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előfizetési föltételek.

Vidéken és Léván házhoz küldve :
Egy évre . ... 10 kor. — fin.
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.

pernek pő.l.ul.leánjny.1 küldhetők.
ggfta HS*mok  «O Allűrért kaphatók

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS
BARS. hirdetések

ltírjh.jkboe petit-ior «rj«zerl kö.lŐMŐet 14 flll. 
kétueriért 12 fill., többsxöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden e^ye« beiktatásér tü fillér*
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. CO fill., azontúl minden szó 1 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 80 fillér. 
Velünk f'^szeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetotaes díj

kedvezményben részesülnek.
t

TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőseihez: (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

—vasárnap reggel, -t—«—
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamáoziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
5122 1807 szám.

Hirdetmény !
Az 1892 év» XV. t. ez. 3. § a rendel*  

kezéséaen nyújtott kedvezmény alapján 
mitidazou ezöllösgazdák akik Bzes'res italok 
kimérésével vagy kismértékben! elárusitásé- 
val nem foglalkoznak, — állami borital-adó 
fejében a saját termésű boraiktól a házi 
szükségletre szánt bormennyÍBég után csak 
ig a volt borfogyasztási adónak megfelelő 
részét, vagyis városunkban bor után hekto
literenként 2 korona 70 fillért, bormust és 
■zőilő czefre után pedig 2 korona 02 fillért 
tartoznak fizetni.

A fenti keevesményt elnyerni óhajtó 
ezöllösgazdák fölhivatnak, hogy ebbeli igé
nyüket f. évi szeptember hó 15-ig, a városi 
fogyasztási adóhivatalban nevük, házszámuk, 
a házbeliek számának, a szöllő birtok terje
delmének, a házi fogyasztásra fölhasználandó 
bor évi átlagos mennyiségének valamint a 
folyó évben remélhető termésnek megjelö
lésével okvetlenül jelentsék be.

Léva 1907 évi augusztus hó 22-én.
Bóiojh Xua.jos 

polgármester.

Léva város cselédrend
tartása.

Léva város képviselőtestülete által 
a cselédszerzö üzletek gyakorlásáról 
alkotott szabály rendelet most, hogy 
életbe lépett, beigazolja már több ízben 
a nyilvánosság előtt kifejtett abbeli 
nézetünket, hogy ez a szabályrendelet 
a lévai cselédviszonyokat sem jobbakká 
nem teszi, sem a cselédeket és gazdá
kat a cselédszerzők zsarolásától meg 
nem menti és hogy rendelkezéseinek 
betüszerinti végrehajtása lehetetlen álla
potokat fog teremteni. Ámbár jobb 
szerettük volna, ha a városi hatóság 
maga közvetítette volna a cselédszer
zést, miként a munkásokat, mind a 
mellett ha már szabályrendelettel egye
seknek szolgáltatjuk ki a kellőleg soha 
ellen nem őrizhető foglalkozás közve
títést, gondoskodnunk kellett volna, 

i hogy úgy a cselédtartó gazdák, mint 
. a foglalkozást kereső cselédek érdekei 
: teljes kielégítést nyerjenek s összhangba 
■ kerüljenek.
i A kifutói intézménye a gyakorlat

ban egész más, mint a szabályrende
letben. Ez a kifutó vezeti a cselédet 
a gazdához, szerepe alárendelt, mivel 

, a gazda úgy is csak a tulajdonossal 
. érintkezik. A kifutó nem más, mint a 
l cselédszerző segédje, alkalmazottja, cse

lédje. Ennélfogva a szabályrendeletben 
ki kellett volna mondani, hogy a kifutó 

j minden cselekményéért maga a cseléd
szerző üzlet tulajdonosa felelős. Külö
nösen pedig attól kellett volna eltiltani 
ezeket a kifutókat, hogy a cselédek

1 után már a vasúti állomásokon, közte- 
, reken leskelődjenek, és arra szorítani, 

hogy csak is azokkal a cselédekkel 
érintkezhetnek, kik helyszerzés végett 
a cselédszerző intézetet felkeresik s a
kikkel a tulajdonos a gazdához küldi. 

Ez azonban kisebb hiba a szabály
rendeletben, mert kellő rendőri ellen
őrzés mellett a kifutókat igen könnyen 
meglehet rendszabályozni.

A szabályrendelet 7 §-a szerint a 
cselédszerző a cseléd könyvét 3 napon 
túl magánál nem tarthatja. Hát ha 
épen 3 nap alatt a cselédnek helye nem 
akad, hát akkor mi történik ? A rendőr-

. kapitányi hivatal mit csinál a hozzá 
’ beszolgáltatott könyvvel. A cseléd köz

ségi illetőségéhez teszi át, a vagy 
( megőrzi ? Ezt mindenesetre határozottan 

körvonalazni kellett volna, hogy a 
i cseléd tudja magát mihez tartani.

Kötelezi továbbá a szabályrendelet, 
; hogy a cselédszerző a nála jelentkező 

cseléd erkölcsi magaviseletéről tudomást 
’ szerezni tartozik s erről a gazdát érte- 
' siteni köteles, csak hogy azt nagy 
í bölcsen elhallgatja a szabályrendelet, 
! hogy az ország túlsó részéről jövő 

cseléd erkölcséről miként szerez tudo- 
I mást a cselédszerző s ha véletlenül 

I

valamit megtud, vájjon miként képes 
elhelyezni azt a cselédet, a kiről a 
szabályrendelet szerint értesíteni kell a 
gazdát, hogy ez kihágó, éjjelező, iszá
kos vagy egyéb rósz tulajdonságú ? 
Szó sincs róla, hogy ne volna jó, ha 
a gazda leendő cselédje minden hibáját 
előre ismerné, csakhogy akkor a cse
lédszerzők bizony kevés cselédet fognak 
elhelyezni. Ez a része tehát a szabály
rendeletnek bátran elmaradhatott volna, 
mert hisz a cselédszerző sem tudhat 
többet a cselédről, mint a mennyit a 
cselédtartó gazda a cseléd könyvéből 
annak magaviseletére nézve mondhat.

A szabályrendelet 13. §-a megtiltja 
a cselédszerzőnek, hogy a nála jelent
kező cselédnek szállást és élelmezést 
adjon, de azért ismét nem mondja meg, 
hogy hát akkor ki adjon ? Vagy talán 
a cseléd a szállóban keressen ideigle
nes szállást és vendéglőben élelmezést ? 
Nézetünk szerint a cseléd, a ki alig 
pár fillérrel rendelkezik, arra a pár 
napra vagy talán órára, a mig helyet 
kap, sehol olcsóbb szállást és élelme
zést nem nyerhet, mint a cselédszerző
nél. Mivel ez idő szerint nem rendel
kezünk cselédotthonnal, hol a cselédek 
ideiglenes szállást és élelmezést nyer
hetnek, meg kellett volna engedni, hogy 
a cselédek elhelyezésükig lakást és 
élelmezést kaphassanak a cselédszerző- 
intézet tulajdonosánál.

Ez a szakasz a prostitúció ellen 
készült, de valószínűleg csak annak 
előnyére lesz.

Sok szó fér a szabályrendeletnek 
ahhoz az intézkedéséhez is, hogy ha 
15 nap alatt akármely okból lép is ki 
a szolgálatból a cseléd, a cselédelhelyező 
további nyolc nap alatt díjtalanul köte
les a gazdának más cselédet szerezni. 
Hátha valamely szeszélyes gazda válo
gat, ezt a sokszor igen nevetséges sze
szélyt a cselédszerző dijtalanul tartozik 
kiszolgálni ?

Ezek azok a hibák a cselédekről 
szóló szabályrendeletben. Az életbe 
léptetés után most már nem sokára 
felhangzó panaszok igazolni fogják 
állításainkat.

A nők fényűzése.
— Irányczikk. —

— Miért nem nősül ? Kérdezi nemrég 
egy éltes nő egyik fiatal ismerősétől. — Hisz 
egy nőt csak el birna tartani ?

— Akár hármat is, nagysád, — felelte 
a kérdezett, de ruházni egyet se !

Ezzel mosolyogva mutatott a társaságban 
levő cicomázott fiatal nőkre.

Mit mondjunk a találó feleletre ? Hogy 
igazat szólt . . . ezt még a legelvakultabb 
anyának is helyben kell hagynia, ki elragad
tatva nézi szép, fiatal leányát báli vagy más 
társasöltözékben, sőt abban is, mit manapság 
háziöltözéknek, — pongyolának nevezzek Azt 
még inkább helyben fogja hagyni az apa, ki 
mogorva arccal vizsgálja az évröl-évre 
szaporodó ruhatári számlákat.

Őszintén megváltjuk, hogy az élelmisze
rek rohamos drágulása, mely a legszerényebb 
háztartás költségeit is megkettözteti, minden 
nőnek múlhatatlanul kötelességévé tenné, 
hogy minden fényűzést kerüljön, mert az 
öltözéxkel való fényűzés megbocsáthatatlan 
mérveket öltött. Pedig a rakott ráncokat, 
fodrokat, bodrokat és csokrokat, melyekkel 
a mai divat túlterheli a ruhákat, koránts e 
mondhatjuk szépnek. Észrevesszük, mily 
disztelen a felsőruha felvevése, midőn a 
nők egymás mellett helyet foglalnak, sóhajtva 
vallják meg, hogy a sok kelmepazarlás 
nehézzé és gyakran kényelmetlenné teszi 
az öltözéket, de kik nem tudnak a folyam 
ellen úszni, a gyöngébb nem itt elveszti 
önállóságát.

Megbocsáthatatlan gyöngeség ez a nők
től, hogy e visszásság ellen nem merészelnek 
egyesült erővel kikelni. Minden nő termé
szetében meg van a vágy, hogy tessék : s 
vagy észrevehetőig nyilvánul, avagy pedig 
öntudatlanul rejlik keble mélyében, de meg

T A RC Z A
Levél Pécsről.

Kettős cél hozott ide. Az egyik, hogy 
néhány kellemes napot töltsék 12 év óta 
nem látott kedves rokonaim körében; a 
másik, hogy megtekintsem a kiállítást.

őszintén szólva nekem itt minden napom 
egy-egy ünnep. Nem a szokás, sem a kegye
let, hanem a rokoni szeretetnek igaz meg
nyilatkozása és a Miiipyöir ipar s művészet 
diadalának szemlélése varázsolja itt töltött 
napjaimat ünnepekké.

Már odahaza sok szépet hallottam és 
olvastam a pécsi kiállításról. Ha szerény 
soraim olvasói is figyelemmel kisérték a 
hírlapokban a kiállításról kősóit cikkeket, 
némi halavány fogalmat szerezhettek arról. 
Azért hangsúlyozom, hogy csak halavány 
fogalmuk lehet róla, mert a hírlapi közlések 
után én is sokat vártam ugyan, de itt öröm
mel és büszke hazafias megelégedéssel tapasz
talom, hogy várakozásomban nagyot, de 
előnyösen csalódtam, mert a kiállítás nagy
szerűsége meghaladja a leírásból alkotott 
legmagasabb képzeteimet.

A hazai sajtó lelkesedéssel, elragadta
tással irt róla ; és méltán, mert ennél szeb
bet Magyarországon még nem rendeztek, 
Ne higyjék azonban, hogy a kiállításról csak 
• mi hírlapíróink Írnak igy, mint akiket a 
hazaszeretet lelkesít. Sűrűn fordulnak meg 
a kiállításon a messze országok neves hírlap- 
jainak tudósitói is, akik minden magyar 
Maternek jóleső sorokban számolnak be * 
kiállításon M4rs«tt tapaafitalataikról. Hogy 
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csak egy példát hozzak fel a sok közül, az 
angol sajtó egyik vezető Orgánuma a West
minster Gazette, amely 1 és fél millió pél
dányban jelenik meg, a többi között ezeket 
írja a kiállításról:

Senki sem nevezheti a magyarokat 
művészet nélküli népnek. Minden városban 
és faluban található dekoratív géniusának 
számtalan alkotása és egy kiállítás, de külö
nösen egy nemzeti kiállítás oly alkalom 
ezeknek megismerésére, amelyet uem szabad 
elmulasztani. — Sokat beszélnek mindig a 
magyarok teremtő erejéről és a nemzeti 
aspirációk ellenségei folyton azzal ócsárolják 
a hazai vállalkozókat, hogy azok nélkülözik 
az üzleti szellemet és az alkotó ügyességet. 
A pécsi országos kiállítás alaposan rácáfol 
Magyarország károgó hollóira, mert bizo
nyítja azt, hogy amire Magyarországon szük
ség van, azt ez az ország termelni is képes 
és pedig teljesen elfogadható, áron.

Pécsett meg voltam hatva az ipari ter
mékek oly végtelen változatosságától, nem 
is szólva azoknak kiváló minőségéről. A 
kiállítási épületek belsejénél és külsejénél 
* magyar művészet ereje pazarul 
nyilatkozik meg. Mindenütt látható a 
tiszta magyar motívum és ez egymagában 
is tanulságos a külföldire nézve, aki a Bu
dapesten látható elfajult alkotásokat tipikus 
magyarnak szokta felismerni.

Az ember már megszokta a villamos
világítás csodáit; de jelenleg Csupán két 
város lepett meg Európában igazán. Az egyik 
Brüssel, a másik Pécs; — az előbbi lámpá
inak tömege folytán, — utóbbi az előkelő 
művészi elrendezés miatt úgy • színeket, 

mint a formákat illetőleg, — Zsolnay urnák, 
Kelet-Európa nagy porcallánkirályának és 
Pécs városának az volt a törekvése, hogy 
ezen kiállításon bemutassák Európának ha
zájuk ipari és művészeti képességét és ez 
teljesen sikerült is. Zsolnay kiállításai világ, 
hirüek és nincs versenytársa. Jelentékeny 
továbbá a mezőgazdasági gépipar haladása, 
valamint a textilipar csodás fejlődése.

Ilyen és ehhez hasonló elismeréssel 
méltatják ezt a kiállítást a külföldnek többi 
lapjai is.

Ha a körülmények nem gátolnának, 
szívesen itt maradnék, amig a kiállítás ka
puja utolszor zárul be.

Időm azomban rövidre van szabva, mert 
olyar a mesterségem, hogy szept. 1-én * 
kultúra egyik szerény hajlékába kell beál
lítanom, hogy ott a jövő tanévben az apró 
nemzedéket a betűvetés nehéz tudományában 
kalauzoljam s mert kedvezményes vasúti 
jegyeink csak 14 napig érvényesek és 
gyermekeim kedvéért még ezen időből is
3—4 napot Budapesten akarok tölteni, hogy 
megismertessem őket édes hazánk fővá
rosával.

Ennek a rövid időnek minden kitelhető 
óráját a kiállításon töltöm; élvezettel és 
részletesen járom be a 27 kát, holdnyi terü
letet, hogy kimerítő és alapos tapasztalatok
kal gazdagítsam a hazai ipar és művészet 
terén eddig szerzett hiányos ismereteimet.

A pécsi kiállítás impozáns méreteiben 
messze felülmúlja az országos kiállítások 
kereteit és bizonyára dicsős igát fog szerezni 
a rohamosan fejlődő magyar iparnak, mizö- 
gaadaságnak és általában a magyar közgáz- 

daságnak. Igaza volt Kossuth Ferencnek, 
amikor a kiállítást megnyitó beszédében ezen 
kiállítást a magyar munka diadalának mon
dotta, Joggal tehette ezt; mert a kiállításon 
láthatjuk eBak igazán, hogy mivé fejlődött 
kultúránk és egész közgazdaságunk az utolsó 
10 év alatt. Itt megtaláljuk mindazt, ami 
szépet, nagyot és hasznosat a magyar elme 
teremtett a legutóbbi időben. Örvendetes 
bizonyságot tesz a magyar ész, a magyar 
kéz munkás buzgóságáról, gyümölcsöző erö- 
teljessége felől.

Nagyobb lelkesedéssel, serényebb esz
közökkel rendezett kiállítás még nem volt 
a pécsinél, mert a kiállítók között ott látjuk 
mindazokat, akik a magyar ipar és művészet 
terén számot tesznek ; a mezőgazdasági ter
melés óriási előrehaladását, a magyar keres
kedelem föllendülésének örvendetes jelensé
geit és a művészet remek csarnokát, amelynek 
szemlélése arról győz meg mindenkit, hogy 
megerősödött a magyar művészet és annak 
ikertestvére az iparművészet is.

A kiállítás temérdek látnivalóját termé
szetesen itt mind felsorolni teljes lehetet
lenség; de ez nem is tartozik rövid leírá
som keretei közé. Annyi bizonyos, hogy * 
sok látnivaló örömmel győz meg bennünket 
a magyar ipar folytonos fejlődéséről, mellyel 
hisszük, hogy nem sok idő múlva sikerül a 
külföldit hazánkból nsgy részben kiszorítani.

Es hogy a kiállításnak mezőgazdasági 
része még a földmiveseket is kielégíti, ennek 
illusztrálására szolgáljon a következő apró
ság, matyót a Pécsi Naplóban olvastam ;

I Egy hegyháti jómódú gazda a kiállítás



vbd. Nincs köztük egy se, legyen az fia'al 
vagy koros, ki teljesen egykedvű lenne a 
benyomás ellen, mit egyénisége előidéz. 
Távol legyen tőlem, hogy ócsáro'jam ez 
érzést, föltéve, ha kacérsággá nem fajú1, 
mert leányainknál csak a helyes ruhaigazitást 
kell eltalálni, hogy ennek segítségével 
megszépítsük házi és társadalmi köreinket.

Nagyon messze vinne és nem (ölelne meg 
tulajdonképpeni célunknak, ha e helyen 
akarnánk kutatni, hogy mi köze van a 
tetszeni vágyásnak a ruhához és a nők 
külsejéhez, ezzel csupán a célszerűtlen ru
házkodásról szólunk.

A hölgyek azért öltözködnek tisztán, 
csinosan és díszesen, mert tetszeni óhajtanak, 
s mert nem akarnak társnőik előtt hátra 
maradni, úgy, hogy végre a divat balgaság 
elcsábítja őket.

Hogy mi férfiak, kiknek Ítéletét a 
fiatal élet s vidor leánykák nem veszik 
félvállról, nem csupán titokban, de nyíltan 
is kikelnek balgaságok és Ízléstelenségek 
ellen, látszólag épp oly keveset tesz a latba 
vetve, mint az apa bosszúsága, kinek a kis 
fényűző ruhája számtalan redöt von hom
lokára és sok sóhajt sajtol ki kebléből. 
Fiatal hölgyeink tehát, nem csupán balga
ságot követnek el, midőn ott, hol tetszeni 
óhajtanak, épp az ellenkezőt eredményezik 
és ezenkívül nemcsak elriasztják a háza
sulandó ifjakat, hanem a szó teljes értelmében 
helytelenül is cselekszenek, midőn minden 
meggondolás nélkül követik a divat túl
zásait.

A legnagyobb hiba az anyákat terheli. 1 
A fiatal leányoknál hiányzik a tapasztalat, ' 
az anyáknak pedig eszükbe se jut, hogy bő ■ 
tapasztalatukkal segítségükre legyenek, sőt 
szükség esetén rájuk kényszerítsék az j 
egysze-ü?n „igy kell lenni0 kifejezés által 
s az öltözék fényűzését illő korlátokba 
szorítsák ; mert a gyönge, hiú anya, ha kelj, 
inkább a háztartást szorítja meg, hogyse 
leánykája rövidebb uszályt, vagy néhány 
fodorral kevesebbet fitogtasson, mint 
társnő'. j

Kérdezzétek csak a házasulandó ifjakat, 
hogy nem az egyszerűség teszi-e őket fi
gyelmessé, vájjon nem-e a karcsú szűzies , 
alak benyomása hat-e rájuk jótékonyan, a ' 
szokásos kelléke''*,  a természetellenesen 
felduzzadt felsőruha nélkül — vájjon nem 
e a sima hajú, barátságos arcz bájolja-e el 
és kelti bennük a vágyat, hogy ez egysze
rűség és igénytelenség e pé'dányképét 
közelebbről megismerje, nem pedig az 
álfürtökkel és fonatokkal túlterhelt fő, 
melynek tetején kalapnak nevezett emeletes 
szörnyeteg lebeg ? Jól megértsenek kedves 
hölgyeim, nem azt követelem, hogy a fiatalság 

apáca ruhát viseljen, hanem tultegye magát 
a divat túlzásain.

Viseljenek világos, színes, lenge vagy 
nehéz kelméket, miként azt az idény köve- | 
teli, díszítsék magukat tarka szalagokkal 
és virágokkal, miként az a fiatalságot 
megilleti.

Legyenek tiszták, de őrizkedjenek 
minden túlzástól, s ha megakarják hallgatni 
tanácsomat, vessenek fűzbe minden áihajat, 
ha a saját hajuk még oly rövid és ritka is, 
szabadítsák homlokukat a nyirott hajtól, 
hadd ragyogjon tisztán mindenki elé, mert 
van-e szebb dísze a nőnek homlokánál ? 
Ezt a rüt divatot bizonyosan oly nő találta 
fel, kinek keskeny rut homloka volt és a 
nők mégis utánozzák ? Ne hódoljanak a 
a párisi demimondeok divatjának.

Végül még egy kérés kedves hölgyeim 
(megdobhatnak, ha úgy tetszik), de ne j 
vessék meg intő szavamat 1 Mondjanak le > 
a divat balgaságairól, ruházkodjanak egy
ezet ű in, szerényen és az adott körűimé- ' 
nyékhez képest, melyek közt élnek.

És legyenek meggyőződve, hogy nem 
is említve az okos, komoly embereknek 
tiszteletét, oly megelégedést fognak érezni, 
minőt még a legfényűzőbb öltözék se sze
rezhet nőknek sohasem I Akkor még én is 
megnősülök, a felveszem Hymen rózsaláncait.

Martonffy Imre.
- ■ ■ ■ - « 

„Slavonia" aug. 11 1907. i 
Tekintetes Szerkesztő Ur!

Ha a holt szezonban jobb témája t. szerkesztő 
úrnak nem akad, nem lesz talán érdektelen, 
ha a Cunard társulat „S.avónia11 nevű gyors 
gőzösének Fiúméból való indulását le 
írom.

Augusztus 10-én a nap forró sugarai ' 
izzásba hoztak mindent. A levegő szinte 
perzselte az embert s csak az árnyékban ■ 
éreztünk üde kellemes levegőt. A kikötő 
nyüzsgött az ember áradattól ; urak és 
hölgyek, ifjú és öreg, gyermek és asszony, 
munkás és rendőr zajongva keverődtek egy 
chaosszá. A „Szlavónia" útra készen várta i 
utasait. Lázas futkosás, matrózok és hordárok, 
különféle nemzetségü és ajíú emberek, j 
lármázva készülődtek a nagy ú‘ra,

A fedélközi utasokat, kiknek száma 
körülbelül 1800, egy deszkákból összeállított 
lépcső járaton át, matrózok és rendőrök, ; 
terelték a hajó belsejébe. ;

Az első és második osztály számára 
külön, meredek lépcső vezetett a hajó ' 
emeletére, mely bizony inog, reoseg zz 
ember lábai alatt. Oldala és lépcsőző.e 
vitorla vászonnal van befödve, nagy köny- 
nyebbségére a gyöngébb idegzetű utazóknak, 
kik szédülnének e meredek alkotmányon.

Hát bizony, nem vagyunk mi ilyen 
feljárathoz hozzá szokva.

A hajó belsejét — mely fényűid kénye
lemmel van berendezve — megtekintettük, 
miután előzőleg, impozáns külerejét, mar 
megbámultuk. Azután édes anyám és sógorom, 

tőlem elbúcsúzva, lefelé indultak a magasból.
A mólón megálltak az ember áradat 

között, bevárva a „Sz'avonia" indulását
A fedélközi utasok hsjófeljáratát már 

szétszedték a matrózok.
A kivándorlók, batyuikkal és ezókmók- 

iaikkal már a hajó hátrészében tanyáztak. 
A hajó apró ablakán át, egy pár élelmes 
limonádé árus adogatta be nekik a frissítő 
italt ; mig a mólón a taligás ezukrász 
kinálgatta és osztogatta jeges fagyialját.

A nagy zsibongást egyszerre egy szi- 
vettépő sikoly hasítja át. Megrezzenve 
tekintek oda. Hát látom, egy szegény szláv 
menyecske, batyuval a hátán, kétségbeesve 
tördeli kezeit s keservesen jajgat. A távolság 
miatt szavai nem hallhatók, de kétségbe 
esett jajgatása és heves gesztusai meg
magyaráztak mindent.

E késett a lelkem s most nagy volt a 
rémülete, hogy lemaradt.

Sírva ölelgette a rendőrt és köoyörgött 
segítségért.

Végre az első osztály lépcsőjén át, mely 
még fenn állt, a helyére juttatták szegényt. 
S a menyecske még imént siránkozó arca a 
megelégedés mosolyától szélesre vált s 
boldogan foglalta el kijelölt helyét.

Az ágyú déli tizenkettőkor eldördült s 
a matrózok megkezdték indulási munkála
taikat ; oldoztak, bogoztak köteleket és 
lánczokat s csiga segélyével kezték felvonni 
a meredek lépcsőt.

Egy-egy elkésett búcsúzó — hihetőleg a 
matrózok ismerősei — ugráltak le, a már 
megbontott lépcsőn; va'amint az élelmes 
limonádés, frissítőjét még mindig adogatta 
az ingó lépcsőről, nem félvén attól, hogy a 
buzgó matrózok csigája a lépcső közé 
szorítja limonádés fiaskójával együtt.

A távirda fonalát — mely a hajót a szársz 
földdel össze kapcsolta — már leoldották. Az 
összeköttetés megszűnt.

Végre csendesül a zaj. Utazók és 
kísérők elváltak egymástól s csak a mólóról 
illetve a hajó fedélzetéről integettek egy
másnak.

A „Slavonia*  hármat kürtőit, jobban 
mondva, bömbölt, mellyet a kikötő vissz
hangzott s lassú méltósággal megindult-. 
Távolodva a parttól kendők lobogása 
kisérte.

Egy-egy keserű kifakadás, cinikus 
megjegyzés, hatott füleimhez.

Is'en veled szép Magyarország 1 Se 
anyám, se apám, sem szeretőm 1 A testvéreim 
elhagytak 1 Maga még vissza tér, de én soha 
többé 1 stb.

A part mindinkább távolodott, az ember 
osoport elmorzsódott, s ködös kékség 
borult reájuk.

És én szobámba mentem s megmosdva 
s át öltözve, a már jelzett étkezéshez 
mentem. Az ebédlő gyönyöiü terem pálma 
s virág d’sszel. A teríték fényes, a menü 
kitűnő. Az italok jégbe hütve. Az asztalfőn 
egy középkorú férfi — a hajó kapitánya, 
fehér ruhában, vállain négyszeres arany 
sávú épülettel elnökölt. Még három ilyen 
fehér ruhás de mérsékeltebb aranyozású 
epulettes férfi ült az asztal végén, ezek 
közül egyik magyar orvos, akit már ismerek. 
Tehát ezek nem utazók,hanem a hajó tisztjei.

Mindössze 16 vagyunk azelsö osztályban 
de úgy hallom, Nápolyból csatlakozni f°gnsk 
hozzánk.

Délután kiültem a hajó fedélzetre, #g, 
ötkoronáért bérelt támlás székre, melyén 
az élelmes angol pinezér 9 koronát akart 
vissza tartani a huszkoronás aranyamból; 
de én addig mondogattam „nőt good, not 
well, 7 pay only fi ve crauns", hogy végr9 
belátta, hogy számolási képességem nagyobb 
az angoí tudományomnál, sZjhiányzó korotjá- 
kát kezembe adta.

Óriási -gyorsasággal haladunk. Isztria 
partjai már már tünedeznek, de a dalmát 
hegyek kéklenek még a távolban. A tenger 
zafír kék s a messze hegyeken is kékes 
ezüstös köd ül, a mely a tájat borongóssá 
teszi. Még aa ég is bágyadt, paaztel kék. 
S ez oly benyomást tesz rám, mint a 
kékszit ü emberi szem, melynek fényét a 
bánat megtörte. A partokon a meleg 
tűrhetetlen volt s itt a sík tengeren oly 
üde, friss, m ondhatnám hűvös szél lengedea.

Hajónk erősen délnek tart. Isztria 
partjai már eltűntek, csak még a dalmát 
partok kéklenek a távolban, fehér foltokkal. 
Templomaikkal kikandikáló falvak és 
városok ezek.

Este tiz óra van s a dinner után ismét 
a fedélzeten vagyunk. Nekem mindenki 
idegen, de úgy látszik a társaság is az, 
egy másnak. Hajón nem szokás bemutatkozni 
a ez nekem kellemes, mert még a kőtelező 
társadalmi szokásoktól is felvagyunk mentve 
s teljesen önmagunknak élünk. Ezt az 
állapotot biz én eddig még nem ismertem.

No de azért itt sem halt ki az udva
riasság. Amint a széltől menekülve karos 
székemet odébb akartam cipelni (megjegyzem 
elég súlyos, bizonyára, hogy a vihar le ne 
seperje a fedélzetről.) Hát segítségemre 
siet a mögöttünk sétálva cigarettázó kapi- 
pitány, egypár angol szó kíséretében, amit 
természetesen én meg nem értettem s csak 
megköszönni tudtam : Jou are very kind 
sir, I thank your goodness.

Az ég csillagos, de sötét, a tenger oly 
fekete, mintha gyászolna. Elgondolkodom I 
A fedélközi utasok éneke föl-föl hangzik 
hozzánk. Több csoport, több nótát énekel 
s dÍBSonans dallamuk nyugtalanul hat reátn. 
S abba hagyva az ábrándozást a nap me
legétől jól át fütött kabinomba térek.

Szives üdvözlettel 
dezseri Bobok Mária.

Különfélék.
— Városi virilisták. Léva város 

legtöbb adó fi/.etö képviselőinek névsorát 
az erre kiküldött bizottság f. hó 21- 22 23 
napjain állította össze, A 44 virilis sorrendje 
a következő: Fnedmann Samu 1289*88korona  
adóval, Holló Sándor 1271*30,  özv. Jozefcsek 
Károlyné 1164 72, Belesük László 100018, 
Weisz Mór 993 24, Lévai Takarékpénztár 
931’04, Leidenfrost Tivadar 948 60, Engel 
József 856'63, Lévai Takarék-és hiteliutezet 
825 36, Weisz Jenő 818*22,  Dr. Karajaik 
Márius 81514, BakóFerencz 772 Q2,Medvecky 
Sándor 751*20,  Mácsay Lukács 731 34, 
Nyitrai Ferencz 675'63, Grotte Vilmos

megnyitását végig nézte. Nehány nap mu!va 
egy pécsi ur megkérdezte a gazdát, hogy 
mi tetszeti neki legjobban. — Hát uram — 
mondá a gazda — legszebb vót, amiit az ' 
ember kigyün a halaktú’, balra a nagy ma- ' 
gazin, amibe csupa pógárszerkezetek vannak. ’ 
(Értvén ezek alatt a gazdasági gépkiállítást.)

A kiállítás érdekessége és nagyszerűsége 
mellett bizonyít azon körülmény is, hogy j 
értesülésem szerint a legkomolyabban foglal- , 
koznak azon tervvel, hogy a kiállítást, úgy 
amint van, bezárása után vigyék ki Lon
doniba, ahol bemutatnának ezen kívül egy 
magyarországi borvidéket imitálva s mégis- ■ 
mertetnék egy szüreti ünnep keretében a * 
magyar bort, a pincészetet és a pezsgőgyár- I 
tást. Most folyik ez ügyben az értekezés I 
a Budapesten időző angolokkal és valószínű, : 
hogy a megállapodás létre ie fog jönni.

Akinek van módja hozzá, látogassa meg 
most Pécset. Hiszen a magyar embernek 
úgyis kevés alkalma van rá, hogy egy kicsit 
élvezzen a nemzeti büszkeség örömeiből. 
Pécsett megteheti ezt most bőven.

Fel is kasználják a kevdvező alka'mat 
hazánk lakósai és az ország minden vidéké
ről igen sokan meglátogatták már eddig is 
a kiállítást. De nemcsak a honfiaink érdek
lődnek iránta; a látogatók között számos 
az angol, francia, német és más közeli és 
távoli országból vrló.

Nagyban fokozza a kiállítás látogatott
ságát, hogy számos társulat és egyesület itt 
tartotta és fogja tartani gyűléseit; a társas 
körök, szövetkezetek és tanintézetek pedig 
csoportos kirándulásokat rendeznek Pécsre.

Esténkint, amikor a közönség tömege
sen keresi fel a kiállítás területét és a tün
dérmesébe illő kivilágítás és a honvédzene
kar hangversenye mellett ezer meg ezernyi 
nép sétái a kiállítási koraón, — én is ize-

rényen belevogyülük a sétálók tömegébe s 
lelki gyönyörrel élvezem a tarka, érdekes, 
eleven képet, amelyhez hasonlót csak egy 
világváros nyújthat. :

Alig hal gat e1 a katonazene, megszólal ; 
a nagyvendéglö fái között a cigánymuzsika t 
és felváltva játszik a két zenekar a késő 
éjje'i órákig.

A korán sétáló közönséget főként a • 
szépségükről híres pécsi hölgyek teszik érdé- I 
késsé, akik elegáns, többnyire világos öltő*  
zetükben igazán bájosak. — Budapesten és 
Pécsett is úgy a fiatal, mint a korosabb nők 
általában fehér vagy világos ruhát hordanak.
— Azt olvastam valahol a pécsi nőkről, 
hogy o’yan üdék, mint a melegágyból kike
rült, gondozott, teljes szépségükben pompázó, 
bóditó illatú virágok. — Meggyőződtem 
ennek valóságáról.

E sorok női olvasói — kivált a lévaiak
— ne vegyék tőlem lovagiatlanságnak, hogy
a pécsi hölgyek szépségét ennyire magasz- ' 
talom. Nsm puszta udvariasságból cselekszem 
ezt. Füllentenék, ha az ellenkezőjét állítanám ! 
Teljes tisztelettel emelek kalapot a mi höl- 
gyeink szépsége előtt és hogy esetleg nehez
telésüket elháritsám magamról, ünnepélyesen “ 
kijelentem, hegy kedvesség és szeretetre*  
méltóság tekintetében is egy színvonalon 1 
állanak a pécsiekkel.

Reményiem, hogy ezen őszinte nyilat
kozatom után a lévai hölgyek galambszivé
ben nem ver gyökeret az irántam való harag 
és ha hazajövök, ismét azok maradunk, akik 
voltunk : a legjobb barátok.

Ha a korzóról későn este testben jól 
elfáradva, de szellemileg meggszdagodva 
visszatérünk a kies otthonba, sógoromnak . 
a Mecsek alján épült csinos kerttel és tér- ! 
jedelmes szőlővel köritett hálába, — vidám

poharozás mellett megcsendülnek a kis tár- kevesen járnak oda, mert a lakosság legna- 
saság ajkain a gyönyörű dunántúli dalok, ' gyóbb része a délutánokat és estéket a 
amelyek közé magam is jókedvűen eldúdo- ! kiállítás területén tölti.
lók egy két felvidéki nótát, A romok alatt van a milbarlang. Ez is

A kiállítás tanulmányozása közben sza- ; egyik kiváló nevezetessége Pécsnek. A bar-
kitottam arra is időt, hogy megnézzem a 
páratlan szépségű dómot, az uj városházat, 
a kulturintézeteke1, a gyárakat és a város 
egyéb nevezetességeit.

A belváros rendezett utcáival, csinos 
épületeivel igen kellemesen hat az emberre ; 
csak az utcák elnevezésével nem tudok 
kibékülni. A legtöbb utcának nagyon prózai 
neve van. Például: a legszebb utcának az 
IndóházQ) nevet adták. Azután olvastam az 
utcasarkokon ilyeneket is: Citrom , Mandula-, 
Petrezselyem-utcn. Meglehet, hogy akad zeller, 
sárgarépa- s egyéb nevű utca is, de ezekre 
már nem voltam kináncsi.

Bejártam a Mecsek szép, kanyargó, 
árnyas utait, amelyeken valódi élvezet a 
séta. Ott mindent megtalál az embor. Egész
ségi szempontból, szórakozásból, de meg a 
Bzemet gyönyörködtető panoráma sem marad 
el, ami a hegy tövében elterülő városra, 
távolabb a siklósi hegyekre, kelet felé pedig 
a kőszénbányákra nyílik. Ezt a remek séta
utat irigylem a pécsiektől és amikor ott az 
ózondus, friss levegőt élveztem, amelytől 
újra éled az ember, — mély sajnálattal gon
doltam a mi minden téren haladó, de a 
kirándulási helyekben ' páratlanul szegény 
városunkra, amely eddig a városon kívül 
könnyen megközelithetöleg egy talpalatnyi 
sétateret sem tudott létesíteni.

A várostól néhány percnyi távolságra 
esnek a tettyei romok, amelyek mögött tágas 
fensik terül el; innen igen szép kilátás nyí
lik a város egy részére. Est a síkot már a 
természet is mulatóhelynek alkotta. Most 

Inog tulajdonképen 1200 méter hosszú, kő
sziklába vágott, zeg-zugos pincéhez hasonlít, 
amelyet egy társaság nagy költséggel és jó 
Ízléssel barlanggá alakíttatott. A barlangban 
villanyvilágítás mellett a sziklák üregeiben 
a Zsolnay gyárában készült sárkányok, repülő 
boszorkányok, óriási kígyók, krokodilok, 
békák, baglyok, denevérek, viziló, törpék, 
gombaerdő, két kisebb tó, szökőkutak stb. 
láthatód. A barlang csak vasár- és ünnep
napokon van nyitva. Réch György városi 
tanácsnok szives előzékenységéből részesül
tünk azon szerencsében, hogy azt egyik 
köznapon az esti órákban a mi kedvünkért 
megnyitották.

Úgy tudom, hogy Léváról is voltak 
már látogatói a kiállításnak. Szivemből óhaj
tóm, hogy kedves földjeim — pénzt és fárad
ságot nem kiméivé —jöjjenek ide. Szeretném 
lehozni városunk apraját és nagyját, mert 
hiszem, hogy innen sok hasznos tanulságot 
vinnének haza. Kivált az iparos- és keres
kedő-osztálynak elengedhetetlen kötelessége 
jól felfogott érdekében tömegesen felkeresni 
a kiállítást, amelyen a magyar munkás kés 
dicsősége ünnepeltetik s amely meggyőző 
tanulságul szolgál arra, hogy igenis van 
magyar ipar s az ma már a fejlettség oly 
magas fokán áll, hogy megelégedve és büszke 
önérzettel felvehetjük a versenyt a külfölddel.

Soraimat azon reményben fejezem be, 
hogy okt. 15-ig a pécsi kiállítás még sok 
lévainak fog kellemes és tanulságos élvezetet 
nyújtani,



671 72, Brauni Gyula 640 88. Levatich G. 630- 
90, Klain Ödön 626 60, Markli János 
623 42, Berger Adolf 593 05, Weisa Salamon 
581 20, Báthy László 580-62, őzt. Boleman 
Edéné 573'80, Svarba József 569-70, Dr. 
Gellényi Miksa 544-36, Hubert Vilmos’543 
60, Dr. Frommer Ignácz 531-94, Dukesz 
Lipót 526'28, Missák Zsigmond 524 27, özv. 
Mészáros Józsefné 498’88, Faragó Samu 
491 02, Beitmann Ignácz 485-55, Szaner 
Mór 47660, Lévai ref. egyház 471-24. 
Féja Kálmán 460-36, Frommer Ignácz 
447'70, Weisz Izidor 447 59, özv. Bolemann 
József 445-53, Hendler Ignácz 435’47, 
g|um Samu 432-48, Dr. Kiéin Jakab 424- 
20, Heks Illés 411-60, Dr. Priszner Gyula 
409 64 koronával. Akiknek adója értelmiség 
(oklevél) vagy kereskedelmi és iparkamarai 
tagságuk alapján kétszeresen jött számításba, 
azok neve dűlt betűvel van szedve.Nevezetes, 
hogy • Léva városi virilistasághoz nagyobb 
adómennyiség szükséges, mint ahhoz, hogy 
valaki megyei virilis lehessen. A múlt évben 
a megyei virilisták között olyanok is 
szerepeltek, akiknek adója nem érte el a 
400 koronát. Ebből az következik, hogy a 
lévai virilisták okvetlenül megyei virilisek is 
lehetnek; »kik a megyei bizottságban a 
múlt évben még nem szerepeltek, jelentsék 
be ebbeli igényüket a polgármesternél, aki 
m»|d intézkedni fog az iránt, hogy lévai 
legtöbb adót fizetők ki ne maradjanak a 
megyei bizottságból, amint az a múltban 
megtörtént.

_ Búcsú-lakoma. Ma este a Schmidt 
féle vendéglőben fényes búc.ú-lakomára 
gyűlnek össze Gácsér Endre fögimm. tanár 
számos jó barátai és tisztelői. Elöljárósága 
tehetségeit és szorgalmát akarta azzal 
jutalmazni, vagy helyesebben mondva érté
kesíteni, hogy a debreczeni nagy intézethez 
helyezte át, ö azonban azt ideiglenes szám
űzetésnek tekinti, mert szive-lelke a mi kis 
városunkhoz van fűzve. Adja Isten, hogy a 
következő iskolai évben már ismét nálunk 
működhessék.

— Megjutalmazott tanító. Stampay 
János köböl&uti tanítónak a miniszter 200 
korona jutalmat adományozott a gyümölcs
fák tenyésztése körül tanúsított munkássá
gáért.

— Tanító választás. Az alsópéli róm. 
kath. el. népiskolánál rendsaaresitetc III. 
tanitói (osztálytanítói) állás f. hó 14-én lett 
betöltve. Alsópélen az iskolai állapotok 
igazán rendezettek. A község lakosai szi
vükön viselik gyermekeik neveltetését, mit 
bizonyít az a körülmény, hogy 7 év alatt 2 
uj tanteremmel és csinos tanitói lakásokkal 
megnagyobbították iskolájukat. — A tantes
tület tagjai : Vibor Gábor plébános, kinek 
az iskolák szervezése körül nagy érdemei 
vannak, Schottert Ferer.cz kántor tanító, 
Novak Vilma és Natáncsevits Gyula osztály 
tanítók.

— Hadgyakorlatok. Léva környékén 
megkezdődtek a hadgyakorlatok. Á 14. 
honvéd gyalogezred törzse, 1. és 3-ik zász
lóalja hétfőn, f. hó 19-én, este érkezett meg. 
Nyáréról az nap reggel indultak és Csiffa- 
ron ebédeltek. Ugyanaznap a rózsahegyi 
honvéd zászlóalj vasúton érkezett Lévára, 
hol a vasúti állomásén megebédelve gyalog 
menetben Füsere vonult. 21.-én a 14 ezred 
Duznósnál tartott gyakorlatot. 22-én C el ff ár 
mellett harczszerű lövészet volt. Az ezred 
reggel */a^  kor indult. Lövészet után Győrö
dön 2 órai pihenés és étkezés után bevonult 
Lévára, hová este 6-kor érkezett be. A 
harczszerű lövészet virtsologi Rupprecht 
Henrik altábornagy, kerületi parancsnok és 
Cseh József ezredes, dandárparancsnok jelen
létében folyt le. 23 án ismét D.sznós, 24-én 
Nagykereskény ée Tegzesborfő voltak a 

I gyakorlat színhelyei. Ugyancsak 24 én a 2. 
pótszázad tartott harczszerű lövészetet a 
Kovnye szállásnál. As ezred, egyesülve a 
lévai zászlóaljjal, 26-án Hontmegyéoe, Egegre 
és Alsó-Szemerédre vonul. Helyébe a 13. 

lés 15. honvéd ezredek, a 13. hadosztály*  
I tiizérezred fele és a 6. honvéd huszár ezred 
|1 százada jön. Eljön a honvéd zenekar is.

— A lóval őszi vásárok immár 
I kezdetüket vették s a megindult kocsi- 
I forgalomból következtetni lehet, hogy nem- 
I tokára kicsi lesz a gabonapiacul szolgáló 
Ifótér. Mind a mellett a város elöljárósága 
I ilyenkor, mikor hetivásáronként nagy kocsi 
I torlódások vannak, az amúgy se nagy piac 
légy részét cirkusznak adja ki s ez által a 
Itér egy részét rendeltetésétől ép most 
■ vásár idején elvonja. Ép úgy nagy bölcsen 
Ieltűri a rendőrhatóság a Knapp hás előtt 
felhalmozott kő- és földgarmadákat s nem 
Iköveteli azok sürgős eltávolítását, holott az 
lepitkezés már befejezést nyert. Ha szedjük 
I*  helypénzt, kötelességünk gondoskodni 
l^elyröl, hol a piaci forgalom akadálytalanul 
llebonyolittassék. Nem értjük a hatóság 
rövidlátását, hogy még azt sem képes fel
lógni, hogy őszi vásárok alkalmával a fö- 
l'ernek minden talpalatnyi részére szükség 
|’»n s osak akkor tér észre, mikor már a 
1‘özönsegnek is, a városnak is megmagya*  
rúhatatlan intézkedésével ki nem pótolható 
l‘art okozott. Ilyenkor tűnik ki, hogy mily 
|‘ar volt eladni az u. n. Gyepteret, a< 
llagyon jó volt mindenféle komédiák számára. 
| — Gyermekhalandóság. Léva város

a kedvező fejlődési feltételek mei- 
l*tt  ia jgen iM8an gisporodik. Egyik oka 
fnuek a közelmúltban is sokat emlegetett 
F>J ?yermekrendszer, másrészt pedig — és 
r *"*wb*a  —> a MeoietBÖknok rendkívüli 

halandósága. A megelőző héten az anyakönyvi 
jelentés hat apró gyermek halálával számolt 
be, ezek közül négy bélhurutban pusztult el. 

. pedig semmi egyébre nem vezethető 
vissza, mint legtöbb esetben a szülök lelki
ismeretlenségére. vagy legalább is gondat- 
anaágára. Az egy éven aluli gyermeket már 

mindenféle étellel tömik, amitől annak gyönge 
emésztőszervei tönkre mennek. Még a tejjel 
való mesterséges táplálás is rendkívüli óva
tosságot, különleges eljárást igényel, nem 
hogy az ily apróságot gyümölccsel, tésztával 
lehetne etetni. A temetőben az apró sírok 
számtalan sorai vádlólag tanúsítják, hogy 
nálunk az apró gyermekek nem részesülnek 
kellő gondozásban, s hogy annak a számtalan 
apró sírnak lakóit nagyobb részben meg 
lehetett volna tartani az életnek.

— Dinnyehój az aszfalton. A lévai 
hetivásárokra ez idő szerint szekérszámra 
hordják a dinnyét, s ha még annyi volna 
is, mind elfogy, A vásárló közönség egy 
része fesztelenül az utczán fogyasztja el a 
vásárlóit csemegét, a héját természetesen 
ott dobja el, ahol lerágta. Es pedig nemcsak 
szépészeti, hanem egészségi szempontból is 
veszedelmes dolog. A múlt szerdán is egy 
éltes asszony személy, hanyatt vágódott az 
aszfalton, alig birt segítséggel is felka
paszkodni. Ugyanis dinnyehéj került a lába 
alá. Ilyen rendetlenségek következtében 
már sok lábszártörés esett meg, azért a 
közbiztonság érdekében ezen ügyet is a 
rendőrség szives figyelmébe aján^uk.

— Iparkiállitás Nyitrán. A nyitrai 
kath. legényegyesület negyedszázados fenn
állása illő megünneplésére, folyó évi október 
elején munkakíállitást rendez. Résztvehetnek 
a nyitrai legényegyesület mostani rendes és 
pártoló, valamint 25 éven át volt tagjain 
kivül az északnyugati megyék összes legény
munkás- és ifjúsági egyesületnek tagjai és 
a nyitrai tanonezok csakis saját készítésű 
munkákkal, amit nem helybeliek egyesületük 
elnökének névaláírásával tartoznak igazolni. 
Részvételüket bejelentették eddig ötvenhatan 
körülbelül 120 tárgygyai, Jelentkezni lehet 
még — a nyitrai legényegyesület elnöksé
génél egyszerű levelező lapon — folyó aug. 
hó 25-éig, a kiállítási tárgyakat pedig 
szeptember 25-ig kell beküldeni. Tájékozásul, 
illetve buzdításul jelezzük, hogy a m. kir. 
kereskedelmi minisztérium a legjobb kiállítók 
jutalmazására nyolcz ezüst és 12 bronzérmet 
engedélyezett, lesznek ezenkívül szép számmal 
jutaíomdijak és oklevelek és megfelelő számú 
kiállító esetén az országos iparegyesülettöl 
is érmek. Kitűnő alkalom lesz ez a felvidéki 
magyar kisipar életrevalóságának kimutatá
sára és sok iparosnak kedvező pillanat arra, 
hogy jó hírnevét megalapítsa. Kinek-kinea 
saját jói felfogott érdeke es jövö boldogulása 
ajánlják hát a kiállításban való részvételt. 
Es a mesterek is Borban önmaguknak tesznek 
jót. ha a legény- avagy munkásegyletbe 
tartozó segédeiket és tanónezaikat részvételre 
buzdítják s nekikalkalmat és módot nyújtanak 
hogy dolgozhassanak, mert a segéd és tanonc 
kitüntetése első sorban a mester dicsősége, 
akinél dolgozik.

öngyilkos menyecske. Gábor György- 
né szül. Galambos Ágnes alsó szecsei 35 
éves, férjétől elvált asszony e hó 22-én 
csütörtökön délelőtt felakasztotta magát. 
Előbb felvette ünneplő ruháját; a szoba 
ablakait befüggönyözte s úgy követte el 
végzetes tettet. Mire észrevették, már 
halott volt. Tettének oka az volt, hogy azt 
a szolgalegényt, aki hozzájárt, elbocsátották 
állásától így neki el kellett menni, ő pedig 
nem tudott tőle megválni.

— A vendéglősipar képesítéshez 
kötése. A Magyar Vendéglősök Országos 
Szövetsége a kereskedelmi miniszterhez 
hosszabb beadványt intézett, amelyben az 
ipartörvény küszöbön álló revíziója alkal
mából a szállodás- és vendégiősiparnak a 
képesítéshez és engedélyhez kötött iparágak 
közé sorozását kén. A szövetség hivatkozik 
beadványában arra, hogy a kérdés már évek 
óta szakgyüléseken és kongresszusokon napi
renden van s a kérdés eldöntésére hivatott 
tényezők legnagyobb része is mellette nyi
latkozott már. A szövetség törvényhozásilag 
annak kimondását kéri, hogy : „Budapesten 
és a törvény hatósági joggal felruházott vá
rosokon italmérési engedély csak olyan 
egyéneknek adassék, kik az állami italmérési 
jövedékről szóló 1888. évi XXXV. t. c. 5. 
pontjában meghatározott kelléken felül még 
az iparüzlet gyakorolhatásához szükséges 
szakképzettséggel is birnak, nevezetesen, 
akik kimutatni képesek, hogy valamely 
fennálló pincérszakiskola évfolyamait elégsé
ges eredménnyel elvégezték és ezenfelül 
szállodai, vendéglői üzletben, mint pincérek 
három évig kifogástalanul működtek."

Taniigy.
A lévai .állami tanítóképző intézettel kap

csolt 6 osztályú elemi gyakorló iskolába 
való beírás a f. évi szeptember hó 2-án az 
iskola helyiségében reggeli 8 órakor kezdő
dik. As eddigi előjegyzés szerint az 1—5 
osztály telve van; ezekba csak az esetben 
vehető fel tanuló, ha au előjegyzettek közül 
valaki elmarad; a 6-ik osztályban még van
nak üres helyek, ide aa előjegyzés, illetve 
fölvétel a beírás napjáig lehetséges.

Ugyanezen képzőintézeti gyakorló isko
lával kapcsolatos 3 osztályú gazdasági ismétlő 
iskolába a beírás a f. évi szeptember 8-án 
délelőtt 8—10 óráig történik, a felsőbb 
osztályba való felvétel as al»óbb osztályról 

bemutatott bizonyitvány alapján történik.
Az újonnan jött tanuló úgy a minden

napos mint az ismétlő iskolai beíráshoz a 
születési bizonyítványát bemutatni köteles.

Léva 1907 évi augusztus hó 25-én.
Az igazgatóság.

Javító, pótló és felvételi vizsgálatok. Azon 
gimnáziumi tanulók, kik javító vizsgálatra 
utasittattak vagy pedig javítási engedélyt 
nyertek, a javító vizsgálatra augusztus hó 
31-én délelőtt pont 11 (tizenegy) órakor 
jelentkeznek az igazgatóságnál bizonyítvá
nyaik átadása mellett. Aki ezen időben nem 
jelentkezik vagy bizonyítványát át nem adja, 
vizsgálatra nem bocsátható. A javító vizsgá
latok 31-én délután 2 órakor tartatnak meg.

A pótló és felvételi vizsgálatokra is 
31-én délelőtt kell jelentkezni.

A javító és pótló vizsgálat díjtalan, a 
felvételi vizsgálat dija 20 korona.

Léva, 1907. aug. 21.
Cserhelyi Sándor 

gimu. igazgató.

Beiratás a Lévai róm. kath. főgimnázi
umban. Az 1907-8. tanévre a beiratások 
szeptember hó 2. 3. és 4. napján lesznek 
délelőtt 8 órától 11 óráig.

A tanulók szüleik vagy azok helyettesei 
kíséretében jelennek meg első sorban az 
igazgatóságnál, azután az egyes osztályfőnö
köknél. A mely beirt tanuló szept. hó 4 ig 
nem jelentkezik az osztályfőnöknél, elveszti 
jogát a felvételre.

A beírásnál minden tanuló űzet 4 kor. 
felvételi, 2 korona értesítő és 1 korona ifj. 
könyvtárdijat, összesen 7 (hét) koronát.

A tandíj egész évre 48 korona, mely 
félévi részletekben előre üzetendő. Szegény 
és jó tanulók (II. —VIII, osztálybeliek) fel
mentésért is folyamodhatnak szept. hó 15-éig.

Léva, 1907. aug. 21.
Cserhelyi Sándor 

gimn. igazgató.

A lévai izr. népiskolában a beiratások 
augusztus hó 29- 3U-án és folytatólag szep
tember hó 1-én d e. 8—12 d. u. 2—5. 
tartatnak.

Az iskolaszék.
A lévai iparostanonezok öeiratása szept. 

1-én és 8-án d. u. 2—4 ig lesz megtartartva.
Az igazgató.

L kereskedő tanonciskolában az 1907-8. 
tanévi beiratasok szeptemoer 1. és 8-an d, 
u. 3—5 óra közt eszközöltetnek a városi 
r. kath. elemi fiúiskola helyiségeiben. Az 
érdekelt főnök urak ez utón értesittetnek, 
bogy a fenálló törvényes intézkedések értel
mében üzleteiknek tanköteles alkalmazottait 
a moudott időben való beiratkozásokra 
utasítsák. Iskolai tandíj fóiévenkmt 12 kor.

A tanítások szeptember hó 10-én d. u. 
5 órakor kezdődnek.

Léván, 1907 augusztus 24.
Az igazgatóság.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi augusztus 18-től 1907 évi augusztus hó 25-ig.

Születés.

A szálúk neyc
®
§ a 
b ®be

A gyermek 1

neve

Sabler János Hugyecz Mária fiú István

Balázs Márton Dubnyiczky M. fiú Márton Gyula

Lovas Bála Kuesera Mária fiú Vilmos István

Danis Nándor Luki Erszébet fiú tialva született

Házassa; •

7öleíény és menyasszony we Vallása

Kollárik Béla Bartos Mária r. kath.

Lövi Vilmos Fischer Kiza ÍZfe

Halálozás.

Az eliiuny t neye Kora A halál oka

ifj. Forgács János 8 hónapos Bélhurut

Spáuyík I. Kmet Júlia 51 éves Szervi szívbaj

Szabó D. Sallai Julián. 52 , Köldök ráh

ösv. Dolog Mihály 63 „ Idillt bélhurut

Venéczi József 33 , Hashártyagyull.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jóaset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 20 kor. 40 fill. 21 
kor. 20 üli. — Kétszeres 17 kor. 60 fill. 17 
kor. 80 fill. — Rozs 15 kor. 60 fill. 16 kor 
40 fill. — Árpa 14 kor. 40 fill. 1 6 kor. 60 
fill. — Zzb 14 kor. 60 fill. 15 kor. 60 fill
— Kukorica 14 kor. 40 fiil. 15 kor. 20 fill
— Lencse 27 kor. — fill. 29 kor. — fill. — 
Bab 14 kor 60 fill. 15 kor. 60 fill — Kö
les 9 kor. — üli. 9 kor. 60 fill.

Nyilttér.
Újonnan épült 

házamban f.
évi nov. 1-től

villamvilágitás, fürdőszoba, 
vízvezetékkel ellátott

5 szobás modern úri lakás

Knapp Dávid

Eladó háztelek.
Nagy-Sálióban 284 a-öl belterü

let a patak mentén eladó. Bővebbet 
Beschoff Antal Bpest I.—111. kér. 
járásbiróság.

Eladó.
A volt Bállá féle ház (Ladányi 

utcza) és azonnal ott szép lakás kiadó.
Továbbá nagyon szép fekvésű

szöllő és hajlék pincével.
A szőllő termése tövön eladó !
Bővebbet Singer Izidor fűszer és 

teavaj üzletében Léván.

buda

r

Ei/he hashajtó.
Erzsébet-Sósfűrdö,

főforxr á.sa-_

Teljes ellátást 
nyerhet 2 gimnazista fiú. Cím a 
lap kiadóhivatalában.

I
Védjegy: „Horgonyt

W- |i

I
I
I
I

“t 1yfeil A Liniment. Capsici comr»., iU± 
a Horgony-Pain-Expeller j 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghűlések 

nél, bedörzsölés képpen haszn álva. iieziizi I 
Figyelmeztetés.•Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" véd- 
jegygyel és a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ára üvegekben K—.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.

OrRlchter gyógyszertára az „Aram orosziíaiiöz",
Prágában.

Elisabethstrasse 5 neu.
Mindennapi szétküldés.

I

Nagyságos asszony,
tudja-e, hogy a maláta-kávé vásár
lásánál miért kell Önnek a -Kath- 
reiner< nevet hangsúlyozni ?

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

nélkülöz.

Csakis a
Kathreiner - féle Kneipp- 

maláta kávé
bírta, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar
matkávé ízét és zamatját.

Méltóztassék azért, Nagyságos 
aszoiiv, jól emlékezetébe vésni, 
hogy a valódi »l<nthr-iner« csakis 
zárt eredeti < s .■uuigokb.ai kap- 
ható -Kai In-einer- -• Kn-ipp- 
maláta kávé< felirattal i's 
Kneipp páter arcképével, mint 

védj egy gyei.

Ferer.cz


HIRDETÉSEK. 1907. augusztus hó 25
34. szám.

Utánnyomás nem d'jaztatik

A világhír a Mc
COEMIK féle
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A g-5cLcll5i 
Borászati ‘"•S 

Egyesület 
mint résn. társaság

I pilaczk-boraiuak 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst 

AZ ARANY KASZÁHOZ. festékek

Árverési hirdetmény.
Bát közbirtokosságának tulajdonát képező u. n. Kontsik féle korosma 

Báton f. évi sxept. 2-án d e. 9 órakor a község házán 1908 január 
l-től három egymásután következő évre nyilvános árverésen bérbe adatik.

Kikiáltási ár 1326 korona.
Bánat pénz 132 kor. 60 fillér.
Árverési feltételek a község házán vagy alulirt közbirt. elnöknél meg

tudhatók.
Bát, 1907. augusztus 21.

Dr. Sztankay Aba
közhírt, elnök.

szivar, 
kártya-
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gazdasági és var 
rógép-, 

koszom-, 
fa- és 

érczkoporsó 
raktára.

y

$

0

(5

0

0

Kn Mirt

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer- csemege
liszt- festék-, kefekötő áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és gePr®szek- 
Szerszám: asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részért tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelők 
és ráspolyok, lószőr-,afrik Afripuoés tengeri fű, épület- és bú
tor vasalások finom kávé, czukor, 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.

0 

0 

0 

A. 
ó 

0 

$ 

0 

0

■

XXXXXXXXIXXXXX XXXMXXXXX xxxxxxx^g

Varrógépek és Műhímzés 8
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle nj Singer gépek
igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

Árak részletfizetésre: korona
E.m. monopol-, Dürkopp és öasser uj Singer varrógép 56-tól 76-ig
------  - • ............ ’ 72-töl 80-ig

78-tól 88-is
76 tói 80-ig
86-tól 96-ig
96-tól 100-ig

100-tól 120-ig
130-tól 150-ig

120 korona
150 korona

44 korona

korona.

Uj Singer médium iparosgép áliványuyal 
Titauia uj nagy Singer 4-cb iparos varrógép . 
Nagy Howe iparos varrógép • . .
Vaódi szabadahn. Adria családi varrógép 

9 n láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Bingschiff) gép 

„ iparos (Bingschiff) gép • 
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi

* * ? " ÍPar°8
Uj Singer családi varrógép kexihajtasra

jjsy Műhímzősi készülők ára 4

IFőralctáir:

KERN TESTVÉREKNÉL, Léván.

Legjobb géptük. részek és hajók olcsón.

$

0

0

Aratógépek és 
I ó k iT választékban 

kaphatók : — -

DÁVID §LEVáN. —
Iliin PoVtOPt tOPtílk • GANZ-féle motorok-, Hoffer Ullű IdKldll Ldl LUK, és Schrantz bpestí gépgyár 
összes gyártmányaiból, valamint a legjobb gyártmányú 

varrógépekből. ======

KNAPP

0

elismert legjo 

Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4 
'toará.zclás-cuals, 

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

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

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

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő. 

íK*  „s t r n c rr :

Tormács és vértetü pusztításra. 
Szállitlxató taTsa-xék: t-üzlxelyeJs.

bb és legkitűnőbb

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakká,

kézi-, járgány és gözhajtásra,

JÁRGÁNYOK 1-16 vonoállat befogására.
Legújabb ga ona tisztító rosták.

Trieurekés kukorica morzsolók, szecs 
kavágók, daralók répavágók.

Széna ős szalmaprősek nyugvók és szállíthatók valamint minden más fajta 
„gazdasági gépeket1* legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak ■

BáT MAYFARTH PH. és Társa -W
cs. és k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vaahámormüvek 

Alapítva 1872. BÓCS, 111 Taborstrasse 71. IQ00 munkás.

Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronzéremmel, az összes nagyobb kiállításokon.
Részletes áxje^vzé^ és számos elJ.sxn.ex5 levél ing-yen. $$$»

Kaphatók: ZKZXTyYLLP DÁVID úrixAl Léván

NYITRAI és TAKSA X5
könyvkereskedése és könyvnyomdája

Petőfi utcza 4. szám alatt
WEISZ SAMU és FIA házában van. =

Nyomatott Nyitrai ál Tárta könyvnyomdájában Láván.


