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A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.
FELELŐS SZERKESZTŐ:

HOLLÓ SÁNDOR.

Husdrágaság.
Az a sajátságos, a maga nemében
páratlan, de jogos és teljesen indokolt
mozgalom, melyet az európaszerte ne
vezetessé vált kremsi háziasszonyok a
húsárak elviselhetetlen nagysága miatt
indítottak, amely mozgalom az első
pillanatban sok embert mosolyra derí
tett, — ma már egészen komollyá vált,
még folyton tart és nemevak Auszt
riában, de — mint a lapokból megelége
déssel olvassuk, — nálunk is már több
városban követőkre talált. És el lehe
tünk rá készülve, hogy egy szép na
pon — ha a mi mészárosaink a város
lakossági és anyagi viszonyaihoz alkal
mazkodva nem szállítják le a hús árát
a megfelelő normális összegre, — arra
ébredünk majd, hogy Léván is kitör
a hus-bojkott, amelynek támogatását
mi is szoros kötelességünknek fogjuk
tartani, mert az alább következő kimu
tatás megcáfolhatatlanul bizonyítja a
lévai mészárosok határt nem ismerő
kapzsiságát.
Kétségtelen tény, hogy a lévai
húsárak egyátalán nem állanak arány
ban a vágómarha vételárával, amit
bizonyít az is, hogy a szomszéd váro
sokban és községekben sokkal olcsóbban
mérik a húst, mint nálunk, dacára
annak, hogy a mi mészárosaink csak
a legselejtesebb marhát vásárolják a
vidéki baromvásárokon ; arra pedig
egyátalában nem tudunk esetet, hogy
a mi mészárosaink uradalmaktól hizlalt
marhát vettek volna. Ennélfogva az a
differencia, mely a lévai és a fővárosi,

T A E C A.
Hlboki AlajosIrta : Jaross Ferenc
Az az ember, aki — mint borbély —
ezt a tótos hangzású nevet viselte, de min
den izében a jó és lelkes hszsliak sorába
tartozott, — 40 esztendeig általánosan is
mert alakja volt városunknak. Gyors beszéde,
bosszú szakála és különcködő modora ki
emelték öt a közönséges, hétköznapi, tucat
emberek sorából.
Legény korában mint besorozott baka
katonaéveit Galíciának Przemysl városában
töltötte. Onnan hozta a feleségét is, aki
bár soha sem birta megtanulni nyelvünket,
derék és magyarérzelmü asszony lett.
Hlboki a borbélymühelyét és a halott
kérni hivatalát 1865 ben apjáéi örökölte,
aki évtizedeken át szintén mint tipikus alak
élt Léván.
Fiának a hetvenes évek közepéig nem
is akadt konkurrenee. Aseiött elég, sőt sok

Megjelen vasárnap reggel.
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Nyílttéri közlemények garmond
soronként 30 fillér.

Gyakori hirdetők és a velünk
összeköttetésben levő hird. irodák
árengedményben részesülnek.

F.

hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA :

NYITRAI

ÓS

TÁRSA T. t

még inkább a bécsi húsárak között
mutatkozik csak azt bizonyítja, hogy
a bécsi német aránylag sokkal olcsóbb
és jobb húst kap a mészárszékben,
mint nálunk, ahol sem a fuvar, sem a
fogyasztási adó nem oly nagy.
Szinte komikusán hangzik a panasz a mi szájunkból, akik úgy szólván a marhatenyésztés központjában
vagyunk, ahonnan a vasúti állomásokon ezer számra indítják útnak a
vágómarhát Budapest és Bécs felé.
Hogy lássák a tisztelt mészáros urak, bemutatjuk hazánk külömböző vidékein az egyes városokban
julius hó 11 .-én megállapított húsárakat:

nál pedig Balassagyarmat, Nagyka
nizsa, Sopron, és Szombathely után,
tehát az 5.-ik helyen áll, mely váro
sokban az elsőrendű borjúhús ára 2
kor., — mináluDk pedig 1 kor. 80
fillér, vagyis olyan drága, mint Aradon,
Győrött és Nagyváradon, A Léva után
következő 20 városban, amelyek több
nyire úgy a lakosság száma, mint
vagyonosság tekintetében messze felül
haladják városunkat, — az árak 1 kor.
76 fiil. és 1 kor 20 fillér (Versec) kö
zött váltakoznak.
Hogy a fogyasztó közönség váro
sunkban mily példátlan türelemmel
viseli e tarthatatlan állapot terhét, az
marhahús borjúhús sertéshús
szinte nevetséges. Az élelmi szerek
II.
I.
I.
II.
I.
II.
árának minden mesterséges megdrágí
Arad
144 128 180 160 168 140
tását megakadályozni már csak azért
Baja
132 124 180 160 168 140
—
128 120 200 160 152
Balassagyai inat
is kötelessége a hatóságnak, hogy a
144 128 140 128 188 176
Debrecen
város forgalmát emelje és fejlődésre
Eszék
136 124 166 144 148 136
G/ör
lő6 144 180 160 160 140
alkalmasabbá tegye. A lévai mészá
Kaposvár
132 130 145 142 156 140
rosok önkényesen oly túlzott magas
Kassa
160 144 150 140 180 160
Léva
136 128 180 170 160 152
ságra csigázták fel a húsárakat, hogy
Losonc
136 128 176 160 168 160
most már a polgárság megélhetésének
Miskoic
136 128 152 144 152 144
Nagy becsk írok
128 120 136 128 16j 152
érdekében is fel kell szólalnunk, annál
134 120 100 163 154 136
Nagykanizsa
is inkább, mert a mi mészárosainknak
N'-gyszeutmiklós
1OO 112 140 152 152 144
Nagyvárad
128 120 180 IbO 168 152
megvan az a kedves szokása, hogy
126 118 142 120 148 140
Nyíregyháza
az egyszer elért magas árakat akkor
—
N yitra
120 112 160 152 164
Paucsova
sem szállítják le, ha a marha ára le128 120 150 120 144 136
Sátoraljaújhely
136 128 144 186 160 120
jebb szállott. Nem lehet s nem szabad
Sopron
180 160 200 16*0 220 160
Sóatmáruémeti
a fogyasztó közönséget a mészárosok
128 120 160 152 160 152
Szombathely
160 140 200 180 IbO 180
szeszélyeinek kitenni.
— 160
— 150
—
Temesvár
127
Ujarad
Ennek véget kell vetni. Ha szép
113 144 136 152 149
— 120
— 148
—
104
Versec
szerivel
nem sikerül, akkor kíméletlen
140
120
Za.aegerszeg
140 120 160 140
fegyverekkel. Városunk lakossága nem
Zeula
128 120 144 136 160 147
Ezen kimutatás szerint a felsorolt lehet továbbra is kitéve nehány em
27 varts közül a marhahús árát te ber meggazdagodási vágyának. Házi
kintve, Léva a 7.-ik, a borjúhús árá asszonyaink — a kremsi és más városok

voit Léván egy boruely is; még az Bem
élt volna meg a mestersége után, ha máB
mellékkeresetből
nem csurrant-cseppent
volna valami , mert a legtöbb ember maga
borotválkozott és az ismerősök egymást
nyirták meg. Ma már van Léván 10 borbeiy és fodrász s a férfiak hiúságának mi
atta — mindegyiknek kijut a dologból.
II. hokinak a mesterségénél sokkal több hasz
not hajtott a halottkémi állása, a foghúzás,
a köpüiyözés és az érvágás ; mert ő ezek
hez is értett; lévén ö egyúttal sebész is.
És régebben szükséges is volt as emberek
vérét néha-néha lecsapolni, mert bőven csör
gedezett ereikben. Ma uiár alábbhagytak a
köpüiyözési műtéttel. Szükiben vagyunk a
vérnek is. Nincs bennünk annyi, hogy még
a piócáknak is adhatnánk belőle.
Hiboki minden dolgában annyira pon
tos és katonás volt, hogy még a műhelyé
ben is betartotta a hivatalos órát. Ha pél
dául valaki akár nyáron, akár télén délután
6 óra elmúltával ment hozzá, — nem áll lőtt siolgálatára. Ejyszer én tévedtem be a

műhelyébe nyáron, 6 óra után nehány perc
cel. Komoly ábrázattal nésett as órára, asután rám s igy szólt:
— Ha parancsnokom nem volna, meg
nem borotválnám, mert vége a hivatalos
órának. Ue ez egyszer kivételesen meg
teszem.
És én nem hagytam öt a fsképnél; jól
ismertem bogaras természetét. Többi gyön
géje meiiett ezt is elnéztem neki. Mosolyogva
ültem le s ő meg is borotvált és ezt a ki
váló kegyét annak köszönhettem, hogy fölebbvalóját tisztelte bennem.
Igen, parancsnoka voltam, mert ö is tűz
oltó volt, még pedig a leglelkesebbek egyike.
Az önkéntes tüzoltó-egyesületnek keletkezé
sétől fogva 30 évig tagja is maradt s előbb
mint mászó, azután mint fecskendőse és
egyúttal kürtös igen sok és bassnos szolgá
latot teljesített.
Az utóbbi időben büszkén viselte a
föhürtöai óimét. Dj meg is érdemelte. Gyö
nyörűen tudta fújni meneteléskor a külön
féle indulókat. Emlékesem reá, hogy, mikor
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„A latin fajban bosszú századok óta a
könnyed, nyúlánk tagú, linóm fehér bőrű,
nagy szemű, karcsú derekú nő a szépség
eszménye. így diadalmaskodott a vérszegény,
jól mintázott keblű, megnyúlt nyakú, vékony
izmu, de fejlett bőralatti zsírpárnájánál fogva
kerekded alakú, keskeny csípőjű, de meddő
párisi nő finoman-apró, Ízléses, törékeny
mintája.
,A testi nevelés és a szelekció módosít
ják a női test alkotót és annak titokzatos
működéseit, még pedig rohamosabban, mint
ahogyan az ember gondolná. Példát ad rá
Nagybritannia. Ha a nő alakját a középkor
Leányaink testi nevelése.
elefántcsont-faragványain és miniatűr képein
(Irta: Karafláth M.)
tanulmányozzuk, meggyőződünk róla, hogy
Folytatás.
Angliában a nő típusa olyan volt, sminőnek
azt Italia és Németország ugyanazon
Moaso Angelonak, a turini egyetem
élettan tan árának van egy nagyon érdekes korbeli müvein találjuk. Most már azt sem
műve : La riforma deli educazione (a neve mondhatjuk, hogy az angol-szász nő a konti
lés reformja). Ebben egy helyt azt mondja nensen és Angliában egyformáju. Eredetileg
egy törzsből valók voltak, de most, amint őket
a tudós szerző :
Berlinben
és Londonban látjuk, felette na
„A születések számának folytonos apa
dása nagy gondot okoz a francia politiku gyon elütnek egymástól. Az angol nő tagba
soknak és orvosoknak : Franciaország más szakadtabb mint a német és jóval fö.ülmulja
országokkal szemben nemsokára elnéptele teste jobb alkatával a latin faj nőjét.
„Ez eltérésnek az a különbség az oka,
nedik. Úgy vettem észre, hogy e jelenség
okának tanulmányozásánál vajmi csekély mey a kontinensen divó női testnevelés és
jelentőséget tulajdonítanak a testi nevelésnek az angol között vau...................
„Erdők között, hegyeken a szociális vi
és a szelekciónak, mely a francia nép e
rendellenes állapotának szintén két tényezője. szonyok jobbak, mert inkább felelnek meg
,A divatos nevelés erőtlenné tette a nőt, aa élet törvényeinek. Minden férfi, kü önbennek győngesége pedig csökkenti a szüle ség nélkül megnősülni igyekszik, amint a
tések számát. A férfi éa női erő közötti serdülés koián túl van ; ugyanezt teszik a
különbség természetes állapotban kevésbbé nők is. A nőtlenség s a hajadon-állapot a
feltűnő, mint a latin fajnál. A faj az élettan műveltség beteg gyümölcse. Nálunk is keve
törvénye szerint annál inkább satnyul, sebb a cölibátusban élők száma falun, mint
mennél kevésbbé érvényesül a nő szabadsága a városokban..........................
a férj választásánál; viszont mennél nagyobb
„Amint a férfiban az eipuhulás elnyomja
a nő függetlensége és szabadsága a férj az apaság utáni vágyat, úgy a nőben is
választásánál, annál inkább javul a faj. lassan-hissan sorvasztja az anyai ösztönt,
Ezért képzeli a nő a szép férfit erősnek és melyet mindeddig az emberi természet
izmosnak, mig a férfi szemében gyöngeség legparancsoióoo, legerősebb szózatának hit
és báj jellemzi a női szépség típusát.
tünk. A testűig gyönge nö fel az anyaság

asszonyainak példájára — haladékta
lanul indítsák meg ezen ügyben a
legszélesebbkörü mozgalmat. Hisszük,
hogy a férfiak hathatós támogatásával
a legszebb siker fogja jutalmazni ki
fejtendő fáradságukat. Maga a városi
hatóság, mint már egy Ízben tette,
vegye kezébe a kezdeményezést s ha
a mészárosok nem hajlandók engedni,
közös akarattal meg kell alakítani a
városi mészárszéket s megmutatni, hogy
Léván jó és olcsó húst is lehet kapni.

1877-ben Selmecbányán résztvettünk a tűz
oltók zászlójának felszentelésén, — ha a
kivonulások alkalmával Hlboki kezdett trom
bitálni, nemcsak a 18—20 egyesületnek
minden kürtöse, hanem még a bányászok
zenekara is elnémult és tetszéssel hallgat
ták trombitájának kellemes és erőteljes hang
jait. De a buesuzás reggelén nem bírt egy
ép hangot sem kifújni. A selmeci bajtársak
annyi sört verettek csapra és Hlboki olyan
sűrűn találta hajtogatni a kancsókat, hogy
mikor indulás előtt a Generálmarsba akart
fogni, csak forgatta-forgatta arca körül a
mundatiklit, de a száját nem bírta meg
találni.
Selmecbányáról hazajövőben Bagonyán
etettünk. Es dél lévén, mi is asztalhoz ül
tünk. Amint javában fogyasztjuk az ebedet,
a irombita éles hangja tüzet jelez. Kiroha
nunk as udvarra éa látjuk, hogy annak vé
gen Hlboki egy keskeny, négyszegletes fa
alkotmány tetején áll, amelyet két zéróval
szokás megjelölni — és recsegteti a trom
bitáját.
A főparancsnok mérgesen kiált rá:
— Mi baj ? Hol ég ?
— Főparancsnok urnák alásan jelentem
— feleié a még sörkösi állapotban levő
Hlboki — nem ég sehol. De azt hallottam,
hogy itt nagyon sz p visszhang van; azt
akarom kipróbálni.
Alighogy elhadarta mondókáját, a roz
zant tető beszakadt alatta és eltűnt. Erre
még a föparanosnok szigorú áros is kide

rült és ö sietett elsőnek kiszabadítani
kedvenc fökürtösét, akinek egyébként as
ijedségen kívül más baja nem esett.

Tűzoltói buzgósága még mesterségének
gyakorlása közben is kitört belőle. Ha tü
zet jeleztek : szó nélkül lekapta a lógásról
trombitáját es kironant a műhelyből. Kiabál
hatott utána a beszappanozott vagy félig
nyírt és borotváit ember I Amire az ajtóhoz
ért, hogy visszahívja, Hlboki már a har
madik utcában fújta a riadót.
Összes állásaira, melyeket becsülettel
töltőit be, nagyon büszke volt, aminek a
következő szövegű névjegyén is kifejezést
adott.’ lllboki Alajos, borbély, sebészi inühely-tulajdouos, városi haiottkem és önkén
tes tüzofió-egylen töküriös.
Aa egyik évben a főparancsnok okt.
6.
-án
elfelejtette kirendelni a tűzoltókat az
aradi vértauukert tartatni szokott gyászmisere Ea nagyon bántotta Hibokit, aki
szivvel-lélekkel szerelte hazáját. A gyásznap
reggelén felöltötte legszebb egyenruháját
fölrakta összes metáliáit, trombitájára fekete
szalagot köt.tt s igy mint az üres Bzeriár
elé. Innen folytonosan trombitálva, mintha
egy század tüsökét kísérne, — egyedül
tette meg az utat a templomba. Végig hall
gatván a misét, ismét trombitaszó mellett
tért vissza a szertárhoz és ott ezeket ve
zényelte :

— Vigyázz 1 Jobbra nézz I Tisztelegj !
Vigyázz I Oszolj I

191C julius 17.
tól s a nepss központokban egyre szaporo
dik a csecsemők halandósága, mert az
anyatejjel való táplálásuk egyre ritkább s
ritkább lesz.
Látjuk ezekből, hogy a testi nevelés
kérdése mennyire függ össze azon nagy
problémákkal, melyek a nemzetek életét és
jövőjét veszéllyel fenyegetik. A nő testi
győngesége kiapasztja a család forrását és
megingatja a társadalom alapjait".
Moaso ezt az igazságot nem a szabad
természetben, főldmiveléssel foglalkozó és
— hála Istennek 1 — a lakosság zömét ké
pező népre, hanem a városira, különlegesen
pedig az úgynevezett felsőbb s a közép
(polgári) osztályra vonatkoztatja. Aki pedig
az idézet fölött hitetlenül rázza a fejét, az
tárja fel a szemét és nézzen körül, a tapasz
talat meg fogja győzni róla, hogy nálunk
is így vau.
A főiskolákról hazatérő ifjaink arcáról
unottság és ezenvelgés rí le : görnyedten
lődörögnek sz utcákon és abban a korban,
melyben az erőtől duzzadniok kellene, mely
ben az életkedvnek ki kellene belőlük
csattannia : — már öregek.
Leányaink, amint kijárták az iskolát, a
hosszú szoknyával világhölgyekké avattatnak
fel. Fűzőbe szorítják a derekukat, hogy
istenadta termetüket természetellenesen kar
csúvá tegyék ; koplalnak, százféle esztelenséget követnek el, hogy soványabbak legye
nek. Az ostoba divattal gátat vetnek egészsé
ges fejlődésüknek, mindent megtesznek, ami
nem lehet hasznukra, azt pedig, ami őket
nemes és szent hivatásuk betöltésére elő
készíthetné, elhanyagolják vagy épenséggel
kerülik. Es mindeboen támogatja őket az
anyjuk, aki azt véli, hogy mennél „érde
kesebb'* halváoyság terül el a lánya arcán,
mennél lörékenyebb, ménnel hitványabb
annak termete, mennél „étherikusabb* „esz
ményibb* annak lépdelése, ménnél „idege
sebb* az, szóval mennél inkább felel meg

Ezekután el is oszlott és csendesen
hazaballagott.
Látogatóit rendesen adomákkal mulat
tatta és nagyon örült, ha valaki sokszor
elcsépelt mondásain — talán csupa udvari
asságból is — jókat nevetett. A műhelyben
minden munkájához sajátságos kéz- és láb
mozdulatokkal fogott. Egyszer többen vol
tak nála. Az egyik ur, akinek arcán borsónyi szemölcs nőtt, már beszappanozva
várta a borotva ást. Hlboki a szíjon néhány
szor végigbuzván a borotvát, igy szólt a
jelenlevőkhöz :
— No, most lássanak az urak egy
angolugrást 1
S ezzel utánozhatatlan fordulatot téve,
a borotváiandóhoz ugrik, egy hosszú nyiszszantás es a szemölcs lent van az aroról.
Az angolugras annyira rosszul sikerült,
hogy a megsebesültét elöntötte a vér es
orvost kellett hívni, hogy tegitsen a bajon.
A foghúzásnál is alkalmazta kü.önleges
és a betegekre nézve kellemetlenül ható
mozdulatait. Akik közelebbről nem ismer
ték ezen szokását, gyakran úgy megijedtek,
hogy megszűnt a fogfájásuk; némeiyek
pedig félelmükben kirohantak a műhelyéből.
Gyermekei nem lévén, egy szegény fiút
fogadott örökbe, akit nagyon szeretett s
akire sokat áldozott. A főgimnázium elvég
zése után Budapestre kü.dötte jogásznak,
h iát, aki idököaben meghalt, gyakran meg
látogatta, Ilyenkor és minden más ünnepé
lyes alkalommal tűzoltó-egyenruhát viselt és
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a „divatos" nő mintaképének, annál „úribb",
annál „tökéletesebb," annál „vonzóbb és
kívánatosabb," annál hamarább „csinál majd
partit" a lányuk.
Vájjon milyen ivadékokkal ajándékozbatják meg a nemzetet az ilyen korcsitjakból ée elkényszeredett leányokból lett
szülök ?
A helyes testi neveléssel leányainkat e
beteges irányról vissza lehet terelni, a kö
zönségnek pedig azt a helyes utat megmu
tatni, melyen gyermekei üdvét biztosíthatja.
De tökéletes testi nevelés a szabadtéri
testgyakorlójáték nélkül nincs.
Báthy László prépost áldásos nevelés

ügyi ténykedése aktor lesz betetézve, ha
lányaink szabadtéri test gyakorlását is biz
tosítja.
Végül még egyért fogadja Báthy László
prépost úr köszönetemet. As értesítője 5.
oldalán azt módja: „A főgimnázium) torna
csarnok azonban uyylátszik sohasem készül
el. . . .“ — E rövid, rezignáció teljes sza

vakkal többet mondott, mind száz sor mond
hatott volna. E rövid pár szóban kifejezett
lemondás fényesen igazolja azt, amit főgim
náziumunk testnevelési ügyére vonatkozólag
több mint egy éve őszintén elmondtam a
nyilvánosság előtt. Vegyenek példát Báthy
Lászlóról azok, akiknek elfogultságán múlik
/iu-gyermekeink testi nevelésének fellendülése
)
*
Léván.
Vége.

A lévai önk. tüzoltóegylet alapszabályai.
Folytatás.

10. §.
Énükké csak városi önjogu polgár vá
lasztható : választása csak úgy érvényes, ha
a önk. t. o. egylet tagja, vagy megválasz
tásáról nyert értesítése után 8 napon belül
az egylet alapitó vagy pártoló tagjai
közé belép.
•) Az a minisztériumon múlik. — Szerb.
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Az elnök :
a) Képviseli az egyletet hatóságok előtt
és harmadik személyekkel szemben.
b) összehivja és vezeti a közgyűléseket,
c) a parancsnokság illésein — szavazati
jog nélkül — a tanácskozásokban részt ve
het, részt vehet a pénztár és szertárvizsgálatoknál,
d) az egyleti élet ssinvonalának eme
lése céljából a város közgyűlésének, az egy
let közgyűlésének vagy parancsnokságának
javaslatokat tehet.
Az elnököt — akadályoztatása esetén a
főparancsnok helyettesíti.
11. §•
A főparancsnok as egylet működésének
közvetlen intézője, végrehajtja a szolgálati
szabályzatot, a parancsnokság határozatait.
Elnököl a parancsnokság ülésein. Ellenőrzi
"z egylet rendelkezése alatt levő vagyon ke
zelését. A parancsnokság kiküldött két tag
jával negyedévenként pénztár- és szertár
vizsgálatot tart. A költségvetés keretén be
lül 50 koronáig — a parancsnokság hatá
rozata nélkül is — kiadást utalványozhat ;
ez azonban a legközelebbi igazgatósági ülé
sen bejelentendő. A működő tagok felett
fegyelmi hatóságot gyakorol, mint ilyen kisebb
jelentőségű mulasztásokban a hibákat meg
állapítja, négyszemközti feddéssel, ismétlés
esetén a működő tagok előtt dorgálással
megtorolja, súlyosabb beszámításé mulasz
tások vagy hibák esetleg vétségek megá'lapitása s megtorlása végett a parancsnok
ságnak jelentést tesz.
Negyedévenként utólagos részletekben
esedékes évi 400 kor. tiszteletdijjal és évi
120 kor. ruhaátalánnyal jutalmazandó.
12. §.
A helyettes főparancsnok a főparancs
nok akadályoztatása esetén annak leendőit
végzi. Negyedévenként utólagos részletekben
esedékes 100 kor. tiszteletdijjal éa 120 kor.
ruhaátalánnyal jutalmazandó.
13. §.
A főparancsnok és helyettes főparancs
nok, a segédtisztek tűzoltó szolgálati hatás
köre, a tüsörszertárnok meg a munkástűz
oltók kötelességköre a szolgálati szabályzat
ban körvonalazandó.

a katonai szolgálati érem mellé, amelyet — helyezték át, Léváról karácsony előtt tia
mint ő szokta mondani, — azért adták neki kilós láda érkezett cimére. A szállítólevélen
— mert Königi atznől, ahol mint rezer- a tartalom könyveknek volt jelezve. A tanár
vista vett részt — jói tudott szaladni, — kiváncsian bontja fel a ládát. Legelőször
felrakta még a Selmec- és Körmöcbányán, is szemébe ötlik egy téliv papiros, amelyen
Esztergomban, Losoncon éa más városok nagy és öreges betűkkel csupán ez a szó
ban tartott tüsoltó-Unnepéiyeken összegyűj volt Írva; dukancia l És mi volt az a dukantött emlékérmeket is. 10—12 ilyen métá cia? Május- és véreshurkák, kolbász, tö
pörtyű, disznósajt és a kalácsok külön
im fityegett a zubbonyán.
Egyik budapesti útjáról drága emlék féle faja.
Hlboki erősen kedvelte a zenét is. Mű
kel jött haza. Ehhez a következő módon
jutott: A fővárosban sétálgatva, délután a helye bőven meg volt rakva a hangszerek
hentesboltban egy koszorú szafaládét vásá sokféleségével. Lehetett látni közöttük; bil
rolt. Ezt a nyakéba akasztotta s maga mellé lentyűs trombitát, ocarinát, száj- ős i ősi
vevőn fiát a annak kőt jó b.rátját, egy harmonikát, tilinkót, furulyát, fuvolát ős
korcsmába tért velük. A ssafaládéhoz ter hegedűt is. Üres idejét ezekkel ős olvasás
mészetesen finom bort is rendelt. Fizetősre sal töltötte. Évenkint könyvek vásárlására
kerülvén a dolog, a korcsmáros 5 irt. 40 is ssép összeget fordított s igy gyűjtögette
krt. számított fel a három liter borért. Ezen össze csinos, kis könyvtárát, melyben több
Hlboki annyira felbőszült, hogy az asztal nyire kiváló költőink müvei foglaltak helyet.
Szenvedélyes gyűjtője volt a szivarvé
a att suttyomban kivette a borotváját és a
geknek
ős az elhasznált bélyegeknek. A saifehér asztalterítőnek szelőből egy jókora
darabot lehasitott es asebrevágta. Itthon varvógeket Budapestre küldte a honvédnekem ia megmutatta a drága abrosadara- menháaba. A bélyegeket vagy elajándékozta
valamelyik tanárnak, vagy spanyolfalak olda
dot ős dicsekedve tette hozzá :
— így bosszultam meg magamat azon lának szép és ízléses díszítésére használta fel.
Különcködései közé tartozott az ia,
as embernyúzó korcsmaroson I
Egy időben a gimnáziumi tanárok kö hogy minden Szeutgyörgy ős Szentmihály
zött kiválóan nagyra becsülte és tisztelte Sz. előtti este, amikor as esteli harangosás vál
Edét, aki fiának több éven át osztályfőnöke tozik, — rendesen ö husta meg a nagy
vo<t ős szívességből a szorgalmi időn kivül harangot ős mielőtt a harangokat a to
is sokat foglalkozott a fiával. Ezt a tanárt ronyba húzták volnz fel, utolsó este is ö
minden övben meginvitálta disznótorra. Ami végezte a harangozást és könnyes szemekkel
kor pedig néhány év mu.va Nagykanizsára búcsúzott el kedves, öreg harangjától.
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14. §.
Az egyleti pénatárnok kezeli as egy
let pénzkészletét, bevételezi a jövedelmeket,
teljesíti a főparancsnok utalványára a kia
dásokat. Kezeléséről könyveket vezet s
évenként okmányolt számadást ad a parancs
nokság utján as egyleti közgyűlésnek.
15. §. •
As egylet jegysője keseli a levéltárat,
veseti a közgyűlés és parancsnoksági ü'és
jegyzőkönyveit.
16. §.

A számvizsgálók felülbirálják, ellenőr
zik as évi számadásokat, vonatkozólag ja
vaslatot tesznek a közgyűlésnek. Évenként
legalább egyszer pénstárvissgálatot tartanak
s erről jelentést tesznek a parancsnokságnak
vagy a közgyűlésnek.
Elnöküket magok választják s megálla
podásukat szótöbbséggel létesítik.
17. §.
A működő tagok jogai és kötelességei a
jelen alapssaaályokban s a szolgálati sza
bályzatban iratnak körül.
Megállapittatik különösen, hogy joguk
van as egylet életének minden mozzanatá
ban, esetleg rendezett szórakoztató vagy
művelő összejöveteleiben, kirándulásaiban
felnőtt családtagjaival részt venni.

17. §.
Az egylet működő tagjai fölött a főpa
rancsnok és a parancsnokság mint másod
fokú bíróság, a parancsnokságtól felebbsett
ügyekben a közgyűlés gyakorolnak hatalmat.
Fegyelmi vétségét követ el azon mű
ködő tag, ki a tűzoltói szolgálatot tüzér
ségen, vagy egyéb kirendeltségen, vagy
gyakorlat, vagy tűzoltás közben nem, vagy
hanyagul teljesiti;
aki fölötteseivel szemben a köteles en
gedelmességet megtagadja, vagy erre társait
bujtogatja ;
aki társaival szemben sértő magavise
letét tanúsít, aki megférhetetlen;
aki a magán életben magát tisztesség
telenül viseli.
Büntetések:
1) négyszemközt feddés
) a föparancs2) működő tagok előtt dorgálás) nők által,
3) írásbeli rosssalás,

Egyik vastagnak nevezhető tréfája as
volt, melyet 1886-ban, a tűzoltó-egylet 10
éves fennállása alkalmával követett el. As
ünnepség után való napon as egyesület tag
jai a Selmecbányái vendőgbajtársakkal tyukveröre a Kőpinc ékhez rándultak ki, ahol
T. István ugyancsak nem sajnálta vendégei
től kitűnő ólővai termését. Borosás közben
azt mondja Hlboki a selmecieknek :
— No, fiuk, van a táskámban egy pohár.
Fogadjatok, hogy kösttletek senki sem mer
belőle inni I
A fogadás 100 ötös szivarban meg is
történt.
Hlboki kinyitja a táskáját. Kiemel be
lőle egy emberi koponyát. Teletölti borral
ős ssemhunyoritás nélkül egy hajtásra ki
üríti. A majdnem kővé meredt selmeciek
(mi már ismertük Lojakó ezen rossz viccét)
siettek meghozatni a 100 darab szivart, de
csak olyan kikötéssel, ha a koponyát azon
nal vasssatessi.
De néha a malicia is megnyilatkozott
benne. Ugyanis a város egyik orvosával
nem állván a legjobb viszonyban, amikor
az orvos által kezelt egyik beteg meghalt,
Hlboki a halottkőmi jelentésnek a halál
oka
cimü rovatába azt irta, hogy : orvosi
kezelés.

Szeszélyei és bogaras természete dacára
szerettem és becsültem est a néha szilaj és
nyers modorú, de rendkívül erkölcsös, kö
telességtudó, szorgalmas és jósaivü embert.
Minden nagyosütörtökön ö hoota ol JStator-

__________ B
4( juta'masásoknái mellőzés és
6) elbocsájtás.
A parancsnokéig fegyelmi határosaiéi
a közgyűléshez fellebbezbetök. A közgyűlés
véglegesen dönt.
18. §•
Minden év költségvetése felveendő egy
_ as egylet vissonyaihoz mért — összeg,
mely */8 részben segélyre, 2/s részben jutal
makra fordítandó. Ha valami a segélyalap
ból felmarad, az is jutalmazásokra for
dítandó.
Segélyre tarthat igényt azon bérkocsi
tulajdonos, vagy a tűzoltáshoz hivatalból
kirendelt magán fogattulajdonos, kinek fo
gatában a tulajdonos vagy a fogatot kezelő
kocsis hibája nélkül kár eBett és pedig
egéss kára erejéig.
Segélyre tarthat igényt továbbá az a
működő tűzoltó — a főparancsnok és helyetes-föparancsnok kivételével — aki tűzoltó
szolgálatban kárt szenvedett.
Jutalomra tarthat igényt a főparancs
nok és helyettes-főparancsnok kivételevei
az a működő tűzoltó, aki a tüzoltó-szo'gálatban kiváló buzgalmat tanúsít. Ha vala
mely évben a jutalmazandók száma oly
magas volna, hogy egy-egy jutalmazandó
tűzoltóra 25 korona sem jutna, sorshúzás
döntse el, hogy kik részesittessenek ily leg
kisebb jutalomban. A sors által kizárt ju
talmazandók — minősítésük esetén a követ
kező évben első sorban részesitendők ju
talomban.
A segélyek esetenként, a jutalmak as
egyleti év befejezte után álapitandók meg
és utalvány ózandó k ki az igazgatóság által.

19. §.
Az egylet jövedelmei:
a) a város házi-pénstárának évi hozzá
járulási összege,
ó) tagdijak és egyéb az egylet által
kihasználható források.
.Aa egylet jövedelmei fölött as egylet
költségvetésszerüleg szabadon rendelkezik.
Alapítványok tökéi azonban megőrzendők.
A 100 koronát meghaladó pénzkészlet
gyümölcsösöleg kezelendő azon pénzintézet
nél, mely a város közönsége rendelkezésé
ből Léva város közpénzeit gyümölcsözteti.

gomból a lévai esperesi kerület róm. kath.
templomai számára a szentelt olajat. Kedvéső időben, kivált vasár- és ünnepnapokon,
gyakran kijárt az AIbó Ókereszthegyen levő
kápolnába és órahosszat buzgón imádkozott.
Az egéss nagyböjtben korcsmába nem járt
s egy csöpp szeszes italt meg nem ivott.
A szegényt soha nem bocsájtotta ki házá
ból üres késsel. Semmiféle jótékony célt
tőle telhető támogatás nélkül nem hagyott.
Keresetének bizonyos hányadát egy külön
perselybe rakta és a hét végen névtelenül
osstotta ki a szegényeknek.
Utolsó időben, amikor a borbélyok
egyre jobban szaporodtak Léván, sokszor
és sokat panaszkodott az urakra, mert nem
párto'ják őt. Inkább járnak a jött-mentekhes.
Én 34 évig hű maradtam hozzá. Meg is
becsült érte.
Dec. 3.-án délelőtt évenkint díszbe öl
tözve bal kezében virágcsokorral, hóna
alatt egy nagy üveg borral, — a jobbjában
— trombitájával jelent meg nálam. Megállt
a konyhában. Állásba vágta magát és elfujta
a tisztelgőt. Azután bejött a szobába s ékes
dikció kíséretében átnyújtotta a hozott
ajándékot.
1905. tavaszán zárta be műhelyét és
Temesvárra költözött. 40 éves kitartó és
becsületes szolgálatát a város aszal hono
rálta, bogy 200 korona évi kégydijat sza
vazott meg neki.
Nem sokáig élvezte sem ezt, sem meg
maradt vagyonkáját. 1906-ban, márc, hó
17,-én meghalt.

A

S______
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20. §Az egylet megszűnik :
a) ha feloszlását az egylet közgyűlése
kimondja,
.
ó) ha az erre jogosított hatóság fel
oszlatja,
...
.
c) ha az egylet müködö taglalnak száma
30-nál alább száll.
d) ha Léva r. t. város képviselőtestü
lete elhatározza, hogy » tűzoltás az öní.
t. o. egylettől külömbözö más testülettel
kívánja megoldatni.
21. §.
Az egylet megszűntével minden, tulaj
donában vagy használatában levő vagyon
tárgyak Léva r. t. város közönsége tulaj
donába át- illetve visszaesnek.
22. §.
Az esetben, ba az alapszabályokban meg
határozott célt és eljárást, illetőleg hatás
körét, az egylet meg nem tartja, a kir. kor
mány által — mennyiben további működé
sének folytatása az állam vagy az egyleti
tagok érdekeit veszélyeztetné — haladékta
lanul fölfüggesztetik s a felfüggesztés után
elrendelendő szabáyoi vizsgálat eredményé
hez kép -st végleg fel is oezlattatik, vagy
esetleg az alapszabályok legpontosabb meg
tartására különbeni fe'oszlatas terhe alatt
köteleztetik.

Caekey Vilmos.
Vége.

Különfélék.
Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy
postahivataluknál az előfizetés
megújítása iránt szíveskedjenek
intézkedni, hogy a lap küldése
fennakadást ne szenvedjen.
—

József főherceg

nyaralása.

1910 julius 17.
_ Új főispán. A király Kiirthy Lajos
Bars- és Hontvárm'gyék főispánját, esen
állásában való meghagyása mellett, Komáromvármegye és Komárom szabad királyi város
főispánjává ideiglenes minőségben kinevette.
— A E. M K. E. öröksége. Nyitráról jelentik, hogy a F. M. K. E. elnöksé
géhez e hó 11.-én érkezett Repesik János
nyugalmazott tanfelügyelő hagyatékának lel
tára, mely szerint az egyesület 161 812
koronát kap, hogy a magyar nyelvhatáron
az összeg kamataiból magyarnyelvű tanfo
lyamokat rendezzen.

— A piaristák reformja elmarad
A jeles es nagy népszerüiégnek örvendő
magyar piaristáénak évek óta húzódó reform
ügye e hó 8.-an fordu'ópontra jutott, amely
napon a rend tagjai, illetve képviselői Magyar
Gábor tartományi főnök meghívása folytán
rendkívüli nagykáptalanra gyűltek össze a
budapesti rendházban, ahol a rendfönök
elnöklésével tirtott gyűlésen felolvasták
Róma legújabb döntését, mely úgy szól,
bogy a magyar piaristák reformja teljesen
elmarad.

— Vasúti előmunkálati engedély
meghosszabbítása. A kereskedelemügyi
miniszter Z chy Frigyes gróf és Baranyai
Géza földbirtokosoknak hozzá benyújtott
kérvényükre a m. kir. államvasutak Perbete
állomásából kiágazólag C úz, Jaszfalu, Kolta,
Cseke, Farnad és Nagymáias községek érin
tésével a m. kir. államvasutak Nagysalló
állomásáig vezetendő szabványos nyomtávú,
gőzüzemű, helyiérdekű vasútvonalra kiadott
eiőmunká aü engedély érvényét a lejárattól
számítandó további egy év tartamára meg
újította.
— A munkásházak ügye. A váro
sunkban építendő 30 munkásház különféle
munkálatainak biztosítására az újabb ver
senytárgyalás augusztus 1.-én, d. u. 3 órakor
a polgármesteri hivatalban lesz megtartva.
— Reméljük, hogy ez a tárgyalás végreva ahára a magvalósítás stádiumába tereli
ezt a hosszasan húaódó ügyet.
— Gyászhir. Baksai Sohár Pál, a
pozsonyi posta- és távírda-igazgatóság főnöke,
Pozsony társadalmának köztiszteletben álló
tagja, a Toldi kör volt eluöke, e hó 12.-én
62 éves korátan Pozsonyban meghal'. Halá
lának hírére a mi posta- és távirdahivatalunk is kitűzte a gyászlobogót.

József főherceg e hó 9 -én egész családjavai
KistapolcsányDa érkezett. A föhercegi család
mintegy két hónapot fog Tapolosányban töl
teni, ahonnan a föberceg csak akkor utazik
el hosszabb időre, ha katonai teendői
elssólitják.
— Nagy idők tanúja. Égy köztiszteletben es szert: tetben ál ó öreg úr hunyt
el — mint Isptarsunk, a Munkács, írja —
— Áthelyezett tanfelügyelő. A m.
e héten Munkácson, mély gyászba-boiitva kir. vál ás- és kö.okt. miniszter Kuliszeky
egy nagy csaladot és kiterjedt rokonságot. Ernő baranyavármogyei kir. tanfelügyelőt,
— A megboldogult Balogh László olyan aki egy ideig vármegyénkben is működött,
kort ért el, amely c.ak kiváltságosaknak Hontvármegyébe eddigi minőségben át
adatik mag. É etének 84. évében e hó 6.-án helyezte.
hunyt el. N»gy-Lucskán született 1826-ban.
— A katonai dobok alkonya. A
A csaiád a lö.-ik században Mátyás királyunk hadvezetöség elhatározta, hogy megszünteti
anyja, Szilágyi Erzsébet, által lett a Szilágy a katonai dobokat és helyettük trombitáso
ságból megyénkbe telepitve s tőle nyert kat aiki.m.z. Minden két dobos helyett két
Nagy-Lucskán kiterjedt birtokot. A Rákóczi kttrtösr. Lesz tehát ezután minden kompászabadságharcának levere'ése után a mind n útiak négy trombitása az eddigi kettő
végig hü Rákóczi katonái elves, tették helyett. Elmúlik a pattogó dobperges, a
bír.okaikat s azokat az elkobzott Rákóczi méla, szelíd hang s ezentúl csak sikoltozó
birtokkal együtt a Schönborn grófoknak kürtök recsegése igazgatja majd a katonáék
ajándékozta a király. Később a család közel lábait.
100 évig tartó pert inditoit a munkácsi
— A fősorozás tényleges végrehajtá
uradalom ellen, kevés eredménnyel. A meg sára nézve a m. kir. honvédelmi miniszter
boldogult Kassan végezvén a jogot hazajött körrendeletét bocsátott ki, amelyben feibivja
s Alaó-Vereckén n üködött mint szolgabirói a törvényhatóságokat, hogy arra minden
adjunktus. A szabadságharcban mint honvéd pillanatban legyenek készen, mert az ujonchadnagy küzdött, majd 1849.-ben a beregi jutalékoknak orstággyülésiieg történt meg
nemzetőrök csapatában, melybe ö maga szavazása uiáu táviratilag fog intézkedni a
toborzott több mint 300 lucskai legényt, sorozás végrehajtása iránt.
tőhadnagy lett s mint ilyen a többek között,
— Országos kiállítás Szegeden.
résztvett az eperjesi ütközetben. A szabad Szegedről jelentik azt a hírt, hogy ott moz
ságharc leverése után nagylucskai birtokára galom indult meg annak érdekében, hogy
vonult gazdálkodni. Az alkotmány helyre a város területén 1914.-ben országos kiállítást
állítása után Szolyván lett segédjárasbiró. rendezzenek. Ugyanekkor, a kiállítás tar
Később gyermekei neveltetése Végett Mun tama alatt avatják tel a király lovas szobrát,
kácsra ment, a városnál vá iáit állast s 20 melyre a város 100 ezer koronát ajánlott fel.
éven át, mint puritánsága és pontosságáról
— Adomány a F. M. K. E.-nek.
ismert pénztáros, viselte magas kora dacára Berzeviczy Emii kir. penzügyigazgató a múlt
e tisztet s 78 éves korában vonult csak napokban végzésiieg egyszer 20 koronát,
vissza a közpályáról családja körébe e ritka egyezer pedig 50 koronát utalványozott a
friss szellemű, kiváló szervezetű férfiú, ki F. M. K. E.-nek. Mint a két összeget a kir.
városunknak mostanában valósággal nesztora pénzügy igazgatóság előtt ismeretes ügyfelek
volt. Az elhunytban Nagy Gyula kir. köz küldtek levélben egy a fogalmazási szakban
jegyző es Ferenczy Lajos ügyved apósukat dolgozó tisztviselő nevére, hogy ita mérési
gyászolják. E haláleset városunkban is fájó ügyeik kedvező elintézését támogassák vele.
könnyeket fakaszt. Dr. Balogh Jenő m. kir. A F. M. K. E. elnöksége ezúton is köszö
honved-ezredorvos édes atyját gyászolja netét fejezi ki Berzeviczy Emil kir. pénzügy
aa elhunytban.
igazgató hazafias elhatározásáért.

1910 julius 17.
— Találkozás negyven év utánÜraróií József és Járása Ferenc ta'álkozót
rendeznek azon iskolatársaikkal, akikkel
1870.-ben Esztergomban tették le a tanitóképesitő viz’pá'atot. A 40 éves találkozót
— mint értesülünk — e hó 28.-án fogják
megtartani.
— Hat uj egyetem. Gróf Apponyi
Albert kultuszminiszter idejében megbizta
dr. Demeczky Mihály udvari tanácsost, hogy
a hazánkban felállítandó újabb főiskolák
elhelyezése, azok tervezete és költségvetései
tekintetében elaborálumot dolgozzon ki. Ea
a munka — mint értesülünk — már készen is
van s aa uj egyetemek helyeiként lozsony,
Debrecen, Kassa, Szeged, Pécs és Temesvár
vannak kijelölve. Az elaborátum — mint a
lapok Írják — rövid idő alatt a miniszter
tanács elé kerül tanulmányozás végett.
— Esküvő. Papp Endre, a báti taka
rékpénztár könyvelője, f. hó 23.-án tartja
meg esküvőjét a báti ág. evang. templomban
Keviccky I onka okleveles tanítónővel.
— Közgyűlés. A F. M. K. E. igazgató-választmanya Nyitrán, folyó hó 22.-én
d. u. 1/a 3 órakor a vármegyeház 1. eme
leti 21. számú termében ülést tart, melynek
tárgysorozatába fel van véve a jelentés
néhai Repcéik János nyug, tanfelügyelő 162
ezer koronái alapítványáról, — továbbá a
tolyó évben tartandó egyetemes közgyűlés
határnapjának kitűzése ; a központi pénztár
1909. évi zárószámadásai és az 1911. évi
költségvetési előirányzat Btb.
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— Bulgária Körmöcbányán veret
pénzt. Körmöcbányáról kapjuk a hirt, hogy
Bulgária legközelebb nagy mennyiségű arany,
ezüst és váltópénzt fog a körmöcbányai
pénzverdében veretni. Bulgáriának ugyanis
nincs pénzverdéje és most Szerbia példájára
Bulgária is Körmöcbányán veret; a pénzt.

— A koronaszámitás kötelező
elrendelése. Már misf 1 évtizede be van

ugyan hozva nálunk a koronarendszer, keres
kedőink és iparosaink egy része ennek
dacára még mindig forint értékben számol,
ami az üzleti életbeu már nem egyszer nagy
zavarokat idézett elő. Az ilyen zavarok
megszüntetését célzó javaslatot terjesztett, a
napokban Gelléri Mór, az Országos Ipar
egye fület igazgatója az egyesület gyáripari
szakosztálya elé, melyben indítványozza,
hogy a szakosztály járu jón hozzá egy fel
terjesztéshez, amely azt kéri, hogy a koroszámitás köte'ező elrendelése mellett a
forintokban való számolás — az osztrák
mintára -- kihágásnak minősítessék. A szak
osztály az előterjesztéshez hozzájárult és igy
a koronaszámitás valószinü eg rövideen már
nálunk is végre általánosan kötelezővé fog
válni, amint az Ausztriában már régen el
rendeltetett.
— Drágul a BŐ. A pénzügyminiszter
gondolt mereszet és nagyot s hogy a ká
tyúba került állami pénzügyeket némiképpen
megjavítsa : felemeltette a só árát úgy, hogy
a só julius hó l.-töl kezdve métermázsánként
t3 fillérrel lett drágább. De különös és
— A közös hadsereg magyar valóban figyelemreméltó, hogy ezzel szemben
tisztjel. A magyar tisztek közül, miut ezt az agrár célokra szükségelt, úgynevezett
a honvédelmi miniszternek e napokban ki marhasó csak 2 fillérrel drágult meg. Hát
adott jelentése mulatja, — 634 szolgál az még ebben is a szegény embereknek keli
osztrák csapatoknál s az Ausztriában levő húzniok a rövidebbet ? 1
parancsnokságoknál, hatóságoknál és katonai
— Hastífusz Budapesten. Megdöb
intézeteknél. 1908.-ban 646 volt a tisztek bentő szenzációséin paitmt ki e hó 13.-án
száma s igy a múlt évben 12-vel csökkent. annak hire, bogy a fővárosban járványszeA tisztek legtöbbje a műszaki ezredes- és rűleg föllepett a bastifusz. A betegek száma
az e.mult napokban 70—80 között volt. A
intézetekhez van beosztva.
— Öngyilkosságok a hadseregben. járvány nagyobbára az alacsonyabb uéposzA honvédelmi miniszter jelenlese szerint az tálylól szedi betegeit. A fővárosi hatoság
1908.—1909. szolgálati evben a közösöknél elövigyázatrs inti a lakosságot és megtette
(a magyarországi ezredekben) 132; a hon a járvány teijedésének meggátlására nezve a
védségnél 33 katona lett öngyilkos. Öngyil szükséges óvóintézkedéseket.
— Uj százkoronás bankjegyek. Az
kossági kísérlet a közösöknél 62, a honvéd
ségnél 18. Mindenütt legtöbb eset az első Osztrák Magyar Bank — mint mar egy
alkalommal imúettük — augusztus 22.-en
évben szolgáók között fordult elő.
— A körmöcbányaf iskolák álla uj szazkoronas bankjegyeket bocsát ki. Az
mosítása. A kultuszminiszter leiratot inté uj bankjegyek mát-teljesen elkészültek ugyan,
zett Körmöcbánya városához, hogy a városi de aug. 22.-ike e.őti tarmésieiesen nincs
elemi fiú- es leányiskolákat a megfelelő fel forgalmi értékük. Az eddigi százasoktól
tételek mellett hajlandó állami kezelésbe eltérően vizkek, helyenként rózsaszínűbe
venni. A kir. tanfelügyelő felszólította a játszó koloratúrajuk van. A bankjegyek
városi tanácsot, bogy a leiratot tárgyalás magyar oldala a címert és a szöveget nem
végett mielőbb terjessze a közgyűlés elé s tekintve, teljesen egyezik az osztrákkal.
— A világ legnagyobb orgonája.
ennek határozatát mutassa be. A városnak
célja a polgári leányiskola államosítása is, HamburgOan az 1906.-ik evoen lengett es most
erről azonban a miniszter még nem in az újra felépítés alatt álló Miháiy-templom
orgonája lesz a legnagyobb a világon. Lesz
tézkedett.
— Tüzeset. Folyó hó 14.-én a hont- 140 regisztere és 11 ezer sípja, 5 mamuáléja.
magyei Aisózstmoer községben tűz ütött ki. A szükséges levegőt a sipokba hét, nyolc
Ha a szel véletlenül mái irányi vesz, az .ósrejü gép szolgáltatja. Az orgona 1912.-re
egész község a lángok martaléka lett volna. készül e1.
— Mily esetekben van a váló
Sikerült azonban a lakosság eröfeszitö mun
kájával a tüzet lokalizaln. Így is 6 ház pernek helye ? Ily címen a Házasság- és
égett le, A pusztító elem majdnem ember Családjogi szemle kiadásában egy rendkívül
eletet is követelt áldozatul. Egy égő zsellér könnyen áttekinthető jogi füzet jelent meg,
házban ugyanis egy anya kei gyermekével mely a magyar házassági törvény szerinti
benszoruit, Rudnay Lajos, albániai cs. és házasságfelbontó okokat igen népszerű nyel
kir. konzul, ki jelenleg szabadságát tölti ven megvilágítja. A mü szerzője Dr. Gerű
Zsomborén, az égő hazoa hatolva önfeiá - Ernő budapesti ügyved. A könyv ára 60 f.
dozó bátorsággal kimentette a kétségbeesett Kapható a szerzőnél, Bpest, Erzséüet-körutl7.
— A lavina rendszerű árusítás
auyat es a két kis gyeimiket.
— Az uj teleíondijszabás. Általános ellen. A szegedi kere.kedeimi iparkamara
óhaj, hogy a lelefondíjszabás reform alá a kerületéhez tartozó Bács-Bodrog és Csongkerüljön, mert a mostani nem felel meg egy rad vármegyek töbD varosából és községéből
haladó kor igényének. A telefon drága es jelentest kapott arról, hogy a „Maison Roaser
1 Kue Feydasu Páris“ cég az 1884. évi
a mostam díjszabás mai állapotában tariha
lattan. Belátták ezt a kereskedelemügyi XVII. t. c. 51. §.-ába ütköző bólabda (lavina)
minisztériumban is, ahol — értesülésünk rendszerű árusítás célzatával hirdetmények
szerint — uj díjszabást készítettek, amelyet kel, úgynevezett „bonokkal" és szelvények
most hozzászólás végeit el fognak kü deni kel arasztja el a közönséget, melyekkel a
as összes illetékes köröknek. 11a a vélemé 40 frankot érő seiyem alsószoknya vagy
tetszés Bzerinti vá asztható más tárgy meg
nyek rövid idő múlva beérkeznek, úgy a mi
küldését ígéri annak, aki egy-egy 2,50 kor.
nisster esek alapján elkészítteti a törvény
javaslat végleges szöveget úgy, hogy as őszi szelvényt négy egyénnek elad s e négy
egyén liz-tiz koronával újabb négy-négy
ülésszakban a képviselöhás elé kerül.
— Kinevezés. A m. kir. vallás- és szelvényt vesz a cégtől utánvéttel. A cég
közoktatásügyi miniszter Kovács Katalin okle ily módon osak akkor küld árut, ha 50 kor.
veles kisdedovónöt a gar«mssentbenedeki értékű 20 szelvényt ad el, viszont a vevő
abban as esetben ba a szelvényeket Búsok
kúdedovodáhoa nevezte Ki,

nak eladja 2 kor. 50 fill. áron jut egy állí
tólag 40 frankot érő holmihoz. A kamara
figyelmezteti az érdekelteket a kereskededelemügyi miniszter 70055/1900. ss. rende
letére, mely az efféle elárusitást súlyos
büntetés terhe alatt tiltja, továbbá a
34.688/909. sr. rendeletre, mely a szelvé
nyeket tovább adók ellen is 600 koronáig,
esetleg 30 napig terjedhető fogházbüntetést
állapit meg.

— Vasút állomások elnevezései
A vasúti állomásoknak rendeltetési céljaik
szerint más-más elnevezésük van. Az elne
vezés magyarázására a kereskedelemügyi
miniszter körrendeletét bocsátott ki. E sze
rint „állomás** elnevezés alá tartoznak, hol
személy, podgyász, gyors- és teheráru for
galmat bonyolíthatnak le. „Korlátolt forgalmú
állomásinak nevezik, hói a forgalmi ágak
egyike-másika hiányzik. „Rakodó hely“-nek
nevezik azt a helyet, hol egyes magánfelek
áruküldeményeiket föl- és lerakhatják. „Megál'óhely" a nyilt vonalon levő hely, hol
csak személy- és podgyászforgalmat bonyo
líthatnak le. Végül „Kitérőinek nevezik,
mely vonattalálkozások céljaira szolgál.

— Nyugdíjasok veszedelme. Már
a múlt év őszén jelezte lapunk, hogy minisz
tertanácsi határozattal kimondatott, bogy
közpénztárból kétféle javadalmat senki sem
élvezhet. Mindazok tehát, akik előbbi szol
gálatuk vagy működésük alapján nyugdijat
húzn k, jelenben pedig, mint közhivatalno
kok vagy dijnokok működnek s rendes
tizetésük van : egyik javadalmukat elvesztik.
A m. kir. pénzügyminiszter már bekivánta
az összes hivatalfönököktöl a vonatkozó
adatokat, ezek a minisztériumban feldolgoz
tattak s most feiszólittatnak hivatalfőnökeik
utján az ilyen kétszeres javadalmasok, nyi
latkozzanak ; nyugdijukat tartják-e meg,
vagy jelen állásukat ? Az egyik javadalom
beszüntetése iránt azután intézkedni fog a
kormány a kii. adóhivataloknál. A rendelet
sok embernek tesz kárt, de igazságos, mert
éppúgy érinti a sok ezer korona nyugdijat
és magas fizetést élvezőket, mint a kisebbe
ket ; az államkincstárra nézve pedig sok
millió korona megtakarítást jelent.
— Óriási vasúti áUomás. A newyorki Grand Central Station lesz a világ
legnagyobb vasúti állomása. A 42.-ik utcá
ban építik, a mostani állomás helyén. Az uj
állomás építési költségeire — mint a Btabadsáy Írja — 180 millió dollárt (900 millió
korona) irányoztak elő s felépítése 18 hó
napot fog igénybe venni. Az uj állomás
nemcsak nagyság tekintetében múl felül
minden eddigit, de pályaudvarának beren
dezésében is. Az összes vonatok alagutakon
át jutnak az állomás elébe, ahonnan óránkint 200 vonatot lesz lehetséges elindítani.
Ezáltal rengeteg tér szabadul fel az utcai
forgalom számára. Az uj állomás váróter
mei 30 ezer ember befogadására lesznek
berendezve.

— Felvétel a felsőbb szőlőtan
folyamra- A foldmivelésügyi minisztérium
pályázatot hirdet a fővárosban szervezett
felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyamra
az 1910—11. tanévre hallgatók felvétele
céljából. A tanfolyamon a hallgatók a azölőmivelésben és a borkezelés'.en elméleti és
gyakorlati kiképzést nyernek és képesitt ét
nek nagyobb szőlők és borpincék önálló
kezelésére. Az egy évre terjedő tanfolyam
ez év október 1-én kezdődik. Felvesznek
oly pályázókat, akik a hasai gazdasági aka
démiák egyikét jó sikerrel végezték és ép,
erős testalkattal birnak. A tanfolyam díj
mentes, a hallgatók csak ellátásukról tartoz
nak gondoskodni. Szegény és kitűnő, vagy
jeles előmenetelő folyamodók havi 100, ille
tőleg 50 korona ösztöndijban is részesülhet
nek. A folyamodványok legkésőbb augusztus
hó 1.-ig annak a gazdasági akadémiának
igazgatóságához nyújtandók be, amelytől a
folyamodó végbizonyítványát nyerte.

—A

rendőrség államosítása. A
„Városok Lipja** erről a régóta emlegetett
kérdésről a következő fontos értesülést
kösli : A tónbessédben megjelölt belügyi
reformok egyik legelsője less a rendőrségnek
államosítása. Tissa István gróf még 1905.-ben
a miskoloi progrsmmbessédében kifejezést
adott azon szándékúnak, hogy a vidéki ron«

Tessék napilapjait, hirlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Társa r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkíméli
a postai beküldési költségét.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet
A városunkban hosszú időn át fennál
lott és jó hírnevet szerzett „Nyitrai és Társa*1
oég részvénytársulattá alakulván, annak
volt tulajdonosai, Holló Sándor ur és neje
Nyitrai Amália úrnő, azon intézmény 25
éves fennállásának emlékére a közmivelődést szolgáló 4 rendbeli — összesen 2000
koron* értékű alapítványt tettek s az azokra
vonatkozó 4 alapitóokiratot hozzám (leküld
ték, — amig a képviselőtestületnek alkalma
leend azokat tárgyalni és értök jótékony
ságot gyakorló polgárainak hivatalos köszö
netét kifejezni, — addig is a nemesssivü s
Léva város közmivelödését előmozdító ado
mányozóknak — mint a város köaönségének képviselője — előre Is kössönetemet
fejezem ki.
Kelt Léván, 1910. évi julius lö.-én.
SódLog-fe. X-aJoe,
polgármester.

Köszönetnyilvánítás.
Holló Sándor takarékpénztári igazgató
ur és kegyes neje a lévai r, kath. fögimnáaiumi Segitö Egyesületnek 4drb., egyenként
100, összesen 500 kor. értékű Nyitrai és
Társa-féle részvényt adományoztak alapít
ványul, amely kegyes cselekedetükért a
tanintézet nevében hálás köszönetét mond
Tóth Sándor
igazgató.
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Ghimessy János, Jónás Imre, Kiss Látsló,
Ösv. Kiss M. Pálné, dr. Lakner Zoltán, dr.
Lsufer Arthur, Ubrik János 2—2 kor.:
Balogh Mátyás, Bella Antal, Boób Láizió,
Brnák József, Csornák Izidor, Csuvara Mi
hály, Greiner Zsigmond, Hatser Károly,
ösv. Klincsok Borbála, özv. Kovács Józsefné,
Krizsmanek Károly, Pokrifka JVos, Botyik
József, Sárhegyi János, Szepessy Gfzs,
Szlivka Lajos, Szlusni József, Thuróczy Já
nos, Tóth Lásrló, Török Ltjos, Vörös Bért,
1—1 kor.; Csenger N., Lengyel N., 60—60
fiil.; Horváth Jenő, Koráb Henrik, 50—50
fiil., Kratyina Józs-f, Jakab Kálmán, Ma
tyovics János, Poprácz Kálmán 40—40 fiil.;
Dokupil N., Drapák Rafael, Kiss János,
Konecsny Lajos, Molnár Jenő Rácz-Virág
N. és Suhala N.20—20 fiil. Jóakaróinknak
szives támogatásukért az Egyesület nevé
ben hálás köszönetét mond a

Holló Sándor és neje a lévai kath.
polgári leányiskolának 5 drb. Nyitrai és
Társa r. t. részvényt voltak kegyesek ado
mányozni. A nagylelkű adományért fogad
ják a jószivű adakoaók hálás kössönetemet.
Léva, 1910. julius 15.
Báthy László,
prápoit-pl.báno., igazgató.

Köszönstnyllvinitás.
A Lévai Kath, Legényegyesület jul.
táncmulatságán felülfiaetni ssiveskedtok; Báthy László 4 kor., Bartos Lajos,

iki
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Újlaki Jó’.ef Török Máris
Bandzi János Béna Julianna
Pieva István Mikola Anna
Ifj. Akúcs József Kugyala A.
Fábián Gáza Kácz Julianna
Palkovics Pál Rámák Mária

A gyermek
neve

Marg’.t
János
Margit
József

leány
fiú
leány
fiú
fiú
leány

Géza
Mária

Halálozás

Az elhunyt neve

Kora

A halál oka

46 éves
32
.

Agybénulás
Tádögűmökór

Hivatalos közlemény.
Nyilttér*)

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete 1910.
évi junius hó 30.-án tartott évnegyedes ren
des közgyűlésében a „Marhalevelek keze
léséből befolyó dijakról** megalkotó tt és
Barsvármegye törvényhatósági bisott°ága ál
tal 467/4647 az. határozatával jóváhagyott
sztbályrendeletet kihirdette ét 1910. évi
julius hó 1-sö napjától életbe léptette, —
mely körülményt ezennel közhírré teszem.
Léva 1910. évi junius hó 30. áo.
BódLogfe. luajoa
polgármester.

4162/1910 szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete 1910.
évi junius hó 3.-án tartott évnegyedes ren
des közgyűlésében 3732/1910 sz, határoza
tával a házi pénztár 1909. évi zárszámadá
sát elfogadta és jóváhagyta, — a zárszáma
dás a városi számvevőségnél f. évi julius
hó 17.-ik napjától 15 napon át közszemlére
van kitéve, hol az megtekinthető s az ellen
a kitűsött határidőn belül éssrevéte'ek, eset
leg felebbezések adhatók be.
Léva, 1910. évi julius hó 15.-én.
SódLogQx Xiejoe,
polgármester.

M OLL-F É LE
LSEI DLITZ-PORmÍ
Enyb**, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés
zs*. árokban és az illő életmód egyébb követkéz
ménjeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük
készítményeit.

moll-felej

r

SOS-BORSZESZ

TriSf bedörzsölés,
elismert, régi jóhirnevü háziszer
szaggatás és hűtésből származó
mindennemű betegségek ellen.

Eredeti üvog ára kox. 2.
Kapható minden gyógyszertárban

onoo

ás drogériában.

MM

Föizétküldési haly MOLL A. gyógyszerész.
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbaen

9.

Egy jó házból való fiú, a jövő tanévre
teljes ellátást kaphat egy helybeli
intelligens családnál. Címe a kiadó
hivatalban.
T71 a A A

AlaCLO

la A n Balassa utca 8 szám
AaZ. 4 szobából és mellés-

aeiyiségekböl álló ház szabadkézből eladó.

3766/1910 szám.

Tek. Holló Sándor és neje Nyitrai
Amália úrasszony, a Léván létesítendő fele
kezeti jelleg nélküli Tanitók Házára (Barsmegyei Tanitók Háza) 10 drb. 1000 kor.
névértékű Nyitrai éa Tarsa irod. nyomdai
r. t. oimü részvényt volt kegyes alapítvány
képpen, alapitó levél kíséretében adomá
nyozni. Midőn e ritka áldosatkészségü a
nemes lelkületű jóindulatból származó ala
pítványért báláz köszöne'emet mindnyájunk
nevében kifejezem, vagyok,
Vámosladány, 1910. julius 14.

Köszönatnyilvánitás.

A szülök neve

3312/1910 szám.

Hirdetmény.

Végit István,

Születés.

Bozóky István
Spányik József

Léva r. t. város képviselőtestülete 1910.
évi junius bó 30.-án tartott évnegyedes renees közgyűlésében 3766 sz. végzésével
Sstolár Mihály és neje udvartelek vételi
ügyének érdemleges tárgya ás«t a jelen volt
tagok csekély száma miatt 1910 évi augusz
tus hó 10,-ik napjának d. u. 4 órájára
tűzte ki, mikor is es ügyben a megjelent
tagok számára való tekintet nélkül as 1886.
évi XXII. t. ez. 110. §.-a alapján érdem eges határozatot fog hozni.
A fenti számú határozatot midőn köz
hírré teszem, a képviselőtestület tagjait as
ügynek tárgyalására jelen hirdetmény utján
is meghívom.
Kelt Léván, 1910. évi junius hó 30.-án.

a barsm, ált. Unitóegyesülét elnöke.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi julius hó 10-tól 1910, évi julius hó 17-ig.

rendezőség.

Köszönetnyilvánítás.

•

1910. julius 17.
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A

dőrséget államosítani akarja, Andrássy Gyula
gr. belügyminiszter pedig már elkészítette
aa erre vonatkozó törvénytervezetet, melyet
Khuen-Hédsrváry gróf némi átdolgozás után
be fog terjeszteni a képviaelöbáz elé. A
nyári szünet után azonnal összehívják ezt as
ankétet a belügyminisztériumba, melynek
véleményét aiért kéri a miniszter, hogy
Andrássy tervezetének átdolgozásánál figye
lembe vegye. A tervezet legközelebb a nyil
vánosság elé kerül. A terveaet szerint külön
rendörminisateriumot, vagy országos rendörfönöki állást kreálnak. Egyébként az ország
rendörkerületekre fog osstatni s mindegyik
kerület élén less egy vezető. A vidéki
rendőrségek használható tisztviselőit átveszi
as állam, egyébként a kvalifikácionális tör
vényt fogják érvényesíteni.______________

JL

gyermek
neme

2

«

Sélo^h. Xj«Jc«

polgármester.

Lévai piaciárak.
Rovatveaetö ; Kónya Jóasef rendórkapitáay

Busa w.-mágiánként 17 kor. — fiil. —
18 kor. — Kétszeres 14 kor. — fii], 15
bor. — fin. _ Rozs 13..'tor. 40 fiil. 13 kor.
80 fiil. — Arp 12 kor. 40 fiil. 12 kor
80 fiil. Zab 16 kor. 40 fiil. 16 kor. 80 fiil.
— Kukorica 12 kor. 60 fiil. 13 kor. — fii.
— Lenose 18 kor. 20 fiil. 18 kor. 40 fiil —
Bab 17 kor — fiil. 17 kor. 80 fiil
Kö
les 12 kor. — fiil, 13 kor. — fiil.

Kiadó lakás.

előtérből es kamara
dói siló modern udvari lakás vízvezetékkel
Oímanter 3, számú házban kiadó.

TTíflflA há?

Mangorló-utoza 17.
számú mai kor igényei
nek megfelelő ház, mely 4 szoba, konyha,
fürdő-szoba, kamra, pincae, nagy üvegezett
folyosó, mellék épületben egy cseléd sióba
mosókonyha, két udvar, konyha kert no2
vember 1-től bérbe adó (megjegyzendő két
lakásnak is használható.) Feltételek Tokody
Imre básiulajdonosnál tudhatók meg.

XXlfibUiU

Ősidőktől fogva szappannal tisztítjuk a ru
hán esett foltot, szappannal tartják tisztán
testünket, szappan a legjobb saer
a fog és szájmosásra ia a modern
orvosi tudomány legújabb tanitasa szerint. Érthető tehát Sitraka
Menthol fogszappanjának köz
kedveltsége, mely aa Ínyt nem
marja, mégis erősen desinficiál,
habja nem undorító, sőt ellenke
zőleg tartósan üdítő hatása eljut
a fogköiök legelrejtettebb zugába is. E
szappannak köszönhetjük, hogy kellemetlen
szájszag s fogak romlása nincs többé. Á-a
gyógyszertárakban 1 kor. 3 drbt. 3 kor.-ért
bérmentve küld Sstraka gyógyszerész Mohol.
— Kapható: „Fekete Öss“ gyógyszertár
ban Léva.

1910. jullus 17.

B

TTt'óÍTYi! K” dologgal nagy haszonra
W1AX1LL. tehetnek szert, ha ezüst
SZÖrŰ prém táj nyulaimból hozatnak. Peron
ként 2 hónapos 2 kor., 4 h. 3 bor., 6 h.
6 kor. Fokomy József k. tanító. Iiutilla
u. p. Garamszentkereszt.

kell a szappan összehasonlításánál és
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy
szappana sem éri el a

SchicM
szarvas
szappanét
minden jó tulajdonságában, tiszta'
ságiban, mosóképességében, lágyságá'
bán és olcsóságában.

B,

-A
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Ponyva és zsák.

torkodnál a
nagy irdouiii közönséget értesiteui, hogy Lé
ván, Szécsényi-utca 3. széni alatt, a postá
val szemben Ponyva és Zsákkölcsönzö In
tézetet létesítettem, ponyva, zsák és egyébb
jutaáruraktárral kapcsolatban, hol is úgy
kölcsönözésre, mint eladásra kaphatók zsá
kok és ponyvák. Megbízásaim legpontosabb
teljesítését e'öre is biztosítva, maradtam ki
való tisztelettel Frouuuer Mór.

Vedjugy „llorgouyi*

A Linimení. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
pótléka

egy régjónak bisonyult háziszer, mely már
sok év óta legjobb bedörzsöléenek bizonyult
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el,
mely a „Horgony" vé^jegygyel és a Richter
cégjegyzéssel ellátott dobazba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár. Török József
gyógyszerésznél, Budapest

DL Richter lyógyszertára u „Arany jroszliihoz",

akinek éjiéi-nappal szün
telenül víszketegsége van
s nyugalmát, alvását és
sokszor társadalmi létét
veszélyezteti, az sajnálatraméltö. Ámbár ez csak bőr
ingerlésre mutat, mégsem
létezett ezidcig oly szer ez
ellen, ami ennek a kínos
helyzetnek véget vetett
volna. Hetek sőt hónapo
kon át ezen bajban szen
vedők kétségbe vannak
esve, testileg s lelkileg
megtörve, képtelenek tár
saságban mozogni. Sokszor
, . - „
,
csak egy kis pontot képez
a bőrön, amely rettenetesen viszket s a vakaró
ujjat önkivületlenül magához készteti Ez rendesen
a kezdete s rosszabbodó viszketegségre vezet. A
viszketegség okai még eddig nem lettek kikutatva,
miután azonban a betegség jeleinek tekinthető,

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. r

agy minden ilyen esetben amúgy Is az orvon!
tanácsra kell hallgatni. Sok orvos s viszketegbetegek különösen hangsúlyozzák a Zucker félő
■zabad. gyógyszappan kedvező s gyors hatá át.

PflLMfl KAUCJUK'
SAROK

A vastag fehér hab ezen szappan által előírás
szerint alkalmazva, azonnali enyhülést s a visz
ketegség beszüntetését hozza magával, úgy, hogy
végre teljesen elmúlik. Ezen idegbántó borbajt a
Zucker féle szabad, gyógyszappan segélyével
egyszerűen s a legnagyobb reménynyel el 'lehet
távolítani.
A megrendelésnél a következő különbségre kell
ügyelni:
Zucker szabad. S50,0-og gyógyszappanja a leghathatósab s legnagyobb. Darabja 2 kor. 50 fül.
Zucker szabad. 15 a-«s gyógyszappanja. ha
tásában s mennyiségében gyengébb. Darabja 1 kor.
Ehhez való Zuckooh-krém (zsírtalanító) a bőr
krémek gyöngye. Egy tubus ára 2 kor. 50 filL
kis tubus 125 kor.

Kapható :

KNAPP

IGNACZ drogériájában Léván.

Ajánljuk ;
legolcsóbb napi árak számításával
elsőrendű, direklforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss CSemegeSajt, naponta érkező felvágott és
egyéb csemegeáruinkat
Közvetlen kávéimportunk folytan

kávéink

I

Kern Testvérek
fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése
Telefon 14.

L E V A.

Ajánljuk továbbá
áruhazunkat.

Alapittatott 1881.

újonnan berendezett vas

Állandó raktárt tartunk legfinomabb nickel, alumí
nium. email, öntött és lemez

úgy ár, mint minőség tekintetében
versenyen kívüliek 1

konyhaedényekböl,

Legjobb Mauthner-íéle kerti és
vetemény magvak 1
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir,
carbolineum, aszfalt-fedéllemez,
gummi- és aszbesztáru, petróleum,
benzin, carbit és kátrány, vegyi
termékek, gyanta, kőnpor, kék
és zöld gálioz, raffia-hánc3, min
dennemü festékáru,

egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla és répakiemelő, fejsze,
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó

portland és románczemcut

állandó nagy gyári raktára.
M. kir. marhasó és lőpor áruda.

DISZKOSZORUK,

fa- és érczkoporsók gyári áron!

kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tejgazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok, épü
let- és butorvasalások, olajozók, kenőszelenczék, gépszijak.. szivattyúk, keudertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők,

kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.
Legczélszerübb többször csavart horg. drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok,
pneumatikok nagy raktára.

Varrógépek
5

évi

jótállásra.

Szives

megkeresésre készséggel

szolgálunk specziális

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat.

I
s
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napilapját, divatujságját, hetilapokat, folyóiratokat

nyitrai és társa r. t._

= könyvkereskedésében Léván megrendelni, megkíméli a postaköltségét! —

□ Loserth

Dezső

□

fűszer-, csemege-, bor- é3 ásv.-viz kereskedese.
LÉVA.

Kossuth

Lajos-tér

I. szám.

Naponta friss felvágott. Teljesen friss aruk. Prágai sodarNaponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és
szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.

Finom CUkortak. —
Idei friss töltésű

la kevekötel jutányos árban.
ásványvizek nagy raktára

Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálás!

□

Vadászterület.
A primási nagysallói erdőhivatal kezelésében levő
Lédecz i (Barsmegye) 205 k. h. erdő és tartozékát képező
60 k. h, legelő vadászterületnek bérbe adasa érdekében,
a hercegprimási főerdőhivatal Esztergomban folyó hó
30 -án d. e. 10 órakor zárt ajánlati versenytárgyalást t rt.
Évi haszo. bér, mint kikiáltási ár 400 korona és 5%
járulék.
Ezen árverésen résztvehet, minden önrendelkezési jog
gal biró magyar állampolgár.
A béreli i szándékozók, szabályszerűen felszerelt, zárt
ajánlatukat a főerdőhivatal c;mére Esztergomba terjeszszék be.
Bővebb felvilágosításokat az erdőhivatalnál Nagysallóban szerezhetők.
Nagysalló 1910. julius 14.

Bedros József
erdőmnSier.

HANGVERSENY GRAMOFON.

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BUTORRAKTÁROMÁT,
Báthy-utcza 1. sz. alá

Az itt ábrázolt beszélőgép
23 — 22 cm. széles és 13 cm.
magas tokban, kitűnő hang
dobozzal, játszás közben for
gatható színes virágtölcsérrel
minden nagyságú lemezhez
alkalmas, 2 darab 19 cm. át
mérőjű mindkét oldalon be
játszott lemezzel együtt

kárpitos és asztalos műhelyemet

z

helyeztem át,

s kérem a n.p é. közönséget, akik közel 25 évig
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a legmodernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy
becsű pártfogásával szerencséltessenek.

16 forintért

Steiner József,
bútorkereskedő LÉVÁN.

□

*

kapható.
Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.
Árjegyzéket és lemezjegyzéket ingyen és bérmentve
küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes.

Kiéin Sándor,

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek
■■■ —■— nagy raktára I. É v A N. =
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára
újonnan épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget— vétel kötelezettség nélkül is —
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará
zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFHERR és SCHRANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ -féle motorok minden
nagyságban, valamint minden e szakba vágó
: gépek és géprészek.
:

órás és ékszerész Léván.

Dús választék.

Jutányos árak.

FROMMER MÓR

ponyva és zsák
kölcsönző intézete.
Ezúton is bátorkodom a nagyérdemű közönséget ér
tesítení, hogy Léván, Széchenyi-utca 3. sz. alatt, a
postával szemben ponyva es zsákkölcsönzö intézetet
létesítettem ponyva, zsák és egyéb jutaáruraktárral
kapcsolatban, hol is úgy kölcsönzésre, mint el .dásra
kiphatók zsákok és ponyvák. Megbízásaim legpon
tosabb tejesítését előre is biztosítva, maradtam
kiváló tisztelettel
F R O 1X/1 ZNzE E ZR,

JSZL Ó -Et-

ooooo

Legjobb sütemények, Cinip7|/u czukrászdában
fagylalt, jegeskávé OI|Jlb£l\J
Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtójau Léván.

