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Tisztviselők fogyasztási 
szövetkezete.

Mi lenne aktuálisabb téma, mint 
az általi nos drágaság.

Jártában-keltében, vasúton, hajón, 
akárhol összetalálkozik két ismerős, 
csaknem bizonyos, hogy rövid idő 
múlva a megélhetés nehézségei kerül
nek szóba s talán csak a politikai 
helyzetről esik több szó nagy Magyar
országon, mint a drágaságról, mely 
minden vonalon ezer panaszra ad okot. 
És idegen helyeken, idegen emberek 
között szinte önkéntelenül gyűjti az 
ember az adatokat az összehason
lításokra.

Léva város piaca, mely két vár
megyének és az áldott Ga: amvölgyé- 
nek közepén fekszik, nem panaszkod
hatok arról, hogy áruval és termé
nyekkel nincs ellátva sőt a lévai piac 
messze földön bires arról, hogv itt 
minden könnyen beszerezhető. Ámde 
a fogyasztás oly nagy, hogy az élei 
miszereket, mint— a. zöldség és gyü
mölcsféléket, baromfit, marhát tömeg
áru gyanánt szállítják más, kevéabbé 
produktiv vidékekre. Léva város piaca 
ősidőktől fogva hires arról, hogy in
nét még — legalább az élelmi piac
ról — árut soha sem vittek vissza. 
Bármennyit hozzanak is, az mind ha
marosan elfogy. De ép azon körül
mény, bogy a fogyasztók nem csupán 
Léva és vidékének lakosaiból kerülnek 
ki, hanem messze földről ide seregle
nek az ügynökök, kik már nemcsak 
a lévai piacon keresik fel az eladó 
termelőt, de már a lakásán, a közsé
gekben lefoglalnak minden eladó árut, 
a piaci árak alakulására oly hatást 
gyakorolnak, hogy ma az élelmezés 
kétszer oly drágává lett, mint volt 
azelőtt.

Nagy teher ez különösen a tiszt
viselőkre nézve, akiknek fizetése az 
általános áremelkedéssel szemben nem 
ártott lépést, maradt, amint volt, a 
égiben. Eddigtlé a fogyasztó közön

ség nagy részét tevő tisztviselők vá
rosunkban példátlan türelen mel visel
ték e tarthatatlan állapot terhét. Hiszen 
hallunk, olvasunk mindenféle intéz
kedésekről, imikkel más városokban 
védelmet nyújtanak a drágaság ellen 
a közönségnek ; csak nálunk nem ter
jedt ki a hatóság és társadalom gon
doskodása erre az életbevágó dologra. 
J'-gyetlen intézmény, melynek hatása 
volna városunkban küzdeni a drága
ság ellen : a tisztviselők fogyasztási 
’zövetkezete.

Ennek megalakítására csak a leg
utóbbi időben gondoltak. Pedig, ha

van valami intézmény, mellyel az álta
lános drágaságot ellensúlyozni lehet, 
az a fogyasztási szövetkezet. Mert az 
ilyen szövetkezetek sok helyen már 
segítettek a tűrhetetlen helyzeten s 
kiragadták a közönséget a kofa-mono- 
pódum által űzött visszaélések karmai 
közül. Hát ugyan mi rt ne tehetné 
meg az itteni szövetkezet is azt, amit 
megtesz másutt más hasonló szövet
kezet ? Terjessze ki forgalmát a piaci 
árukra, a búsra, tejre, tejtermékekre, 
tojásra. Itt nyilik bőséges alkalma 
segiteni a közönség bajain — úgy" 
szólván minden nehézség nélkül.

Közvetlen közelről tudnánk pél
dákra hivatkozni. De hát a példák 
fölöslegesek ! Elég a legegyszerűbb 
számításra hivatkozni. Ugyanonnan, 
ahonnan piacunk elárusítói szerzik be 
a termékeket, minden nehézség nélkül, 
sőt a nagyobb tömegre való tekin
tettel, még előnyösebben szerezheti be 
egy szövetkezet is, mely anyagi nye- 
r ségre nem dolgozván, legalább 
20—30°/o-kal olcsóbban volna képes 
azokat a fogyasztónak eladni. Ez volna 
igazán üdvös es elismerésre méltó 
vállalkozása ennek a szövetkezetnek, 
melyet az a cél hivott életre, hogy a 
tisztviselők helyzetén segítsen s amely 
a jelenlegi viszonyok között ezt a célt 
c>ak úgy szolgálhatja, ha módot nyújt 
a mindennapi élet szükségleteinek ol
csóbb és előnyösebb fedezhetésére.

Nem kételkedhetünk abban, hogy 
a megalakult szövetkezet vezetőiben 
megvan a teljes jóakarat, s hogy 
engedni fog a köióhajnak és foglal
kozni fog forgalmának kiterjesztésével. 
Mert közóbsj ez! Mindenki lesi, várja, 
hogy történjék valami s illetékesebb, 
bivatottabb tényező a kedvezménye
zésre nincs városunkban e szövet
kezetnél,

A tttoek ideje elérktzetf ! Halo
gatni már a caelekvést nem lehet. A 
közöméget tovább kiszolgáltatni a leg
piszkosabb piaci uzsorának nem sza
bad. Városunk fejlődésének jól felfo
gott érdeke is parancsolja, bogy e 
részben történjék már valami s aki a 
ktzdeményező lépéseket megteszi, az 
nemcsak a közönség hálájára, de a 
város elismerésére is számíthat.

Oly férfiakat látunk az uj szövet
kezet élén, kiknek eddig is ismert 
tevékenysége és agilitása garanciát 
ktpez aira nézve, hogy sz nj szövet
kezel az alakulás stádiumából csak
hamar a cselt kvés terére lép s mint 
régóta nélkülözött közhasznú intéz- 

’ ‘ célját igy ekszik nrelöbbmeny Kiiuzoii 
megvalósítani.

A munkásházak.
Még száradnak a falak. Itt ott még 

rakosga'ják, vaholgatják : Zentán, Verpelétien, 
Jdiskolccn, Békésen. Mindenszentekre több 
ezer mezőgazdasági muokáscsalád vonul a 
saját kis házacskájába. O yan családok,a kik 
nek egyenkint aligha volt a házvételre 50— 
60 koionájuk. Mintegy 25 ezer lélek jut 
egészséges lakáshoz és tulajdonhoz. Annyi 
bizonyos, hogy ezek nem kívánják többé a 
földosztást, a vagyonközösséget Ezek nem 
lesznek proletárok a saját hazájukban. Eze
ket ide köti egy darab föld, a családi tűz
hely szentélye, nem egykönnyen vesznek 
kezükbe vándorbo'ot. Nem .mennek »„vieen 
át* vagyont, bo dogságot keresni.

M ly büszkén említeném, ha emlithe*- 
ikeo, bogy a több ezer munkáscsaládban 
30 lévai is v»d, hogy a 25 ezer lélekhöl 
150 et mi mentettünk meg. Nem tehetem. 
Nincs egy gazdasági munká<házunk sem. 
S legalább azt tudnánk; mért nincs ? Hiszen 
lehetne, sőt keUene lennie! A város kép- 
viselötes'ülete egyhangú határozattal vállalt 

i k-zességet a 30 munkáscsaládért, Az á’laoo 
készséggel adta meg a 2%-os hozzájárulást. 
A kölcsönt folyósították. Hát mi hányáik 
m»g ? . . . Az építő, a vállalkozó. Az még 
hiányzik. Kétszer volt már versenytárgya- 
lási pályázat hirdetve, eredmény nélkül. A 
harmadszori hirdetés pályázati határideje teg
nap járt le. Lesz-e eredménye? Nem tudom.

S ha nem lesz? Akkor ezt a szép fszt, 
a ho szu telet, a kora tavaszt megint átalud- 
hatják munkásaink és álmodozhatnak arról, 
hogy majd egyszer nekik is lesz svájci 
atilii ka házuk. Egészséges szobájuk, kony
hájuk, kamrájuk. 100(71 öl udvaruk beü tetve 
gyümölcsfákkal, kerti veteményekkeh Mily 
jó dolguk lesz ott a gyermekeknek! Sertést, 
baromfit, galambokat, házinyulakat is te
nyészthetnek. Mennyi nehéz munkával meg
szerzett garasuk megmarad, amit eddig a 
drága piacra kellett hordaniuk. Nem kell 
másokkal közöstödn ük, egy konyhán főz
niük, a gyerekpöröket e intézniök. Oh m’ly 
boldogok lesznek ! Mikor ? . . . Majd egy
szer, majd, ha akad válla kozó, aki nem 
fecskerakásos falakat akar építeni ; aki 
nem akar ily vállalaton 12 ezer ko-onát 
nyerni. Majd akkor. Addig várjatok, jó 
munr ások 1

Értem, hogy ott, ahol a munkásosz- 
tá’y lázongó, önmagával meghason'ott, 
keserű-lelkű ember után indul és a társa
dalmi meghasonlásnvk annyi kellemetlen 
magját hinti el, ott a kövek he'yett nem do
hának kenyere*. A békétlenség, méltát'an- 
eág, gyüiölség elhidegiti a sziveket. Nálunk 
a béke, szeretet, egyetértés és mé tányosság 
lakik. Nálunk a munkás nem keres érdek- 
ellentéteket a birtokos osztállyal szemben, 
a gazda pedig tiszteletben tartja a munkását.
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A b kesség és szeretet vitték előre az em
beriséget. Mért hát ez * tehetetlenség, mikor 
a munkás orzta'yuak anny ra égető ügyéről 
van ezó? Nem akarom a vállalkozóinkat tá
madni, Dolgozzanak olyan haszonra', amilyen
nel nekik tetszik. A munkásházakra elöiránaott 
összegből uem tudják megtakarit.ani azt a 
hasznot, amit a városi vigadónál vagy ál
lami képzőnél szereznek, tehát nem vállal
ják el ezt az építést. Ez az ö dolguk. A 
mi kötelsségünk pedig a munkáiházak épí
téséhez haladéktalanul hozzálátni. Nincs a 
város rászorulva a vállalkozókra. Van a vá
rosiak oiy derek mérnöke, aki az épitéBt 
te jss szakképzettséggel e'vezeti. Építsük 
házilag a muukasházakat, O.t vsd a 
„Kákákéban h érőm modern villa, ame
lyeknek kivitele városi mérnökünk ízlését, 
ügyességet, azakaopzeltségét az építés 
terén is igasolja. Érdemes a költségvetésekbe 
is bepillantani. Miért húzauk-haiasztjuk 
tehát pátyázau hirdetésekkel az építést, 
mikor o caóbbau és jobban senki sem tudja 
keresztül vinni. Még, ha a tegnap lejárt 
pályázati hird-tméiy eredménnyel járt 
volna ia, akkor is a házi kezelés mellett 
való építést vaiasztanám.

Egyébként a fö, hogy építsünk. Akár a 
város kára vállalkozó épit; de végre lássuk 
már, hogy íoiyik a munka! A munkások ne a 
várakozásban taradjanak ki, hanem a mun
kában.

Na fe'ejttük e1, hogy, ha a 30 ház 
kész lesz is, meg tikkor is csak féímunkát 
vegeztünk. Az ipari munkások szintén vár

ják és méltán várják, hogy hónuk alá nyúl 
a társadalom es őket is otthonhoz, tu'aj- 
doLhoz juttatja. Részükről már meg is in
dult e mozga om. A Lévai Kér. Munkás
egyesület tagjai közül mintegy huszau 
csoportosultak e célra. S halljuk, hogy egy 
má ik 10 tagból á’ló csoport pedig már 
befizetéseket is eszközöl a Lévai Takarék 
és Hiieüntéau nd. Mindenesetre ez a 
legokosabb kezdi t: a takarékosság, a pénz- 
yyüjtés. Szép araiakból, iolytoios gyülése- 
zésből sohse lesz ház. A tett mezejére keli 
lépniök a munkásoknak is! Bizn:ok kall a 

saját erejükben és nem mindent mákoktól 
várniok. Ha aztán a munkáso-ztály a maga 
résziről megtett minden lehetőt a boldogu
lására, akkor a tais dalmon a sor, a váro
son, az államon, hogy erkölcsi éa anyagi 
támogatással segítségére siessen. Ez elöl 
nem is fog elzárkózni sem a város, sem 
az állam.

ErÖs a hitűn1', hogy mégis felépülnek 
a munkásházak. Mikorra visszajönnek a 
fecskéink, tető ala’t lesz 30 mezőgazdasági 
és 30 ipari munbásbáz.

L?sz az öröm !

Különfélék.
— A város virilistái. As 1911. évre 

legtöbb adót fizetők névjegyzék ét e
célra kiküldött bizottság e hó 7. én össze
áll iiván, a névjegyzéket jelentesteiéi tonná
jában a városi képviselő'Cstülethez be
terjesztette.

— Barsvármegye legtöbb adótJl- 
zető hirotteági tagjainak «z 1911. evre 
összeállított névjegyzéké : Kelecsenyi Ráfael, 
R.dnai Farkas, Franki Ede, József kir. 
here ig, Dóra Mik ós, Szantner Sándor, 
Ordódy Lajos, Kazy János, Vepy Vogrouics 
Ödön, Kacheimann Káro.y, Révai Simon 
báró, Lányi József dr-, Szent-Ivány Egon, 
Eibogen Károly, Kazy László, Saizberger 
József, S.monyi B ia, Dombay Vi.mos, bzon- 
tágh Jenő dr., Félő A bért, Ambró István, 
Tarich Dezső, Belicza Pál dr., Katona Ist
ván, Szent-Ivány Oszkár, Gasparetz Béla 
dr., Schies L pót, Porák Zsigmond, Taubin- 
ger Ágoston, Levalich László, Houó Sán
dor, Döry Béla, lloeiler Móric báró,, Beu- 
kovics Géza, Grün D zső, Balog Sándor 
dr,, Heclit Barnát, Zongor János, Mote- 
ritzky Lasz ó, Saizberger Jakab, Grossmann 
Gyula, Friedmanu Samu, Ketz Gyula, 
Lányi Arlhur, Kosztolányi I., Vargha Jó
zsef, KisÜ'.zky József, Dreyschok Sándor, 
Balogh János, Eisinrerg Karoiy, Vajda 
Jenő, Báth) Gyu.a, Horn Jakab, Bolka 
Árpád, Boti a Zo lán, Godin Káro y dr., 
Peri, ki Igtác, E: gei József, Ma lath Ist 
váu, Rudnyai -zky J., Weinreb M., Epölyi 
Ferenc, L p h y Lasz o, Szajbely Árpad, 
Weisz Mer, Leideufrost Tivadar, Bo.c.-ak 
László, Fink a Samor, Oidodv Vámos, Va- 
ray János, Rosenzveig B., Boros Gyuia, 
Bakó Ferenc, Zeienyák Jai.os, We bz Fíi- 

löp, Kenessey K- dr., Fába Simon, Med- 
veczky Sándor, Sínek Áimin, Karafiáth 
Marim dr., P.n‘el R-zsö, Kosz o anyi Jó
zsef, S mkó Adolf, C-á»zár S.ndor, Horn 
Berthoid, P áter Karoiy, Kiaiu Ödön, Z la- 
menák Sáudor, Hiufuer Béla, Vmczs Gyuia, 
Cson'ó litván, Török Mór dr., Kraszteuics 
Imre. Couiegner Káio.y, Kmoskó Bria dr., 
Weisz Sámuel, Kéval Izidor, Novotny J .- 
nos, Koiicz Károly id., Krajcsovics Rezső, 
Bá’hy László, Zsilincsan József, Nynray 
Ferenc, Vass Öóön, Rub neá Nándor, Weisz 
Adolf, Kacser József, Agárdy János, Ltnyi 
Benedek dr., Haiczi Ká.man, Wertheiui 
Izidor, Martincsek János, Szauer Izidor, 
Lévai Peter, Schoen Géza, Hecht Eue, 
Faragó Samu, Levalich Gusztáv, Konca 
András, Frommer Ignác dr., Hecht Vnmos, 
Grotte Vilmos, Bartaáy György, Anderio 
Ernő, Spu ler Gyuia, Karácsonyi S., Hetzer 
Adóit, Billió Lajos dr., Csöbör Vi mos dr., 
Botka Győző dr., Frommer Mór, Rmtmauu 
Ignác, Svarba József, Weisz S.Linón, Dú
lt sz Lipót, Ardó Sándor dr., Szakács Vu- 
tor, Miuar János. •— Póttagok-. Huberm 
Vnrnos, Foldmayer Ágbston, Banga Pá, 
Benkovics János, K oousiczky Janó.-, Wóhz 
A ajos id., Horanszky István. Riscum.u.i 
Tamás, Keisek János dr., Duesicb Zug
mond.

— Fizikai előadás. Az njabb köz
oktatásügyi törvény Crte mebeu a vegytan 
es termtszettan tanításához szükséges kemi.i 
es fiziaai eszközökéi es anyagokat a tolyO 
tanév kezdetéig miudeu népiskolának oe 
kellett szereznie. Hogy a lévai esperest 
kerü.et tanítói megte.c.o eredményt erhts- 
tenek el a vegytan ea termeszettan tanítá
sánál, — a kerület tanítói e bó 14.-eu, déle
lőtt, Lován a r, kath. elemi i.ú.akolaosu 
gyűltek össze, abot Pattig Lász>o, prepos., 
aki a polgári leányiskolában a tér meszel tant 
tanítja, a eá a megszokott alapossággal — 
jól sikerült kiser etek keretebeu — érde
kesen es k.mentben muiat’a be a tanítóknak 
a vegytani es teimeszeltaui szerezet.

— Egy iskola megáldasa. A mu.t 
napokban von a lesen ujouau epük r. kalli. 
isko a meg Idasa. A mega dast Epölyi Fe
renc, nagy ka rul e, peres-plebanos vegezte. 
Szép, népies b színben j«> ö. e meg az is- 
k o.a magasztos céljai és meghalva köszönte 
m<g a hnexLei, hogy öuadakosasUkbi 1 
építettek tol is« Olajukat. Végül az isnoia 
egyik kis tamiöja a gyermekek névében 
az esperesnek hálás köszönetét mondott az 
laSo.a megadásáért.

TÁRCA.

Sárkány módjára, lóháton, 
négykézláb, gyalog.

irta ; Jaross Ferenc

A Pars 38.-ik számában Sirály, aki en
gem a város krónikásának titulál és aki
nek álneve alatt — úgy gyanítom — ha 
nem is hegyaljai, de mindenesetre lévai 
gyökér lappal g, — A hegyaljai szörnyeteg 
címén egy régi es csakugyan megtörtént 
bagoly históriát irt le.

Nem veszem tőle rossz néven, hogy 
ezt a témát, mely e öbb-utóbb úgyis a tol
iam hegyére került volna, — elhalászta 
eöuki. Sít ellenkezőleg: köszönettel tar

tozom neki; mert az általa közölt bagoly
história juttatta eszembe az alább követ- 
ketö sárkány históriát.

Nem is dórgöm neki boazusan, bogy : 
Le a szellemi váramról I — melyet — meg- 
t isstslő, de meg uem érdemlett — króni
kás elnevezésével emelt nekem, — hanem 
állandó fegy vertárssmul invitálom meg s 
arra kérem, hegy közös erővel és (egyve
legei (persie : tollai és tintával) intézzünk 
odremot a múltak emlékeinek e lap hasáb

jain való összegyűjtésére.

Ezen működését — ha szívesen veszi 
— aszal jutt Imazom meg, hogy jövő evre 
gombatelepemuek pöfetegeiböl az első disz- 
pe dáuyt sz ö Inaiéielere főgém elkészít

tetni Sclimidt vendéglőjében.

* » *
Láttak már Önök lóhaton, négykézláb, 

gyalog járó saikanyt ? Lgy-e uem? Eu sem. 
De ismertem azt a Sárkányt, aki egyezer 
ilyeu utazást vitt végbe Lévan.

A meseleli heitejü sárkány, me.yröi 
gyerekkoruukoau sokat hallottunk és olvas
tunk, a barkngjsban egy csodaszép, elát
kozott király kisasszony t őrzött, aki úgy 
szabadult ki fogságából, hogy hetedhét or
szágból eljött egy királyfi, levágta a sár- 
hánynak tinid a bét fejét, a királykisasz- 
szonyt kihozta a barlangból és várában 
feleségül vette.

A mi Sárkányunk, aki 45 év előtt élt 
kötöttünk, csak egy fejet hordott a két 
vállán. Acujibsn mégis hasonlított mesebeli 
druszájához, hogy ö is őrzött <gy leányt; 
de ezt setki <1 nem átkozta és n<m is vo.t 
király kisasszony, hanem a saját lánya ; akit 
a termeBiet oiy pazarul látott el szépséggel, 
hogy méltán beillett volna királykieasszony- 
nak is. Nsm mondok nagyot, ba azt állí
tom, bogy nemcsak a város fiatalsága sze
reim ea volt bele még a fülén túl is, de bi

zony az idősebb urak szive is tüzet fogott 
szép, fekete szemeinek szerelmi szikrákat 
szóró sugaraitól. Mint a giuiu. II. osztaiya- 
uaa uuu ója eu is sokszor megbámultam 
ritka szépségét Cs többször mondogattam 
pajtásaimnak, hogy;

— Fiuk! Ez a láuy oljau gyönyörű, 
bogy egy kiiályi herceget erdemeiue meg I

Ejöu-e erie az általam óhajtott kiraiy n, 
— min tudom ; mert rövid idő muiva el
költözött Léváról.

SaikauyLak, mint már említem, csak 
egy teje voit; de erős es okos. A lábai 
párosak voltak ugyan, mint minden reudes 
embernek ; — de ezek tejehez képest igen 
gyengék vaiauak. Feje bírt* * bort ; a lá
bát azonban uem. Három-négy itce után 
úgy bicsak.ottak, mint egy coistokk.

Pedig azon időben nemcsak erős íejr*, 
de kvalifikált lábakra is szükségé voit 
az emberitek Lováu ; mert akkor nem egy
két deci Bzamra ittak a bort * vendéglők
ben gyüezüuyi, köiy ők pohár.át ból es draga 
pénzen, — hanem a hajlékokban korsókból 
vagy piutes üvegekből öntögettek vagy a 
pincékben lopótökböl eregettek messzeiyes 
poharakba — ingyen.

Annak volt * legnagyobb tekintélye, 
aki bírt* a bort. Az olyan vendéget, aki 
2—3 pohártól elázott ; lekvárnak gúnyolták
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— A járvány-bizottság ülése. A 
kokra ar e múlt nyo'c táp óta még ott ia, 
ahol egy két megbetegedő történt, nem 
(erjed tov-bb és a legtöbb fertőzött helyen 
csaltmm teljeten megs. tininek tekinthető 
ugyan, -de esőt a járvány bizottság most sem 
hagyja sbLa atovlbfi óvintézkedések fo- 
gaiaKsiGeá' E ló 13-ín is megtartotta 
rendet Ült set, aae yen megelégedéssel vette 
iudom-.su , Fopy a járványkórház helyisé
gei a szüase|.<t f z ieléssel m'nden tekin- 
letber el vart. k a va o Uugy a rendőr
ség aa albizottságok által tapasztalt, 
közegészségügyi rendetlenségek elhárítá
sára nézve minden kifogásod háznál meg
tette a szigoiú intézkedéseket. Az ülés 
folyamán a biiotlseg elhatározta, hogy a 
közegészség ügynek a bisotteág ragjai által 
ídöközönkint eszközlendö ellenőrzésére ügy
rendet készít, amelynek összeállítására egy 
ezüáebbkörü bizottságot küldött ki. Ennek 
tagjsi : dr. Frummer liláé, Bandi Eudre, 
Jarrots Ferenc, Kónya József és dr. Med- 
veczki Karoly.

- Csak egy virágszálat A József 
kir. herceg szauatóriume-gyi sülét, mint az 
elmúlt éveki en, úgy az idén is „Csak egy 
viragszá je.ige alatt azzal fordu. a tár- 
a.d-.omhoz, hogy haotrar napján egy szál 
virággal kevesebbet kössenek a szeretteik 
sírjára szánt koszorúkba és ennek az egy 
szál virágnak az árát ajánlják fel a szegény 
ludőbeiegek részére.

— Jutalék az Aivaháznak. A m. 
kir. lotiójövedea igaigalósaga 3151/1910 
sirmu átiratával értesítette a Stefuuia-arva- 
iírzat fenntartó nöegyietet, hogy annak 
idrjeu beadóit kervéiye a apjau a folyó 
iV eu rei dezett állam. jótékonycnu sors- 
játek usz.a jövedelmen*! i/i0- d remét, 
imo.y az iga.gatósag szarni asa szerint 
körülijeiül 14—15 ezer koioual lesz, — 
íz evben is aa árvahazai fenntartó nőügy
iét lógja megkapni. — Ami »or ősein e 
ölömmel adjuk közre ezen hírt, egyúttal 
a legnagyobb és há.as eusmeresüuket fejez
zük ki aa egyesület buzgó es lankadatlan 
szorgalmú vezetősége iránt, amely minden 
kinaiaozó es keovezö ajkaimat és módot 
megragad az egyeiü.et vagyonának gyara 
rapnaiata, az atvkbaz fejiesziesere es az 
árvák eilataiának ueghÖLuyiteaere.

— A fél áru vasúti jegyek. Az al- 
ikmvasutaa igazgatósága koz.i, hogy uiiud- 
zzosn.k, akisnek feiiru jegyváltásra jogo
sító erek, pes évi igszoivájyua Van, 1911. 
evre leendő ervenyeaites vegeit az sl.am- 

vasutak igazgatóságához (Budapest, And- 
rássy-ut 73—75 sz.) már beküldhetők, leg
később azonban december hó 31.-ig okvet
lenül beküldendők. Azoknak, akiknek arc
képes igazolványuk még nem volt, a jövő 
évre azonban ily igazolványt szerezni kíván
nak, az igazolvány kiállítását ugyancsak 
a fentjelzett időben kell kérelmezniök. Kü
lönösen figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy 
az igazolványok érvényesítéséért és az újak 
kiállításáért járó 2 korona kezelési illeték 
postabélyegekben rovandó le. A postabé- 
Jyegek a beterjesztendő kérvényre vagy 
névjegyzékre fe ragasztandók. Készpénz vagy 
okmánybélyeg kezelési illeték fejében el 
nem fogadtunk.

— A F. M, K. E. újabb öröksége. 
Lcky Adolf fővárosi jöhirü ekszertsz, akt 
■ ült héten hait meg Budapesten, három és 
tél millió korona vagyonát ku'turális cé
lokra hagyta ; a többek közölt a F. AT K. 
E.-nek is 20.000 koronát adományo ott.

— Eljegyzés. Krjtsik Jenő, a bars- 
ne^yei gazdasági egyesület titkára, e na
pikban váltott jegyet Tapióazelén .adóm 
György kedvei leányával, Erzsikével.

— As Iskola egyesület bélyegei. 
Egy honapja annak, hogy a fővárosi nagyobb 
tőzsdék, valamint az ország összes könyv 
és papirkereskedescmek kirakataiban fel
tűntek »aok a művészi kiál.iiasu bélyegek, 
a melyeket több fürdő, természeti szépség 
látképévé!, néhány Kiváló műalkotás kepevei, 
kel fillér arban ktbobcsáiott a Magyar la
kon Egy esüiet. Amint értesülünk, ez az egy 
hónap színié uem van eieemsnyt mu'at 
fel, nemcsak az apró diácsereg b .yeggyüj- 
ttményeibe kerű.tea beie a bélyegek, a- 
mefyeket uetáuy < fkes keress eoo Cég szám
láira is ráilleszt, de a nagy köiötseg va
sé ió kedve is olyan aranyban je culkezelt, 
ami uaiuna eddig aug tapasztalható hasonló 
esetekben. Earevei kerülnek naponta a 
postaszekiényekbe olyan levelek, a toe.yek 
hatiapjat, ezek a vaioban szép belyegek 
zarjaa le, Jeléül annak, hogy így reszt a mi 
közönségünk tud lelkesülni rn.uden nemes, 
kulturális cél és a magyar nyelv terjesz
tésére irányuló töreaves támogatá
sáért; másrészt a művest ies munkát 
is tudja értekeim. Az Iskola egyesület 
uelysgei valósunkban Sylírai ée 'lárva r,t. 
köuyvkeiesasdesebeu kaphatok.

— A katonai zsold emelése. A 
bkdügy miniszter az idei aökös koitsegve- 
tesbe barom es tel millió kotonat megha
ladó összeget allnotl be a legénységi Zsolti 

emelésére és a legénységi ellátás javítására. 
A legénységi zsold iddg közlegénynél 
tizenkét fillér volt, most felemelték tizen
hatra, az őrvezetö zsoldja ezentúl buszon 
négy, a tizedesé harminchat és a szakasz
vezetőé négy ver nyolc fillér lesz; a zsold 
tehát 4, 6, illetve 8 fillérrel több. Ezen
kívül két fillérrel emelik a reggelihez való 
pótlékot is.

— Gyászlllr. Mitschke József, bádo
gos — mint részvétté! értesülünk, — f. hó 
11-én, reggel 7 órakor munkás életének
49., boldog házas ágáoa k24-ik évében hosszas 
szenvedés után elhunyt. Ha aia mely gyászba 
borított, családját, nagyszülőn rokonságai 
és ismerőseit.

— Illeték az ingatlanok átruhá
zása Után. Varosunk kepviselöte^tülete 
mar 1904. évi április ho 7.-en tartott köz
gyűlésében 887/1904. sz. >. hozott határo
zatával a birto, vá tozások után kiszabandó 
1% városi illeték szedhetése céljából szabály
rendeletet készített ; ezt akkor a miniszté
rium nem hagyván jóvá, a szabályrende et 
életbe nem lephetett. A műk évben azonban 
a kormaiy több városnak meg-dta nyen 
városi uj jövedelmi foirás nyithatásara az 
engedélyt, sőt maga a koimany készítette 
el a szabályrendelet formáját, melyet ezen 
célra eifogkdhztooak je ö t ki. Varosunk 
polgármestere a minta után újból elkészítette 
a vároB részere az ingatlanok átruházása 
után fizetendő 1% váiosi pótinetek szedé
sének eletbeleptetesere a megfelelő szabály
rendeletnek tervezetet s ezt — mint érte
sülünk — mar a legközelebb tartandó köz
gyűlés ele fogja terjesztem, amely bizonyara 
egyh-bgulag elfogadja a varos jövedo.metiek 
gyarapításai ceizó szabályrendeletei.

— Esküvő Enycl Gyula, a lévai Hú
géi József is Fia jóbuü nagykereskedő 
cégnek beltagja, e hó 30-an tartja eskü
vőjét a trencseuteplici izr. templomban 
Sclilezinger Félix. földoirtonos kedves leá
nyával, lénkével. — Boidog megelégedés 
kísérje frigyüket.

— Rendelet a protekció ellen. A 
kereskeaeimt miniszter rendeletét adott ki 
a protekció edeu, mely szerint fegyelmi el
járás fenyegeti azt a tisztviselőt, aki elő
menetele érdekében Lem elégszik meg szol
gálati ei diniéivel, hanem azokat pro akció
val ipaikoüik poioim. Meltsnyojuk a rni- 
nisaiernea jó szándékát, begy társadalmunk 
ezen feide kinövésének hauat üzen, de fő
iünk, hbgy a hadjáratban, meiy nagyon is 
hasonlít a guerida-csapatok hegyi harcához,

es valósággal kinézték a kompániából ; mert 
llát ez volt a jeiszó : igyunk gyakran, de 
sokat, uem ritkán, de nagyokat l

Es von is hol is mit inni. Akkor még 
a báu-uicai hajlékokban uem gabonát rak
tároztak s Lem volt bennük nappali es 
adandó lakó, mint most; de esteukint ren
desen megLípesediek. A pincék uem kong
tak az ürességtől. Kei torjában terpesz
kedtek ganiiáiokon a btnral teli hordók, 
Egy-igy ősiLtjoveitl a.ka.maval, ha a tár
saság tüzelt totku ugokból állott, — két 
akó bor meg sem kottyant.

Spriccer I Ez a n eiuet sógortól átvett 
se bor-, se vizlelo rnitmas — akkor meg 
olyan ismeretien volt, akar csak a limonádé, 
.mely ellen meg ma is erősen tiltakozik egy 
jórava-ó gyomor.

Ha valaki mulatás közben lavanyu- 
vizet kert, amelynek ára 2 ktajcár volt, —— 
azt mondotta rá a gazda:

— Búit szívesen adok; de vizet nem; 
imrt az pénzbe ketü’. Vagy iszoi bort, vagy 
e Jgytl semmit I

A háti-utcai piLcés gazdák között 
■ endégszereieiéiől a ieghnesebb volt K. 
Jaios, jómódú mésiáios és földbirtokos, 
aki ig<n gytkian 30—40 vendéget is meg
hívott pincéjébe is eztk ssámara rendesen 
ott főzte a gulyást, pörköltet és ezeket 

megtoldotta meg friss disznólábbai s egyeb 
kitűnő borkorcBOly ákkal.

Ez a kedves házigazda szel ette a ven
dégei, de gyüiolte a kártyát, Soha meg nem 
engedte, hogy ua.a csak egyetlenegy ártat
lan t.iok-partt alakuljon. De nem is volt 
akkor o.yan nagy divatban a kartya. Ha 
az urak összejöttek, adumazas, tréfa es víg 
LÓtak közön toiioiiek el as időt.

Sárkány is letdeion részt vett a mu
latságokon. Jó humoráért, talpraesett anek
dotáiért nagyon kedvelt tagja volt a tár
saságnak. De mikor azután haza kellett 
mennie, lábai te mondván az engedelmes- 
seget, — mindig 8. József barátjának támo
gatására szorult.

Történt, hogy egy alkalommal Jóska 
barátja az egyik bált-uioai pincéből vezette 
öt a jelenlegi árvaházdau hereit lakására. 
A báti-utcáu es a piacon minden baj nél
kül lekerültek. De mintegy kétszáz lépés
nyire Sárkány lakásától va.ami téma felett 
összevesztek. Sara átiy mérgesen kibonuko- 
lOlt barfctja katjaból es durván mellbe 
ütötte öt. Az ütés után azonban le is esett. 
Barátját ez a viselkedése annyira felbo- 
szan'.otta, hogy így »»ólt Sárkányhoz:

— No, ha ilyen goromba vagy, én 
ugyan mm visrlek tovább. Vagy maradj itt, 
vagy menj haza, a»‘»‘ ‘“d«1

Sárkány erezte lábainak tehetetlen 
voltát, bociánatot kert barátjától éa kö- 
uyörgésie fogta a dolgot. Jóska azonban 
hajthatatlan maradt ; megfordult és eltávo
zott. De nem ment messzire. A fal árnyé
kában meghúzódva kíváncsian leste, hogy 
mit csinál Sárkány. Ez látván, hogy barátja 
elhagyta, négykézláb igyekezett elérni luka
sát. Jóska eszrevétiet ül követte öt. Amikor 
Sárkány a kapujához ért, ekteleu döröm- 
böles közölt folytonosan ezt kiabálta:

— Asszony I Nyiss kaput, mert lóhá
ton jövök I <

A nagy zajra a ház összes lakói kifu
tottak és kitárták a széles kaput, amelyen 
Sárkány szerencsésen oe is lovagolt.

Ennek a furcsa kalandnak csakhamar 
híre meLt az egész városban és ha ezentúl 
valamelyik asszonynak az ura borozó kom
pániába feszült, as . asszony igy figyel
meztette öt:

— De, lelkrm, vgyázz itn magadra! 
Ne igyál sokat I Hogy ne jöjj haza Sárkány 
módjára, lóháton, négykézláb gyalog I 
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nem a protekció marad alul. (Már Kossuth 
Fereno ia adott ki hasonló, nemes szán
déktól vezérelt rendeletét, de a protekció 
asért mágia virít. Csak akkor bisnak majd 
as emberek a rég óhajtott változásban, ha 
néhány példát fognak maguk előtt Ütni. 
Különben Írott málnást marad es a ren
delet ia, melyet jobblétre protessáinak a 
protektorok.

— Tilos a kivándorlás A vár
megye alispánjához a múlt napokban a 
belügyminiszter leiratot intézett, amely sze
rint az Amerikába való kivándorlás a kole
rától fertőzött vármegyék területéről tiltva 
van a járvány megszűnéséig. A kösönség 
egyúttal kioktatandó as iránt is, hogy 
költségkímélés céljából ne is tegyen kísér
letet a kivándorlásra, mert a rendőrható
ságok a kivándorlókat feltartóztatják Útjuk
ban és ha valaki mégis egész a kikötőig 
jutna, ott megfigyelés alá vétetik és a ha
jóra felszállóéban meg lesz akadályozva.

_  Gyászhlr. Geryely Ármin vo t bu
dapesti VI. kerületi posti főnök ma hosszú 
és súlyos szenvedés után Budapesten meghalt. 
As elhunytban Grünberger Manó ny. lévai 
tanító fiát, dr. Gergely Fülöp orvos fivérét 
vesztette el.

— Földrengés DólmagyarorszA. 
gon. Kedden, e hó 11.-én, déli 1 óra táj
ban erősebb földrengés volt Dé magyaror
szágon, de szerencsére nem okozott kárt 
aebolsem.

— Másodvlrágzás. A rövid meg
szakítással már hetek ón tartó enyhe, kel
lemes és tavasaias időjárás mellet némely 
fán és bokron uj rügyek fakadtak, ame
lyekből teljesen kifejlett virágok ékesítik 
a kerteket és udvarokot. Kivált az orgona
bokrokon és hellyel-közzel a körtefákon 
lehet látni az őszi másodvirágzást.

— A párkányi vásár, amelyre Lé
váról is igen sokan szoktak lemenni, ha 
E sztergomvármegyében vagy környékén 
újabb kolerás megbetegedések nem fordul
nak elő, — mint értesülünk — rendes idő
ben meg less tartva.

— Statisztika a postáról, A pos
táról előző számunkban közölt statisztikai 
adatokat még a következőkkel egészítjük 
ki: aa összes személyzet létszáma 1909. év 
végén 34.196 volt; a postabivala ok száma : 
4896 ; táviróhivatal : 4435: telefonhivatai 
éa állomás: 51.013; a levélgyűjtő szek
rények száma: 13.727 ; a távíróhálózat 
vonalainak hossza kilométerekben: 28.254, 
husalhosssa: 288.297. ,

— Tilos a hús cégér. A földmive
lésügyi minisster legközelebb kiadott ren
deletével szigorúan eltiltotta, hogy a mé
szárosok és hentesek husnemüt cégér gya
nánt fakasszanak.

— ötfilléres váltópénz. Már régeb
ben felmerült sz az eszme, bogy a gyön
gén megsrabott váltópénz mennyiségét fel
emelik s ezzel kapcsolatban a valuta tör
vény ben már elhatározott 50 filléreseket és 
még esek mellé 5 filléreseket ia fognak 
veretni. As ötfilléresek verése annyira köz
szükség, hogy hiányuk lépten-ny omon ész
lelhető. As e részben föibangzó követelé
seket föltétlenül jogosnak is tartjuk, mert 
tulajdonképpen e kísértékü pénz lenne a 
koronaérték es 1 oronaszámitáa legcélra
vezetőbb népszerűsítési eszköze. Általában 
kevés aprópénzzel vagyunk ellátva s ennek 
orvosláséra is alkalmas eszközül kínálkozik 
as ötfilléres veretése.

— A bornak zárt palackokban 
való árusítása. Október hó l.-töi kezdve 
szigorú ellenőrzés alá kerültek a zárt palac
kokban árusított borok. A kereskedők és 
a vendéglősök ugyanis kötelesek a palackra 
saját nevüket viselő vignettákat helyezni, 
amelyeken kitüntetendő a bor minősége és 
as üveg tartalma.

— Műegyetemi Diákotthon (Mű
egyetemi Segélyegylet Háza) alapja ja- ára 
a budapesti új Műegyetem 1910. május 
25—én 0 Felsége a király ée József kir, 
herceg as egyesült védnöke jelenlétében 
megtartott zárókő elhelyezési ünnepe alkal
mából meginditott gyűjtést rendező egye
sület elnöksége felkéri azokat, akik gyüj- 
töivoiket még nem küldötték be, hogy mi

vel a gyűjtés Budapest székesfőváros ható
sági ellenőrzése alatt van és as ivek bekül
désének határideje szept. 1-én már lejárt, 
iveiket lehetőleg hamarosan beküldeni 
ssiveskedjenek.

— A vásárok betiltásáról szállongó 
birek, mint értesülünk, teljesen alaptalanok, 
mert Barsmegyében csupán a garamszent- 
györgyi vásár lett betiltva.

— ítélet a Haverda-pörben. Hat 
napos tárgyalás után a budapesti büntető 
törvényszék esküdtbirósága befejezte a 
hosszú idő óta húzódó Haverda-pör tárgya
lását és az esküdtek verdiktje alapján a 
bíróság Jánossyt tiz évi, ILaverda Mariskát 
tizenkét évi, Vojthát pedig nyolc éti fog
házra Ítélte.

_ Mennyi pénzt küldöttek Ame
rikából Európába? Az amerikai beván
dorlási bizottság kimutatást szerkesztett 
azon összegekről, melyeket a bevándorlók 
egy év alatt hazaküldenek. Ez az összeg 
a múlt évben több, mint 1200 millió koro
nára rúgott. A legnagyobb összeget, mint
egy 400 milliót Olaszországba küldték. To
vábbá Ausztria-Magyarországba 350 milliót, 
Nagybritániába és a Skandináv országokba 
120 milliót, Németországba 70 milliót, a 
Balkán-államokba ée Görögországba 25—25 
milliót küldtek a kivándor.ók.

— Behozatali és kiviteli forgal
munk. A statisztikai hivatal most számol 
be a folyó év első 8 hónapi behozat alt ée ki
viteli forgalmakról. A behozatal értéke : 
1121.26 millió korona, mely összeg a múlt 
évit 20,23 millió koronával haladja meg; 
kivitelünk értéke; 995.75 millió korona ; 
10.51 millióval több, mint a múlt év ha
sonló időszakában. Ausztriába kivitiünk 
113.8 millió korona értékű lisztet, 44.8 
milliónyi búzát, 30.2 milliónyi rozsot, egyeb 
gabona és hüvelyes vetetni nyekkel együtt 
301 millió 100 ezer korona értékét. Vagó- 
éa élőmarhát 188 és fel millió korona árut 
adtunk el Ausztriának.

— Az iszákosság büntetése Ame
rikában. Az Egyesült-Aliamok néhány vá
rosában az iszákos embereket különös bün
tetéssel sújtják, amely—hír szerint— igen 
hatásos és eredményes. Ha egy részeg 
ember az utcán lármái osap vagy sözfel tű
nést okoz, a rendőr bekíséri es a rendőr- / 
biró egy, esetleg többnapi vasketrecbe- 
zarásra ítéli. Az i.yen eliteitet kisebb vas
ketrecbe zárjak es a ketrecet a rendőri 
börtön udvarában, a szabad levegőn hagyják, 
így természetesen a bűnösök ki vannak 
teve az időjárás viszontagságainak. Éjjel 
fáznak, ha eső esik, bőrig ásnak, nappal 
pedig erősen izzadnak. Ezt a büntetést 
legújabban a csavargókra is alkalmazzák. S 
mivel es a büntetés a közönséges elzárásnál 
sokkalta hatásosabbnak bizonyult, most már 
a többi amerikai városokban is be akar
ják hoani.

— Korona vagy forint. A korona
érték kötelező használatának kérdése nmét 
aktuális. Egy fővárosi egyesület sürgős 
feliratban foidult a pénzügyminiszterhez, 
melyben arra kéri, bogy vessen véget mar 
a régimódi forintszámiiaanak és tegye kö
telezővé a hivatalos pénznemben vaió szá
mítást, amit a pénzügyi kormánynak meg
tenni csakugyan halaszthatatlan kötelessége 
is. A valuiatörvény most már tizennyolc 
éve van érvényben és ha es az idő nem 
volt elegendő arra, hogy as ország meg
szokja a koronassámitást, ennek oka csak 
a törvény stigorának elmulasztása lehet. 
Nemcsak a vidékén, de a fővárosban is még 
Bök helyütt csak a forintokban való számí
tást ismerik és gyakoro.jáa, holott Ausz
triában ma már általánosan koronaertékben 
folyik a számítás. A megszokás hatalma és 
a régi valuta forgalomban levő értéke, 
a forint, akadályozza nálunk a koronaérték 
uralmának kialakulását és amíg a pénzügyi 
kormány a kőtelező koronaszamnás ellen
őrzéséről nem gondoskodik, addig nem is 
lesz változás a mai állapotban.

KÖlCBÖnkőnyvtar ujontn berendezve 
kb. 8000 kötet magyar, német és francia 
regény Nyitrai és Társa r, t. könyvkeres
kedésében. Előfizetés bármely nap kezdhető.

Nagy művészestélyt rendeznek jeles 
fővárosi színesnek a Lang-feie Központi 
'távéház helyiségében f. hó 22. és 23.-án. 
Közreműködnek ; Révész Ilonka, Pásztor 
Tériké, Ladányi Imre, Kereszty Jenő, con- 
feranciere Fehér Artúr, A müior családias. 
Az érdekesnek ígérkező estély elé nagy 
érdeklődéssel nézünk.

Trebitsch Gyula jóhirü fővárosi mo
tortelepén (VI. Eotvös-utca 42) a legújabb 
rendszerű motor cséplökéezletek, benzin-, 
nyersolaj- és szivógázmotorok, teljes ma
lomberendezések igen előnyös részletfizetési 
feltételek mellett szerezhetők be.

Nemhogy megijedni, de egyátalán 
tartani sem kell a kolerától annak, aki állan
dóan tart házában egy palaczk Esterházi 
cognacot. Jobb ellenszere a kolerának 
nincs is.

Állandó butorkiállitós. A székes 
főváros legérdekesebb látványosságai köze 
tartozik elvitázhatatlanul a budapesti Ipar
testület védnöksége alatt álló „Asetalosok 
Bútorcsarnoka" (III. József-krt. 28. szám 
és Ferenciek-tere 4 szám. Király-palota) 
helyiségeiben levő állandó butorkiáll.tás . 
Itt a közönség egy helyen összegyűjti, 
ízlésesen csoportosítva, megtalálja mindaz , 
ami egy modern lakásberendezéséhez szük
séges. A berendezési tárgyak olyan dús 
választéka van itt együtt, hogy az egysze
rűbb butoiokon kivül fellelhetők a legk.- 
nyesebb igényeket kielégitö lakberendezési 
műremekek is. Az asztalos mesterek jobbjai 
azért tartják fönt mar 12 esztendeje ezen 
megtekintésre méltó buiorkiállitast, hogy a 
közönségnek módjában legyen lakásának 
berendezését közvetlenül, minden közvetí
tés elkerülésével az iparostól l eszeresni. 
Az asztalosok bútorcsarnokának föltétleu 
megbízhatóságát szolid és jó hírnevén kívül 
igazolja meg azon körülmény is, hogy min
den eladott bútordarabért jótállást vállal.

Irodalom és művészet.
Egy modern mindenttudó.

Semmi sem jellemzi jobban a mi ko
runkat, mint az az ellentét, a mely a mü
veit embernek ismeretköre és a minden
napos szükséglétté vált ismeretek roppaut 
kiterjedése között van. Al embert arra 
hajija a szükség, hogy töobe-kevesebbé 
egyoldalúan kepezze ki magát, ha a maga 
életpályája teijes és biztos képzettséget 
akar szerezni. A tudományok többi terü
leteit kénytelen elhanyagolni, a polihisztor 
ma már körülbelül a lehetetlenségek soraba 
tartozik. Viszout azonban az élet mindunta
lan vet tel o.yan problémádat, melyek 
megoldásához okvetlen szüksége van min
denkinek szakmájától tavoleső ismeretekre.

Est az ellezmoudast a modern ember 
úgy egyenlíti ki, hogy tart magának a 
könyvespolcán egy sajat külön minden
tudót, aki tud mindent, a mire gazdájának 
szükségé lehet es gyorsan, könnyen, megbíz
hatóan ad meg minden ielvuagositaat min
den fö.merüiö kerdesre. Ez a mindenttudó — 
mindenki kitalálhatta a lexikon, ez a mo
dern eletet jellemző könyv, az emberi mű
velődés eredményeinek a mindennapi élet 
számara való feldolgozója.

Nagy kultúrájú nemzeteknél a lexikón- 
nak ku.önboaö típusai fejlődtek ki, a fel
dolgozás módja a. terjedelem stb. különb
ségéi szerint a egy-egy nagy lexikon való
ban eLCziklopedmja szokott lenni az egesz 
emberi művelődésnek. Naiunk azonban jó
iul mán csakis a nagy, számos kötetre rugó 
lexikonok alkotása irányában haladt a fejlő
dés. Tudjuk, hogy az első erőfeszítések 
ebben az irányban meg a múlt század első 
felében történték, de sikerre csak a legú
jabb időben jutott az ügy. Csaknem telje
sen el volt azonban eddig hanyagolva egy 
másik lexikon-iipus, a melynek pedig gya
korlati hasznossága tálán fontosabb a nagy 
ltxikonokenál is; a kisebb terjedelmű, de 
ep szert könnyebben kezelhető kési lexikon.

Mindenki tapasztalhatta, bogy mikor 
hirtelen egy adatra, egy tényre vagy sür
gős felvilágosításra van szükségé, a nagy
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lexikon célBzciütlennek bizonyul, mert a 
caimasök roppant tömkelegében idő kell, 
H mig rábukkan a keresett czim.nóra a ha 
megtalálta ia, oly bö éa bojszaa ismertetést 
talál • mely inkább tanulmányozásra való, 
mint’ a gyors, ptüsnatDyi tájékoztatásra.

Az ilyen kézi lexikon praktikus hasz
nálhatóságát k ipi óuaihsn a mindenki. Ha 
megvan i. könyvszekrény ken a kézi lexikon 
mellel- » ltx,lí0D, “‘ódig a kézi
lexikonhoz forüu u a előbb s csak ha na
gyon bo felvilago.it.sra vau szükségem, fordu
lok a nagyhoz. A kézi lexikon jobbau a 
kezem ügyébe esik, állandóan ott tarthatom 
íróasztalomon megtalálni benne, a mit kere
sek alig kerül több idöbé, mintha megné
zem az órámat. Ilyen mindig kezünk ü- 
gyébe eső kézi lexikont ad ki most a 
Frankün-Tarsulat. Czime : A Franklin 
Féli Lexikona. Szerkesztésének irányító 
oka az hogy mindenből csak annyit vettek 
tel bele, a mennyire az embernek csakugyan 
szüksége van, a mennyit csakugyan keres a 
köiönség a lexikonban. Minden fö ősleges 
dogot e hagytak belőle, hogy töivehes.enek 
miiben szükségeset. MmdeLt at ban a terje
delemben adnak, a hogy szükséges; melle- 
zik a tájékozódást megnehezítő .ú.bőségét 
a néiküi, bogy mellőznének batmit is, s 
mire szükség lehet. A Franklin kéi> Lexi
kona ily módon megbiciüihetelieu gyakor
lati segédeszköze lett a müveit magyar 
emberne*. A nagy lexikont arra nezve, a 
kinek, akinek kiegészíti s arra m-gvan 
nézve oincsmeg, pótolja.

Hárem szép, vaskos kötet, kitűnő tar
tós papnőtől, ttép ne.tzmü, nagy belük
kel tíáznkl több nincs eB fekete kep- 
mel’léetekkel, íilétes es erős kötésben. 
Az ára A Franklin Féli Lexikonának 
mindössze 54 koront. Megszerzése tehat 
senkire sem jár nagy anyagi uehezseggei. 
Minden jel arra vall, togy hamatosan nagy 
kelendősége lesz s úgy meggyökeresednz 
minden házban, bogy müveit magyar ember 
meg sím lehet uelküie. MegieLdelheto 
Nyitrai és társa r. t. köoyva >reskedeseb.n 
Léváé.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jóasef rnudőrkap^tauv

Húsa m.-mázsánként 19 kor. 40 üli. — 
19 kor, 80 Kétszeres 15 kor. 60 Hll, 16 
bor. 60 611. — Köss 13 kor. 60 üli. 14 kor. 
40 üli. — Arp 14 kor. — áll. 15 kor.
— dil. Zab 16 kor. 40 611. 17 kor 60 611. 
Kukorica 13 kor. — 611. 14 kor. — 6i.
— Lenese 24 aor. 40 611. 24 aor. 80 611. — 
Bab 18 kor 60 üli. 19 kor. — üli — Kö
les 13 kor. 40 fill. 13 kor. 80 tili.

Vetőmagvak lüü kilónként; Vörös ló
here természetöl arankamentes 150—155 
Vörös lóhere, kis aránkás 135—145 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 125 —140 Luezerna 
természettől araukameutes 165—170 Lu- 
oeerua, világos szemű aránkás 155—160 
Luezerna, barnás szemű 115—120 Biborhere 
80—85 Baltaczin 32—34 Muharmag 14—15

Császtóardö BX%W.* 
magyar irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú 
kénes bévvizü gyógyfürdő ; modern beren
dezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, külön hölgyok éa 
urak részére. Török-, kő es márványfür- 
dök; hőlég-, szénsavas- és villamosviz- 
fürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bántalmaknál és 
idagbajoK ellen. Ivó-kúra és légzőszervek 
hurutos eseteibenalteati pangásoknál, 2Ü0 
kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutá 
nyos árak. Gyógy és zenedij nincs. Pros
pektust ingyen és bérmentve küld.

Az Igazgatóság.

Nyilttér*)

M OLL-FÉLE
US F I DLITZ-PORmI 
Euyh*>, oldó háviszer mindazoknak, kik emésztés 
19- árokban és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X^oll
készítményeit.

r moll-féleT
SÓS - BORSZESZ

tó éa erősítő1 bedörzsölés, 
elismert, régi jóhiruevü háziszer szaggatás és hűtésből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kor. 

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában, MM

Föszétküldesi hely MOLL A. gyógyszerész.
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbuen 9.

KífldA 1 fl 5 4 8Z°b’’ konyha és 
■■■w'áU JwiXww mellékhelyiségekből 
álló magányos ház f. évi november 1-től 
Balassa utca 8 szám alatt bérbeadó.

CLIMAX
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

■ Legjobb és lég 
olcsóbb hajtó- 

’’ erő mezőgazda- 
sagi es Ipari 

célokra.

Nincs 
robban ősi 
veszély I 
se pénzügyi 
ellenőrzés. 
Elsőrangú 

referenciák

Bachrich és Társa 
Budapest, Wien, Hamburg 
MOTORGYÁR

Wien, XIX, 6, Heíligenstadtlerstrasse 83. 
Magyarországi mintaraktár és iroda: 

Budapest, V., Szabadságtér 17.
(Tözsde-palota.J

Szerkesztői üzenet.
B Z. M. Köszönjük a kedvis variét.
F. S. E- Léva. Ha időnk lesz, megbtesüljük ref- 

lekcióit. Ilyen küllőben nem jelenhetnek meg a pub- 

likum előtte
M. F. Léva. Félre teliük ; lobot, hogy még elő. 

vesszük.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi okt. hó 9-től 1910. évi okt. ho 16-ig.

Születés.

Házasság.

A szülök neve A
gy

er
m

ek
 ' 

ne
m

e [ A gyermek 
neve

Ifj. Szűcs Sándor Svarcs J. 
Róth Ignácz Lax Kornélia

fiú 
leány

Sándor 
Erna

ŰÖ4/191O végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság 1910. évi V. 
292 jl sz. végzi se folytán Levatich Gusztáv ügyvéd 
áltál képviselt a Lévai Takarék és Hitel intézet felperes 
részére alpertsek ellen 900 kor. követelés s jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás lolytán alperesektől 
lefoglalt és 1530 kor. becsült ingóságokra a lévai kir. 
járásbíróság 1910 V, 292/2 számú végzésével az ár
verés elrendeltetvén, anuak a korábbi vagy felülfog- 
laltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvé
nyes zálogjogot nyertek volna, Garamszöiösön leendő 
megtartasara határidőül 1910 évi oktocer bo 20. és 

következő napjanak desiött 9 órája kítüzetik, amikor 
a biróiiag h foglalt két ökör, tmó, egy csödör és ké- 
ökör s egyéb ingóságok a legtobbat ígérőnek készpénzt 
fizetés mellett, szükség eseten becsárou alul is el 
foguak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését meg
előző kielégittetéshez jogot tartanak, ameunyiben 
részükre a foglalás karabdan eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb
ségi bejelentéseiket az arveréá megkeedéséig aluliit 
kiküldöttnél irasbau vagy pedig szóval bejelenteni el 
ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő uaptól számittat-k.

Kelt Léván, 1910. évi okt. bó 6. napjáu.

Karácsonyi Pál,
kir. bir. végrehajtó.

Vóleneny es menyasszony neye Vallása

Rosko István Szabó Mária r. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neye Kora A halál oka

\e»zelov8zky József 
Dankovics János 
Mitschke' József 
Jakál István

1 hó
62 év
49 év
18 év

Bélhurut
Agyhártya gyűli 
Szervi szívbaj 

Tüdövész

Kiadó ház. Mangorló-utcza 17. 
izamu mai kor igényei,

tek megfelelő ház, meiy 4 szoba, konyha- 
fürdő-szoba, kamra, pitéié, nagy üvegeseit 
folyoBÓ, me>lék-épületben egy cseléd saoba, 
mosókonyha, két udvar, konyha kert no 
vember 1-töl bérbe adó (megjegyzendő két 
lakósrak is használható.) Feltételek Tokod? 
Imre háztulajdonosnál tudhatók meg.

Eladó földek. Józsefné tulajdo
nát képe’ö vadainkéi, i ákai, orbáni, kál
váriái földek szabadkézből el.dók. Komoly 
sevök forduj.rak .járataikkal a megbí
zotthoz Jozsefosek Géza lévai t.karék- 
és hiteltutéiet iökönyvelőjéhez.

kell a szappan ősszi.hasonlításánál és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy 

szappana sem éri el a

Schichf 
szarvas 

szappanét 
minden jó tulajdonságában, tiszta' 
ságában, mosóképességében, lágyságá' - 

bán és olcsóságában
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ótirgöe megbízásunk van

10 000-000 Korona töriesztéses jelzálogkölcsön 
elhelyezésére L és II. helyre fSIdblrtokokra és nagyobb 

zárosokban levő házakra, 4l/,°/o-O8 kamatra.
Kölcsönök a legmagasabb becsérték két harmad része 
erejéig a legelőnyösebb feltételek mellett engedélyez

tetnek. Felvilágosítással költségmentesen szolgál: 
Propp.r és Örl.i bank- es valtó-fiz ete 

Budapest, VI., Andrássy-ut 32.

T'í ÍJ-aIA- és magas jutaék mel- 
J 12 I1Z616S lett alkalmazunk vid :ki 
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladásához. Havonként elérhető jövede em 
300 — 600 korona. Hech' Bankház R »’•- 
vénytársaság, Budapest Ferencíek-tere 6.

Védjegy: „Horgonyt*

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

pótleka
egy rógjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynel, osiiznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony44 védjegygyei és a Richter 
oégjegyzessel ellátott dobozba 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 gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

&
I

I

S2ölöoltvány.ü2:i',;;S":" 
zöld velllini, zö’d éa p ros síitán’, oportó, 
ezerjó, rchabelas , iuu*k< tály és méze* sző- 
löfajokbó) riparia portába alany ú oltvány 
alulírottnál mostani őszi szállításra ezrenként 
150 koronáért kapható. Csoaiigolás és fuv r 

önköltségen számittatik. Görög Ferenc 
körjegyző.

I
I

Fényes vállalat
50—100% nyereménnyel

cement- ceerepzsindelv és cementfaltéglák gyártá
sából, «z éu nagyarányú ctment*rugyarban karó
ba t kézi gépekkel. Csövek, tekercsek Btb. fesíék. 
malom beton ke’-eiő gépek. Formaolaj könnyen ol- 
d >. valódi viharálló cementfestékek, Cm: H. En 
gelhardt Germersdorf bei Guber (Brandeuburgj kü
lönleges gépek es tormák minden cementáru 

gyártásra.

Egy ily ’ jonan berendezett 
cement cserépzsirdely, gyár 

berendezés fizetési aka‘

\ dályok miatt a közéj 
vidéken eladó.

,Evoe'
hajcsodaszer, 

bebizonyithatóla j 
hatásos

Kopaszság, hajhullás, hámlá* elem* szer. „Evoe, *ő« 
sitt és ff haiti a fejbőrt, erősiti és elősegíti a haj nö
vését. Egy nagy üveg ája, igen kiadós, 5 korona
három üvegé 12 korona. „ Evwe“ csodacrém ránc, vi, 
merli, redő, bőrátka ellen. Nagy tégely 4 körönt. 
nE<oe' k leti szépítőszz-ppan 1 korona. Az „Evő-, 

társ ’ság főraktára : BbIoQ J
Wien II 607. Práterztrazze 57.

1910. évi 82920 szám.

Tölgyfa-eladás az erdőben tevőn.
A zsarnőcai ni. kir. erdőhivatal tanácstermében 1910. 

évi november hó 23-án délelőtt 10 órakor kezdődő, 
írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen eladásra kerül az erdőben tövön a garsmrévi, 
geletneki, jálnai, körmöcbányai és Selmecbányái m. kir. 
erdőgondnokságok kerületében az 1910—1911. években 
való kihasználásra kijelölt és 12 eladási croportba foglalt 
mindössze 10475 darab 245170 kor. b< csíitt-kií tölgyfa.

Az egyes eladási csoportokra vonatkozó részletes 
adatok, az azokra megállapított kikiáltási árak és bánat
pénzek, valamint a vonatkozó árverési és szerződési fel
tételek a zsarnőcai m, kir. erdőhivatalnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők, illetve azok az erdőhivatal által az 
érdeklődőknek kívánatra meg is küldetnek, Az írásbeli 
ajánlatokhoz használható űrlapok és borítékok ugyanott 
kaphatók.

Budapest, 1910. évi október hó 4-én.
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

------------------------------------------------------------------- |
Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T.
könyvkereskedésében Léván

■"<r—,>r—w_-irv«ir—.ír—-ir—.'ar—. 

magyarázat.
Hogy in'rryi’e 1 i 9 s l’?íörP»grek 97 » tói y, bogy

k olerajárvány 
veszélyének esetén a tisztaság mellett 

legjobb óvszer az

Esterházy-cognac
annak legjobb bizonyítéka a rendkívüli fogyasztás 

H véts osan. I özj< gy: i i'eg meg van állrpitva, hogy 
az Esterházy cognacgysr kn Egret fele íökéezülek^ 

1,752.000 liter bor
termelő képességet foglal magában, 

Ez az óriási ssátn legjobb broiyiteka irrsk, bogy 
a közönség tudja, mivel védekezzék a

kolera ellen.
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Ez a magyarázata a rendkívül nagy fogyasztásnak. kJ 

Az Esterházy-cogníc mindenütt kapható. A 
-----------------W

$ Alkalmi vétel.
21 év óta fennálló üzletemet folyó évi november hó 1.-től a városi szálloda 

épületébe helyezem át. Ez alkalommal raktáromon levő áruimat

Mélyen leszállított árban
Maradékok és egyes más cikkek teljes kiárusítása.

Holzmann Bódog vászon-, fthén tn.fi , divsiáiuk-, női felöltők-, raktára.

a n. é. közönség rendelkezésére bocsátom.

Régi üzlethelyiségem bérbe adó.
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Faeladási hirdetmény.
Újbánya szab. kir. r. t. város az 1910. évi október hó 

28.-án d. e. 10 órakor váiosház. lan c-termeDen tirr»űdó kárt 
irísbeii ajakiatokkal bekötött nyilvános tzóLei árverésen 
eladja a f’hidonát képező erdőben sz 1911. évre kijelölt vágas- 
teiüietekeu tciiu h <*ö ’o’ábh felsoro't rnü es tűzifát.

A „13 n ú. o, 11. v^ö. oö. uo 57, otz^agban kijelölt vágás- 
lerüieivu aiimszijáUsra kibélyegezett 949 drb. nrntegy 1143 m3 
haszon és 235 ürm.3 tűzifát kitevő jegenyeienyö, — 5 drb. 
mintegy 13 n3 haszon és 14 ürm.3 tűzifát kitevő tölgy és 158 
drb. mintegy 100. ürm.3 tűzifát kitevő bükkfát.

Kikiáltási ár 9500 korona.
Bánatpénz 950 korona.
2. 21 ü. o. I. vgs 4. osztagban kije ölt vágás erű eten

kibasznáasra aibélyrgzett 782. drb. mintegy 670rc3. haszonfara 
es 165 ürm.3 tüzdar becsű t jegenyeieuyö — és 16 drb* miutegy 
15. Üim8 tűzifáik becsű.t büklat.

Kikiáltási ár 5800 korona. 
Bánatpénz 580. korona.

A nCu ü. o. II. vge3. otziagban kijelölt vágást rü erőn kihaszná
lásra kibelygzett mintegy 800—900.3 hassoufát 
fenyőt

Kikiáltási ár m3.-kínt,
20—19 cm. közcpáimérövel bíró laki ak
20—2b. cm középár merővel bíró laknak
29— cm. közepatmérővel biró fáknak
Bánatpénz 700 korona.
A szóbeli árverés először mindeu csoportra 

ezután az 1. é*2. ala ti csoportra
Az írásbeli ajánlatok a szóbeli 

adandók be — az árverést vezető kezéhez.
írásbeli ajaniat tehető egy vagy két csoportra, vagy az 

egész fakesz etre.
Becsaron amli — valamint utóajánlat<k el n< m fogadtatnak. 
Az árverési es szerződési feltételek az újbányái m. kir. 

erdőgondnoKsagnál es alulírottnál a hivatalos órák aiatt meg
tekinthetők.

Újbányán, 1910. évi október hó lO.-éu.

Dr. Krafft Dezső
polgármester.

r.

kitevő jegenye-

5’80 hor.
8-35 kor.

10 35 kor.

küiön-I ülőn és 
együttesen fog megl» rta’iii. 

i.i veres megkezdése előtt

Pályázati hirdetmény.
Újbánya (Bars vm.) szab. kir. r. t. várta erdejénéi egy er

dőért — előléptetés eseten rgy kisegítő erdööri áliás kinevezés 
utján betöltendő.

Az erdööri állás évi javadalmizása 600 korona fizetés, 80. 
korona lakáspénz, esetleg természetben, lakár, 80 korona tehet- 
tartási átalány, 28 ürn.3. kemény hasáb tűzifa bárhoz szállítva, 
és az á>taia feljelentett erdei kihágások után beioiyt kár kártérí
tési összegek egy harmada.

A kisegítő erdööri alias évi javadalmazása ; 600 
lés, 60 koioua lakáspénz, 24. ürma. házhoz szállított _
roDg tüiifa és az ália‘a fetjelenieit erdei kihágások után befolyt 
kar es körtéritési összegeit egy hartaaoa.

Sajálkeaüleg irt kérvényhez csaioiandó ; 1.
1. Szakvizsga, Lizonynváiy, 3. szolgíiati bizonyítvány és 4. or

vosi bizonyítvány.
A tót nyelvnek szóban való ismerete szükséges.
A kinevezett erdöör egy évi piobaszolgálai után Jesz végle

gesítve — amidőn is a városi ny ugdijintezeinek jogosu l és kö
teles tagja. — A kregitö erdööri állás nyugdíjjal nincsen ősz- 

ozekötve. . .
A kinevezett állását f. évi december bó l.-en köteles el

foglalni. . , . .
Felhívom pályázókat, hogy kérvényeiket fo.yó évi novem

ber hó 15.-ig hozzám adják be — a később beérkező kérvények 

figyelembe nem vételnek.

Újbányán, 1910. évi szeptember hó 23.-án.

Dr. Kraflt Dezső
polgármester.

korona tize-
kemény do*

keresztiévé),

A gyakorlat emberei
alapján bizonyítják, hogy a kőbányái

Loserth Dezső
fűszer , csemege-, bor- es ásványvíz kereskedese.

LÉVA, Kossuth Lajos-tér I. (Városház-épület.)
Ajánlom mindennemű friss fűszer- és cse

mege-áruimat olcsó árak, gyors és pontos kiszol 
gálás mellett!

Naponta érkezett friss felvaiottalí, becsi es frankfurti virsli. 
Prágái soíar naponta főzve.

Állandóan friss tea-vaj. csemege liptói túró és 
különféle sajtok. Napy választék finom ezukorkakban I 

Idei friss töltésű ásványvizek nayy raktara.

___________ Ö___________ £• 
!!Üzlet áthelyezés!!

Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BUTORRAKTÁROMAT,
kárpitos és as7talos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá
helyeztem át.

k kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a let modernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József,

bútorkereskedő LÉVÁN-
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könyvkereskedésében Léván

Legcélszerűbb ! Legolcsóbb !
Mindenkinek nélkülözhetetlen

A FRANKLIN
KÉZI LEXIKONA

mely három nagy nyolcadrétű kötetben rövid és 
tömör leírásokban tárgyalja az összes tudnivalókat. 

Minden cikkét kiváló szakemberek Írták, 
tehát adatai feltétlenül megbízhatók ; csak azt öleli 
fel, amire a müveit embernek tényleg szüksége 
van s akkora terjedelemben, amennyiben szük
séges.

Szövegét száznál több tábla — köztük 
sok színes — teszi szemléletessé

A Franklin Kézi Lexikona lesz tehát a 
msgyar közönség mindennapos használatra való, 
könnyen kezelhető, praktikus és hű tanácsadója.

A három pompás kötet ára 54 horona.
Az 1. kötet 1911. elején jelenik meg, a II. és 

111. kötet rövid időközökben.
Megrendelhető : Nyitrai és Társa r. t.

szárított hizóssriéstrá^yával
minden gazdasági növénynél ,

fó-rvoG eredményeiét erteK el i<ny“!3 ví „..~««.ér'rv wv»-.Vi«HmrAlwi
Minden gaz la kérje aaját érdeKéb.n ezen szakvéleményeket 
■artalmazó ismertetéseket árajánlatot, melyeket készséggé i
MT Szive. figyslméha. Minden hirdeté.Kez uj •«-

B iDí PESTKŐ" ' %’V I TBAáYA3ZARlTÓ0TAR
B, n/l. ScMImWl« 1 rs» 0*8 «SÜ»«4, IX., ŰHÍ-lil 21. Hík.

Kvélcnieny van melléKelvai TK

Az Önök állal Mzállitotl sertés- 
trágyával imlyfl répa földjeimen hasz- 
nálla . rendKivül meg voltam elé 
gedve mivel hatás;* szembetűnő 
volt. A serlestrágyaval trágyázott föld
jeimen a répái érmés nemcsak a 
trágyázást KöltségeKet fedezte, 
hanero még ezenfelül is haszon 
nai járt. Miiller Adolf nagy birtokos, 
Kossuth

A sertéstrágya értékére vonatko
zólag ériesiljük. hogy a gyakorlati 
kiserlele/e- eredményével egyesüle
tünk. iig\ . nuak taüj.i teljes meg
eléged* sót fejezi Ki. a mit kész- 
*. - r I a.hmk - íves tudomásukra 
/ s I ..a ./<f
liútmer Róbert e elnök, Esztergom,
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A Budapesti Asztalos Ipartestütület Q 

védnöksége alatt álló q

BÚTORCSARNOK 0 
és hitelszövetkezet 0

az Oroz Közp Hitelszövetkezet tagja Q
12 éve fennáll, felhívja a n. é. butorvásárló kö- Q 
zönség figy.lniét, hogy VIII. József körút 28. /\ 
sz (Bérkocsis utca sarok), v> l> mint IV ke- V 
rület, Fereneiek-tere 1- szám Királyi bérpa Q 
lota) újonnan átalakított helyiségeiben rendezett X\ 
lakásberendezési kiállítás § 

megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az /V 
országban, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivi- V 
telű, művészek által tervezett és szak bizo'tság által Q 
felül vizsgáit bútorokból áll, teljes lakásberende- /\ 
zéseket művészeti tervek szerint készítünk, v 

minden darab jótállás mellett adatik el. Q
80.
i. I

mezőgazdasági és varrógépek
•■■= nagy raktára LÉVÁN. ===== 

Piactér n, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berend zve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek 
n. m. HOFHERR és SCHRANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden « szakba vágó 

------  ... z gépek és péprészak. ---- z

Knapp Dávid, §0 0 0 0 0 0 0 0
8 
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Ajánljuk ;
legolcsóbb Lspi árak száu.ilásaval 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fiiszer- és gyarmatáruinkat,

i

| Kern Testvérek jj|| fűszer-, csemege- és vatnagykereskedése
K Telefon 14 LÉVA. Alapitta’ott 1881.

valamint állandóan friss csemege- 
Sajt. naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeál uinkat
Közvetlen kávéin poriunk folytén 

kávéink 
úgy ar, mint minőség tekmteteben 

versenyen kívüliek!
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak l
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbollneum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- ée aszbeszíaru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, rafíia-háncs, min 

dennemü festékáru,
portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasd és lőpor áruda. 

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók eyári áron!
Varrógépek 
évi jótállásra.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

kony haedéuy ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, ácséi répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszt lő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kőmives-szerszámok, épü
let- és butorvasalások, olajozók, keuősztlei czék, gép
szájak. szivattyúk, kétdertömlők. tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák. Csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedilmi öntvények stb, vasczikkekből.

Legczelszerübb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

I

Szives megkeresésre készséggé! szolgaiunk specziális 
arajanlattal — Nagybani vételnél külön ajanIat.

B*

es lakodalmi torták

Sipiczky-czukrászdában kaphatók
Knapp gépraktár átjáróval szemben.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri kiváló tisztelettel

—------------------------- —______ ___ _________________ SIPICZKY czukrász.
Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyoraaajtójan Léván.
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