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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

Egy évre . .
Hat hóra . .
Három hóra . 
Egyes számok

10 K. - f.
ŐK. — f.
2 K. 50 f.

ára 20 fillér.

POLITIKAI EL E T I T . A. p

HIRDETÉSEK
Q centiméterenként - 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond- 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója - NYITRAI és TÁRSA.

Szinpártoló egyesület.
Mintegy öt esztendő előtt a felső

magyarországi városok kiküldöttei 
megalakították afelaőmagyarországi szí
ni kerületeket. Ezen akció célja az volt, 
hogy tisztességes és művészi színvo
nalon álló előadások szórakoztassák a 
közönséget s terjesszék a magyar mű
veltséget. A városok sorozatába beillesz
tették Léva városát is, ámde ennek 
dacára régóta nélkülözzük a színészetet, 
mert nincs olyan helyiségünk, amely 
megfelelne egy nagyobb szintársulat 
igényeinek és amelyben a kor igé
nyeinek megfelelő színpadot lehetne 
felállítani.

Azelőtt a régi „Oroszlán" nagyter
mében tartották Thália papjai és pap
női előadásaikat, de ez az úgynevezett í 
nagyterem sem bizonyult alkalmasnak, 
mert a népesebb darabok sziurehoza- 
talánál a szereplő személyeket nem 
lehetett kellőképen felállítani a felettébb 
kisméretű színpadon. Talán ez volt 
elsősorban oka annak, hogy színészeink 
nem tudtak legjobb akaratuk mellett 
sem összevágó s a szemnek is tetsze
tős előadást produkálni. E fogyatko
zások miatt aztán a közönség részvét
len maradt s az előadásokat nem 
látogatta. Természetesen, a nagy rezsi
vel dolgozó színigazgatók elkerülték 
városunkat s többnyire csak kis trup
pok látogattak el hozzánk, amely 
truppoknak alig akadtak számbavehető 
tagjaik.

Most ezeket a kisebb társulatokat 
a színészek bpesti egyesülete meg
szüntette. A valamire való városok 
kerületekbe vannak beosztva. Léva is 
beosztatott ilyen kerületbe, de fájda
lom, a színigazgatók kihagyták spár- 
tájukból, mivel az eddigi szomorú 
tapasztalat arra tanította meg őket, , 
hogy itt a társulatok exisztenciája 
veszélyeztetve van minden időben.

Jól szervezett nagy társulat tehát 
nem keres fel bennünket, kis trupp i 
pedig nem létezik s igy a műveltebb 
közönségünk nélkülözni kénytelen a 
szivet nemesitő s a lelket emelő szin- 
előadásokat. De szórakoznunk azért 
mégis csak kell, igy hát megelégszünk 
a — villamos színházzal. Sőt nemcsak 
megelégszünk, hanem vágyódunk utá
na s oly tömegesen keressük fel nap 
nap mellett, hogy a tulajdonos ezre
ket visz el tőlünk 2—3 heti itt műkö
dése után.

A szokás pedig természetté válik s 
nagyon félős, hogy közönségünk a 
villamos színházat megszokva, teljesen 
elidegenedik a való színháztól, mely ' 

iránt eddig sem mutatta ki, a fennem- 
litett okok miatt, szimpathiáját,

Mi volna itt a teendő ? Miképen 
kellene segíteni azon, hogy szinészeink 
kedves és állandó berekre találjanak 
városunkban ?

Első kérdés természetesen a helyi
ség kérdése. Mint tudjuk Léva város 
közönsége a kiszolgált Oroszlánt lebon
tatja s helyébe nagy és diszes, modern 
berendezésű vendéglőt építtet. Az 
építési tervek Barsvármegye közgyű
lése elé kerülnek a decemberi köz
gyűlésen jóváhagyás céljából. Ezen 
terv keretében kétség kivül jól meg
oldható lesz a színház kérdése is, 
mivel, amint a terveket alkalmunk 
volt átnézni, arról győződtünk meg. 
hogy az uj épületben a sziuház részére 
szükséges nagy teremre és mellékhelyi
ségekre is gondoltak és amiként a 
múlt század elején a lévai Oroszlán 
nagyterme gyűjtötte össze Felsőma- 
gyarország ifjúságát, mivel az volt a 
környéken ez időben a legnagyobb 
terem, remélhetjük, hogy az uj épület 
minden tekintetben meg fog felelni a 
kívánt célnak s a rég nélkülözött 
színházi és vigadói helyiségek a 
legkényelmesebb Ízlést is ki fogják 
elégíteni.

Színházi helyiségről tehát gondos
kodva lesz, A második kérdés már
nehezebb, de kevés lelkesedéssel, némi 
utánjárással ez is megoldható. Több 
Ízben hangoztattuk e lap hasábjain, 
hogy alakítsunk szinpártoló egyesületet 
mely sem időt, sem fáradságot nem 
kiméi, csakhogy előbbre vihesse a 
kultúra megtépett zászlaját 1 Kössön 
egy óriási csokrot városunk intelligens 
lakóiból, akik aztán megnyissák er
szényüket s letegyék áldozat filléreiket 
a szent oltárra. Akkor majd lesz állan
dó színházban műszinészetünk; a hi
vatott papok és papnők zengzetes sza
vakkal hirdetik majd a magyarság 
•végbástyáján nemzeti nyelvünket.

Ez az egyesület több helyen már 
megalakult és szépen működik. Tagjai 
a befizetett, csekély tagdijak ellenében 
helyet kapnak a színházban s amel
lett az egyesület választmányának 
módjában áll oly társulattal szerződni, 
amely a vidék legjobb erőiből áll s 
műveszi színvonalon álló előadásokat 
ad. Akkor az egyesület szerződik a 
társulattal, azzal, amelyet az egye
sület választ és oly feltételek mellett, 
mely a tagok részére a legnagybb 
előnyöket biztosítjuk.

A vármegye legmagyarabb váro
sának szüksége van ily egyesületre, a 
melynek megalakítása nálunk semmi
féle nagyobb nehézségbe nem ütközik.

A mezőgazdasági kamarák és a 
kisgazdák.

Folytatás,

Valóban nagy merészség, vagy a föld
birtokos osztály mai helyzetének nemisme
rése, vagy semmibevétele nyilvánul abban, 
ha ma egy rossz, terméketlen esztendő 
után, a jövőre semmi remény mellett bárki 
is a földbirtokos-osztálytól nagyon is szub
jektív irányú, csakis elméleti fejtegetésekre 
szorított, teljesen improduktív intézmény 
behozatalára ily súlyos adókat követel.

H'szen a közép- és kisbirtokos osztály 
70%-ja ma már a megélhetés gondjával 
küzd, — múlt évi terméséből háztartását 
se fedezheti, adóját, meglevő terheinek ka
matait újabb kölcsönökkel elégíti ki. Földje 
szántatlan, vetetten, igy jövő helyzete is 
kétségbeejtő, — ilyen helyzetében tőle 
haszontalan kiadásokat követelni legalább 
is nem időszerű.

Ha már ilyen érvágástól semmi uton- 
módon menekülni nem lehetne, akkor az 
erőszak utján szenvedett vérveszteséget 
minden vármegye, igy megyénk is, fordítsa 
legalább a maga községei javára. Hiszen 
évi 50 ezer koronával folytonosságban rövid 
idő alatt Barsvármegye összes községei 
apaállatokkal elláthatók ; ezzel a mezőgaz
daság egyik elmaradott, de felette fontos 
ágán lenne segítve és kiemelnénk közsé
geinket a hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos, 
örökké tartó és felette káros zaklatás ve- 
szedelm iből.

A tervbevett kamarák behozatala ellen 
intő és okulásunkra szolgáló példa van elég.

Van iparkamara, ügyvédi kamara, kör
jegyzői kamara és más több mindenféle 
üres kamara. Az egészséges céh-rendszer 
beszüntetése után éietrekelt iparkamara 
fennállása ideje alatt minden kisiparos 
részben elsorvadt, részben elpusztult. Az 
ügyvédek kamarájukról csak akkor vesznek 
tudomást, ha tőlük az évi tagdíj kiivetel- 
tetik. A körjegyzői kamarák még azt se 
tudják biztosi'ani, hogy az egyes körjegyzők 
mellett 15 évig működő diplomás egyéuek 
legyenek legalább felereszben az üres he
lyekre kinevezve. 1 >tt tespednek egész 
életük folyamán irnoki minőségben. A me
zőgazdasági kamarak teljesen ezekhez len
nének hasonlók ; elméletben nagy felada
tokkal felruházott, de gyakorlati és pro
duktív irányban ólottelon testületok.

Én azt hiszem, hogy ezen szervezetek, 
melyek ma már a mezőgazdaság érdekeit 
figyelemmel kisérik, részben tanáccsal e1- 
látják, bőven elegek. Minden megyének 
van mezőgazdasági bizottsága, — kevés 
kivétellel gazdasági egyesülete, gazdaköre, 
gazdaszövetsége. Van aa egésznek egy or
szágos gazdasági egyesülete. Eiek a szervek 
mind hivatottak a mesögazdaság és erdészet 
körébe eső ügyekben tanáccsal, oktatáasal
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él irányítással szolgálni ; — meg is teszik 
mostani hatáskörük, anyagi csekély eszközeik 
által megengedetten a töltik telhető módon.

11a a mezőgazdaságról és mezörendőr- 
,égről alkotandó uj törvényben kimondatnék 
az, hogy minden község és minden ;>00 
holdtól számított birtokos az országos gaz
dasági egyesületnek, vármegyei gazdasági 
egyesületeknek meghatározott tagsági díj 
mellett köteles tagja, ily módon a gazdasági 
egyesületek erőre kapnának. Különösen az 
országos gazdasági egyesület szaklapjának 
minden tagja részére való ingyenes meg
küldésével eléggé szolgálná, fejleszteni és 
terjesztené úgy az erdészet valamint a 
mezőgazdaság körébe vágó minden szakis
meretet, ismeretbővítést. Szellemi táplálékot 
merítene ezekből minden megyei, járási éB 
községi szervezet.

A közigazgatási hatóság eszes, méltá
nyos, körültekintő és rokonérzésü támoga
tása mellett a mondott szervek elegek 
ahhoz, hogy a mezőgazdasággal és erdé
szettel feglalkozók jogos érdekükben a tá
mogatást megadják.

Amióta a világ fennáll és amig csak 
állani fog, mindenféle foglalkozásban az 
előre menetelt a lankadatlan szorgalom és 
takarékosság biztosították. Ahol és ame'y 
foglalkozásnál ezek a tulajdonok hiányzanak, 
minden rxperimentáció haszontalan és károj. 

z.

Talpfa és közerkölcs.
(Cájusj

A képv jselí’hásj uovfwber 19.-ki 
illésén Farkasháay Zi. képviselő szóba 
hozta azokat a súlyos gyanúsításokat, me
lyekkel a kormányt a vasúti talpfa szállítása 
ügyében illetik. Szterényi államtitkár erre 
vonatkozó felvilágosítását megelőzőleg, egyik 
előkelő fővárosi lap tájékoztatta a közönsé
get az ügy érdekében.

A mrftt ugyanis talpfa szállításra pályá 
zatot hirdetett. Pályázó igen sok volt, és 
amint az már szokás nálunk, mindenik pá

lyázó mirél több és minél befolyásosabb 
képviselő támogatásával igyekezett célhoz 
jutni. És csakugyan akadt (a lap még azt 
is mondta : hogyne akadna) több képviselő a 
ki a közbenjárást vállalta. Egyik-másik 
(úgy mondja a lap) valóságos drámai jele
netet játszott, hogy kliense részére a sikert 
biztosítsa. Már nem is azzal érvelt hogy 
elveszíti a keriietét, hanem, hogy csalad
jának nem lesz kenyere, ha a kegyelmes ur 
másséut taiálna dönteni. Annyira és minden 
oldalról rohanták meg a kormányt, hogy 
az végre megsemmisítette az egész pályázatot, 

így volt-e vagy máskép, azt nem 
tudjuk, de elhisszük hogy igy volt, mert 
az államtitkár ez ügyre vonatkozó vála
szúban nem mondta, hogy nem így volt.

Ez a talpfa, botrány tehát újabb anya
got szolgáltat a közerkölcs romlása fölötti 
elmélkedésnek. Önként támad bennünk az 
a kérdés : és hát mindig igy volt-e ez ? 
Kell-e tűrnünk, hogy úgy legyen, s ha nem, 
tehetünk-a valamit, hogy ne igy legyen, 
vagy végleg tehetetlenek vagyunk-e a kö
zerkölcsök züllésével szemben.

A közerköics körül ugyanazt tapasztal
hatja az ember, ha figyelemmel kíséri az 
emberiség vagy kü'ön egyes népek és 
nemzetek történelmét, amit a legtöbb ter
mést üti jelenségen észlelhet. Bizonyos hul
lámzást mutat az, emelkedést, sülyedést, 
majd újabb emelkedést s igy tovább. Ennek 
oka azon örök törvény mely szerint akció 
reakciót szül, s ez a túlzás határáig érve 
ismét akciót eredményez.

Ben Akiba azt mondta, hogy nincs az 
a dolog, ami már egyezer valamikor meg 
nem lett volna. Igaza volt és van még ma 
is, pedig a tudói rabbi és miechnatanitó j 
óta ugyancsak legördült jó egy pár század.

Igazolja a bölcs Akiba mondását az 
alábbi is, melyet egy közel háromnegyed 
század eiött írott könyvoen olvastam, s 
mely — ha bár idegen nemzet közerkölcse- 
iröl szól — oly meglepően illik azon szo
morú tapasztalatokra, melyeket magunk is 
szerezhetünk ami hazánk közéletében.

Az a panaszló, idegen nemzet fia, egye
bek között igy méltatlankodik.

— Ha éu volnék — úgy mond — hazám 
választó közönsége, kényszeritenem a kor. 
mányt, hogy a megélhetést a legkiterjed
tebben biztosítsa. Nem elégednem meg azzal, 
hogy a tú nagy fizetéseket beszüntesse ;

oly törvény alkotására folynék be, hogy ( 
szerencsétől már eléggé becézett egyéneket 
nem szab.d azonfelül hivatallal jutalmazni 
és csak azon kiváló tehetségünkkel tennék 
kivételt, akik héba-hóba feltűnnek és nem 
bírnak működési teret találni. Kényszerite- 
ném a kormányt, hogy várótermeiből ősze 
ki mind e telhetetlen jómódunkat, kik 
arcátlanul versenyeznek a szegények ke
nyeréért és nem végeznek egy garas ára 
munkát száz tallér díjazásért, som, lu ezt 
egyszer már megkapták.............

Ha én volnék hazám választó közön- 
sége még a képviselőknek is megtiltanám 
azt a minisztereknél való, mindenfajta kö
nyörgést. Semmi szin alatt sem engedném 
meg, hogy azok mint közönséges állás- 
közvetitő ügynökök leszálljanak rrrói a 
magaslatról, amelyre őket állítottam. 
nem tudják önmagukat megbecsülni, lega
lább azt a nemzetet kellene megbecsülniük, 
amelyet, képviselnek. Mert amint valamely 
honpolgárt képviselőnek választattak meg, 
a becsülete és tiszte lége már nem az ő 
kizárólagos s?.jAtja : az a hazáé. A biztosí
ték egy neme az, mely vissza lett ugyan 
helyezve a kezei közé, melyhoz azonban 
neki többé nem szabad nyúlnia.

Vannak, kik azt vallják, hogy ök a 
meggyőződés emberei és azt hiszik, hogy a 
nemzet véleménye az, amelyet a Házban 
képviselnek, pedig az «<ak valamely válasz
tói lélekkufár ambiciózus reménye, aki 
szerencséjét a szavazázra építette. Nem ; 
itt nem a szolgálatrakész férfi tisztességes 
jó híréről van szó, — mint amilyennek a 
képviselőt kívánják — hanem a fedhetetlen 
jellemű férfiéről. A szolgálatkészség 
majdnem mindig határos az igazságtalanság 
gal ; és néha árulás az, — Igen árulás ! , .

Miattam ugyan mondhatják, hogy ne
vetni való puritán vagyok ! Mégis mondom, 
hogy h lytelen, nagyon helytelen, hogy a 
képviselő a miniszter lekötelezettje. Mert 
igen könnyen hütlonnéválhatik megbizstásá- 
hoz, hálátlanságot követhet el, pedig a képvi
selők legnagyobb része igen hajlandó rá, hogy 
a háláról megfeledkezzék. Ónok azt mondják, 
mi közünk hozzá, ha képviselőink minisz
terek lakomáin részt vesznek ? Nos, hát 
nekünk nem kellenek ily módon a megbízott 
képviselők. Hat kellett-e as képviselőinknek, 
hogy bárki is azt mondhassa nekik, szemtől 
szembe : A hivatal a tehetséget és erényi

TÁ BOA.
Mindenki alszik ...
Mindenki alszik, csendes éj van.
Ébren csak én vagyok s a gyötrelem.
Hiába űzöm, átkom egyre üldöz,
Nyomot hagy minden léptemen.
Mikor lesz reggel t Éles Istenem '

lluh szivem dobban egyre jobban.
.4 Imi sors kerget, szüntelen.
.4 rémek árja táncot járva
Benépesíti kis szobámat . .
Még most sincs reggel ? Édes Istenem !

Valami zörgés ! . . halk sóhajtás !. .
Egy árva lélek sir velem . . .
Most meg kacagva gúnyol
S vasmarokkal szorítja össze szivem
Jaj, még nincs reggel '( — Édes Istenem. !

Árván maradtam, elhagyott ki
Most azt rettegné : Mindenem . . .
Segítség!. . jaj, mi ja felém ott ?
Nézzétek. . . azt az arcot ismerem.
Hah ! — most sincs reggel ! — Édes Istenem !

A könnyem hull, egyre hull még.
S imára kulcsolt két kezem
Hiába nyújtom ég felé már :
Nem hall meg engem senki sem
Napom letűnt ... óA édes Istenem l

Sötét van, éj van, borzalom lelt
Nyomasztó, rémes éjszaka . . .
Miként ha versenytáncra kelne
Az alvilágnak minden démona . . .
Mikor virrad már ?
Hah !. . soha, soha !

Hl,. Ruttkey Emma.

A mi koponyánk.
Irta: Jászai Mari.

Azért kisebb-e azzal az „egyharmaddal, 
* mi asszonyi agyvelőnk, m«it a félti.k a 
teremtésünk óta uem engedték azt hasz
nálnunk, nehogy mi járjuuk tu> az ö eszü
kön, vagy ezt is csak ránk fogják, mert 
hiszen ők mérecsgélték és mondhattak 
annyi unciát, amennyit a saját érdekükben 
jónak láttak konstatálni — ámbár nem hi
szem, hogy Louhossék bácsi akkora ellen- 
ségüuk lett volna, neki nem volt rá oka, 
ismertem az élete párját — vagy csakugyan 
a természet tartotta vissza azt a hiányzó 
harmadot, bölcsességből, olyan hivatásra 
szánva bennüuket, amelynek uem vetnénk 
alá magunkat, ha, — mint mifélénk mond- 
juk, — ki volna mind a négy fertályunk ?

A koponyánk belsejét még uem láttam 
de ha a külsejét nézem és az után ítélek, 
akker jaj nekünk 1

Ha akkora a különbség a fejeink bel
seje, mint a külseje között: akkor megije
dünk és féltjük az egész jövő generációk 
szellemi nivóját, mióta tudjuk, hogy azok 
lélekbeli tehetségeiket as anyától is öröklik. 
Mert miben különbözünk igy lenézett, le
sajnált, vad nővéreinktől, akik semmivel 
sem raknak több tücsköt-bogarat a fejünkre, 
mint mi. Igar, hogy ők nem is követelnek 
szavazati jogot, mint mi.

Nehogy azonban valaki ram olvassa, 
hogy én vitet prédikálok és — cifra ka
lapban járok I

Sió sincs róla. Én a magam kalapjait 
is mindig úgy szégyenlem, mint a többi 
asszonyságét, de egyezet ű kalapot Buda
pesten nem kapok. Ha pedig férfias kalapot 
teszek föl, mint az északiak, finn, dán, 
norvég asszonyok, akkor mindenki megfor
dul utánam és nevet; ez pedig nekem any- 
nyira kényelmetlen, hogy inkább viselem a 
budapesti divatot, amelynek a fejemhez 
semmi köze. Nem véd nyáron a nap éa te- 
.en a fagy ellen.

Divat I Viseljiik, mert divat. Mert párisi.
Ha a budapesti hölgyek tudnák, hogy 

Pál ■inban az igazi előkelő nő gyalogjáráshoz 
sohasem tesz föl Bfantasie*-kalapot,  tollas, 
madaras, virágos isten-csudákat, hanem jár 
egyezel ü, fejthez simuló kis kerek, vagy 
keskenykarimáju kalapban, amit a divat 
évtizedeken át alig befolyásol és amit Bu
dapestre sohasem hoz a marchande-de-modes, 
mert az nem „mutal“ ; ha ezt tudnák, hi
szem, hogy ök is igy tennének. A párisi 
művelt nő csak délután és csak kocsiban 
hord 8tructollas kalapot. Utoán, gyalog soha.

Mihozzánk, a Balkánra, hozzák a fél
világi hölgyek kalapjait, mint a színházaink 
a nekik való színdarabokat.

A választó jogunkkal várjunk addig, 
míg mi is a kalapunk mellé tűzhetjük a 
kortestollat és azt nem takarja el ott * 
struotoll,
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illeti mag. nem pedig ar. ajánlkozó kapzsi- 
^»ot ? A tehetség és az erény mim alja- 
’odik le könyörgéBig ; két szép nö az, ki 
kénytelen ugyan néha engedni az eröszak- 
/ de soha fel nem kínálja magát ; ki 

meg van győződve arra érdemesvoltáró1, 
hogy fáradozással hódítsák meg. Eh I mi.y 
buigslmat várhatni oly tisztviselőtől, aki 
állását nemtelen eszközökkel akarja magá
nak biztosítani ? Kinek volna kedve hosszú 
ás terhes szolgálat utján előléptetésre 
törekedni, ha azt aljas fondorkodással kön
nyebben érheti el ?
' Azért is szeretnék választó közönség 

lenni, hogy odsli issak, hogy az a képviselő, 
aki megbízatását be nem tartja, attól mog- 
losztassék................... A képviselő, aki elvet
cserélt, többé már nem az, akit megválasz
tottak ; jóllehet arca még ugyanaz, de 
lelkülete, meggyőződése már nem ugyanaz. 
Mondhatja ugyan, hogy elveit meggyőző
désből változtatta ; de, ha ö meggyőződést 
cseréd, abból még nem következik, hogy 
választói is cseréltek meggyőződést ; és ezek 
véleménye az, melyet hangsulyoztatnia kell, 
nem pedig a magáét. Ha nem igy volna, 
akkor a parlamentáris kormáuy forma 
nem volna egyéhü üres szóná' ; az 
alkotmány aheiyet, hogy a nemzet közaka
ratát fejezné ki, nem volna egyéb, mint 
négyszáz és egynéhány egyén akaratának 
szószólója. Négyszáz egynéhány kis despota 
volna az urunk ; az egész választás nem 
volna egyéb, mint a despoták megválasztása.

íme ezt akarnám ha választó közönség 
volnék....................

Azután a kilincselőkhöz fordulva ekként 
folytatja :

— Önök között nincs oly tökéletesen 
■emmi ember, kiben a protekció nem bírná 
a lomha anyagot mozgásba hozni. Önök 
minden pályán akadályt gördítenek e éuk. 
Önök soha sem vesződtek a kezdet nehéz
ségeivel. Önök folyók, me'yek már torrá 
suknál hajót szállítanak. Ö lök telhetetlenek 
miut a tékozló és aggódva kuporognak az I 
összeharácsol tón, m ni a zsugori. Önök I 
falnak, de morzsát nem hagynak. Önök 
egyfelől kapna*,  másfe öl zsebelnek. Önök ' 
lyuk az ország talaján, mely mindent elnyel, 
soha meg nem telik éa soha semmit vissza 
osonni nem enged..............

A képviselőkhöz fordulva pedig azt 
mondja :

— Önök között, akik négyszáz egy- 
nehányan vannak, csak önzetlen férfiúk

„A ruha teszi az embert.*  Nézzük hat 
meg először a külsőnket: az öltözködésünket,

Szégyenletesen oktalan az európai nő 
ruhája — épen a lrevéíy európaié I — a 
khinai, a japán, a török mellett I A célsze
rűnek meg épen az ellentéte. A szépnek a 
torzképe. Vastagitja a vastagot, soványitja 
a soványát. A japáni, khinai khiton, a régi 
gö ögökéhez hasonlóan, kiegyenliti hosszú 
vonalával a kövér test formátlauságát, ki
tölti a csontos test hiányait.

Legfőbb érdemét pedig alig merem 
szóvá tenni, mert ez egy egész kötetet 
involvál : nincs alávetne divatnak I Mégis 
■indenik asszonyon más. Egyéni, rfedeti !

Viselhetünk mi oly becses, valódi nehéz 
selyem és művészileg himzett ruhákat, mint 
ők, akik azokat anyáik, nagyanyáik, déda
nyáiktól kincsek gyanánt öröklik ?

Mi? Szánalmas életüukuok egyharmt- 
dát a szabóinkkal való kiizködésben töltjük 
el, hogy folig-meddig sikerült vagy nem si
került rongyainkat tőlük, szörnyű pénzért 
kiceikarjuk. Először a szabóinktól a ruháin
kat, azután férjemtől az árát 1 és sokszor 
■ilyen áron I

Es ez a lelki, testi gyötrelem minden 
évadban ismétlődik 1 Elégtelen fizikumunk 
összes energiáját utálatos .divatos" rongya
ink beszerzésére vesztegetjük. Fiatal tér
fiák emiatt a csapás mi itt nem mernek 

vaunak-e, akik soha sem akartak a kor
mány ól semmit sem elfogadni a maguk és 
csalad juk számára ? Csak szigorú becsüle- 
tosiégü férfiút-e, kik munkadijukat mint 
illetéktelenül kapott javadalmat visszauta
sították, mert munkát nem végeztek ? Ciak 
le'kiismeretes farfiuk-e, kik a haza szent 
érdekeit mindig föléje helyezték k csinyes 
helyi érdekeiknek ? Csak oly férfiak van
nak-e önök között, kik a nép garasaival 
fukarkodnak, kik annak tárcáját követke
zetesen védték meg a civil- ista ólálkodásai 
ellen ? Csak megvesztegethetetlen férfiuk-e, 
kik felháborodással utasították vissza a 
méltánytalan udvari követeléseket ? Csak 
oly férfiuk-e, kik ép oly féltékenyek a 
nemzet becsületére mint a magukéra, kik 
mindig megemlékeznek arról, hogy ők egy 
dicső nemzet képviselői és kik sohasem 
tűrték, hogy az homlokát a korona előtt a 
porba hajtsa ? Csupa esküjéhez hű férfiú 
van-e önök között, ki sohasem forgatta a 
köpönyegét ? Csak dolgos képviseiök-e, 
kik ernyedetleu szorgalommal tanulmányoz
zák a haza érdekeit éa a nagy kérdéseknek, 
amelyekbeu részt vesznek, színvonalán 
állanak ?

N un úgy baugzik-e, mind ez, mintha 
most szólalt volna föl közöltünk valaki a 
mostanság tapasztalt szomorú visszásságok 
ellen ? Nem tapasztaltu uk-e magunk is, a 
közelmúltban, do itt-ott manapság is egyet- 
rnáat, amire az imént hallottak ráillenek ?

A közelmúltban a közarkölcs hullám 
vonalának legmélyebb pontjáig szálltunk 
alá, várjuk az emelkedést. Do az az emel
kedés lassan megy s azért mindnyájunknak 
keli közreinüsödnüna a lendítésben.

Könnyű az a közreműködés, ha szem 
elöl nem tevesztjüa az arra alkalmas egye 
ilü.i módszert, mely egyszerű, mert mm 
egyéb miut : vallani, keresni, felderíteni az 
igazat mindenütt, a liul azt vallani, keresni 
és napfényre húzni az innlieri és hazafi tisz
tesség kötelessége.

A töke és a munka viszonyáról.
Sokan beszélnek manapság a tőkéről 

és a munkáról ; de kevesen alkotnak ma 
guknak erről tiszta és világos képet. Pedig 
aki ezen fogalmakkal nincs tisztában, az 
nem értheti meg a szociális kérdésoket sem.

idejében megházasodni. Kisértsük meg elkép
zelni, mi európai nők, mennyi megtakarított 
időt és pénzt jelent a keletiek változatlan 
formájú ruhája ?

Es mily valódi, értékes szöveteket 
viselhetnek, uem máről-holnapig tartó, örö
kös utánzatokat, szégyenletes o'ció cafatot 
ami okvetlenül visszahat a lelkületűnkre, a 
jellemünkre is.

A jelszó : csak rókát mutasson. Olcsó 
pénzért sokat mutassou. Fiba I milyen lea- 
láró csalás, örökös csalás 1

Nevetségesek és rabszolgák vagyunk 
diva'rongyaink révén.

„Nagysád kissé „erős" csípőben", — 
mondja markába nevetve a szabónk, mert 
azt a kifejezést, hogy .kövét" meg „vastag", 
ami az igazság, azt uem bírjuk meg. Es 
azt kívánjuk, hogy komolyan vegyenek 
bonnünke ?

Vagy törekszünk komoly emberi jogo
kért és akkor nem maradhatunk irrezona- 
bilis bábuk : vagy szótkócoljuk a hajunkat, 
miit a vadak, mtdarakat, bogarakat füzünk 
bele és keressük a férfiak kedvét, akik 
eddig ilyeneknek neveltek bennünket. így | 
is vették hasznukat.

Oly dolgokat, mik reánk nézve bármi 
okból kivánaiosak, amik valamely szükség
letünk kielégítésére szolgálnak és alkalma
sak, szükségleti javaknak nevezzük, amilye
nek : a táplálék, ruha, lábbeli, lakás a 
B'ükséges felszereléssel stb. Ezen javak 
nem készen teremnek, hanem ezeket bizo- 
nyoi anyagból, munkaeszközök segélyével 
kell készítenünk, amit termelésnek mondunk. 
I yen termelés a bőr kidolgozása, az állat 
tenyésztése, a cipő elkészítése, a ház fölé
pítése, a géprész elöállitá-ia stb,

A földmi vésnék, hogy termelhessen ta
lajra, magra, esőre, ekére, kaszára s egyéb 
eszközökre van szüksége; igy az iparosnak 
i», hogy iparát űzhesse, anyagot és szer
számokat kell bírnia. Amiből tehát a java
kat előállíthatjuk, azokat a tudósok terme
lőeszközöknek, termelési tényezőknek hívják. 
Ilyen termelési tényező három vau : termé
szet, munka és töke. Természet alatt értjük 
a szántóföldeket, bányákat, erdőket ; iparban 
a vasat s egyéb anyagokat. Munkának 
nevezzük az ember erőkifejtését azou cél
ból, hogy hasznos javakat állítson elő. Az 
időegységben elfogyasztott szellemi vagy 
testi erő : ez a muuka.

Töke alatt közgazdasági értelemben 
miudazon javak értendők, amik más hasznos 
javak előállítására szolgálnak.

Más a tökének a kereseti és más a 
termelési képessége.

Tőke az a buzamag is, mit a földbe 
szórunk, hogy termést kapjunk, de töke a 
gép is, moly nők segítségével különféle ipar
cikkeket készíthetünk ; tőke az iparosnak 
szerszáma, munkaeszköze is, amivel dolgozik, 
termel.

Közönségesen a Mindennapi életben 
tökének nevezzük azt a pénzt, amit nem 
költünk el, s nem hovertetünk magunknál, 
hanem valamely vállalatba fektetünk, vagy 
máskép gyümölcsöztotünk. A vállalatokba 
fektetett pénzt azért hívjuk tökének, mivel 
aszal Merendozzük a vállalatot : nyers anya
got, gépeket, munkaeszközöket szerzünk 
be, s vele födözzük a termelési és értéke
sítési költségeket. Fontos szerepet játszik a 
tőke minden termelésnél ; s az anyagi mű
velődés haladására nagy hatása volt annak, 
hogy a vállalkozók birtokában felhalmozódó 
töke módot nyújtott a munkaeszközök tö
kéletesítésére, újabb és újabb gépek beszer
zésére, s így olcsóbb és tömegesebb lett a 
termelés ; de egyúttal kisebb lett az emberi 
munka értéke, s a minőség is szenvedett, 
mert a nagyban való gyártás nem aikal- 
mazkodhatik az egyéni ízléshez: ez csak 
a kis iparnak az előnye.

Most már az a kérdés, milyen viszony
ban álljon egymáshoz „a töke és a munka. ?" 
A szocialisták a munkának oly nagy jelen
tőséget tulajdonítanak, hogy mellette a töke 
teljesen elenyészik és szerintök az, ki nem 
munkájúval, hiúéra földbirtokával, vagy 
más tőkéjével, gépével, gyárával szerzi va
gyonát : az jogtalanul gazdagszik.

N igyon >s téves a szocialista Marx Ká- 
rolyuak elmélete, mely szerint az árúk ér
téke csakis egyedül a rájok fordított munka 
nagyságától függ, akár az előállításra, akár 
a szál itásra fordittatott a munka. Ezen 
elmélet szerint annak oka, hogy a gabona
kereskedő egy vaggon búzát egy marék 
aranyért odaád, egyedül abbau rejlik, mert 
egy vaggon buzáuak termelésére és szállí
tására époly nagyságú munkára volt szük
ség, mint az érte kapott aranymennyiség 
előállítására es kidolgozására. Ez nagy té
vedés I ok gabona ára a kereslettől és szük
ségléttől függ. Marx elinileto szerint pl. a 
balnak ára is attól függne, hogy mennyi 
ideig halásztak rá az omberok, s egy nagy 
hal olcsóbb volna, ha tüstént kifogták, mint 
a kisebb. A ruhánál se fizetjük csupán a 
munkát, hanem a szövetet is. A munka 
tehát csak részben lobot az áruérték forrása, 
mellette a tökét is figyelőmbe kell vennünk. 
Egymás nélkül egyik som képes termelni. 
A munkás nem dolgozhatik töke nélkül. 
Mi lenne a munkásokkal, ha nem volnának 
gyárak a munka iszközök, amiknek elállí
tásához töke szükséges.

E kettő, munka és tőke oly szorosan 
összefügg, hogy nem lehet igazságtalan kí
vánság, ha a nyereségben aa is akar része-
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■Ülni, ki maga ugyan nem dolgozik, de a 
munkához a tökét adja. Mit érne a mun
kánk ha nőm volna munkaadó, vállalkozó ? 
A felfogadott munkán uem tarthat igényt 
munkájának egész gyümö'Olére.

Minél jobban előtérbe lépnek a gépek 
alkalmazásával a természet erői, annál köve
sebb igényt tarthat .1 nmükén arra, ami az 
emberi és a gépmunka egyesült működésé
nek terméke és a tőkebefektetés eredménye. 
A munka mellett a töke is értékforráu ; 
ezért mindkettőnek kell a nyereségben ré- 
naesiiini: a munkásnak ia óh a tőkésnek is. 
A munkás ne legyen tukövetelő, a mun
kaadó pedig ne zsarolja, agyon ne dolgoz
tassa munkásait, s ki ne ölje szivükből a 
vallásosságot. K.

A neliezkóros repilepsiás) gyermekek 
oktatása.

Mielőtt az epilepaiáa gye mokek tulaj
donképpeni oktatására térnénk ; legyen 
szabad eleve az epilepsia lényegét éa okait 
néhány vonásban vázolnunk.

A nehézkór (epilepsia) névvel rendesen 
s közönségesen azoo idegrendszeri betegsé
geket szokták illetni ; melyeknek külső ; 
ssembeszökö tünete a kisebb-nagyobbioku 
és tartamú görcsös rohamokban; szervi 
rángatódzá okban nyeri kifejezését.

Azonban e jelen meghatározás nem 
felel mag a teljesség valamennyi kö?e e - 
ményenek, ameunyioen azzal az epiiepsiának 
c?ak az egyik válfaját : a görc 01 epilepsiát 
jelzi; holott a görciös epilepsián kivül van 
még az u. n. görc-*,  helyesebben robamné1- 
küli epilepsia is.

Mindebből látnivaló tehát, hogy »a 
epilepsia alapjában véve kétféle .* a gör
csökkel társuló 8 anélkül járó epilepsia.

Ámde nyilvánvaló, hogy sokan a gör
csös epilepsiát az egyszerű ideggörcsökkel, 
közönségesen frásszal tévesztik össze, mely 
rendesen a gyengejdegzel ü kisdedeknél 
szokott jelentkezni ; főleg fogzás tartama 
alatt, avagy valamelyes lázss betegség al- i 
kalmávai.

Az ily jellegű ideggörcsök kevés kivé
tellel mulékonyaK; a szervesei és az ideg
rendszer erősbödésévoi teljssen eltűnnek ; 
de egynémely gyermeknél, kü önősen pedig 
a rosszul táp'áit gyermekeknél könnyen 
epilepsia természetűvé válhatnak ; állandó
sulhatnak.

A görcsös epilepsia sokkal veszedel
mesebb kő-etkezményeket von maga utáD, 
mint a görcsnélküli.

Esőbben is a gyermek szervezete szám
talan esetben ki van téve a különböző rendű 
es nemű sérülésnek, másodszor pedig a 
gyakorta jelentkező görcsro )amok nagyban 
cső kk en'ik a szellemivi ág valamennyi nyil- 
vánulását.

Miben nyilvánul a görcsös epilepsia 
külső tűnnie V

A górcső- epilepsiában szenvedő gyer
mek a betegség irözeledtével eszméletét 
veszti ; öntudata megszakad ; többnyire el
halványul ; ha nincs kellő biztonságban,! 
összeesik s egész szervezetében görcsös 
rohamok, rángatódzások keletkeznek.

A gyermek a rohamok elmu'tával ismét 
visszanyci az öntudatát, eszméletét; de a 
rohamok lefolyásáról; vagy pedig azon idő 
alatt történt dolgokról, tudomása nincs ; 
mert, mint jeleztük, a gyermek öntudata 
még a rohamok beállta előtt elveszti mun
kaképességé'.

A göiesős epilepsia nem nyilvánul min
den egyes terheli gyermeknél egyöntetűen.

Az egyiknél szelidebb jellegű ; a gör
csök ki ebbfokua't ; a másiknál pedig fo
koson .bb mérvűek.

Ila-onlókép igy vagyunk a betegség 
jelentkezési idejével is.

Vannak gyermekek, akiknél mindenna- j 
pos az epilepsia, sőt gyakoribb is, s vannak, 
akiknél csali belek, hónapok tnu va jelent
kelik. Minél gyakoribb as epilepsia megje
lenése; annál súlyosabb kimenetelű követ
kezményeket ró a gyermek szervezetére ét 
szellemére,

A görcsnélküli epilepsia különös s | 
szembuszökö jeliego az, hogy a benne szen
vedő gyermek bizonyos időre öntudatat, 
eszméletét veszti, miközben többnyire me
reven maga elé bámul, esetleg valamelyes 
automatikus mozgásokat végez. A tsrtama 
alatt a környezet, valamint saját magatar
tásáról mit sem tud. Eszméletét visszanyerve; 
ismét a rendes kerékvágásba zökken. Ások 
a szülök éa a pedagógusok, akik a baj , 
mibenlétét nem ismerik ; szórakozottsággal, j 
figyelmetlenséggel illetik a gyermeket, | 
esetleg egyszerű szédülésnek, zavarnak mi
nősitik a fellépő tünetet.

Helyénvaló teliár, hogy a szülő és a 1 
pedagógus tegyen külömbséget a szellemi 
hibák, rende lenességek éa nem azok között. 
Ne vegye egyszerű szórakozottságnak, azé- I 
dőlésnek, zavarnak azt, aiui a rendellenes- I 
aégek közé tartozik.

Ami pedig az epilepsia tulajdonképpeni I 
okait illeti, megjegyezhetjük, hogy az epi
lepsia nagyobbára öröklött baj ; öröklött 
terheltség : de lehet a későbbi életévekben 1 
szerzett baj is. Többnyire a hystériás ide- I 
gességben, epilepsiában, vagy bármi y sulyo- 1 
sabb idegbajban szenvedő s tü ök gyermekei , 
nehézkóosak. I

Ezeken kivül fölötte terjeszti s tetézi 
a betegséget: az alkohol túlságos élvezete ; [ 
a mértéktelen, kicsapongó élet, a kiiznyomor, 
az e hanyag.it nevelés ; a kü ömböző agy- I 
báutalmak, stb.

Folyt, köv.

Különfélék.
— 60 éves uralkodói jubileum 

A 14. honvidezred lévai zászlóalja decem
ber 2.-án ürnepli I. Ferenc József, császár 
és apostoli király, uralkodásának 60 éves 
jubileumát. Es alkalomból a tisztikar és a 
legénység részt vesz a hálaadó sz ntmise- 
áldozat bemuta ásár, amely d. e. 9 órakor lesz.

— A szegény sorsú tOdöbete.ek. 
j.vát-a “C ak egy virágszála * jeligével meg
indult országos gyűjtés igen sikeres befsje- , 
zést nyer. Arról értesülünk, hogy nemcsak 
vármegyénkben, hanem váiosunkban is ren
dezni fognak még az ősz, tél folyamán egy 
nagyobbszabátú jótékony es é yt. Az estély 
sikerét azok vették kezükbe, akiknek már 
ueve garancia, hogy a nemescálra szép 
anyagi sikerű estély lesz, ezenfelül társa
dalmi életünknek egyik emlékezetes mű
vészi sikere. Maga az egyesület országos 
központja, a szívósan fáradó ó Jjzsef K'r. 
Herceg Szanatórium Egyesület is készség
gel akcióba lép és helyi rendezőséget Iá 
mogalja abban, hogy előkelő művész-ven
dégek lépjenek fő', az eiuherbaráti célra.

— A barsmegyei ált tan egye 
SÜ et lévai járd-köre ez ovi gyűléséi decem
ber ló én délelőtt 9 órai kezdettel Léván 
az áll, tan. képezdeben tartja. A gyűlés 
tárgyai : 1. Elnézi megnyitó és előterjesz
tések. 2. Gyakorlati tanitás. Gbunessy János. 
3 Gyakorlati tanitás megbeszélése. 4 n 
modern rajzoktatásról. PaZkr Zoltán. 5. A 
tauitó állásiugla'ása a szociálismussai szem- l 
beo. Tóth István. 6. Tisztujitás. 7. Indít- I 
ványok.

— Vezénylés Báli Berkó Is ván, hon- I 
véd-főh duagy, a kerületi tiszti iskolába 
Tatai Károly, honvéd-hadnagy, a gyalogsági 
lovagló tanfolyamra — mind-cettöPozsonyba 
— dec ember hó 1-töl verenyeltettek.

— Gyászhir, Törekvő fiatalember 
ba áiaioi őrlésit e gyászjelentés : A nlirottak 
úgy saját, mint az összes rokonság nevében 
mélyen szóm srodott szívvel jelentik ifj. 
Skorpil Ede besztercebányai püspöki ura
dalmi erdészuek 1908. évi november hó 
26 -án éjjel negyed 1 órakor, életénok 34. 
evében hosszas s envedes es a ha'otti 
szentségek ájtatos felvetele után B ars bet*  
zenein történt gyászos elhunytét. — A 
bo dugult hü t tetemei folyó évi november 
hó 27.-én délután 4 órakor fognak a római 
kath. egyházi ssertaitás szerint beszentel- 
leim, a községi sirkerlben örök nyugalomra 
helyeztetni. — Az engesztelő sieiitmise- 
áldozat az elhunyt lelki üdvéért fu.yó hó 
28.-án reggel 8 órakor fog a helybeli 
plebánia-templumban a Mindenhatónak be- 

muttatni. — Barsberzencs, 1908. noveml 
hó 2G. — A'dás éa béke porai felett ! 
Skorpil Edéné, szül. To'ler Izabella mim 
neje. Skorpil György, Skorpil Studor, mim 
gyermekei. Id. Skorpil Ede, Skorpil Janka 
szül. Skorpil, miut szülei, Skorpil Á»o 
Skorpil T.vadar, Skorpil Amália, ?B'n; 
testvérei.

— Befagyott a villámviiágitág 
Szerencsére nem náluuk, liznem Beszterce 
bányán vaunak a világítási zavaruk. A viz" 
erőre berendezett <eép a fagy és a víz- 
hiány miatt nem képes a megfelelő áramot 
előállítani. Bennünket, lévaikakat, csak »z 
•asszociáció idearum" révén érdekel. Esziiuk- 
bo jutnak a régi mizériák. Félünk hogy 
az idei tél fo'yamáu megint a gonoszoknak 
kedveznek, akik szeretik a sötétséget. As 
egy év előtt megszavazott lámpákból még 
mindig csak a dorongokat látjuk. Az üzenet 
vezető mérnök bárcsak eloszlátuá aggodal
mainkat 1

— Lopás. Balázs Lukács Iontól illető- 
ségű Levau szolgálatban állott cseléd, a 
folyó év és hó 24-én esti 7 órakor az 
„Oroszlán" fogadó udvarában Fekete János 
nagyölvedi lakos kocsijáról, inig a tulajdu- 
nos kocsisa, Vargha János, a lovakat az is. 
tálióba vitte, egy zsák árpát a kocsiról 
leemelt s azt egyik kereskedésbe vitte s 
ott 7 koronáért eladta, mondván, hogy alsó 
szecsoi lakos s több is van még szekerén 
tehát ha venni való kedve van, húzhat. 
Újból viasza ment a fogadó udvaraim a az 
előző módon ismét egy zsák árpái vett le 
s ugyanazon kereskedésbe cipelte, hol egy 
ott időző tértinek az utóbbi zsákot már G 
korouáért adta el, kijelentvén, hogy síért 
adja el o csóbban, mert atyja ez idő alatt, 
míg a kocáihoz visszament, a többit eladta. 
A siker feibáto itötta s nem elégedett meg 
a zsákmánnyal, hanem ujbul Szerencset pró
bált ; de vesztére, mert s kocsis a két zsák 
hiányt észre véve, a koc.ira feküdt s té
tetve az alvást. Ba'ázs I. uracs ismét 
zsákot vett váiiara, hogy azt tovább vigye. 
A kocsis leugrott s a merész tolvajt elfogta, 
ki a zsákot eldobta s futással iparkodott 
menekülni, miközben kiabálására a fugádé
ból kijött fsrfiak elfogták, s a lesben kló 
és élőbbről értesített rendőrnek átadtak. A 
bekísért egy Budapestről kilil.o'.l vesze
delmes tolvaj, Kit a rendőrség a tuvábbi 
intézkedés vsgett a lévai kir. járásbíróság
nak adott át.

— Katalint vásár. Hétfőn és sz r- 
dau volt meg Levau az év utolsó vásárja. 
Ürömmel kel; konstatálnuuk ez alkalmukul, 
hogy városunk már nemcsak Bars- éa 
Hontvármegyék nmpóriuma, hanem Esster- 
gommegye nagy részéé is. A Szécbsuyi- 
utca csupa szölyyéni, nayyülvedi, ju nádi, 
kurali kocsikkal volt tele. El is Keit a au- 
Kurieajuk jó áron.

— Herceg Fereucz felhívása a 
közönséghez Ti magyar ifjas, emiekez 
leien meg róla, hogy a márciusi ifjúság 
vezere ébresztette tel halálos aléltaágabói a 
nemzetet. Ti magyar nők, emlékezzetek 
meg róla, hogy Petőfi a világirodalom egyet
len nagy költője, akinek legszebb dalait a 
tiszta hitvesi szerelem ib.ene meg. Ti ma
gyar férfiak, ne feledjétek, hogy l’etöli 
Költeményeit harminc nemzet nyelven ol
vassak. Akinek irólolla gazdagabb hadi
zsákmányt hódított nemzetének, mint dia
dalmas hadvezér kardja; aki eletébeu gai- 
dag lelkenek minden Kincsét, halálában ve- 
reuek minden cseppjet nemzetének á dúlta : 
annak emleke bizonyára megórdem i, hogy 
» nemzet fiai éa 'eauyai áldozatot Ilonának 
érte. A Petőfi-ház javára rendez stt nyere
ményekben gazdag sorsjáték egy koronás 
sorsjegyei megre idedietőK a Pjtofi !*'»*•  
súg olnökségoue.Budapest IX., Bjraros-tér

— Csalás. Beste János boasei .atos a 
folyó ho 20-jis tartott országos kirakodó 
vásáron Jetiik M.h nyué derzse iyes lakosnak 
egy zsák kukoricát 15 korona 40 fillérér*  
adott el, mit vevő nyomban kifizetett a 
arra kérte eladót, hogy ougedjo a kukori
cát kocsijtn hagyni addig, míg ö fuvarost 
keres, ki azt lakóhelyére szállítja. Bent 
János készséggel engedett a Keréknek, de 
a'ig, hogy a vevő • Kuoutói távozott- 
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bocsijával e/yütt a piacról eltűnt a bár a 
rendőrség a vett jelentés utón azonnal az 
egész város terillotén nyomozta, feltalálni 
nem sikerült. A kutatás folyamán megálls- 
pitaiott az, hogy az eladó Besge János volt, 
ki a folyó hó 26-án, miután értesítésére 
jutott, hogy a rendőrség ssoiuélyazonossá 
Lát kétséget kizárólag kiderítette, jelentRo- 
ealt a rkapitányi hivatalban, hol úgy adta 
elő az esetet, hogy tévedésből vitte el a 
kukoricát s annak árát. Minthogy pedig 
eiue védőkéi'se elfogadhatónak nem talál
tatott, a rendőrség az ügyet a lévai kir. 
járásbiróaégnak bejelentette.

_ Csúf bún az irigység. Kiske- 
reskény gardasági munkásai megmozdultak 
maguktó, hogy az 1907. XLVI. t, c. ked
vezményeivel munkásházakat építsenek. A 
községi képviselőtestület kimutatta, hogy 
osak 3 gazdasági munkása van Kiskeres- 
kénynok és Hontvármegye közgyűlése azt 
elhitte. A munkások most egyenesen a föld- 
mivelési miniszterhez fordultak. Ott semmi 
esetre se vonják hé'ségbe, hogy 10 gazda 
cági munkás akad Kiskerrskénybfn is.

— Kevés a II. osztályú kocsink 
Kevés, mert csak egy van négy fűkével, 
amelyből kettő rendesen „szolgálati seakaiz.' 
ezekbe nem lehet bejutni, ha mennyire 
tömve is a fülkék, vagy csak kiváltságolt 
egyéneknek nyílnak meg. S ha kivételesen 
akad is udvarias kalauz, aki úgy segit a 
tú tömötlségen, ahogy lehet ; akkor is kevés 
egy kocsi. Lévának oly nagy a forgalma 
Parkánynána felé is, Garamberzence felé 
is, hogy egy II.-od osztályú kocsival lebo
nyolítani nem lehet. A folyosó nélkül levő 
kocsit nem tartjuk közlekedési eszköznek, 
az természetes. Senki s m utazik rajta. 
Megjárhatna, aki 3-4 órai útra abba a 
kocsiba szállna.

— Táncolva a másvilágra. Ebedre 
községben Kárlik J. netü iparos vasárnap 
a legifjabb fának Isaodalmát ülte és a jó 
kedv tetőpontra hágott, midőn sz apa örö
mében megfeledkezett arról, hogy ö mar 
hetven tavaszt látott, ráparaucsolt a zenélő 
cigányokra, hogy húzzanak neki is kedvére 
valót és azon közben táncra perdítit, de a 
jókedv nem sokáig tartott, a zene hirtelen 
elnémult, mert az öreg ember halva rogyott 
össze, mire a násznép szomorú emlékkel 
szétoszlott,

— Tolvajlás. J/«t Ilermanué villany- 
tiinház tulajdonos bejelentette, hogy a fo
lyó hó 26-án este a vasúti kupéból egy 
ismeretlen tettes a vonat indulása előtt a 
maga mellé tett kézi táskáját ellopta s » 
vonatról leugorva elmenekült. A rendőrség 
a vett személyleirát alapján, — ugyanaz
nap délutánján a járásbíróságtól elbocsátott 
Balázs Lukácsot — a folvó év és hó 24-én 
a rendőrség által letartóztatott árpatolvajt 
gyanúsítja, kinek elfogatása iránt a legszé
lesebb kötü intézkedést megtette. A gyanú 
annál is inaább alapos, mert a vasúti ven
déglő személyzete látta, hogy a gyanúsított 
a veudéglöbeu állandóan a károsult mellett 
ólálkodott.

— Vásár. Lévána folyó év novembor 
hó 23.-án tartott állat vásár alkalomból, 
hajtatott szarvasmarba : 964 drb; ló : 892 
drb; juh: 180 drb; sertés: 186 drb ; kecs
ke : 7 drb ; szamár: 3 drb ; összesen : 
2232 drb. Ezekből eladott szarvasmarha , 
428 drb ; ló : 61 drb ; juh ; 180 drb : ser
tés : 52 drb ; kecske ; 3 drb ; szamár : a 
drb ; iLszesen : 727 drb.

A Hazai villamossági rt. no
vember 7-én rendaivüit közgyűlést tartott, 
melyen uj igazgatóságot választott. A tár
sasága kivüi még a saentesi, hatvani, a lévain, 
trencséni, trencsénteplic', pöstyéni, balas 
•‘gyarmati, beregszászi, sucavai (Bukovina) 
és rozsnyói (Sajóvö'gyi villamossági rt.) 
villamosmüvok üzemét látja el.

- Felhívás a Szepességiekhez : 
Siepessegí töldieink az egész országban 
mindenfelé szétszórtan élnek és szükebh 
hazájuk diceősségére szép pozíciókban öreg
bítik a Zipszerek hírét. M után ez u célunk, 
hoRy a velünk érző, de tőlünk e’szakadt 
iöldmink névsorát lapunk megindításának 
•gyedszázados évfordulója a'kalmával kia- 
andó albumban megörökítjük, kérjük az 
••sas szepességieket, hegy születési helyük 

feltüntetésével nevüket, foglalkozásuk és I 
jelenlegi lakóhelyüket, a SZEPESI LAPOK 
SZERKESZTŐSÉGÉVEL 1GLÓN, tudatni 
szíveskedjenek.

, RÖVID HÍREK. — I. Ferenc József csd- 
szart es apostoli királyt dec. 2. án ágy a 
képviselőhöz, mint a főrendiház üdvözölni 
tagja hatvan éves jubileuma alkalmából. Az 
üdvözlés pusztán udvariassági aktus lesz. 
A képviselőház péntektől 8 órás üléseket 
tart. A jövő évi költségvetés általános vitá
ját befejezték. — Az automatikus torpedo- 
iranyitás. Klupathy Jenő dr. egyetemi tanár 
és Berger Keresztély fizikus feltalálták, 
hogy a hang vagy fény segítségével miként 
lehet automatikusan bele hajtani a torpedót 
az ellenségei hajóba. A jubileumi kereszt. 
A jubileumi udvari kerrszt, amely ara 
nyozott bronzkereszt, amelynek karjait ba
bérkoszorú övezi, szalagon viselendő a bal 
melloldaion. lgéoyt tarthatnak a jubileumi 
keresztre azok, akik 1898. évtől bezárólag 
1908-ig a felség udvartartá > ában szolgáltak, 
vagy szolgálnak s jubileumi keresztet nem 
kaptak. Katonák és polgárok egyaránt.

Mindennek az idő a legalaposabb 
próbája. Különösen áll ez a gyógyszerekre 
nézve. Ha mérlegeljük, hogy a .Scott-féle 
hmulsio*  30 évnél hosszabb próbát állott 
ki, ügy tényleges jóaágáró bizony meg 
lehetünk győződve. A „Scott-féle Jfmulsiou 
főleg csukamájolajból áll. Ezt azonban tel
jesen jó ízű és mindenkinél könnyen emészt
hető formába nyújtja. A .Scott-féle Jőmulsio' 
minden gyógyszertárban raktáron van.

Burgonyavétel. A helybeli honvéd 
zászlóalj legénységi közétkezési bizottsága 
megvételre 30 métermázsa krumplit keres. 
Az eladni szándékozók forduljanak a lakta
nyában az említett közétkezési bizottság 
elnökségéhez (ö. század.)

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1908 évi nov. 2--:öl 1908 évi. nov. hó 2'.< éig

Születés.

A SZÍliüí llblt)
-td »

< ? 5V t
Q '

A győrinek
neve

Dob tuy József llercz Mária Irány Margit

Kral Mihály Bi titán Anna tiú Miitaiy

Hazassag.

Vüiegbuy es meuyasszoiiy neve Vallása

Uirciák Uó-aároa J. r. kath.

Brexiua János Balog Mária r. kath. ref.

özv. G ispár J. özv. Krommer k’-né 
Farkas Mária

r. kath. ref.

fiaál Sándor Nyíró Esxter ref.

Kosztolányi Alajos L g it M r. kath.

ifj. Pintér János Ondrrska K. r. kalli.

ifj. Sinka Pál Cxvanga V, r. kath.

Halálozás.

Lévai piaciárak.

az elönnvt ncic Kora A halál oka

<>zv. Rndnicxky B, 78 éves Gyomorrák

Kovatvszetö ; Kónya Jó»«’ rendőrt-p'tánr
Buza m.-mázsánként 24 kor. 50 fill. 24 

kor. 80 fill. — Kétszeres 18 kor. 4() fill. 19 
lror’ 69 fill. — R°” kor. 20 fill. 20 kor 
40 fill. — Árpa 16 kor. 20 fill. 16 kor. 50 
fi||, — Zab 16 kor. 20 fill. 16 kor. 50 till
— Kukorica 15 sor. 50 fid 16 kor. 20 tili I
— Lenese 24 kor. 40 till. 24 kor. 80 till. — | 
Bab 14 kor 20 till. 14 kor. 60 till — Kö
les 9 kor. 80 fill. 10 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.*  Vörös Jó. 
here term'szettől aránkamentes 136 — 150 
Vörös ióhere, kis aránkás 136—150 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 115-120 Luczerna, 
természettől aranka»ientes 175—180 Lu- 
czerna, világos szemű aránkás 118—133 
Luc'.erua, barnás szemű 108—11,3 Biborhere 
34—36 Baltaezin 40—42 Muharmag 17—18

Nyilttér-
Csenevész gyermekek

gyorsan egészségesekké válnak, ha a SCOTT- 
féle Emulsiót szedi':. A javulás már az első 
adag használata után észlelhető.

A SCOTT-féle Emulsio

Az Emulfsio vasár- 
sarlasnul a SCOTT- 
tele niodszci véd
jegyét — a halaszt 
— kérjük figyelembe 

venni.

oly édes mint a tejszín és a 
beteg szívesen veszi be és 
megemészti még akkor is, 
ha a tejet visszautasítja. Köz
tudomású, hogy az orvosuk 
az egész világon legmele
gebben ajánlják a

SCOTT-féle Emulsio-t,
Efl eredeti üveg ára 2 K. 50 fillér. 

Kapható minden gyógy tárban.

1799 1908 tiki szám.
Árverési hirdetmény.

A lévai kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatósági közhírré teszi, hogy a lévai 
kereskedelmi bank részvénytársaság és a 
berekaljai romai katholikus templompénztár 
végrehajtatóknak .Sebó János Istvánóv be. 
rekaljai lakos végrehajtatást szenvedő elleni 
végrehajtási ügyében benyújtott árverési 
Tetve cs tlakozási kérvényeik folytán a 
lévai kereskedelmi bank részvénytársaság 
végrehajtató javár 374 korona 90 fillér töke, 
mint kama'hárslék 16 korona 90 fillér ed
digi per és végrehajtatási az ezúttal 22 ko
rona 10 fillérben megállapított árverés ké
reti továbbá a berekaljai róm. kath. temp
lom pé ztár végrehajtató javára 101 koroua 
töke cs járulékai illetve 303 korona töke 
és járulékai és az ezúttal Ifi koronában 
megállapított csatlakozás kereti valamit a 
még felmerülendő további költségeknek ki
elégítése úgy szintén a végrehajtási tör
vény 167 §-a alapján ezeuuel csatalkozott- 
nak kimondott végrehajtási zálogjoggal bíró 
hitelezők nevezetesen Kempfner Izidor lé
vai lakosnak 150 korona töke és járulékai 
illetve 48 korona 50 fillér töke es járulékai 
és 66 korona tőke és járulékaiból álló 3 
rendbeli követeléseinek, O.lik János baka
bányai lakos 400 koroua töke és járulékai
ból álló egy reudbeli követelésének kielé
gítése végett az 1881. évi LX. t. ez. 144 
§-a és a Vhn a'apjan a végrehajtatási ár
verést a végrehajtást szenvedő Sebó János 
Istvánóv borókaijai lakosnak a lévai kir, 
járás bíróság területén Borókaija község ha
tárában a berekaljai 48 számú tjk.ben. A 
I. 1 sor 11 hrszamu szántójára 93 kor. 
ugyanannak az ottani 378 sztjkvben. A I. 
2 sor 144 hrszámu szántójára és az ahhoz 
tartozó 1/4 telki legelő illetőségére 433 
koroua ugyanannak az ottani 252 számú 
tjkvbeu. A I. 2 sor 922 hrszámu rétjére 
420 korona, ugyanannak az ottani 608 
sztjkvben. A I. 1 sor 1 lustám alatt felvett 
ingatlan és az azon épült 77 ö. 1. számú 
házban való 3/4 rész illetményére 737 ko- 
róna, ugyanannak a garamujfalusi 144 satkjv- 
ben. A 1. 1 sor 465 hrszamu szollöjóre 48 
korona kikiálhtási árbau az árverést elren
delte, még port g a Vhn alapjáu akként, 
hogy ezen ingatlauok közül a berekaljai 
608 tzijkvbon felvett ház a megállapított 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladatni nem fognak.

Esen nyilvános bírói árverés 1908. évi 
deczember hó 21 napjan délelőtti 9 orakor 
Berekalja község házánál metve a garamuj- 
falusi ingatlant ihetöieg ugyaneaen napon 
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dél útit i 2 órakor Uaramujfalu közaég há- 
xiiiil leaa megtartva éa padit: aa adott el- 
aöbbaég folytén a berekalja 48.378.608 azá- 
tuu tjkvbeu Sihó Márk éa neje liarmadi 
Anita javára oekebeteaett azolgálni jogok 
fentarláaa nélkül.

Aa árverezni saándékoaók tartósnak aa 
ngatlaook kikiáltási étának lC°/0-át kéez- 
pénsben vagy az 1881. évi LX. t. cs. 42 
tj-ábau jelzett áiloly.mm.l azáiuito’t éa as 
1881 évi 3333 eaámu 1. M. K. 8 g-ában ki
jelölt ovadékképea értékpapírban a jrikiÜ- 
dött keaéh-s letenni vagy as 1881 évi LX. 
t. ez. 170 §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál történt elölegea elhelyezéséről 
kiáltott az .bályaseríí elismervényt árazol- 
Káltatni, mely kötelezettség alól csak a Vhn ! 
21 J ában megnevezettek vannak felmentve.

Azon árverelö ki a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretet tett ha többet Ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiállási ár 
százaléka szerint megállapított bánatpénzt 
az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni, mert ha ezen kötelezettségé
nek eleget nem tesz, Ígérete figyelmen ki
vül m rád és a haladéktalanul folytatandó 
árverésben többé részt nem vehet.

Kelt Livin a kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi ható ágnál 1908 évi október 
hó 9 napján.

Hofftuan Árpád
kir. albiró.

5093/19015 tiki »zám.

Utóajánlati árverési hirdetményi 
kivonat.

A lévai kir. jaráabir >skg mint teekkönyvi ha
tóság közhírré teszi, hogy a Barsmegyei népbank és I 
Kiéin Zsig nond \egr<-hajtat-knak özvegy Varga szül. 
Tyavon Emília vegrel ajtást szenvedő e leni végre- i 
hajtási ügyében a 4945 1907 és 1092 ÍMM tlkvi sza
mok alatt e’ölerjesztet’ kére mek illetve 2642/1908 j 
számú utóajánlat folytán a Barsmegyei tépbank ' 
végrehajtat * javára 400 korona tűae ennek 1904 évi , 
dec/ember h ’> 31-től járó 6'7«» kama'ai «2 korona 3 
fillér 26 korona 75 fil’ér eddigi per és végrehajtási 
valamint a még fe merülendő költsége kielégítése, , 
nemkíl önben K ein Zsigmond végrehajtat » javára j 
220 korona töke ennek 190i évi február hó I■ töl j 
járó 6% kamatai 29 korona 55 tihér perbeli 28 
korona 5 fillér végrehajtás kéreti, a 6165|1VO7 számú 
kérvényért megállapított 12 korona, az 1092'1908 
l kvi s -Antii árverési kérvény rt és lu94 szám előter
jesztésért megállapított 32 korona 30 fillér a jelen 
njabb árv*résf  kérvényéri megállapított 13 korcna 
és a még fe merülendő költségek kielg.tése úgy
szintén a végrehajtási törvény *66  § alapján ezennel 
csatlakozottnak kímcndo t Neumann Dezső 41 ko
rona 60 ti ler és járulékaiból álló követelésének 
kielégítése vzéljából a v gr. törvény 144 § illetve 
187 § alapján az utóajániati végnhaj ási árverést 
a végrehajtást szenwdő özv. Varga S'üí. Tyavon 
Emihanak a lévai kir. járásbíróság területén Kissaló 
község határában a kissalói 40 sztjkvben A 1. sor 
36 hrsz. és azon épült 66. ö. ». számú házban B. I. 
tétel alatt bejegyzett ingatlan haszon élvezeti j»gára 
és felfil pitkezvsi tulajdoiára 1122 korona kikiáltási 
árban, Virga András, S'rba .lánosné szül. Varga 
Emília, kisk. Varga l.ona, kisk. Vaga Mária; k:sk. 
Varga Ferenc •’» Varga Annának uzy is min*  a 
végrehajtás' törvény 156 $ szerinti társtulajdonosok
nak ugyanezen ingatlanban való rs B 8—8 tételek 
alatt bejegyzett tulajdonukra 38 korona kikiáltási 
árban *s  az ottani 11 sztjkvben A 1. sor 27. hrszám 
alatt felvett ingatlanra özv. Varga szül. Tyavon 
Emília javára I! 9 ala l 1/51 részben, Varga András, 
Suba Jánosit-szül Va'ga Emi'ia, kisk. Vaga Hona, 
kisk Varg > Mái*,  kisk Varga Ferencz és kisk. Varga 
Annán k II 10—15 tét lek aiatt * gyűlt sen 1 J rész
ben I ekebelezett te’ek talaj tnbjdotiukra 22 korom 
kikiáltási árban e’rende'te hogy az ingatlanok 
kikiáltási ármi alul elad*1ni  nem fognak *s  Mwnnyi- 
Ix n »z áive-rgen ezen kikiáltási araknál m g s-bb 
igéid nem t telnek az ing ti nők az iitór-jánl tol 
tett Klem Zsigmond kis Hói Itkos áltd niegvottnek 
fogn k nyil\aiiit<’iii in :g az esetben is ha az utd- 
ajánUt tevő az á« veréssel! meg nem jelenne. Ezen 
árverésen z ingatlanok a v gtehajtást szenvtdö 
özvegy \«rg« szü'. Tyavon Emiin j «vára a kissalói 
40. 41 számú tjkvekben E 7. 11 tételek alatt Varg 
And as és társai talaj tulajdonára bejegyző t özvegyi 
Inszon -Ivezeti jog fent irtása n Ikíil fogn k elar- 
verezletm.

Ezen nfaiám.t az árver'» 1908 évi deczember 
ho 16 napjait délutáni 2 orakor Kissalló k zséghazanál 
lesz megtaitva.

Árverezni sxándekoaók tartótnak az ingatlanok 
kikiáltási áraink IO"/o-át kéazpéuzben vagy az 18^1 
évi LX. t. c«. 42 §-4ban jclaMt árfolyammal azámitotr 
éa az 1881 évi <,3 53 számú I. M. R 8 §-aban kijelölt 
ovadékképea értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
vagy as 1881 évi LX. t. cs, 170 § a értelmében a bá 
uMpéuxnrk a birónagnál törtéi.t elő **grs  elit dyezésériP 
kiállított azabályszerii elismervényt á'asolgáitatui.

Kelt Léván a kir. járavbiréaág. miut telekkönyvi 
hatóságnál 1998 évi november hó 14 én.

Hoffmann Árpád
kir. albiró.

Tl_Jx 1_ í — Saabad kéaböl 
idAfliClO ÍLÖ-Zu Bottka-u. 4. bő
vebbet a hóztulajdonosnel.

Bunda és lábzsák. Henrik 
bérkocsi tulajdonos Léva Zugó utca 2. sz. 
értesíti a n. é. utazó közönséget, hogy a 
téli idők alatt kocsi használathoz utazó 
bundát és lábzsákot csekély használati 
díjért kö caOnöz, — zárt (határ) kocsija is 
rendelu esésére áll.

Tanoncz felvétetik. E"yr.ió 
házból való erős testalkatú fú tanoneznak 
felvétetik, teljes ellátással Rosenzw.úg E. 
börkereskedósébeu Léva.

Bérlet. A garaiuszeutbenedeki katho 
likus olvasókör italmérése

1909. évi jinuár hó 1-töl kezdve bérbeadó. 
Feltételek a kör eloökéné1, Dr. Haiczl 
Kálmánnál megtudhatók.

l'O itA Lépcső, koc cakó sirkeret 
XkaOiara^Q. és bárminemű szakmámba 
vágómuukát és bármily uagy megrendelést 
is a legjutányosabb árban elvállalok — 
Nagybecsű megrendeléseket pontosan teljesít 
Hukovics István köf.rsgó m. Vámos- Ladán.

TlRJá l, A _ A honvéd utczaban, ■LlaCLŰ Ház lévő 18- és 20-ik szá
mú újonnan, esi árdsn, épült két szép ház, 
nagy nyílt udvarral, egyenként, — vagy 
ú'ilaknsk együtvéve, 10 évi adómenteséggel 
és kedvező feltételek mellett, szabadkézből 
eladó. Értekezhetni a tulajdonosnál.

Eladó ház és szőlő.
Kossuth u. 16, szárnr ház. mely a 

Klapka utczára is uyilik (13. szám; 
valamint Vargha hegyen levő szőlő 
szabad kézből eladók. Bővebb felvilá
gosítással ott a házban

RJÖTHY-féle

pemetefű czukorkánál !
Vásárlásánál azonbsn vigyázzunk és ha'ározuttan 
9009 mivel tok hasontalan utánzata van tx>9o 

1 doboz ára 60 fillér.
Csak R É T H Y-felet fogadjunk el.

Kohóíts. rekedsz cs hurut ellen nincs jobb.

Glóbusz

Szivei tudomására adom az igen 
tisztelt vevő közönségnek, hogy üz|t. 
ternben az előnyösen ismert

OCCASIO ELADÁS 
mint minden évben ez idén is folyó 
évi december hó l én veszi kezdetét.

Eladásra kerülnek : fekete és 
színes selyemszövetek 3 féle árban, 
különféle ruhaszövetek, batisztok és 
zephirek.

Blumenthal Jónás,
női- és úri divat üzlet,

Léván

Eladó háztelkek
A Heinrich féle tag parcellázna ház

telkekül eladó
Bővebb felvilágosítással szolgál Dr. 

Kmoskó Béla ügyvéd, akinél a parcellázási 
érv is megtekinthető.

Eladó jégszekrény.
Léván, az „Oroszlán- szálloda ven 

déglöjében egy nagyobb jégszekrény 
eladó. — Megtekintés alkalmával, a 
vételárra nézve felvilágosítás nyerhető. 
Bővebbel Balogh Lajos vendéglősnél, 
Léván.

Tűzifa
és Porosz kőszén meg
rendeléseket elfogad és ház
hoz szállít

Braun József és fia.

„M-i-l-t ?• — .Papa megengedte I Hiaz valódi Jacobi fele 

Antinicotin-cigarettahiivelyek fadobozban !’

Figyelem 1 Caakia a „JACOBI" jelzéssel valódi ' 
Hadén fadoboz egy érdekes büvéMkáityát tuUlmu.

Kiskőrös és környéken
Állandóan bor közvetítéssel foglalkozik

Heisler Lipót 
borílgynök és bizományos 

KISKÖRÖS. 
Felvilágosításokkal szívesen szolgai.

Szőlő-oltvány
ta vesszőről nagy képes árjegyzékemet 
ingyen és bérmentve küldöm meg, a ki 

eimtn tuda’ja.
E/.eu könyvet még »r is kérje, aki reudalui uem 

akar, mert nők hasznos tudnivalót tartalma*.
Gyökeres oltványokból, amerikai és európai »»ma 
«*  gyökeret veaaiöböl. a •vílá.g'kxlr'ü.
5Taixm«bö 1 */ t millió készlet. Q.osó ár éfi pontú*  

kntzolgálái. Cím :
SZŰCS SÁNDOR FIA

öirlep., Blhardluaieg
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könyvkereskedesünkben
tanuló felvétetik 

(JuakÍR néhány gimnáziumi osztályt 
végzett ifjú vétetik tel,

NYITRAI és TÁRSA LÉVA.

SlII
!
I
| ol Richter i 
is l’riiirí

A Liniment Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, osúznal es meghűlé
seknél, bedörzsölésképpen használva

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben 
K —.80. K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
Ol Richter oyóoyszertára az „Arany oroszlánhor.

Prágában, Elisabethstras.se 5 neu. 
jjtfindennapi szétküldés,

I

GYERMEKUSZTJE 
csecsemők lábbadozók 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTALMAZZA 
így dobsz ára IkorBOhll kapharn minden ^szedárbaR 

és drogériában, ugyandt ismertető iratok ingyen.

Görcs csillapító széthajtó
Hodony csöppek

1S44 óta használatban levő étvágy, 
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer- 

Egy üveg ára I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 f. után
vét mellett) postán nem küldetik. 

Beszerezhető:
Bittner Gyula gyógyszertarában

(xloggnitz (Alsó-Austria.)

Faj baromfi.
Elsőrangú szülőktől származó 7 hón*,  

pos sarja orpington temjésikokasok és tyúkok 
kaphatók Fekete Zoltánná tenyészetéből 
Zsarnóezán (Barsmegye), egyonkint 6—12 
koronáért. Csomagolás 1 korona.

Még azokat Is, akik eveken át mást 
használtak, meglió.litóttá a valódi

SÓSBOR SZES Z, 
mert mindazt egyesíti magában, amit egy igazán 
jó ét hatásos házIszertÖi várni lehet.

Őre az egészségnek, fertőteleiiit, erősít és edzi 
az izmokat, fájdalomcsillapító. Páratlan na:ut száj* 
víz, haj- es bőrápolószer.

Szükséges minden háztartásban, —
Kapható mindenütt 30 fill., 40 fill., I és 2 

koronás üvegekben.
Postán 10 kis üveget 3 koronáért küld után

vétellel vagy a pénz előzetes beküldése után 

Kosmos Laboratórium Győr.
Kapható mindenütt!

Képeskönyvek 
ifjúsági olvasmányok, 

díszmunkák, 
IMAKÖNYVEK 

nagy választékban 

Nyitrai és Társa 
könyvkereskedésében 

L E VÁ N.

Tisztelettel értesítem t. vevőimet, hogy selymek szö
vetek, barchetok, szörmeáruk, kézimunkák, női- és férfi 
nyakkendők és egyéb divatcikkek, úgyszintén kiválóan

alkalmas ajándéktárgyakat mélyen 
leszállított áron árusítok.

Selyem és szövetmaradékokat minden elfogadható 
árun eladok.

Szives megtekintést kér
tisztelettel

SCHÖNSTEIN HENRIK
női- és uridivat kereskedő.

A.55 elitsmort legjobb és leg-lcitünöbb

Vetögépek Cséplőgépek
„AGRICOLA" újonnan javított toló 

kerekrendszer szerint.

Acél ekék. Boronák, Hengerek.
„Arató-gépek fűnek, herének, 

Szenaforditók. Szenagyiijtok 
és arató gereblyek. 

Szénasajtók Szalmásaitok 
Bor. és gyümölcs sajtók: 

Hydrauákus sajtók 
Szőlő-zúzók. Szőlő hogy ózok 

Gyümölcs-zúzók, szóló es 
növény permetezők 

Aszaló- és szárító készülékek 
gyümölcs s főzeléknek.

szabad, uj kenögyürövel ellátott görgős 
csapagyakkal kni- járgány és motorhajtásra

Járgányok vonóállatok befogására. 
Lcíojibl) galjjui-tísziita rostát. Tcienroi es tiih- 
rícamorzsolók.SZECJKáVA&Óí daraiok ripataiúk.
Szállítható takarék tühlyek es takarmány*
füllesztök, fordítható g tnajlé szivattyúkat va

lamint minden mis f«jta gudasagi gépeket

legifjabb szerkezetben készítenek és szállítanak

MAYFARTH PH és xársa
gazdasági gépgyár, vasöntöde és gózhámor

Alapítva 1872. BÉCS III Taborstrasse 71 1050 munkás.
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst é3 bronz 

éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.
Kaphatók: ÜJST.A.IF’IE’ DÁVID ú.rxxó.1 JLévárx-

I%é«zleto» Arjea'yzélK és laimoi •llam.exé levél ln-yy-eu.. •>»»»

A mosás akár a táncz. 
Fáradságba nem kerül, 
Schicht szappant ha használsz, 
Még szived is örül.

Schicht szarvasszappana 
csodálatos, hathatós tisztítóerejét 
sajátszerű előállításának és a leg
jobb nyersanyagok leggondosabb 
Kiválasztásának köszöni.

Schicht szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
M« * ikarit fáradságot és vesxődséget 
kíméli ennélfogva az egészséget! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát!

w Tisztasága 30.000 koronával 
ai svától tátik.

Elisabethstras.se
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GAZDASÁGI CIKKEK: 
gabonazsákok, gépszijak, vízmentes 

stb. stb. gyári áron.ponyvák

rti>y, . ...............~J» varbit, benzin
kék- és zöld pálic, kékpor és 

gépolaj, torofazsir. I igKYU, 
maahasó, cocuaa uövéuyzsir

Portl.-md «« románcemei.t, stuk ttórnád, kátrány, 
cmoliii, carbolpor, clormász. carbolaav, uattaliu, 
kénpor, gyanta, rafüahámo, petróleum, repceolaj, 
kender, kde, guinini és aszbesztárú, ko Sikenő 
arldrépamag stb’

Ecsetek, mcszelök, linóleum, lakk festékek, 
minden szinben-

Husvágók, darálók, zománc

ért nikkel főzőedény, mérleg és súlyok, fágy- _

altgép-k, jégszekrények, fürdőkádak, sárgaréz- én vaságyak, mosdók, kerékpár 
ényképó«?eii gépek éa kellékek, tor.iakészletek, halászhorgok, villanycsengő kész 
e'rk stb. .lAgyválasz'ékban lca.JDlxst.t01E

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
— újonnan épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő közön
séget — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor szívesen 
látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel szolgált,k. 

Hazai gyártmányú gépek 
u m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gepek és géprészek.

fi
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Uj czipész üzlet!
Tisztelettel értesítem Léva város és vidéke 

n. é. közönségét, hogy Léván, a Petőfi ut- 
czában, (Kossuth Lajos-utcza sarkán, 
geriával szemben)

czipész üzletet 
nyitottam.

Nagyobb városokban s a fővárosban
ken át, — valamint helyben, Kövecs Sándor 
üzletében négy éven at. mint szabász — mű
ködtem s szakismereteimet gyarapitottam úgy, 
hogy képes leszek a n.é. közönségnek szakmámba 
vágó minden igényét a legpontosabban és leg- 
jntányosabban kielégíteni.

Nagybecsű párfogást kérve, maradtam
kiváló tisztelettel

D á n y i Béla 
czipész mester.

Gondos javításokat gyorsan cs jutányosán cszkozlöt. 
Üzletemben törekvő fiú tanoncinak felvétetik.
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Karácsonyi Vásár
december 1-én kezdődik

00.................... 0
Holzmanii Bódog I

fárfi- óc női rlii/at i'ivlotábnn ▼00
férfi- és női divat üzletében

LÉVáN-

Árverési hirdetmény.
A besztercebányai székeskáptalan alsó a!mási erdejé

ben a múlt, télen vágott s mintegy 1500 üm. hasáb és 
1000 üm. dorong cser és tölgy tűzifa folyó évi deczember 
hó J-én d. e. 10 órakor alulírottnál zár; Írásbeli aján
latétellel egybekötött nyilvános szóbeli árverésen a leg
többet ígérőnek fog eladatui.

Egy erdei üm hasábfa kikiáltási ára 2 kor. 50 fill, 
Egy „ „ dorougfa „ „ 2 kor.
Vételár után még 5% jutalék fizetendő.
Bánatpénz 600 kor. mely az árverés megkezdése 

előtt alulírott kezéhez leteendő, illetve a zárt Írásbeli 
ajánlathoz csatolandó.

Későn érkező vagy utóajánlat el nem togadtalik.
Árverési és szerződési feltételek alulírottnál meg

tekinthetők-
llontbesenyődön 1908 évi november hó 23 án.

Bresztyenszky Alajos
uradalmi ellenőr.

F
igyelem!

Szőlőojtványt, szőlővesszőt ne ren
deljen addig, mig tőlem árjegy
zéket nem kér I Gyökeres oltvá
nyok ezre 140 korona, Delaware 
ezre 100 korona.

Czim :

Szigyá,rtö Nagy Mihály
Felsősegesd. Somogymegye

TATAI BRIKETT I
------ leit Cl nő szoloa.f'ű.téBi szén — 

Jutányos árban 

azonnal szállítja:

Magyar Általános Köszénbánya 
Részíénytársulat 

Budapest V. Erzsóbettőr 19.

Nyomatott Nyitrai éa Tárna gyoruajtőján Láván.


