsöndesedünk és tanu
lunk imádkozni: Jöjj el Szent Lélek; jöjj 
e] fe, az igazságnak szelleme.

Hat ma elvesztették erejüket Krisztus 
szavai ? Eltűnt a szellem ?

Meg valamit kell figyelembe vennünk, 
fu a tavaszi szellő, akkor rügyeznek a 

tak a tőid aiatt minden megindul; kikelnek 
a csíráz, de a holt fák nem virulnak többé 
és az elhalt magvak még a tavaszi eső után 
sem élednek föl.

A hol a szivek hidegek és kemények, 
ahol mely földtörmelék alatt eltemetve nyug
szik a honvágy : ott az Isten élet-lehelete 
úgy vonul el, mint a hogyan elhangzik a 
madarak éneke a süket ember füle mellett 
és a hogyan elhangzanak a gyászolók pana
szai az élettelen holttest fö.ött.

Jöjj el az igazság Szentlelke 1
Az igazság az Isten örök, szent terve 

és akarata ; mi pedig igazságban állunk, ha 
Isten akaratával egyetértünk.

Az igazságért való küzdelem ; ez a 
világtörténelem tartalma ; és valamint egykor 
Pontius Pilátus váilvomtássall azt kérdezte 
Krisztustól: mi az igazság ? úgy ezzel azt 
akarta kimondani, hogy a gyűlöletes és 
idegenszerü dolog előtte az, amit ö Jézusban 
igazságnak látott; másrészt pedig azt is 
akarta mondani, hogy nézete szerint igazság 
az, amit az emoerek időnként igazságnak 
hirdetnek az önzés és kedvtelés kedvéért. 
Ugyan, talán nem ismeretes előttünk ez a 
magyarázat, ez az ecseteles a mi napjaink
ban '?

A vállvonogató Pilátus úgy vándorol 
a történelmen keresztül, mint AhasveruB az 
örökké bolygó zsidó; és jelenleg bámulva 
állunk meg személyiségek és ezek alkotásai 
eiött azt a kérdést vetvén fői; mi az igazság 1 
Vegyük csak eiö az ellenkező irányú újsá
gokat, melyek a jelenkor társadalmi állam- 
rendjet megdönteni, és a melyek azt föntar- 

felesége, ön csak fizetett személy, kit az 
felfogadott, hogy őt szórakoztassa, hogy 
fehérneműjét kijavítsa és gyermekeket szül
jön nesi. Nos, talán erkölcsös az ilyen 
házasság és akik azt kötötték, nem sejtenek-e 
a jövöuen valami csőd félét? Én bizony azt 
óhajtanám, hogy az ily szövetkezésekre a 
közfigyelem minden lehető eszközzel ráirá- 
nyiitassea ; hogy a kereskedő, ha egyúttal 
nős is, ezt nagy betűkkel ir-ssa a cimtáb- 
lájára, a körözvényeiben megjelölje és a 
névaláírása mellett megemlítse. Az egész 
világnak kellene tudomásul vennie, hogy az 
©laö, a ki nem bízik meg benne, a saját 
felesege. Egyébiránt nem segitik-e elő a 
lopást e szerződések, ha az illetők úgy 
nkarják ? Nem tapasztalták ezt még soha? 
íme p), egy ember ki egy szép csődöt, ama 
eiiy.csődök egyikét, melyek ’íz mást szül
nek, előre kieszel ; ez az ember, hogy annál 
biztosabban czélt érjen, megnősül; ha fele
sége százezer frankot hoz, ö a szerződésbe 
kétszázezret ir. Úgy, vagy tiz év múlva, ha 
már érettnek gondolja a csődjét, megkezdi 
az aratást. Mi történik azután ? A bírói 
pecsét felbontásakor legelsőnek jelentkezik 
neje és fehér kezeivel a közös pénzekből 
kiszedi a hozományát, melyet férje oly 
szépen kikerekitett neki 1 Ne mondja soha 
senki, hogy az ember nem álmodhat nősülése
kor csődcsinálásról : vannak, kik már akkor 
ábrándoznak erről, midőn még gymnasiumba 
járnak. De hány asszony volna, kit, midőn 
a csipkével diszitendö szép fején és selyembe 
burkolandó testén kivül egyebet nem hozott 
» házhoz, e csalás nélkül a férje ily előny
től biztosíthatna, s a hitelezők élére állít
hatna ? Nos! tehát ezen asszonyok, kik 
“■aguknak azt biztosították a mit nem adtak, 
Hefti alávaló tolvajok-e ?

(folyt, köv.)

I

i

tam akarják. Izzó meggyőződéssel, fényes 
szavakkal és elragadó ékesszólással tárgyalják 
s taglalják azt, amit akarnak ; éa mindkét 

részről azt állítják, hogy ök felismerték az 
igazságot és hogy érte küzdenek.

Tanulunk ismerni embereket, nagyokat 
és kicsinyeket, bámuljuk, tiszteljük őket, 
barátságuknak örvendünk; s mégis kettős 
emberek ők ; hol ezt, hol azt mutogatják ; 
hát melyik az igazi ?

Az elhagyatottság érzete megragadja a 
korosabbakat ; megrázkódtató kétely, pessi- 
mismus és utiütarismus az ifjabbakat.

Sajátságosán zavaró idő ez. A főnálló, 
meglevő állapotok inognak; s a mit őseink 
elprédálhatian kincsnek tartottak, amely 
nélkül az ember elveszti a becsületét t. i. 
a hűséget és igazságérzetet; ez a mai kor
ban a tömegeket csak közönyös mosolyra 
indítja.

Nam azt kérdezik többé: mi az igazság? 
hanem szó van a döntésről esetről esetre °és 
azon kérdésről: mit kell itt tennem, hogy 
a dolog reám nézve kedvezően végződjék ?

Meglehet, hegy sötétben látom a dol
gokat, de a jelenkor története azt a benyo
mást teszi reám, hogy az egy nagy hazugság, 
egy nagy mocsár, amelyben azok, kik az 
örök igazság tanítványai lenni akarnak, 
küzdve a part felé törekednek. A hazugság 
sz vós iszapja ragad rájuk ; sűrű köd reá
borult az élet tengerére; hogyan tudjon 
benne eligazodni az ifjúság ?

Jöjj el Szentlélek az igazság szelleme 1
Félre a kétellyel, esüggedéssel, kétség

beeséssel. Szilárd, biztos irányra van szük
ségünk ; nem kérdeznünk, hanem tudnunk 
kell: mi az igazság ?

Erre pedig szükséges, hogy az Isten 
élet lehellete az igazság szelleme, a Szent 
Lélek érjen minket.

Azt mondhatja valaki, hiszen ott bírjuk 
azt az Isten szavában 1

Helyes ! De hát éppen fönt említettem 
már, hogy az emberek az izzó lelkesedés 
ugyanazon fényes szavaival egészen ellenté
tes elveket hirdetnek.

Ugyanazon szavak lehetnek áthatva az 
igazság szellemétől, de azon szellemtől is. 
amely mindig tagad.

Mitmindent nem tettek eddig az embe
rek az írás szavaiból 1 A szavak általában 
félremagyarázhatók. Hányszor halljuk azt a 
kijelentést; én azt nem igy gondoltam !

Oly szív azonban, amely át van hatva 
az igazság szent szellemétől, az igen finom 
érzésű lesz a hazugság iránt.

Ahol az igazság szelleme uralkodik ott 
csakhamar megéreztük a hazugság köze
ledését; és rögtön fegyverkezünk, hogy 
tőle meneküljünk.

Jöjj el Szent Lélek ; tölted meg szive
inket és vezess minket minden igazsághoz I

Cselkó József

Felhívás.
a csendőrség felemelt létszámának kiegészítésére.

A csendörség létszámának 830 fővel 
immár köitségvetésileg biztosított emelése 
folytán előállott hiány ez idő szerint 1385 
főre rag. Hogy e tekintélyes számot tevő 
hiány mie.őbb eloszlatható legyen, közre 
adjuk az alábbi csikkel, melynek a jelent
kező, illetve felvételre alkalmas egyénekkel 
való megismertetése kétségtelenül hozzá fog 
járulni ahhoz, hogy a testület mielőbb kie
gészíttessék. Kü önös tekintettel a csapatok 
jelenlegi kedvezőtlen viszonyaira, valamint 
a nagy mérveket öltő kivándorlásra, szük
ségesnek látjuk a csendőrőrsök figyelmét e 
jelenségekre felhívni s őket úgy a saját jól 
felfogott érdekükben, valamint a drága 
hazánk sorsát befolyásoló legfelsőbb szolgá
lat érdekében is nemes versenyre buzdítani 
oly irányban, hogy minden őrs tartsa morá
lis kötelességének, legalább egy-egy jelent
kezőt gyűjteni s igy e fennálló létszám 
hiányának rövid idő alatti megszüntetéséhez, 
nemcsak a közszolgálat, hanem, és különösen 
saját érdekükben is hathatósan hozzájárulni.

A csendőrség szaporítása.
A belügyministerium folyó évi költség

vetésében a csendörségnek 810 főnyi legény
séggel való szaporítása vétetett fel, melyből 
230 fő lovasitandó lesz. E szaporítás már 
május elsejével életbe lép.

Itt az ideje, hogy a belügyi kormány
nak eme minden magasztaláéra érdemes intéz
kedése folytán 810 főnyi katonaviselt férfi 
kapjon biztos és tisztességes megélhetést 
biztositó állást s a kivándorlás s az idegen
ben való bizonytalan tapogatódzás helyett 
édes hazánknak tegyen hasznos szolgálatokat, 
mely szolgálatokért oly jól van díjazva, hogy 
abból nemcsak tisztességesen megélhet, henem 
rendes életmód s kellő beosztás mellett — 
félre is tehet, osaládalapitásra is gondolhat, 

Lássak csak mennyi is a csendőrök 
fiaetése és egyéb illetménye, — A napi 
zsold a következő :

A hadapród tissthelyettes és őrmester 
részére 3 kor. 29 fillér, az őrsvezető részére 
2 kor. 74 fill. a csendőr részére 2 kor. 20 
fill. (havi 66 kor., illetve 68 kor. 20 fill.), 
a próba csendőr részére 2 kor. 6 fill.

Tehát a belépő egyén a e'ső naptól 
kezdve egy éven át napi 2 kor. 6 fill. ren
des fizetésben részesül, mely mindenkor egy 
egész hóra előre fizettetik ki: a próba idő 
letelte arán esedékes napi 2 kor. 20 fill. 
csendőri illeték, azután egész a 18-ik szól

gálati évig minden három évben szaporodik 
az úgynevezett szolgálati pótdijjal és pedig 
az első három év után napi 30 fillérrel (évi 
109 kor. 50 fill.) hat év után ebhez napi 10 
fillér (évi 36 kor. 50 fill.) jön, kilercz év 
után ismét napi 10 fill., a tizenkettedik év 
után napi 20 fillér, a tizenötödik év utáu 
napi 10 fillér s a tizennyolezadik év után 
ismét 10 fill., tehát ekkor már e pótdij napi 
90 fillérre (évi 328 kor. 50 fill.) emelkedik, 
mely a fizetéssel teljesen egyenlő elbírálás 
alá esik s igy a nyugdíjban is beszámít tátik. 
Mindezeket összevéve kitűnik, hogy a csendőr 
jó ruházaton és úri elszálásoláson kivül az 
első három évben (beleértve ebbe a próba 
időt is) évi 751 kor. 90 fill. illetve mint 
csendőr 803 kor. tiszta fizetést kap, mely 
azután a szolgálati pótdijjal a fentebb vázolt 
mérvben minden három évben növekszik; 
felviheti azonban minden erkölcsös és tehet
séges ember a járásőrmestérségig s akkor 
azatán csak a tiszta fizetése évi 1805 koro
nára emelkedik. Ezen kivül gondoskodva 
van a kincstár költségén a kórházi ápolá
sokról s a nősök családtagjainak gyógyítta
tásáról,' az . utazási költségekről, bizonyos 
külsff 'szolgálatoknál napi 80 fillér vezényel- 
tetési pótdijról és különösen eredményes 
szolgálati ténykedésekért fényes megjutsl- 
mazásokról is.

A szolgálatképtelenné vált csendőr nyug
díj vagy esetleg végkielégítés tekintetében 

( ugyanoly elbírálásban részesül, mint az 
állami szolgák ; megélhetése tehát a legrosz- 

: szabb esetben is biztosítva van,
Felemlitésre érdemes ezek után még a

, csendőrség élelmezése és szolgálata.
- Az élelmezés a nőtleneknél közös s 
í többnyire havi 27 koronáért oly bőséges, 
t a legnagyobb étvágyú embert is kielégítheti; 
í ezen kivül ebből fedeztetik a mosás, a sza- 
í kácsné bére s a tiztogatáshoz szükséges
■ czikkek ára, a laktanya tisztántartására és
■ világítására szükséges költségeket ellenben 
í a kincstár adja, sőt ha az őrsön csak három 
, csendőr marad, akkor a szakácsnő béréhez 
| is havi 18 koronával járul hozzá a kincstár,
> de mindezeknek értékes dísze a többnyire 
| minden laktanyához tartozó veteményes és
> gyümölcsös kert, mely egész nyáron át 

dolgozgatni szerető embernek nemes és
i hasznos szórakozást nyújt. — Ne gondolja 

tehát senki, hogy a csendőrség olyan kaszár
nya rendszerbe van szorítva, mint a hon
védség vagy a közöshadseregbeli katonaság, 

i ne gondolja, hogy kellő szórakozást és meleg 
otthont nem fog találni a bajtársak között. 
Lesz itt szellemének művelésére is ideje és 
alkalma.

A szolgálatra e helyen csak röviden 
lehet kiterjeszkedni. Köteteket Írhatnánk 
ennek fontosságáról, dicsőségéről és válto- 

í zatosságairól. Azt mondja egy latin példa
beszéd, hogy „justitia est regnorum funda
mentum" vagyis bogy az igazság az államok 
alapja; már pedig a csendőr ennek szolgá
latában áll; a csendőr intézmény az igaz
ságszolgáltatásnak egyik dolgozó karja, e 
nélkül béna lenne az igazság Istenasszonya. 
Képzőjük el országunkat egy kertnek, mely
ben az embereket hasonlítsuk hasznos és 
ártalmas növényekhez, a csendőr e kertben 
a kertészi munkákat végzi; gyomlálgatja az 
ártalmas növényeket, hogy el ne nyomják 
a hasznosakat. Különben a csendörség szol
gálatát ennek szervezeti utasítása a követ
kezőkben öszesiti: A csendörség a közbiz- 

, tonság fenntartására rendelt katonailag szer
vezett örtest.

Feladata: működési területén a személy 
és vagyonbiztonságot megóvni, a békét és 
közrendet fen*artai,  a büntető törvények a 

' rendeletek és szabályrendeletek megszegését, 
' a véletlenségböl vagy bármily természetű 

mulasztásból eredhető veszélyeket és károkat 
lehetőleg megakadályozni, a megzavart békét 
és rendet helyre állítani, az azok ellen vétő
ket kitudni s megfenyités végett az illetékes 
bíróságnak vagy hatóságnak feljelenteni ille
tőleg átadni.

Mindezek után tehát minden komolyan 
gondolkodó, jövőjét szivén viselő s józan 
életű, írni, olvasni tudó katonaviaelt ember
nek s a már kiképzett honvédeknek és har
madik évük utolsó felét szolgáló katonáknak 
melegen ajánljuk a csendörség mostani sza
porításának alkalmát megragadni, hogy 
maguknak szép és biztos jövőt biztosítsanak. 
Ne rettentse őket vissza az a sokat emle
getett vas-fegyelem, mert bizony-bizony sehol 
se olyan fekete az ördög, mint a minőre azt 
festik; a fegyelem rendszerető, becsületes 
embernek nem lehet ijesztő fogalom, mert 
a tisztességes ember a polgári életben is 
kötve van épen oly nagy, talán még terhe
sebb kötelességek teljesítéséhez is, mint a 
mint a minőket a fegyelem követel.

A csendőrségnél is szabadnak érezheti 
magát a kötelességét híven, becsülettel és 
vitézül teljesítő ember s hőssé még elöljárói 
és bajtársai becsülését és szeretetét is meg
nyerheti,

Iszákos ember azonban ne jöjjön a 
csendőrséghez, mert hál a berúgott ember 
félig bolond s ilyen ember kezébe nem való 
a töltött fegyver.

A felvétel úgy történik, hogy a jelent
kező katona (honvéd) könyvecskéjével a 
legközelebbi csendőrőrsre megy, a hol a 
további eljárásról tájékozást szerezhet s ügye 
tis-tizeuöt nap alatt teljesen elintézést nyer.

Különfélék.
— Barsvármegye közigazgatási 

bizottsága folyó hó 14 én tartotta havi 
ülését, melyen garamveszelei Kazy János 
kir. kamarás főispán elnökölt. Az alispánnak 
a közigazgatás menetéről beadott jelentése 
felöleli a változásokat melyek úgy a vár
megye járásbeosztásában, valamint a tiszti
karban történtek. — Bejelentette, hogy a 
Körmöcbánya városhoz tartozott hét község 
a garamszentkereszti járáshoz osztatott be, 
— ezen járásban egy uj szolgabirói, irnoki 
és dijnoki állás szerveztetek, — a hét köz
ség közigazgatási vezetését a garamszent
kereszti járás főbírája május hó l-ével átvette. 
A szolgabirói állásra a főispán Bolemann 
Vilmos tb. szolgabirói, az irnoki állásra Násdi 
Rezső dijnokot helyettesítette, — a dijnoki 
állásra pedig a főszolgabíró Minarovich Ist
vánt fogadta fe). Az üresedésbe jutott árva
széki jegyzői állásra a főispán dr. Lüley 
György aljegyzőt,— a lévai járásban Lüley 
Kázmér halálával üresedésbe jött szolgabirói 
állásra Técsey E emér közig, gyakornokot — 
és dr. Lüley György helyébe dr. Rajcy Géza 
tb. szolgabirót helyettesítette. A dr. Hladny 
János oszlányi járási orvos nyugdíjaztatása 
által üresedésbe jutott járási orvosi állásra 
a főispán dr. Politzer Miksa körorvost ne
vezte ki. — A vichnye-szklenói fürdőbiztosi 
teendőkkel a főispán a folyó évadra Finka 
Sándor garamszentkereszti járási főszolgabírót 
bizta meg. — A vármegyei főorvos jelentése 
szerint a közegészségi állapot április hóban 
Körmöcbánya és Újbánya városokban ked
vezőtlenebb, a járásokban ellenben kedvezőbb 
volt, mint a megelőző hónapban. A védhim- 
himlőoltás és ujraoltás április hóban a vár
megye egész területén megkezdetett és egyes 
oltó kerületekben április hó végéig kedvező 
eredménnyel be is fejeztetett, Orvosrendü 
bullaszemle tartatott 9 esetben. Iskolák 73 
esetben, kisdedóvó 1 esetben vizsgáltatott 
meg. — Zsúfoltnak találtattak a barstaszári, 
nagyherestényi, fenyőkosztolányi, velsici és 
lédeci iskolák. A kir. tanfelügyelő bejelen
tette, hogy Philippi Vilmos és neje újbányái 
tanítóknak áthe.yezése folytán az újbányái 
belvárosi áll. iskolánál megüresedett tanitói 
és tanítónői állásra Volf István ujbánya- 
osüröki és Gere Erzsébet izbugyaradványi 
tanítót illetve tanitónöt helyezte át, az új
bánya—csüröki külvárosi iskolánál megüre
sedett tanítói állást Vajay József Rohárszent- 
lőrinci községi iskolai tanítóval töltötte be a 
miniszter, — Megengedte a miniszter, hogy 
a lutillai, kisaranyosi és hulli r. k. iskoláknál 
beállott tanitói személyváltozások folytán az 
ezen iskolák tanítóinak fizetés kiegészítésére 
engedélyezett 700, 332 és400 korona állam
segély az ezen iskolákhoz újonnan megvá
lasztott tanítók fizetésének kiegészítésére 
fordittassék.

— Esküvő. Hotfmann Miksa, lévai 
főgimnáziumi tanár holnap, azaz f. hó 20-án 
délután 6 órakor vezeti oltárhoz a kegyes
rendiek templomábrn kedves menyasszonyát, 
Tomaschek Élma kisasszonyt, özv. Tomaschek 
Sándorné bájos leányát. Gratulálunk 1

— Az állami tanítóképzőnek holnap, 
pünkösd hétfőjén szívesen látott vendégei 
lesznek. Az aradi áll. tanítóképző intézet 
46 növendéke érkezik Láng Mihály igazgató 
és három tanár vezetése alatt városunkba 
a d. u. 4 órai vonattal G. Berzencze felöl. 
A Magas Tátrában voltak tanulmányúton, 
holnap délután megtekintik városunkat, s 
kedden a */,10  órai vonattal utaznak tovább 
Budapestre. Tanítóképzőnk igazgatója és 
tanári testületé már előre intézkedett min
denben, hogy a messze földről jött kedves 
vendégek rövid itt időzésük alatt jól érezzék 
magukat és kellemes emlékezésük legyen 
Léváról.

—- A városi képviselőtestület tan
ügyi osztálya f. hó 17-én pénteken d. 
u. ülést tartott, melyen a főgimnáziumi pár
huzamos I. osztály kérdése és az ismétlő 
iskolák ügye tárgy altatott. Az elsőre nézve 
a szakosztály javasolja a közgyűlésnek a 
párhuzamos osztály megnyitását az 1907-8-ik 
iskolai évre is; az ismétlő iskolák ügyében 
hangsúlyozta, hogy a kép viselő testület 
azon régebbi határozatát, mely szerint az 
ismétlő iskolás fiúk az ev. ref. iskolában, a 
leányok pedig az irg. nővérek intézetében 
nyerjenek oktatást, fentartani és erélyesen 
keresztül vinni kívánja, egyben felhívja a 
városi tanácsot, hogy az ismétlő iskolás fiúk 
részére a kertészeti gyakorlatokra területet 
adjon, as ismétlő iskolás leányok már a 
folyó iskolai évben végesték kertészeti 
gyakorlatokat as esen célra átengedett 
Zölkert-utcai uradalmi kertben.

- A F. K.K. EL, igssgatóválaszmánya 
■ napokban tartotta évnegyeden gyűlését, 
amelyen dr. Gyürky Gésa ügyvezető alel- 
nök ehriTIlt. A*  eiaökség időszaki jelen
tésében beszámol, hogy a legutóbbi negyedév 
alatt 9 tagja elhunyt, és ások emlékét 
jegyzőkönyvben örökítik. Újabban 37 tag, 
asas 10 örökös és 27 rendes tag lépett be 
as egyesületbe. Gábel Gyulának, ki a tél 
folyamán analfabéták oktatására alkalmas mód
szerét Nyitrán bemutatta, az igazgató vá- 
lasstmány jegysőkönyvi köszönetét mond 
önzetlen fáradozásért. A cabaj-csápori ovoda 
céljára megvett épületekből, a felesleges 
melléképületeket 4410 koronáért az egye- 
sü'ot eladta, úgy hogy as óvó épülete, csak 
2590 koronájában van as egyesületnek As 
egyesületnek összesen 113 népkönyvtára van; 
Újabban 6 uj könyvtár lett aserasve és lő 



könyvtár lett kiegészítve az államsegélyből. 
A nyitrai könyvtárt egy év alatt 3024 egyén 
6500 könyvvel olvasta. Az egyesület emlék
iratában fordult a kormányhíz, hogy az 
egyesületi óvónők fizetésrendezéséhez évi 
2400 korona államsegéllyel járu'joD, és hiszi, 
hogy a nemzeti kormány az egyesület 25 
éves jubileuma alkalmával eme jogos és 
méltányos kérelmétől nem fog elzárkózni és 
igy lehetővé lesz téve, hogy a nemzetiségi 
vidékeken szolgáló óvónők, kik a magyar 
cultúra mostoha és névtelen harcosai és 
kiknek eddig kezdőfizet s gyanánt 600 kor. 
végleges fizetés gyanánt pedig 700 koronát 
adhatott csupán az egyesület, a jövőben 
800 korona fizetést és ötödéves korpótlékot 
élvezhessenek. Aa anyagi ügyek rohamos 
javulását legjobban bizonyítja, hogy az egye
sület bevétele a tavalyihoz hasonlítva 8000 
koronával növekedett tagdíjakból és F. M. 
K. E. iparcikkből. Nem érdektelen megem
líteni, hogy a F. M. K. E. gyújtó 7 év 
alatt 16.800 koronát jövedelmezett az egye
sületnek. A kereskedelmi miniszter felhívta 
a kereskedelmi és iparkamarákat, hogy az 
aiföldön lehetőleg mennél több tótajkú ta- 
uoncot helyezzen el és eddig is már 42 
tótajkú iparostanonc lett a F. M. K. E. 
ajániarára sziamagyar vidéken elhelyezve. 
Nyitraváros meghívására az idei 25-ik jubi
láns közgyűlés a város falai között augusztus 
hó 8-án lesz megtartva, ezt megelőző napon 
délután 3 órakor igazgató válasz,mányi ülés 
lesz; mely a közgyűlés elé kerülő ponioza- 
tokat tárgyalja. A közgy ü.es ,tárgysorozata ; 
Elnöki megnyitó beszéd. Árpád vezérről 
emlékbeszédet tart Czobor Lász'ó orszgy. 
képviselő. Beszámoló jelentések. 1908. évi 
költségirányzat. A pénztáritok végegesitése.

— A Magyar Numizmatikai Tár 
sulat 1907. évi május hó 20-áu (pünkösd
hétfőn és 21-én (keddei.) Körmöczbányára 
kirándulást rendez, melynek műsora a követ
kező : Május 20-án: Indulás a fővárosból 
utazó tagok részéről reggel 7 óra 15 perc
kor a Keleti pályaudvarról induló gyors
vonattal. Érkezés Körmöcbányára déli 12 
óra 32 perckor. Ebéd 1 órakor. A városi 
érem- és régiséggyüjtemánynek megtekin
tése délután 3 órakor. A Magyar Numiz
matikai Társulat felolvasó ülése este 6 órakor 
a városháza dísztermében. Ennek napirendje : 
1. Elnöki megnyitó. 2. Ünnepi beszéd. 3. 
„A Balházy-gyüjtemény. — Adalékok a 
Körmöcbányái pénzverde történetéhez.4 Irta 
és felolvassa Rampacher Pál választmányi 
tag. Díszvacsora este 8 órakor a „Szarvas- 
szállodában. — Május 21-én: A pénzverde 
és a Belházy-féle éremgyüjtemény megtekin
tése délelőtt 9 órakor. Kirándulás a bányába 
s a város egyéb nevezetességeinek megte
kintése délelőtt 11 órakor. Ebéd 1 órakor. 
Indulás Körmöcbányáról délután 4 óra 5 
perckor induló gyorsvonattal; érkezés Buda
pestre este 9 óra 10 perckor. A kirándulás 
emlékére verendő emlékérem elkészítését 
Teles Ede szobrászművész voit szives magára 
vállalni, s ezekre az előjegyzéseket a titkár 
fogadja el. Ezüst-példányokat csak a kirán
duláson résztvevők szerezhetnek meg. Bő
vebb felvilágosítással a kirándulás rendezője, 
Rampacher Pál szolgái. (VI., Podmaniczky- 
utca 12. sz., II. em. 10.)

— Amiben Zólyom vezet. Zólyom 
városa akkora, mint egy nagyobbfajta ma
gyar falu lent az Alvidéken s hazafias buz- 
góság tekintetében legközelebb példát fog 
mutatni az ország valamennyi városának. 
Ez év junius havának 2-ik napján Zólyomban 
fogják leleplezni az első Rakóczy-szobrot, 
amelyet Mayer akadémiai szobrász teljesen 
díjtalanul készít a hazafias célra való te
kintettel. A gyönyörű ünnepség, amelyre 
Budapestről is sokan fognak felutazni, előre 
láthatólag lelkesítő hatással Jesz az egész 
országra s nyomában egymásután fognak 
emelkedni a Nagy Fejedelem szent emlé
kének szánt szobrok, esszébe juttatva minden 
iragyarember életének célját: Pro patria et 
libertateI — A szép szobor megalkotásához 
városunk közönsége is hozzájárult, akkor 
t. i, midőn legutóbb a magyar mozdony
vezetők szövetségének megbízásából két 
vasutas hölgy gyűjtögetett nevezett célra 
városunkban és pedig szép sikerrel.

— Házi takarékperselyek. A Lévai 
Takarékpénztár r. t. elmés szuraezeü csinos 
acélperseJyeket bocsát a közönség rendel
kezésére, amelyek által a legtöbb családnál 
meghiúsuló tőkegyűjtés valósággá lehet. E 
persely ,hübnereu az, hogy a betett pénzt 
a betevő nem lophatja vissza belőle, csak a 
pénzintézet nyithatja fel a nála levő kulcs 
segítségével. Nagy előnye továbbá az, hogy 
ilyen módon a rendesen elkallódó fillérek is 
valósággal tőkésittetnek, szóval a legparanyibb 
összeg is, mellyel külömben restelne az em
ber a bankba beállítani. De hűségesen elnyeli 
a persely a bankót ia az erre szolgáló külön A - —------------------- vaaw ouvigcsiv tauivu

nyíláson. S ha már az első betétek megvan- I 
nak, illetőleg a persely kinyitása után a 
betéti könyvecskébe beírattak, vágy éled l 
bennünk, hogy a betét minnél jobban nőve- l 
kedjék : sarkal bennünket a kis acél persely 
a takarékosságra, e tekintetben erősíti aka-

nak, illetőleg a persely kinyitása után a 

raterönket. De a legnagyobb haszna mégis 
az, hogy a megszokott takarékosság leszok
tat bennünket a haszontalan, nélkülözhető, 
Bőt sokszor az egészségünkre káros kiadá
soktól. — Ezen uj találmányit persely már 
a külföldön igen elterjedt 8 bámulatosan 
üdvös eredményeket hozott létre.

— Száll a korom. Már t. i. a villamos 
telep kéményéből. Ilyen nyár-időben jól esik

kiülni a kertbe, udvarra, vagy legalább a 
folyosóra, de a villamos telep környékén 
vége a nyaralásnak, mihelyt a gőzgépet 
befütik. Hópehely nagyságú korom-foszlá
nyok lepnek el a Zöldkert-utc*  táján min
dent, különös előszeretettel pedig a világos 
nyári ruháka*.  Ha már megtörtént az a 
nem okos dolog, hogy a városban állították 
fel a telepet, módját kellene ejteni annak, 
hogy a szomszédok a mondott kellemetlen
ségtől megszabaduljanak. Már a múlt városi 
közgyűlésen szóba kerültek a petróleummal 
fütött mótorok, melyek nem kormoznak, de 
a közgyűlés nem akart kezességet vállalni 
az uj befektetés köb Bégéiért. Már akárhogy, 
azoknak a Diezl-motoroknak 
sürgetni kell, vagy pedig kivinni 
a városból, mert a polgárok nem 
azt a kellemetlenséget eltűrni.

— Pünkösdi mulatság.

felállítását 
a telepet 
tartoznak
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_ A lévai 
fodrászok és borbélyok pünkösdi tánezmu- 
latsága az oroszlán fogadó termeiben holnap 

i este lesz. Eddigi érdeklődésből következ- 
j tetve látogatottnak ígérkezik-

— Gyászeset. Miseik litván törvény- 
! széki írnok f.bó 14 én életének 44 ik évében 
| Budapesten elhunyt. A boldogult néhai 

Missik János lévai kereskedő fia volt, ha- 
j lálát neje és négy kiskorú árvája siratja.

— Érsekújvár! lóvásár. A Nyitra- 
megyei Gazdasági egyesület áitai Érsekúj
várod létesített májusi luxus lóvásár ez 
évben immár hüszouötödik évfordulóját 
ünnepelte. Ezen vásár létesítése főleg a 
Nyitramegyei Gzzdasági Egyesület huszonöt 

• év előtti elnökének t'ztankovics Ferencinek 
í köszöubető. A vásár az eisö években inkább 
l csak vidéki jellegű volt, most azonban évröl- 

évre izmosodva, nemzetközivé emelkedett és 
gyülhelyévé lett úgy Nyi’ra, mint a szom
szédos vármegyék lótenyésztőinek, valamint 
a külföld lóvásárló közönségének. A vásár 
sikeréhez nagyban hozzájárult az utóbbi 
években létesített gépkiállítás. Ez kü önöseu 
az idei vásáron kötötte le a gazdáit figyel
mét, amennyiben ki volt ott á'litva a gaz
daságban használt összes gép, — s különösen 
az Atványiféle tengeri-3zártépő gép örven
dett nagy feltűnésnek. Egyébként a vásár 
számszerű eredményéről a következőkben 
számolhatunk be; Fe'hajtatott 1196 darab, 
eladatott 374 darab ló. Adás-vevés összfor
galma 210,467 korona volt. Az elért átlagár 
563 koronát tett ki, a legmagasabb ár pedig 
2400 korona volt.

— Balesetek. F. hó 17 én Sándor
halma pusztán az aratógazdának 3 éves kis 
fia a nagy katlan körül settenkedett, melybe 
a munkások számára főtt a levest; egy 
óvatlan pillanatban fejjel beesett a forró 
levesbe. Az apja majdnem abban a pillanat
ban kirántotta a katlanból, de ú'y is a 
szegény kis gyermek arcáról és felső testéről 
lement a bőr. A lévai közkorházban ápolják, 
remélhetőleg kigyógyul. — Tegnap azaz f. 
hó 18-án is egy bú yos sérültet szállítottak 
a kórházba. E;y vasúti munkásnak, aki a 
vonaton az úgynevezett hajtányt hajtotta, a 
ruhája belekeveredett a kerekek közé, s 
ruháját ki akarván szabadítani, kezével oda 
nyúlt, mire a gép alsó karját teljesen ösz- 
szezuzta. Tegnap délután amputálták.

— Földvásárlás ős szövetkezeti 
bérletek. Bernát István orsz. képviselő, a 
Magyar Gazdaszövetség igazgatója a hite’- 
szövetkezetek idei kongresszusán érdekes 
előadást tartott a bérlő szövetkezetekről, 
mely most a Gazdaszövetség kiadásában 
a fenti címmel külön füzetben is megjelent. 
Bernát utalva arra, hogy a most mindenütt 
fellépett földvásárlási láz téves utakra haj-ja 
a földvásárló népet, amely legtöbbször a 
nagyon is élelmes ügynökök és intézetek 
áldozata lesz s a vásárlók romlásában vég
ződik, hangsúlyozza, hogy meg kell adni a 
lehetőséget arra, hogy a fö'dmivelésre hiva
tott tömegek annyi földet kapjanak, amany- 
nyiből jólétüket biztosítják. E kérdés meg
oldásában ped:g szerinte a nagyobb birto
kokon létesítendő földbérlő szövetkezeteknek 
lesz legjelentősebb szerepe. A földbériő 
szövetkezetek megadják a földmiveléssei 
foglalkozók legszélesebb rétegeinek a nagy
birtok előnyeit. A bérlethez nem is kell 
annyi pénz, mint a parcellázáshoz, A kis
gazdák kezdik is már ezt belátni, s apad a 
parcellázási düh úgy, hoey a jövő a földbérlő 
szövetkezeteké lesz. Utal a mezőgyámi 
pé dára, melyet a Magyar Gazdaszövetség 
alakított. A füzetet nagy haszonnal olvas
hatják azok, a kik a földkérdés iránt érdek
lődnek. Megrendelhető Nyitrai és Társánál 
Láván, ára 40 fillér.

— Közgyűlés. A „Barsmegyei általános 
tanító egyesület4 aranyosmaróti köre e hó 
21-én délelőtt 10 órakor Nagyugrócon as 
áll. el. iskola egyik termében Közgyűlést tart.

— A nemzetközi sütő , cukrász
ős rokonipari kiállítást Budapesten, a 
városligeti iparcsarnokban folyó hó 28-án 
délelőtt nyitják meg.

— Az országos tisztviselő szövetség 
(Budapest, Lónyay-u. 11) a kővetkező sorok 
közlésére kért fel bennünket; Nagyszámú 
hozzánk beérkezett kérdezösködésre tudatjuk, 
hogy a Budapesten, ezelőtt József-körut 60 
sz. jelenleg VII., Rottenbiller-u. 5 sz. alatt 
levő „Tisztviselők Takarékpénztára R. T.tt 
cimü intézette), mely a volt Gyüjtőpénztár 
és Bank R. T.-ból alakult át, semminemű 
összeköttetésben nem állunk, sem pedig annak 
megalapitásába be nem folytunk. A szö
vetség által alapítandó „Országos Tiszt
viselő Szövetség Takarékpénztára R, T*  
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szervezési munkálatai befejezésükhöz köze
lednek s a vonatkozó felhívások legközelebb 
szétküldetnek. Felkérjük ezért kartársainkat, 
hogy a Szövetségünk nevét jogosulatlanul 
felhasználó ügynököknél, kik ránk való hi
vatkozással .Tisztviselők Takarékpénztára4 
részvényekre aláírásokat gyűjtenek, részvé 
nyékét ne jegyezzenek, mert mi ügynökök
kel összeköttetésben nem állunk, az előfor
duló eseteket pedig hozzák tudomásunkra.

— Békenap. A világbéke nagy esz
méje immár bevonul a hazai iskolákba íb. 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatás
ügyi miniszter körrendeletét intézett vala
mennyi egyházi és viiági iskolai hatóságokhoz, 
melyben elrendelte, hogy ezentúl minden 
évben az oIbő hágai békegyülés megnyitá
sának napján, május hónap 18 án az ország 
minden fokú iskoláinak önképzö köreiben 
és ifjúsági egyesületeiben röviden ismertessék 
a békeértekezlet napjának jelentőségét ; a 
béke-mozgalom eszközeit és szerveit.
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi május hó 12-tól 1907 évi május hó 19-ig.

Születés.

A szülői neve A
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Saját gyártmány 

Jutakévekötő és------- =
Sebedovszki M. Krázsel K. leány Pavlina ------------Jutazsákkétö
Svarala József Kovács Júlia fiú Sándor legolcsóbban beszerelhető
Raczkó József Rícz Mária fiú J Szsef Dobrovits Lászlónál Pozsony-Ligetfalu
Kis Matild fiú Béla sürgönyeim: DOBROVlTS LIGETFALU.

Halálozás.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Barta Gábor Bítovszky Julianna r. kath.

Bella Mályás Manczír Magdolna r. kath.

Schorsch János Madarász Ágnes r. kath. ev ref.
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Az elhunyt neve Kora A halál oka

Ertler Ármin 47 éves Czukor inelés

Laczkó József 15 hónap. Tüdőgyulladás

Jakab Mária 2 éves Tüdőgyulladás

Zsidó Jónás 54 éves Kizárt sérv

özv Németh Andrásné 
Csurák Mária 70 éves Tüdögyclladás

Pfeiffer Dorottya 4 éves Hők hurut

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrkapitány.

Busa m.-mázsánként 18 kor. 20 fill. 18
40 fill. — Kétszeres 14 kor. 40 fill. 14
80 fill. — Rozs 14 kor. 60 fill. 14 kor

— Á'-pa 12 kor. 40 fill. 13 kor. 60

j

kor. 
kor. 
80 fill. 
fill. — Zab 16 kor. 20 fill. 16 kor. 40 fill.
— Kukorica 14 kor. 40 fill. 14 kor. 60 fill
— Lencse 26 kor. 20 üli. 26 kor. 80 fill. _
Bab 14 kor 60 üli. 15 kor. 60 fill — Kö
les 9 kor. 60. üli. 9 kor. 80 üli.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Vöröshere elsőrendű, eredetileg is aranka

mentes 150—155 — Vöröslóhere elsőrendű 
130—140 — Vöröslóhere eső verte mag 
140—145 — Luczerna elsőrendű világos 
szem 130—140 — Luczerna esővert barna 
magú 110—120 — Biuorhore 28—30 — 
Fehérhere 90—110 — Baltaczin 32—33
— hámozott 76 —80 Muhar 21_  23_
Bükköny 14—15 —

Nyilttér. 
Üzlet eladás.

Komáromban egy régi jó hírnevű 
szálloda és vendéglő, 
továbbá egy 54 ev óta fennálló 

fényképészeti műterem 
teljes felszereléssel szabadkézből eladó.

Bővebb felvilágosítást ad :

BÉBINKÉT BÁLINT 
fapsaeraeBzio Komáromban.

- Egy jó karban levő ~

kerékpár eladó.
Megtekinthető a Nemzeti kávéházban.

Olcsó húst adnak az óriási nyíllak 
melyek 100 első díjjal lettek kitüntetve 
egész 30 font nehezeit lesznek, minden ele- 
seget, egálját és ólat kibírnak, úgy mint: 
angol és franczia, kosortú, belga fliandriaij 
kék bécsi, lothanngiai, normandiai óriások 
6 hetesek 1.50 kor., 6 hónaposak 5 kor.-tói 
feljebb. — Sport- es óriási haszongalambokat 
darabját 2 kor.-tól feljebb szállít SohWab’ 
BÓGg Wieduer Haupatrasse 127/B. ’ 

459/1907 vhtsz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881, évi LX, 
t-ez 102 §a értelmébe*  ezennel közhírre teszi, hogy 
a" lévai kir. járásbíróság 1907 évi V. 210/i azáinu vBtf. 
zése következtében Dr. Kmoskó Béla ügyvéd állal 
képviselt Fábián Józset javára Hugyecz János ellen 
128 kor. s jár. erejéig 1907 évi április hó 13-án foga, 
natositott kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 
1226 koronára beesült következő ingóságok u. m. lovak, 
tehenek, egy szekér, egy eke, gazdasági gépek, szalma 
stb nyilvános árverésen eladatnak.

’ Mely árverésnek a lévai kir. járásbiróság 1907 
évi V. 210/2 számú végzése folytán 128 kor. tőkekö
vetelés. ennek 1906 évi november hó 21 napjától jani 
5°/ kamatai, edeig összesen 74 koronában biróilag uiár 
megállapított, vatamiut a még felmerülendő költs- 
erejéig Nagy Koszmályban leendő eszközlésére 1907 
év május ho 31 napjanak délelőtti 9 órája határul-..u 
kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy. 
zéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség e«s. 
tén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 
1V2 §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léváu 1907 évi május hó 18 napján.
Karácsonyi Pál 

kir. bir. végre baj to

Eladó ház.
Horváth-utca 2-ik számú ház szabad 

kézből eladó, melyben 3 lakás van, 
Áll 2—2 szoba, 1 konyha, élés és tás 
kamra, azon kívül egy mellék épület, 
továbbá 17 méteres borpíncze és 4 
éves jó termőszőlővel.

Bővebb felvilágosítást nyerhet a 
fent nevezett számú házban.

„Kákádban egy szőlő, 
jó hajlékkal és pinczével teljesen kiül
tetve eladó.

Cím e lap kiadóhivatalában.

Olcsó hátasló
hirtelen elutazás következtében 
eladó.

Megtekinthető szivességböl Schunia- 
cher Ágostonnál Fa-Árma Nagy Sálió

Egy jó karban levő
ZONGORA eladó.

C.m e lap kiadóhivatalában.

I
I
I
I

,Horgony!*  r JQ

Capsici comp., |Lz 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, csűznál és meghülések- 
>»>■»■ nél, bedörzsölés képpen használ [VcL siinm 
Flgyelmeztetés.'Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 véd- 
jegygyel és a Rlohter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K —.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván mindeD gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török józsef 

gyógyszerésznél, Budapest.

DLRlcbter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",

í

I
Prágában.

Eliáábethstrasse 5 neu.
Mindennapi szétküldés.

I

■

Nagyságos asszony, < 
tudja-e, hogy a maláta-kávé vásár- 

J lásanál miért kell Önnek a .Kath- 
reiner« nevet hangsúlyozni?

Mert különben annak 
az eshetőségnek teszi 
ki magát, hogy kétes 
értékű utánzatot kap, 
mely a *Kathreiner*-t  
kitüntető,mindenelőnyt 

nélkülöz.

Csakis a
Kathreiner-féle Kneipp- 

maláta kávé
biria, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar
matkávé Izét és zamatját.

Méltóztassék azért, Nagyságos 
aszony, jól emlékezetébe vésni^ 
hogy a valódi >Kathreíner« csakis 
zárt eredeti csomagokban kap- 
ható »Karhreiner-l’éle Kneipp-
maláta kávé« felirattal és 
Kneipp páter arcképével, mint 
• védjegy gyei. £



G.-Berzeo-Leva, Lőva—Csata—Pa
Bars- és Hont megyéket érdeklő vasúti uj menetrend 1907. május 1-től.

B,-B ríencze ind. 5*5 1230 600
Jálna . • • 551 1238 608
Saskő Váralja *600 1249 6“
Qr_szt.-Kereszt 607 106 64Í
Qeletuek-Szkleuó 624 1 26 704

„falu-Vichnye 630 134 7“
Zsarnócza 649 205 7”
2sar Ícza-Fürészm. *654 *210 *7“
Garamrév 700 217 769
Budnő 710 222 820
Újbánya . . 7 16 240 845
Bar*  Berzence 6. őrh. 724 252 853
Gr.-Sz -Benedek 745 313 *916
Kovácsi t • 755 324 927
jjag-. -Koszmály 804 337 943

lérk. 819 354 1000
• • -fiúd. 930 4 08 505 1246

Nagy-Szecse *940 *419 517 1257
Alsó-Várad . 948 425 523 103
Nagy-Salló . 1010 447 540 125
Zeliz . . . 1033 5 08 6°8 146
GaranDamáad 1045 520 620 157
Orosz ka . . 1055 530 631 207
Csata . . . érk. 1102 537 638 214

„ ... ind. 1118 557 656 222
Bény . . . 1131 614 709 235
Kéménd . . 1142 629 720 2<6
Köiiid-Gyarmath 1155 646 733 259
Párkány Nana érk. 1212 7 05 749 3 16

Budapest felé . ind. 12 37gy
344 sz.

825gy 827gy-
840 SZ.

339sz.

.... érk. l*°gy 945gy 945gy.
ne • 5őŐ sz. 1130 sz. 1000 sz. 555SZ.

Bécs felé . . iud. 259 gy. 12O9sz. 888gy- 
1140 sz.

.... érk. 700gy. 6 32sz. 12O5gy. 
545 sz.

702gy-

Parkany-Nana—Csata—Léva. LevaGr.-Berzencze.
Budapest . . iud.

Becs . ind.
Párkány-Nana ind. 
Kőhid-Gyarmath 
Kéménd . , 
Bény .... 
Csata . , . 
Csata . . . 
Oroszka . . 
Garam-Damásd 
Zseliz , , .
Nagy-Salló 
Alsó Várad . . 
Nagy-Szecse . 
Léva .... 
Léva .... 
Nagy-Koszmály 
Kovácsi . . . 
Gr.-Szt.-Benedek 
Bars-Berzence 6. őrh. 
Újbánya . . 
Rudnó . . .
Garamrév . ,
Zsarnócza-Fiirészm. 
Zsarnócza . I 
Szénásfalu-Vihnye 
Geletnek-Szklenó 
Garam-Szt.-Kereszt 
Saskő-Váralj a 
Jálna . . , 
Gr.-Berzencze .

érk. 
ind.

érk. 
ind.

2t5sz.

940 sz.
418
435
450
502
515
538
546
556
608
636
653

* 658
710
725
749
759
819 

*8“
854
905
917
926
954

1012
1033
1108
1118
1129
1137

lQ30sz.

1055 sz.
535
552
6”
619
631
639
6«
657
709
736
7 53 

*758
810
820
838
846
904 

*9 14
925
930
941
947*  

lOoo 
1013 
1019 
1037 
1044*  
1053 
1100

720gy. 655<y-

20. szám.

Munka 
és

Takarékosság
a boldogság alapja 1

850
907
922
934
0 46

10”1
1009
10 79
1032
1100
H17

*1122
H34
12if
1231
12*i

102
15

1 32
1 39
pi
1 59
2i*
233
240
306
315
325
333

830
847
9“
9”
927
935
943
953

10O5
10”
1050
10“
11Ö7

B.-Gyarmat 
Dejtár . . .
Ipoly Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság . .
Ipolyság . . 
Visk .... 
Szakállos . . 
Bél .... 
Ipoly-Pásztó . 
Zalaba . . . 
Csata , . . 
Csata . . , 
Párkány-Nána

Vissza.
Párkáuy-N ána 
Csata . , . 
Csata . . ,
Zalaba . . 
Ipoly-Pásztó . 
Bél ... . 
Szakállos . . 
Visk .... 
Ipolyság . . 
Ipolyság , . 
Drégely-Palánk 
Ipoly-Vecze 
Dejtár . . , 
B.-Gyarmat .

érk. 
ind.

érk. 
ind.

ind. 
érk. 
ind.

érk. 
ind.

ind. 315 820 227 Érsekújvár . . ind. 440 927 5 05
344 844 252 •Bánkeszi 3 sz. őrh. 453 940 517

*400 *900 *309 N.-Surány . . érk. 501 94S 525
416 915 323 Nagy-Surány ind. 509 1003 527
436 933 342 Zsitva-Fődémes 522 10’7 ö39
4” 940 350 Kis-Mánya . . 531 1027 Öl’
5” 1001 412 Mánya . . . 538 1038 554
532 1019 432 *Szt. Mihály úr 547 1048 602

*542 1030 445 Vajk .... 557 1Q59 611
5” 1043 502 Verebély . . 6” H26 633
6” lioo 519 Zsitva-Ujfalu . 635 ll39 644 1
627 1113 532 *Betekints 6<4 1149 652 |
656 1118 557 Taszár . . . 654 1159 700 1
749 1212 705 Aranyos-Maróth 709 1222 713 |

Kis-Tapolcsány 720 1234 723

855 4 18 535 Vissza.
951 520 631 Kis-Tapolcsány 510 836 427 i

1008 543 630 Aranyos-Maró th 520 854 437
1023 557 704 Taszár . . . 5»2 9’0 449 1

lO* 7 615 724 *Betekints őrh. 538 918 455
1059 *6 24 *734 Zsitva-Ujfalu . 5*7 928 504
1118 6Í2 750 Verebély 609 954 526
1138 6^ 8°8 Vajk .... 6i« lO07 ö39
1205 716 830 ‘Szt. Mihályúr 627 lO’7 544
1211 720 851 Mánya • . . 6»5 lO8* 553
1236 739 913 Kis-Mánya . . 640 10*0 558
1251* *751 *925 Zsitva-Fődémes 649 l054 607

115 809 943 Nagy-Surány . érk. 700 ll09 618
145 833 1007 n » ind. 7 io 1115 621

*Bánkeszi őrh. 718 ll23 629
Érsekújvár . . érk 730 ll39 641

850
9^2
915
920
9“
940
946
9ó4 

io“ 
10” 
10” 
1042 
1050 
1103 
1113

838
856
9ÍÖ
926
939 

10” 
10” 
1013 
11Ö8 
1108 
11” 
1142 
11“ 
1155 
1207

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
fly —r gyorsvonat; 8 ---- személyvonat.
'jelzettek feltételes megállás,

HIRDETÉSEK. 1907. május hó 19.

Takarékpénztár legyen
minden családban!

Ili

ÍS
Az 

embert 
jómódúvá 

nem az teszi, a 
mit megkeres, ha

nem amit megtakarít!

A Lévai Takarékpénztár, rendelkezésére 
bocsátja minden családnak

= pánczél-szekrénykéit = 
hogy a takarékosság által a boldogság útját 
egyengesse.

Hiszen a takarékpénztáraknak egyik leg
szebb erkölcsi hivatásuk, hogy a nép takaré
kossági hajlamát ápolják és lehetőleg fokozzák.

Teljesítik e hivatásukat ma is, de még min
dig nem úgy és nem oly mértékben, hogy e 
térén többet ne tehetnének, igy pld. az apró 
napuukénti megtakarítások összelialmozásának 
meg mindig nem használták ki minden kínálkozó 
módját és nem nyújtották a legkényelmesebb 
lehetőségét,

E czelt szolgálják ugyan, úgy a takarék
pénztárak és népbankok, mint a postatakarék
pénztár is.

Ámde mindezek nincsenek állandóan köze
lünkben ; nem is mindig a nap bármely órájában 
hozzáferiietők és igy az embereket rendszeres 
takarékosságra szoktató és nevelő hatásuk nem 
eléggé erős és nem eléggé közvetlen.

Módot nyújtunk tehát minden embernek, 
minden családnak, hogy otthon saját takarék
pénztára legyen 1

Ezt az üdvös, gyakorlatias eszmét valósítja meg az a rendszer, 
melyet intézetünk is — nagyobb áldozattal — meghonosítani kíván és 
pedig nem hasznot keresve üzleti érdekből, hanem inkább azért, hogy a 
takarékossági hajlamra ösztönzőleg, buzditóan hatván, e tekintetben erkölcsi 
hivatását minél teljesebb mértékben töltse be.

Az egész rendszer igen egyszerű és abból áll, hogy intézetünk az 
itteni hirdetésben látható minta szerinti díszes, bármely asztalnak díszére 
szolgáló, feltörhetlen aczélpénztárakat (takarékperselyt) kölcsönöz ki és 
bocaájt — minden külön kölcsöndij fizetése nélkül — mindazon nagykorú 
egyének rendelkezésére, kik üzleti helyiségünkben e czélból jelentkeznek 
és első betétként — a persely óvadékul szolgáló 6 koronát, e betétek 
kezelésére szolgáló külön könyvecskére nálunk elhelyeznek.

Az aczéltakarékperselyek kulcsát a takarékpénztár őrzi. Maga a fél 
tehát, annál kevésbbé más avatatlan kéz a perselybe tett pénzhez többé 
nem férhet. m

M ......... . . .............

El kell hoznia, vagy be kell küldenie időn
ként — pld. havonként — hozzánk a perselyt, 
hol azután az időközben összegyűjtött pénzt az 
illető egyén jelenlétében a perselyből kivesszük 
— megolvassuk és rögtön a betétkönyvecskében 
a fél javára — mint kamatozó betétet beírjuk.

E rendszer előnye abban áll, hogy minden 
család, a család minden tagja naponként félre
tetted és mindjárt otthon a szó szoros értelmében 
takarékpénztárba rakhatja a n*p  bármely órájá
ban, bármely címen megtakarított filléreit, me
lyek különben talán elkallódnának, mig igy 
apránként a háztartásunkban alig észrevehető 
kis részletekben összehalmoztatván, — idővel 
tőkévé nőnek, mely boldogulásunknak vetheti 
meg alapját, vagy amely — a megpróbáltatások 
napjaiban — jó segítségünk, támaszunk lehet.

Minden jelentkező kap egy czégünkkel el
látott perselyt, a ki első ízben 6 koronát — e 
célra szolgáló ugyanakkor kiadandó betéti köny
vecskére betesz.

Minden betét a következő naptól fogva már 
kamatozik, ha valaki csak naponkint 20 fillért

tesz a perselybe s havonként beteszi a takarékpénztárba, tiz év alatt 
1000 koronát meghaladó tőkéje lesz; ha pedig 1 koronát tesz félre 
naponként, havi betét mellett, 10 év alatt egész vagyont, több mint 
5000 koronát gyűjt.

Tisztelettel kérjük, hogy a persely átvétele végett nagykorú egyén 
(kiskorúak helyett: szülő, gyám, gondnok, gazda vagy nagykorú család
tag) jelentkezzék, ha a persely révén összegyűjtött takarékbetétek egész
ben vagy részben való kivétele fölött rendelkezni kíván és e jogot ma
gának fentartja.

A már megtakarított pénzösszeget a betétkönyvecske 
alapján — szabályaink szerint — mindenkor folyósítjuk.

Később a perselyek a család bármely, akár kiskorú tagja 
vagy cseléd, illetve más alkalmazott által is beküldhetők, min
den esetben az illető fél jelenlétében intézetünk pénztárosa 
által nyittatik fel.

Lévai Takarékpénztár
== részvénytársulat. —
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Az elismert legjobb és legkitűnőbb

Cséplőgépek 
szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány és gázhajtásra.

Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4
Toaráz d-ásu. a le,

rét, moha, tagozott és diagonál BORONÁK, 
gyűrűs és sima acél lemez, íöldi heng. 

„Arató-gépek" fűnek, herének,
Szénagyüjtök és arató gereblyék. Szénaforditók.

Szabad.-aszaló készülékek, gyümölcs 
és főzelékeknek. Bor sajtók, gyümölcs 
sajtók. Gyümölcs és szőlő zuzók és 

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

„S T F K C K- 1 -A_.“

Tormács és vértetü pusztításra.
SzállitKató takazék Vü-zlielyelE.
Széna és szalmaprések nyugvók és
„gazdasági gépeket*  legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak :

HT MAYFARTH PH. és Társa
cs. ős k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 

Aiapitva 1872. Bécs, 111 Taborstrasse 71. 1000 munkás.

Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.
JK.apfa.a.tók:: DÁVID •ú.rixó.l Léván,

Részletes áxjeg’yzéls: és számos elismerő le-vél m^yszi..

-A- g-ad.aiiői 
Borászati "W 

Egyesület 
nlst fém tínui| 
I iluit-hnl 
elárusító raktára

Folyékony 
___ arany és ezüst 
AZ ARANY KASZÁHOZ. festékek

segn a
nagyszerű es
utolérhetetlen

Rovar

SSÍ2

JÁRGÁNYOK 1-16 vonoállat befogására. 
Legújabb gabona tisztító rosták. 

Trieurek és kukorica morzsolók, szecs 
kavágók, daralók répavágók, 
szállíthatók valamint minden más fajta $

0

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszom-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára.

0 
o 
0
0
0
00

•.ZáSEíí^.

Valóban

Vásárolják „csak üvegekben".
Kapható

Engel József
Heksch Illés
Kern Testvérek
Kertész Lajos
Pollák Kálmán

Léván: Dombo Károly utóda Brack
Ropper Győző lgnácz
Róth K. Rumann Lajosné

Ipolyságon: Újbányán :
Berceller M. Cservinka Mór gyógysz.
Bolner Pál Heinrich Ede fodrász

Verebélyen :
Czirok István
Erdei József
Pollák Zsigmond

Zsarnóczán:
Weichberg Izidor

Nyitrai és Társánál Léván.
Bars- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván,

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

dalmazott érczkoporsó gyárából-

^XT-.V^r .rK2-z>-^^. XT.

JJ'lC/ ? í

Ezen szabadalm. 
érez koporsók Eu

rópában majd 
minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

légmentességük miatt, mi által az légártalmas szesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sir> 
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 írtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.

i

0
0
§

.A.
0
0
0

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt- festék-, kefekötö áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró 
eéDek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám : asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelök 
és ráspolyok, lóször-,afrik Afrinuoés tengeri fű, épület- és bú
tor vasalások, finom kávé, ezukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, valódi Meidinger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárukat.

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek. uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

New-Cuba kávé . . 
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . . 
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . .
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb . 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . . 
Örötl kávé ....

Kávé. =■=■--""
1 klg. frt. kr. 
. . . 1.60 
. . . 2.20 
. . . 2.20 
. . . 2.10 
... 2.- 
. 1.60 2.- 

1.60 2.— 2.20 
.... 2.20 
.... 2.20 
.... 1.60 
.... 1.30 
. . 2.— 2.40 
.... 1.20 
. . . . 1.-

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.
Hogy mi a Hoppá?

Frázisokkal bizonyára tudnánk hatást kelteni a 
t. hölgyek körében, ilyeneket mellőzve egyene
sen megmondjuk, hogy a Hoppá angol teint 
regulator egymaga pótol minden krémét, szappant 
púdert, mestszerü gyorsasággal szépít, eltüntet 
szeplőt, májfoltot, börvöröuséget, rnitessert, pör- 
senést, pattanást, minden ar'tisztátlanságot. Pu
hítja, ifjitja, üdíti, finomítja és fehe’riti az arcot 

és kezeket.
Ez és semmi más a

2 kor. 50 fillér. HOppS 2 kor 5*0  fillér.

Elismerő levelek a legelőkelőbb hölgyekül.

Főraktár: Kaiser Y. és tsa. drogéria. 
Gyér, Baioss-ut 1 sz. 

Kapható gyógyszertárakban és drogériában.

0
0
0

0
0

A SZÉPSÉG!
Minden hölgynek kétségelenül leghöbb vágya, 

hogy mentöl szebb legyen s hogy ezen célját elér
hesse, megragad minden alkalmat, a legképtelenebb 
dolgokkal kenegetve arcát. — A legtöbb esetben 
saját kárára teszi ezt mert nemesak, bog/ szép 
nem lesz, hanem ellenkezőleg sok esetben tönkre 
teszi arcbőrét úgy, hogy igen hosszú idő, gondos 
ápolás kell ahhoz, hogy ismét helyrehozza.

Az a világon egyedülálló siker, melyet Földes 
Kelemen aradi gyógyszerész Margit-Créme-jével 
leért (különösen Francia- és Németországban) sok 
embert arra bírt, hoey ezt a világhírű, ártalmatlan 
és az arc minden tisztátlansága (szép ö, májtoit, 
kiütések stb.) ellen páratlanul és csodálatosan haté 
szert utánozzák. — Természetes, hogy ez senkinek 
sem sikerül, mert a Margit-créme készítésének tit
kát senki más nem ismeri, mint a feltaláló és készítő 
S épen azért, mert a titkot soha Benkire sem btzta, 
hanem minden egyes készítményt maga állít elő, a 
Margit Créme mindig egyforma, annak kidolgozása 
a leggondosabb, tehát hatása is rögtöni és biztos. — 
Óvakodjunk tehát a cunkat mindentélével kenegetm 
és használjunk oly szert, melyet argó', amerikai és 
francia hírneves orvosok is ajánlanak, mint egyedül 
biztos és ártalmatlan szert az arc szépítésére és 
a szépség megőrzésére. — Ez a világhírű szépitöszer 
a Földes-féle Margit Créme mely már 4—5 napi 
haszLá at után teljesen átalakítja az arc bőrét, eltün
teti a szeplőket, májfoltokat, kiütéseket, bőrat 
kát mitesszert, arc- és közvörösséget. Az arc 
ideális szép, Üde és ifjú lesz s amellett a Margit- 
Créme teljesen ártalmatlan.

Egy tégely ára I korona, Ma git szappan 70 
fillér es Margit-pouder (fehér, rózsa és créme azin- 
ben^ | K. 20 fillér. — Ezen szerek mindegyike 
külön is használható. — A Földes-féle Margit.Créme 
kapható a világ minden nagyobb gyógyszertárában, 
ahol pedig raktáron nem volna, tessék egyenesen a 
készítőnek igy címezve Írni. Földes Kelemen gyógy
szerész, Arad.

Főraktár Léván: Dezsóri Boleman és 
Medvczky Sándor gyógyszertárakban.

Nyitrai és Társa 
könyv- és papirkereskedése, könyv
nyomdája és e lap kiadóhivatala

Petófi-utcában a cisz Samu és fia cég 
_______ üzlethelyiségében lesz elhelyezve.

Nyomatott Nyitrai 4i Tina könyvnyomdájában Léván.


