
XXXI. évfolyam. 9. szám. Léva, 1911. febrnár hó 26.
előfizetési feltételek.

, Egy évre . .
Hat bora . .
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Egyes szamok
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HIRDETÉSEK
C centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR 
Megjelen vasárnap reggel.

FÖMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hlrdetiMkit, alOfizatésaket > a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kórjuk utasítani.

A lap KIADÓJA ; NYITHAT és TÁRSA r. t.

Tengerre magyar!
Mily szépen hangzik ez a fölki*  

áltás, ez a szép biztatás, lelkesítés, ba 
nagyjainktól halljuk ! Azoktól a magi
jainktól, akik ennek az országnak a 
függetlensége, önállósága s boldogulása 
érdekében oly sokat tettek és tesznek! 
Ámde hol vannak ezek a nagyok ? 
Örök álmukat alusszáK s éld nagyjaink 
meg hiába hangoztatják .' Kiáltó szavuk 
elhal a pusztában !

Tengerre magyar! Ezt trombitál 
ják most Bécsből, de Montecuccoli 
lelkesedést nem kelthet, mert ez a 
jelszó nem a szabadságnak a jelszava, 
nem a nemzet eltetö levegője, hanem 
csak annyit, jelent, hogy: fizess ma
gyar a nagyhatalmi hóbort irt. !

Valóban csak nagyhatalmi hóbort, 
még pedig ráparancsolt hóbort ! Na
gyon drága mulatság, mely a nemzet 
életének a feltételeitől veszi el a gara
sokat ! A Monarchiának nagy hadi 
hajókra vau szüksége, Dtcadnogb- 
tokra. Miért ? Azért, mert általuk ke
reskedelmi érdekeinknek az útjai lesz
nek szabadok. Így mondják odafenut.. 
Igaz-e az ? Dehogy is igaz. Hiszen 
tengeri kereskedelmünknek értéke, saj
nos, olyan csekély ahhoz a nagy ösz- 
szeghez képest, amibe a hajók kerül
nek, hogy szót sem érdemel s más 
különben is, mi úgy tudjuk, hogy a 
hajózás a nemzetközi jognak az oltalma 
alatt áll s igy ez az érv nem ér egy 
fabatkát sem.

De vaunak más érvek is. Így azt 
is mondják, hogy a partvidekekm k a 
védelmére szükségesek a hajók. Úgy 
tudjuk, hogy a partokat ma már in
kább aknákkal védik. És mit akarnak 
a daimát partok védelménél a nagy 
hadihajókkal ? Hiszen ezek tele vannak 
szigetcsoportokkal s igy mintegy ön
magukat védelmezik meg. Máskülön
ben is, oda inkább kisebb, mozgéko
nyabb hajók szükségesek, amennyiben 
olt, csakis ilyenekkel lehetséges ope
rálni.

Emlékezzünk csak az ókori idők
nek a történeteire, a kalóz- és illyr- 
háborukra. Mily nehezen tudtak ott 
boldogulni a nagyobb hadi hajókkal, 
mig az aprók nyilsebeseu bujkálhat
tak s hányszor szenvedtek nagy hatal
masságok ott vereséget ! Vagy talán 
versenyezni akarunk az Adriáért ? 
Nevetséges. Olaszországnak a hadi ten
gerészeiét mi el nem érhetjük. Ott 
már 23000 tonnás hadi hajóóriások 
vannak. Olaszországot a szabadság már 
Megerősítette s magas fejlettségű ipara 
győzi is a remi égés nagy leadásokat, 
különb.n is, neki vau igazán tengeri 

kereskedelme b gyarmati összekötteté
sekkel is bőven rendelkezik. Valószí
nűleg tehát, Németország tengeri világ
uralmi törekvéseit kell támogatnunk !

Ehhez kell segédkeznünk s ál
doznunk ! Hogy Németország 27000 
tonnás hajóóriásokat épit, azon ne cso
dálkozzunk, hiszen gazdasági élete 
félvilágra uralkodik !

Dreadnought-jaink,ami óriási fekete 
acélkolosszusaink, amelyek dicsősé
günkre fogiák köpni a füstöt az 
Adrián, 20000 tonnások lesznek, 30.5 
centiméteres 12 ágyúval s részletben 
csinálják őket 1914-ig. Hol lesznek 
akkor már ezek »z államok ? Hiszen 
a brazíliaiak máris 32 00 tonnás hadi 
hajókat építenek s igy mi csak kul
logni fogunk utánuk ezen a téren is.

312 millió K. kell reá, de csak 
egyelőre. Hol van a vége ? Úgy lát
szik, hogy a hármas szövetség érdeké
ben nemcsak szárazföldön, hanem a 
tengeren is, nagyhatalmi kötelességeket 
kell teljesítenünk. Mi hasznunk van 
nekünk mindezekből ?

Denique, az összmouarehikus ha
talom hazánkkal szemben, szigorúan 
érvényesíttetik, akkor is úgy, hogy mi 
csak dróton rángatott szomorú harma
dikok vagyunk. Erős hadseregre van 
szükségünk, hangoztatják. Mi békesség
ben élünk s igy az erős hadsereg csak 
az udvarnak a nemzetközi tekintélyét 
szolgálja s nem hazánkét is ; mert 
hazánknak az érdeke, az összmonarchia 
érdekeivel úgy sem azonos, mert saj
nos, azok a milliók, amiket a badse 
regre fizetünk, csak a magyar jogok 
csorbítását segítik elő !

úgy vagyunk, hogy ami a nemzet
nek szükséges és hasznos, az mindig 
lehetetlen, mert úgy akarja Bécs ; de 
amit ő akar, az mindig lehetséges, mint 
pld. az annexió, Dreadnought-épités, 
létszámemelés, aigentioi húsbehozatal ; 
de lehetetlen a nemzeti hadsereg, a 
magyar vezényszó, az önálló vámte
rület, az önálló bank, a készfizetés stb.

Azt akarják, hogy a hadi flottá
nak a fejlesztése menjen át a köztu
datba. Hogyan lehetséges ilyesmit kí
vánni ? A saját állatni létünknek a 
védelmére kellenek a hajók? Mi sen
kit re bántunk. Talán arra a 150 
kilométer hosszú tengerpartra, melyet 
a természet maga védelmez meg ; nagy 
gazdasági érdekeink versenye a ten
geren fog eldőlni ; vagy nagyobb hadi 
vállalatokra akarnak bennünket előké
szíteni a képesíteni ; vagy tőnkre akar- 
ják verni másnak a hadi flottáját ? 
Mind olyan kérdések s feltevések, 
melyeknek viszonyaink közt semmi 
alapjuk sincs.

Végül még azt is felhozzák, hogy 
más államok hasonlóképen fegyver
keznek. Melyek ? Bizonyára azok, 
amelyeknek a hadi flotta életérdekük. 
Ezek csak hadd fegyverkezzenek. Ne
künk hagyjanak békét az ilyen hó
bortokkal, vagyis az a lázas német
angol flotta-vetélkedés ne izgasson 
bennünket!

Vizy Ferenc. 

Félszegség-irtás-

Napról napra hallhatjuk a panasst a 
nehéz meg ilhetésröl. Óiul sok mindent 
hoznak fel egyesek, de sohasem azt, ami 
tulajdonképen megnehezíti a megélhetést. 
A magas adó, a drága piac, a ruházat árá
nak emelkedése mind újabb terheket ró a 
családfenntartóra, de mindenkinek el kell 
ismerni, hogy a legtöbb kiadást a folyton 
változó divat vonja maga után.

Nem szándékom szólni a rendes ruház
kodás, a testnek t ellő és mérsékelt gondo 
zása ellen, hiszen ez a lélek különböző 
erőinek fokozására szükséges, sőt ezt meg
követelik a természeti szükségletek éa a 
társadalmi illem is. Azonban éli keli itél- 
nem azt a hiú piperézést, mely a nőknél 
már egésa a visszaélésig fokozódott s mely 
az alsóbb néposztály nál is olyan nagymérvű, 
hogy azt lehetetlen szóvá nem tenni.

H>gy a tú ságos fényűzés mennyire 
á talánoa, legjobban mutatja az, hogy a 
báiieudezök is szükségét látják egyes alka
lommal a bálozók fényűzését mérsékelni 
eme néhány szóval ; »kéretik az egyszeiü 
megjelenés*.  Hogy azonban ez a felhívás 
nem egyeb pusztába kiálló szónál, azt 
minden egyes alkalommal tapasztalhatjuk 
a különböző összejöveteleknél ét bálter
mekben.

Aki nem akarja elhinni álli’ásom való- 
I diságát, az nézze vég g egy alkálimmal 
I vatárnap déle ölt a temp ómból jövőket es 

meg fog gyöaödni, hogy némely nőnél már 
a templombajárás Bem az Isten imúdása 
céljából, hanem a divatos új ruha és díszei 
kalap bemutatása végett divat. Mert manap
ság minden divatból történik, még talán a 
betegeskedés és maghaláé is.

Hasonlót tapasztalhatunk vasár- és 
ünnepnapok délutánján a korzón is, ahol 
a leányok egész nagy serege, még alig fel
serdültek ie, úgy hömpölyög, hogy folytotos 
kerülgetés és kitérés nélkül tiz lépest sem 
tthet aa ember. A ssebbnél-ssebb ruhák 
itt kerülnek bemutatásra, a kacérkodás itt 
nyilvánul meg a legssabsdabban, a lefolyt 
hét eseményeinek letárgyalása, a követkeső 
vasárnapi piogrimm megállapítása, nemkü
lönben a hétköanapi séták helyének éa 
idejének pontos megjelölése itt megy végbe. 
Fűszerezésül azután követ .esik egyik-másik
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egyszerűbb leány ruhájának leaaólása, ami 
legtöbbször nem a legkíméletesebb módon 
történik.

Esek a séták már valóságos flirtölés 
mámba mennek, mert as ilyen sétáknál 
fiatal emberekben sinosen hiány, a kik 
belépődíj nélkül jobban mulatnak és élves
nek a aaemlélödésben, mind akármelyik 
elsőrangú eirkussban s mert itt a titkos 
jeladások sem ritkák.

8 vájjon kiket lehet okolni eme túl- 
hajtásért ? Egyedül as anyákat.

Igaz, hogy a nevelés az apa és as 
anya együttes gondját képezi, de hány
szor megtörténik az, bogy a családfő a 
feleség és leány részéről megkötött, majd
nem összeesküvésnek nevezhető ellenke
zéssel szemben már a családi béke s«em- 
pontjából is beleegyezését adja a iegörültebb 
kivánaágok teljesítéséhez. S itt mindig az 
van hangoztatva, hogy ezt as áldozatot 
meg kell hozni a család tekintélyének meg- 
óváaa szempontjából is. Mintha a csa ád 
tekintélyét csak divatos öltözékekkel és 
dúsan díisí’ett női kalapokkal lehetne caak 
megvédeni.

Tény as, hogy a divatmajmolás nálank 
tálságig ment. A szegényebb ember gyer
meke mindig aat lesi, hogy milyen ruhában 
jár egy hivatalnok felesége s addig nem 
nyugszik, mig ő is olyant nem szerez, nem 
a maga keresetéből, hanem a szüleinek 
verejtékkel szerzett filléreiből. Azzal aztán 
a család szemefénye nem sokat törődik, 
hogy a szükséges összeg megtakarított pénz
ből áll-e elő, vagy pedig az ingatlanra felvett 
köloaönböl. Fö aa, hogy legböbb kívánsága 
teljesüljön.

Hányán vannak, akik a tetszést nem 
a szerény magaviselet által akarják meg
nyerni, hanem a külső hajdísz, drága öltö
zet, arany ékszerek és feltűnő viselkedés 
által. Mintha mondanák : ín külömb vagyok 
azoknál, akik egyszerű ruhában járnak s 
késők munkájával szerzik meg a ruhára 
valót.

Igaz, hogy vannak sokan a fiatal em
berek között, kik a külső csillogástól elká- 
bíttatva, elfeledik ama közmondást: „Nem 
mind arany, ami fénylik" s vakon futnak 
az üres csillogás után, ami pedig sohasem 
boldogít.

Hogy a mostani szomorú állapotok meg
változzanak, azon elsősorban a szülök se
gíthetnének. Szoktassák gyermekeiket az 
egyszerűséghez és munkához, ami legalkal
masabb eszköz a csábítások ellen. Mert ne 
higyje senki, hogy eleget tett kötelességé
nek, ha leányát jól táplálta és minden ne- 
hesebb munkától megoltalmazta. Az elké- 
nyeztetés által épen a legnagyobb csálí ások 
ellen nem vértezzük fel gyermekeinket s 
akaratlanul is előidézzük azok romlását.

Neveljük gyermekeinket munkára és 
egyszerűségre, ne tegyünk különbséget 6ú 
és leánygyermekeink között a szigorúság 
tekintetében, de az legyen mindenkor ta
pintatos, hogy a gyermek érezze, hogy ez 
aa ö jövendő boldogu ára érdekében törté
nik. Kü önösen pedig akadályozzuk meg a 
fényűzésre való lú ságos bajiam kifejlődését, 
mert a legtöbbször ez csálíja rosszra a 
leánygyermekeket. Legyen viseletűk egy
szerű, de emel ett tetsző és meguyerő. 
Vigyázzanak arra, hogy viselkedésükkel ne 
lépjek át állásuk hatarát, mert aaáltal köny 
nyen nevetségessé válnak.

Különösen pedig ne tévesszük szem 
elöl, hogy jövőnk egyik legfontosabb alap
elve a helyes nőnevelés, mely ha el van 
hibázva, el van vesztve az alap, melyen a 
biztos haladás remélhető.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. A város kép

viselőtestülete toyo ho 22.-en tartott rend
kivüli közgyűlésében tudomásul vevén a 
polgármesternek a házipénztárban január 
hó 21.-én megejtett vizsgálatát, — a nép
számlálás alkalmával felmerült 1134 K. 34 
fillér kiadást a jövő évi költségvetésbe 
rendelte felvétetni. A 26 gazdasági munkás

ház építésére vonatkozó, franca Ferenc és 
társaival már megkötött adásvételi, illetőleg 
építési szerződést és az épités költségeire 
50 évre felveendő 75 ezer korona kölcsönnek 
kötvényét a közgyűlés egyhangúlag elfo
gadta. Bttolár Mihály és neje azon kérvé
nyét, melyoen az illetők a hideg pince előtt 
levő 66 C-öl közteret kérik a váróitól s 
ezért cserében a tűzoltó-szertár mellett elte
rülő 40 O-ölnyi területet ajánlják fel és a 
kü önbözetet négyzet öleakint tiz koronával 
bzjlandók megvenni, — a közgyű'és szó
többséggel megszavazta. — Levatich Gusz
táv és társainak a kir. törvényszéknek 
Aranyosmarótról Lévára való áthelyezése 
iránt beadott indítványára a közgyűlés a 
tanács javaslata folytán azt ha'áro-.ta, hoty 
az építendő palota számára ingyen telket 
ajánl föl ős a polgármester vezetése alatt 
küidöttségileg keresi meg az igazságügy
minisztert, hogy ezen ügyben törvényjavas
latot terjesszen a képviselőhás elé. A Taní
tók Háza és a fögimnáziumi játszótér ügyé
nek elintézése a jövő hó 28.-án tartandó 
közgyűlésre halasztatott,

— Március 15. Varosunk hazafias 
közömrgs minden - v >en a legnagyobb le- 
kesedéssel Ünnepli m-g március 15. ikét, a 
magyar Bzabadsag és függetlenseg ujraébre 
desenek dicső napjat. Hoty ez az ünnepség 
az idén is méltó kifejezője legyen a város 
lakossága baz f ás érzületének, a polgár
mester ma dílelött 11 órára, a városház 
nagytermébe, erteKez etre hívta a 48.-as 
bizottságot, mely az ünnepség programúdat 
fogja megállapítani.

— Hangverseny, a tanítóképző ta
nári tes ü e<e á tál tegnap este a városi 
vigadó nagytermében rendezett hangverseny 
fenyesen sikerült. A hangverseny mélta
tására lapunk jövő számában még visz- 
szatórünk.

— Gyászhir. Zsitvabessenyöröl vettük 
a szomoi ú bírt, bogy ott folyó hó 22.-én a 
községuez köztiszteletben részesült kantor
tanítója, Vestely Is ván, életének 53 -is, 
boldog házassbgsnak 23. ik éveben hosszas 
szenvedés után elhunyt. A magyar tanügy- 
nek ez a derék es kiváló uiun ása, akit 
kartársainaa szeretető hosszú időn át a 
veiebélyi ale.peresi kerület tanítói körének 
elnöki állásával tisztelt meg, — nemcsak 
iskolájában és az egyesületi téren fejtett ki 
páratlan ós lelkes buzgalmat, hanem a s őz
ügyekben is hasznosan munkálkodott, amiért

TÁRCA.
Éjszakák.

Odakünn »ír.., aír • sötét éjszaka,
Erdő aokog és a nagy rét ia sóhajt; 
Mindnyájának van agy nagy, nagy bánata :
Oda a fény, virág a — ellopták a dalt I

Minden eda 1 és bol van még a tavasa 1
Hol még a lomb, víg dal éa a aöld mexő I 
■iaaan a tél mindeut elfőd a behavaz ;
Halál várni, még a tavaaz viasaajö.

Nem ia aa éj aír s nem az erdő aokog:
Lelkem borús lús éjjele siratja,
Ami még ninea itt — bár régen várom én
8 mi már rég elaaállt: tavaaanak verőíényes reggelén. 

Sebők János.

K tánc hajdan és moat. 
Irta : Jarsss Farsas.

As elmúló farsangban büszkén és gyö
nyörködve el-elnésegettem a városi uj szál
loda dísztermét, amelyben rövid idő alatt 
annyi sok, fényes mulatság zajlott le éa 
ilyenkor visszagondoltam a múltra, amikor 
még a saálloda helyén a kívül vedlett, 
belül kopott vén Oroszlán állott, melytől 
annak idején éraékeny és szLem mélyéből 
fakadt sorokban vettem búcsút a bárt 
hasábjain.

Volt ia tá nagy okom. Mert hiszen 
ifjúságom vidám s kedves napjainak java

része a Kérték János barátom által olyan 
remekül megénekelt öreg Hálában folyt le.

Hej I ha az a lebontott épület feltá
madna és a múltakról regélni tudna: azt 
is elmondhatná, hogy boldogult legény
koromban hány kedélyes éjszakát táncoltam 
át b hány sikerült és nem sikerült francia
négyest rendeztem rozzant termében.

Mert nem tagadom : tudtam is, szeret
tem is táncolni s ezert olyan bű látogatója 
voltam a szálának, hogy a lakoiásokiól 
kezdve, m.nden jótékonycéiu, egyesületi és 
polgári mulatságon részt vettem.

A tánctudományom még ma sem ha
gyott cserben, de mi haszna a tudásnak, 
ha a reuma, no meg as evek súlya rok
kanttá tettek a táncra. Most csak úgy, a 
széken ülve tttögetem össze a bokámat és 
élvezettel etem.elem a mellettem tovasurranó 
párokat s a táno hevétől kipirult ifjú nem
zedék üde arcát.

De azért néha nagy kedrem támad a 
táncolók közé elegyedve megmutatni, hogy 
mi valamikor a lassú-csárdást kevesebb 
isgéssel-mosgással, — de sokkal magyarosabb 
érzéssel jártuk.

Pedig nem sokat koptattuk a tánciskola 
padlóját ; mert erre alkalmunk sem volt. 
Negyven ötven évvel ezelőtt még nem tar
tottak a tánctamtásból tanfolyamokat Léván 
okleveles tánc- és iilemtanárok. Csak as 
öreg Welur jött néha hozzánk Pozsonyból.

Ennek sem volt diplomája s olyan pogányul 
törte a magyar nyelvet, mint kedves föl
dije : Kraxelhubtr Tóbiás; — de azért jól 
értette a táuctanrtás mestsraégét és amikor 
már hetven felé járt, — tanitványainsk 
méltó bámulatára — akkor is olyan hévvel 
és könnyűséggel járta a Kör Magyar-bio 
» bokázót és toborzót, hogy est a fárasztó, 
de minden izeben szép és magyaros táncot 
hosstú időre nemcsak szalónképeasé, de 
divatossá ér kössedveltsegüvé tette nálunk.

Régente a fiatalság nem a táncmeste
rektől, hanem a házi mulatságokon egymás
tól tanult táncolni. Erre igen sok éa kedves 
alkalmat szolgáltattak a névnapok s egyéb 
oiaiádias jellegű esemenyek, amelyeket az 
egymással jo viszonyban levő csa ádok ion
gora vagy nehány szál cigány mellett együtt 
ünnepeltek meg úgy Léván, mint a vidéken. 
Etek a társasjátékokkal, énekkel, azavala- 
tokkal s kisebb színdarabok előadásával 
fűszerezett kis mulatságok voltak a fiatal
ságnak kedvenc találkozó helyei, melyeken 
úgy a fiatalok, mint az öregek lelki gyö
nyört és örömet találtak.

A múlt század derekán Léva után 
egyszerű, de vidám házi mulataág-iról mész 
sze vidéken nagy hirre tett szert a hont- 
vármegyei Bát városka, amelyben akkor 
adóhivatal is volt. A városkának aránylag 
szépszámú intelliger órája úgy összetartott, 
hogy aa estélyek sűrű egymásutánban vál- 
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polgártársai aszal fejelték ki iránta való 
ragaszkodásukat, hogy a vármegye közigaz
gatási bizottságának tagjává választották. 
Melyen mjtotl oaaládja fájdalmában őszin
tén osztoznak a község lakosai, kariársai 
és ismerősei, akik tudják méltányolni a pó
tolhatatlan veszteséget, amely elhunytéval a 
tanttgyet érte. — A boldogulnak bilit tete
meit tolj ó hó 24.-én délután */ 24 órakor 
nagy rést véltél helyezték örök nyugalomra 
a zoitvabessenyői siraertben. — A dott le
gyen emléke 1

— Az aradi vértanuk csontjait 
nem bírják megtalálni. Aradrot kozna 
a hírt, hogy a tizeunatmas bizottság neveben 
Varjassy kir. tanfelügyelő e naposban ter

jesztette be a városhoz a számadását éa 
jelentését az ásatás eredmenyeröl. A je.entés 
szerint az ásatásnak nem volt eredmenye, 
mert a szemtanuk ellentmondóan jelölték 
meg a kivégzés helyét. A bizottság to
vábbi ásatást nem kíván, mert a munka már 
eddig is hatezer koronába került.

— Ismeretterjesztő előadások. A 
Kath. Kör a nagyböjt a.ait az idén is min
den vasárnap este 6 Órakor veiíiett kopek
kel ismeretterjesztő előadásokat fog tartani 
a kör helyiségeiben. Aa előadások látoga
tottságát előre biztosítja a múlt evben ren
dezett hasonló estélyek szép sikere. Min
den előadás műsora küiőn-kü ön lesz köz
zétéve.

— Szociális esték. A kath. Legény
egyesület toiyó évi március hónapjában, 
sajat helyisegeiben, vasárnaponkiut Baocialis 
esteket rendez. A március ho ö.-en tartandó 
esteiy műsora a kővetkező : 1. Magyarok 
Védasszonya. Mindszenti Gedeontól ; sza

valja : Bucsek Berta. 2. A vallásosságról. 
Ismeretterjesztő eiőadas. Tartja : Hassovszky 
Kálmán, iögimn. tanar. 3. A szórakozott kis
asszony, mono.óg, Gabányitól. Előadja : 
Medveczky Ilonka. 4. Báthori Gábor, Vida 
Józseftől. Előadja : Tóth Karoly. — Az 
estely kezdete délután ö órakor. Belépődíj 
nincs. As egyesüket elnöksége ezúton hívja 
meg az estelyek iránt erdekiodö közönségét.

— A fősorozas elhalasztása. Mint
hogy az 1911. evre kiaiutsnao újoncok 
megajánlásáról szóló törvényjavaslat a szo
kásos időre az országgyűlés áltál 
nem lesz megszavazva, a honvédelmi mi
niszter úgy intézkedett, bogy az idei föso- 
rozas a lo.yó évi április ho 1.-től ma|us 
hó öl. ig terjedő időben legyen megtartható.

— Dr. Kersék János verskötetére 
beérkezett nem remélt nagyszámú megren
delők között nagyon sokan a verskötetet 
kötve rendelték meg ; ezúton közöljük as 
érdeklődőkkel, hogy a könyv diszkötésben 
is megjelenik s a diBzköteiü példányoknak 
4 K. lesz az előfizetési ára.

Kinevezés. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter ifj. Klepáts iBtván, volt 
alsótáradi róm. kath. felekezeti népiskolai 
tanítót a kuuszigeti á.lami elemi népiskolá
hoz rendes tanítóvá nevezte ki.

— Elitéit postamesternő. Kiszucsán 
Mariska voit garamBzenthe edeki postames
ternőt, aki a múlt evben réizint a postai 
utalványok tartalmának megváltoztatása, 
részint a föladott pénzösszegek visszatartása 
által úgy a kincstárnak, mint magánosoknak 
több ezer koronára rúgó kárt okozott, — 
az aranyosmaróti kir. törvényszék e napok
ban több tanú kihallgatása után három évi 
fegyházbüntetésre ítélte.

— A dohány monopólium hatvan
éves Jubileuma. Március e'sejen lesz 
balvan eve, bogy a dohány monopóliumot, 
amely Ausztr.ában már a XVllI. ik század 
első feleben behozatott, — Magyarországba 
is behozták. Császári nyílt parancs vetett 
véget annak a hosszú ellenzi.ásnák, melyen 
az osztrák kormánynak az a törekvése, hogy 
Magyarországon is éppen úgy, mint Ausztri
ában a monopóliumot élelbeiéptesse, min
dig hajótörést szenvedett. Az abszolutiszti
kus korszak kedvező alkalom volt erre. 
1850. évi november 29.-én kelt az a neve
zetes császári nyílt parancs, mely elrendeli, 
hogy 1851. március hó 1-jetől kezdve ideig
lenesen Magyarországon is eletbelép a do
hány monopólium.

— Adomány. A Ku/daM-család részére 
újabban Üchöp/lin Etelka aet koronát kül
dött lapuuk szerkesztösagehez. A gyűjtés 
eddig : 92 korona.

— MépneveléBünk statisztikája. 
Szomorú képét nyújt az a hivatalos jelentés 
mely szerint a leguto só iskolai tanévben 
nem kevesebb, mint 427.155 tanköteles 
egy általában nem járt nkolába. Jellemző 
közállapotainkra, hogy majdnen félmillió 
gyermek nem járt iskolába s a nevelés 
legeleuibb ismereten nélkülözi. A legszo- 
morubb azonban az a tény, hogy az i.kola- 
biauy legnagyobb Pestmegyeben, továboá 
a leggazdagabb megyeben, Bácsbodrogban 
és a nemzetiségi vidékén, főleg a nagy né

pességű Msrmsros vármegyében. Pestme
gyében ugyanis 24.216 volt a tanköteles 
iskola nélküli gyermekek száma és esek 
között 23.060 a magyar nyelvű, Bács-Bod- 
rogban 16.064, Biharban 24.178 és Mar
marosban már 34.890. Az utóbbi megyében 
a legszomorubb a népnevelőé állapota, bár 
kiváló, elsőrangú tanerők állás és kereset 
nélkül nyomorognak. Pedig az állam sokat 
tett as iskolák saaporitása érdekében. A 
millénium után majdnem száz iskolát 
engedélyezett, de abból eddig a telét sem 
tudták megvalósítani. Pedig ha valahol 
szükség van kultúrára, népnevelőére, Mar
maros elsősorban jön számításba. A szomorú 
állapotokban caak erős, váll vetett társadalmi 
munkával lehet segiteni, ha erkölcsi testü
letek, tudományos egyesületek segítségére 
sietnek önfeláldozó tanítóságunknak s aa 
iskolán kívüli oktatással csökkentik as 
analfabéták számát.

— Az utak gondozása. A kereske
delmi miniszter suiyt helyez arra, hogy a 
vasutak az évnek azon szakában, amidőn 
azokat a mezőgazdasági termények szállitása 
leköti, a közutak építésére ős fenntartására 
rendelt kőanyagok szállításával ne terhel- 
tessenek. Ez okból elrendelte, hogy 1911. 
évtől kezdödőleg a közúti célokra szüksé
ges kőanyagok csakis február 15.-től aug. 
15.-ig szállíthatók.

— Elitéit tojhamisltó. Nagyszabású 
tejhamisitás ügyében ítélkezett e hó 16.-áu 
délelőtt a bíróság Schwarcz Lipót nyitrai 
tejkereskedö feleit, — írja a Nyitramegyei 
Szemle. A vizsgálat folyamán megáilapittatott, 
hogy Schwarcz Lipót és Társa tejkereskedö 
cég nyoic ízben 20—45 százalék vízzel 
hamisította meg a forgalomba hozott tejet 
abban az időben, amikor eppen legnagyobb 
volt a fővárosban a tejinseg. A bíróság 
bchwarcz Lipótot tejbamisitásőrt 45 napi 
fogházra ős 1800 korona pénzbírságra Ítélte.

— A kártékony rovarok irtása. 
Közeledvén a tavasz, a földmivelesügyi 
miniszter körrendeletét intézett valamennyi 
törvényhatósághoz, melyben elrendeli, hogy 
legkésőbb február 2ö.-ig a legtágasabb kör
ben hirdessék a hernyó, vérteiü és csere
bogár irtásának kötelezettségét ; valamint 
azt is elrendeli, bogy az alsófoku hatóságok 
e részben való teendőinek .zabalos végre
hajtásának megtörténtet legkésőbb március 
15.-ig ellenőrizzék s erről a minisztériumhoz 
haladéktalanul jelentést tegyenek. A kör-

tolták fel egymást s akkor sikerültek a 
legszebben, ha azokon a lévaiak — gimn. 
tanárok, tanítók és más jó ismerősök — 
resztvettek j mert a lévaiak nemcsak a tán
cosok számat szaporították, hanem — mint 
a dalárdának kiváló tagjai — vidám nótá
ikkal elénksegre és víg kedelyro hangolták 
a társaságot. Velem együtt számos fiatal 
ember ezeken tanult meg táncolni a dicsek
vés nélkül legyen mondva, — rövid idő 
alatt annyira baladum, hogy a francia
dé gyesek rtndezöjevé tettek.

Balban miaden mulatságon a zenét a 
zongora szolgaitaita, melyen nők es férfiak 
— akik értenek hozzá — egymást felváltva 
játszották a talp ala valót.

Egyszer azonban alaposan lelaültem a 
fiancia négyes rendezésével.

Történt ugyanis, hogy az egyik ven
dégszerető házigazdánknak kevés volt a 
zongora s esert névnapjára egy falusi 
cigány bandát hozatott.

\ acsora után azt mondom a banda 
prímásának, hogy :

— Tudtok-e francia-négyest játszani ?
— Perse, hogy tudunk, kérem alásan. 

Csak teBsik táncsolnyi 1
Eoglaikozunk. Tancrakészen felállitom 

» párokat a várjuk a bevezetést.
A hat cigány olyan megnevezhetetlen 

és vad nótát keidett a fülünkbe ittiésaeíni, 
amely nagyon hasonlított ahhoz, amikor hat 

macska nyávogva és egyszerre kapaszkodik 
fel egy magas deszkakerítésen. A nóta vége 
természetesen az lett, hogy az én négyesem 
as első figura elején — mint régente szokás
mondás volt Léván — úgy összement, akár
csak a Miseik rokkja.

Bogy ez a nevezetes rokk m.ért és mi 
módon ment össze ? Ezt majd máskor fo
gom elmondani. Most — szives segedel
mükkel — adós maradok vele.

Megkérdeztem a cigánytól, hogy tulaj
donképen mi a neve annak a darabnak, 
melyet játszani kezdtek.

_  Hát nem ismeri a tekintetes ur ?
Hisen azs a Biyó lett négyes 1

Hallhatott valaha valahol valamit a 
Bigoletto francia-négyesről s hamarjában 
abból rögtönözte össze a borzalmas rigónótát.

Szemrehányást tettem neki, hogy elron
totta a négyest. Azt hiszik : beismerte, hogy 
nem tud játszani. Dehogy 1 Meg neki állt 
feljebb. Nagy durrogással fordult társaihoz 
s félhangosan ezt mondotta :

— Mink tudunk játsani 1 De azs azs 
ifi úr nem lúd komendirosnyi 1 Csak úgy 
test magát 1

Újra felállottunk és a zongora mellett 
hibátlanul — mint a karikacsapás — eltán- 
co^án a négyest, — így szóltam a ci
gányhoz :

— No, most már eihisaed, hogy tudok 
komendirozm ?

A oigány sunyi képet vágva, vonójával 
a zongorára mutatott a igy felelt :

— Elhisem, bogy a tekintetes ur a 
ziörgő micsoda mellett sipen tud komendi- 
roznyi, — ha elhisi, hogy mi is tudunk 
francaiét játsani 1

Az egész társaság nagyokat nevetett a 
cigány furfangos válaszán, amellyel azt 
akarta kitejesni, hogy a cigány nemcsak a 
lovára büszke, hanem a tudományára is.

Ámde a mai kor szelleme, amelyet leg
inkább a megélhetés után való törietéa jel
lemez, kiölte az emberek szivéből az össze
tartás érzetét éa rideggé tette őket egymás 
iránt, Éa ezt a tünetet nemcsak a családok 
körében, hanem a legtöbb egyesület társa
dalmi eletében is sajnosán tapasztaljuk.

Már a vidéken sem gyakoriak azok a 
régi falusi mulatságok, amelyek a lévaiak
nak ie valamikor sok élvezetet nyújtottak. 
A csendes faluk lakói sem akarnak elzár
kózni » városok divatjától a ez úgy moder
nizálja a falusiak egykori jó szokásait, bogy 
már szűknek találják egyezel ü kedves 
otthonukst s mindig jobban éa jobban vá
gyakoznak a városi sajos mulatságokra, 
amelyek fényben éa pompában magasan 
túlsaárnyalják ugyan as igénytelen felüti 
estélyeket, de — valljuk meg őssintén — 
a legtöbb esetben nélkülözik a családi jel
leget, amely minden jó mulatságnak legdi- 
ssesebb zománca,
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rendeletnek, mely birság kirovátával fe
nyegeti meg a mulasztókat, az a magyaré- 
■ata, hogy aa elsőfokú hatóságok még 
mindig nem elég saigoruan hajtják végre a 
meaörendörségnek ide vonatkozó szakaszait, 
mert a községi elöljáróságok a mulasztókkal 
szemben nem járnak el a kellő szigo
rúsággal.

— A vakok budagestl országos Intézetében f. 
iskolai év végén 24 teljesen ingyenes alapítványi bely 
üresedik m<g. Esen alapítványi helyekre már most 
lehet pályázni s elnyerhetik vallás, nemzetiség és 
nemre való tekintet nélkül oly 6—14 éves Borban levő 
vak gyermekek, akik a vakságon kívül más test,, 
vagy szellemi fogyatékosságban nem szenvednek. A 
növendékek minőségükre nézve benlakók s 18 éves 
korukig lehetnek az intézetnek növendékei. A képzés 
tartama alatt a gyermekek vallás-erkölcsös nevelésben, 
jó és szelíd bánásmódban, nemkülönben szakszerű 
oktatásban részesülnek. Megtanulnak Írni, olvasui, 
számolni és egyéb ismereteket, továbbá valamely ipar
ágban kiképzést nyernek, akiknek pedig kiváló zenei 
képességük van, a zongorázásban és hegedűben, vala
mint a zongorabangolásban oly magasfokú kiképzést 
nyernek, bogy ügyességüknél fogva kepeBek kenyerü
ket megkeresni. Az intézetbe való felvetői. iránti és 
szegénységi bizouyitvány hiányában szabályszerűen 
bélyegeit kérvényekhez a következő mellékletek csa
tolandók. a) Születési anyakönyvi kivonat, b) A gyer
mek vakságát igazoló bizonyítvány, o) Himlőollasi 
bizonyítvány, d) Hatósági kimutatás a vagyoni éa 
családi állapotokról. — A b) és d) alatti csatolmány 
számára csakis az igazgatóság által djtalanul meg
küldött uyomtatványürlapok használhatók A felvétel 
joga a vallás- és közoktatásügyi minisztériumot illeti. 
A felvételi kérvények tehát a nevezett minisztériumra 
címezve aa intézet igazgatóságánál (Budapest, VII., 
Islván-út 96 sz.) akár személyesen, akar postán leg
később április hó 16.-ig nyújtandók be.

_  A hazinyúl tenyésztése a Fel
vidéken. A hazinyúl tény esz esetiek fej
lesztene érdekében a fö.dmiveiesügyi minisz
ter rendeletere a felvidéki miniszteri kiren
deltség a tenyésztésre jelentkezett falusi 
gazdaköri tagok, vasúti ötök, lelkészek, 
jegyzők es tanítók között 383 darab ezüst
szőrme és becsi kéz házinyuiat, továbbá 50 
darab mintakeirecet osztott ki díjmentesen, 
amelyekből — úgy értesü.üuk — a mi 
vármegyénk gazda.nak is több példány 
jutott.

— A hiányos és rongyos bankók
ról. A közonatg nagy reez.e Lem tudja, bogy 
a rongyos főkép a hiányos bankoknak is 
megvan a maguk értéké. Sokan potom áron 
elvesategefik a papírpénzt, ha abbéi egy 
darab hiányzik. Ami pedig a lehető legna
gyobb könny e>mübeg, mert az Osztrák 
Magyar Bana a hiányos es tépett bankódat 
— dgy szó.van — a maguk teljes ertekeben 
visszaváltja. A bank a visszavonásban any- 

nyira megy, hogy például ha a bankódarab 
a papírpénznek egynegyed részét kiteszi, 
akkor a darabra a papírpénz értekének 
megfelelő negyedrészét már visszafizeti, mert 
a hiányos pénzdarabból mindig annyit térit 
meg, hányad részben az megvan. Teljesen 
fölösleges tehát a hiányos vagy rongyos 
papírpénzeket elvesztegetni. Itt megem.itjük 
még ezt is, hogy ha valaki csupán virtus
ból szaggatja ÖtSte a papírpénzeket s erre 
a bank rájön, annak biaony Ctak tetemes 
levonássá vallják be a bankók darabjait.

— A legnépesebb község hazánk- 
bán. Amióta Ujpesi rendezett íznbcsu város 
itt*,  az ortzsg községéi közt leieksz-ám te
kintetében Békéxuaba nagyközség veze*.  A 
népszámialás kimutatása szerint 43 750 
lakosa vaD, hatezerrel több, mint nz 
év eiött.

Egy nagyobb szőlőbirtokos az 
ÉrmeiicBiöi es * DoikWaitrui így nyilatko
zik : Úgy tapasztaltam szö öszeti es bora- 
Bzati nagy g) ü eseten, bogy nagy eJensege 
ennek a zöld asztal korúi ü.ök serege es 
leginkább azok, akik eJme.eiiieg foglalkozva 
a szöiomúveiessei, azt sem tudjan, m< yen 
ián tertm a Deiaw«re, ez a tzep aranysárga 
színű bor. JLu almom : igenis meg vau benne 
az a )O tuujdons g, amiuea egy finom es erős 
borban meg kell lenni. Ltguiébb ü>itt ena 
egy tabiaba oOOO drb. piruo Dél.w*ie  sima 
vesszőt, az 50 0 toie 30 teaiomer bort 
adott, most is minden toae rakva vau sző
lővel, többet vaiok mmt tavaiy. Mustja a 
kiosterueuburgi meiö szerint eddig 27%-nal 
kevesebb nem voit, a múlt evben 30u/q oí 
ért ei es így aamek iegaiabu is 10 v/0-nyi 
DeiaWare-szOiŐje terem, annak ioöBZ bora 
sem lehet, mert ez meg iossz esztendőben 
is megja^iqa a többi i«j<a szőtök borait.

A gazdakörösseg figveimébe l Az oiajmüvck r. t. 
Kölni Aduit es T<asa BuUrtpeat, V. tíaiburj-Utca 6. 
erötakaruiauyamak szeitstbb HOiukbeu való joiucrietese 
céljából lpuiysa^ou veztrkepvizeletet létesített, me<y- 
uek veze.öje W.nter Fiiiup ur Ipolyságot.. Tiszteletiéi 
kén a cég az érdeklődő gazdak.zousegvt íordu.jou a 
nevezett uilioz, aki a cég trötakaruiauyaiuak azaz 
repce- es ieiiuiagpugacsaiisziL.ek ui.keui vaio feiuaszua- 
iasara uezve bővebb feiviiagusilasl ad, es esetleges 
kiset.etezeSck tejabol a szükséges uieuuyise^et a t. 
gazdaközui.seg reudelkezesere is bocsajo. Feun cégnek 
foceija, liogy azon kis gazda, kinek uiucs muujabau , 
erő lakai u<ai.j o búi teljes kocsi akuuiaujt vásárolni, 
ezen elárusítani helyeken kisebb mennyiséget is vásá
rolhasson, A jelenlegi kedvezőtlen viszonyok követ
keztében, amikor korom es száj betegség foiyiau a mai- 

liaál'omány el van gyengítve, feltétlenül szükséges, 
liogy a kis gazda erötakarmáuyoknak nagyobb mérv
ben való felhasználása által a marhaállományt gyOr 
sabban és sikeresebben talpra állíthassa, miért is rak
tár létesitése elsősorban a kis gazda érdekeit szolgálja.

SzŐlÖSgazdÓínknaK kitűnő alkalmat 
nyújt a Szölöolivány teiep Részvénytársaság 
Gyöngyösön 11. szám, amely a legolcsóbban 
< s legjobb minőségben árusítja a gyökeres 
ezöiöoltvátyok, gyökeres szölővesszök, sima 
szölőoltványok és sima szölővesszök óriási 
mennyiségét a legjobb csemege- és borta- 
jokban és a gyökeres és sima ripí.ria por
taiét, azonkívül a legjobb gyöugyös-visontai 
hegyi borokat. Minden szőlősgazda kerjen 
árjegyzéket.

T. Olvasóinknak. Akinek 1 — 2 éves 
ukácz, yledicsia. gyümö csfa vadoné, továbbá 
mmdtnieie ojtott nemes gyümöcsfára van 
izüssege, annyival is íuaabb ajánljuk 
Vnyhváry László faiskolájának (Czegieo) 
mai szamunkban közzé tett hirdetését, mert 
a nevezett cég már több mint a 26 eve 
küldi a szélrózsa minden irányába evenkint 
100 000 számra a nemes gyümölcsfát es 
millió szamra az 1—2 eves glsdicsia, akácz 
es miudeufeie gyümölcsfa vaduncot.

Őfelsége az olasz király és királyné 
udvari fogorvosa ebesei írja: „Gyakran 
volt a ka uiain melibetegeknel, akinél egy 
enyhe hasbajtószerhez kellett fordulnom, 
Purgo-t igénybe venni s annak enyhe, 
siniuiiaep sem izgató hatással rendkívül meg 
voiiam e.egedvt. Veiemcnyem szerint ezen 
szer valóban a jövő Uxáusauak tehmtbetö. 
Prof. Dr. Antomo M.ggiorani.

Irodalom és művészet
.Erő es Egészség" czimmel új folyóirat 

indun meg Buű.pes.eu. Amilyen figyelmet 
erdemel az tmuuruek ama két legtODb kin
cse, meiytol caimet vette a folyóirat, olyan 
ligyeimet hív ki magauak maga a ioiyÓirat 
is a magvas tartalmával es magas sziuvoaa- 
lav.i. Ahogy az egeszoeg nagy problémáját 
fejtegeti, megnpoeu újat tud mondani ezen 
legősibb leieiroi is. A betegségek keletke
zeséről toioz.ios eio.dnst t.rt ; a v.aoel- 
gyuuadnsiól, vesebajrói, hastífuszról lerjedel- 
iuos tanuickgos czikaet kozoi, ameiy után 
a kolera eneui gyakor.ati vedeaezes es a 
pestis szakszói ü, illusztrált ismertetése fog

Napjainkban a hajdan annyira dédel
getett zongora sok helyen divatos, de néma 
azalónbutor, amely csak akkor szólal meg, 
ha a módi vagy a pubi ujj gyakorlatot végez 
rajta ; no meg akkor is, ha a család felnőtt 
leánya annak billentyűin űzi el unalmát.

Kinek jutna eszébe ma zongora mellett 
táncolni I Bizonyára annak a kis leánynak 
lem, aki egy alkalommal, amikor vacsora 
köaben apjával a régi időkről beszélgetve 
elmondogattuk egymásnak, hogy milyen vígan 
mulattunk zongora mellett, — ezt a kérdést 
intézte hozzám ;

— Ugy-e, kedves bácsikám, — akkor 
volt az, amikor, a nők krinolint viseltek ?

— Nemcsak akkor — édes lelkem — 
de előbb is, meg aautáu is 1 — felelem a 
leány naivnak látszó, de a zongora iránt 
ellenszenvet kifejező kerdesere. — Mert 
ügy tudom, bogy a zongora és a krinolin 
nem voltak annyira összefüggésben, hogy a 
aongora mellett csak krinolinban lehetett 
volna táncolni. A krinolin zongora nélkül 
ia csak krinolin volt ; a zongora pedig a 
krinolin után is zongora maradt.

És amilyen kedélyesek voltak hajdan a 
házi mulatságok a maguk szűk köieueu, 
olyanok voltak a nyilvános baioa nagyobb 
kiadásban. A balok ol is ma. hangulat ural
kodott akkor, mint lapjainkban. Mait hiszen 
tudvalevő dolog, hogy a házasságok leg
több)*  • tánctermekből indult ki. Káért voit 

regente olyan nagy és vonzó ereje a balok
nak, amelyeken a leányok meg azon eset
ben is jól muiallak, ha az óhajtott házasság 
egyelőre elmaradt. Mulattak, mert kedvükre 
knáncolbatiaa magukat. A rendezők a fi
atalsággal egyetértve a bal sikere érdekében 
minden igyekezetüket arra lorditoiiak, bogy 
a jelenlevő leányok közűi senki ne unat
kozzék ; petrezselymet egyikük se áruljon.

Volt is akkor jó hne a bá.oknak.
Ha párhuzamot vonunk a mai külön

féle beitü e. cin>ü muatszgok es a régi 
balok között, isisünk Lován, oe Általában 
miLdenün, azou szomorú tapasztalától ész
leljük, hogy most egy-egy mulatságnak la- 
togatottsaga es sikere csak akkor Van biz
tosítva, ha a rendezőség szeiesköiü reklám
mal bndtti es minél szenzaciósabb szamok
kal telített n.ü.ori bír aria összeállítani.

Ezelőtt bizony nem sokat teketóriáztak 
a meghívással Bem. Egyezelüen hírül adtak 
mindenkinek, akit illetett, hogy mikor lesz 
bál. Meg azt is hozzátettek : ha jöttök, 
lesztek; ha hoztok, esztek. És a meghívot
tak örömmel jöttek s ha kellett — a ba
tyubálokra — aaiveaen hoztak is, — de 
ntmctak ettek es ittak, hanem jó kedvvei 
taico.tak — kei n.pig ; leven minden 
batyULAlnab tyúkveröje is. Az u.o.tó uagyobb- 
stabaiú ba yub.lt — ha jói em éksteui __
tizenöt evvel e.eioti tartottak az öreg 
Orosslánbau.

A mostani mulatságon a közönség él
vezettel hallgatja végig a 10, néha 11 óráig 
terjedő szép műsort ; de ami azután követ
kezik, t. i. a tánc, — az ritkán eiégiti ki 
a leányokat, mert a legtöbb mulatságon 
kévés a táncos s még az a kevés is keveset 
táncul vagy egyáltalán tartózkodik a tánc
tó., írni azt bizonyítja, bogy a tánc ma
napság a fiatal embereknél nem olyan ked
ves mulatság, mint régente volt.

Találóan mondja a Budapestnek a far
sang a.alt megjeleni egyik számában a bálok 
dekadenciájáról ciskezö névtelen író, hogy: 
A mai emberek kiá'lhatatlan józansága sem
mit se fősz ott meg o.yan kíméletlen kezzei 
a költészettől, mint a táncol, ameiy ma már 
nem vonzza es csábítja úgy a fiatalságot, 
mmt szelőit.

Nem a leányokban van ám itt a bibi. 
Ezek ma is szeretnének táncolni és ezek
nek a házasságról való nézete sem változott 
meg. De annál jobban változott a fiatal 
embereké. Ezek nem sietnek magukra venni 
a házasság arany jármét ; a házasság tv*  
már nem biztos lére a boldogságnak, mint 
hajdan, hanem a kü des és kenyérgondnak 
kezdete. Ha Lem is m.ndig és tálán m m is 
mn.denkinea, de a legtöbbnek az. Nem 
csoda tehat, ha a fiatul emberek f znak 
tő,e es fellő gonddal kerülnek ei minden 
veszeiyea alkalmat, amely a józanul meg
fontolt életprincipiumot megingathatná. És 
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következni. Érdekesek az érelmeszesedésről 
és eihsja.odssró!, a tápszerek élettani 
hálásáról szó ó fejezetek. — higiénia tár
házából nyújtott apró tudnivalók, a higié
nikus konyha ételreczepcjei es az „Orvosi 
tanácsadó" üzenetei sok olvasót érdemelné
nek. — A folyóiratot dr. Zelenyák János 
országgyűlési képviselő, lekeri plébános 
szerkeszti és adja ki. Nevét a gyógynövé
nyek kultiválásával, azok termeszlesének 
nepszerüsnéset ei tokák előtt tette mar 
ismertté. Munkatáissi közt ie.torolh*tók  sz 
ország m.nden részéből egyetemi tanárok, 
orvosok es a természetes gyógymód nagy
tekintélyű bajnokai. A mindenkeppen érté
kes folyóiratból havonta két testes tüzet 
jelenik meg; áia egesz csak 8 korona, 
valóban arra töresedven, bogy nepszeiü 
es százezreknek haszno: tudjon lenni 1 
Mutatványszámot kü.d a kiadóhivatal Bu
dapestről (II. kér. Fo-utca 32. szám).

Közönség köréből.
Csernák Izidoráé és Kostyek Józsefné 
gyüjótvin az őszi gyűjtés alkalmával a 

következők udakoztak:
Folytatás.

Vámos Mór 1 k. 50 fill., Monaccó 
Moss 2 sMoomcco Museue 2 k., Bi.csek 
Juzaef 1 k.j Kacz Jadoó 1 Var«uuay 
István 1 k., Kaüiwa Zotian 1 k., Lávái
Kérésit, ümük r. i, 2 a., F'wdor 50 ÍHi., dr. 
Weisz L pot 2 a., Kurtby 1 tíuusne 1 k., 
K«U0ue 1 a., Kmiupe.ue 2 a., Knea Lajos 
3 a., Boiuh Julos 50 11*1.,  AinöLeULiue 1 k., 
Wiiueiiia JmKaO nokdOA ca 1 Kovács 
brtudor 1 ü., Witheiin Bc.aue n»s, Rjth
Ignác 1 K. h. 30 ÍHi., Hóivá n 1 k., 
Káin ArauMto 2 a., Kúu 1 a., K. K. 4ü fűi., 
Lovai UK. es bit. intek.ét 10 s., Bezi 
Etienc 1 k., J«sacnuvies Ódon 1 k,
Totebessy Jüzseluc 1 Tr«tluoiue 5U lm., 
HoLm«uu Foreuüutí toxin^uy, E^goi Zaig- 
lUOud 5 H.y lluuol lü VniUuS 1 o ., LoVébl 
ur«d«.uui ® *•»  Brtihy Laoz.u 20 a.,
KA*eggsa  K~iu.au 1 a., JulHj Imre 5 h.t 
liuuov.cs 1. 1 a() Lh, Kuzoano Béla 5 a., 
DuUch JáLUcbc 2 K.y J^VOltk AutmiUC 1 b,t 
Oo.tBieiu 2 k., Buicoaty*  Bciaue 2 a.

miuian a hatul leányom szépségé is o.yan 
vonzó, iumt regen, tppeu o>yan észveszejtő, 
bút a vesztde ines halastói óvakodni ken.

Ezért tartózkodik a hata>sag a lánctól 
és unottan nézi a bálteremben ülő szép 
leányokat, akik közül legtöbben edes remé
nyekkel leptek at a haltetem küszöbét es 
keseiü ctatcdatsal hagyjuk el a íenyes 
termet.

Nagyon jellemző a mai mulatságokra 
az a — szinte íuíCeanak nevezhető — hír, 
me yet a mostani farsang eíejen a napilapok 
közöltek. At A lö d egyik nagyobb vaio- 
suban ugyanis a leányok eihataroxiak, hogy 
nem mennek többe nyilvános mulatságra, 
mert a fiatal emberek többnyire coaa a 
menyecskéket viszik a tancba. Hogy a 
maga nemeben parallaLUi aiió sztrájkot a 
leányok botariottak*e  ? — nem tudom. De 
bogy a meilóztetesert me tán megneheztel
hetlek : ezt eiitmerem. Meit a táncterem 
eifeÖ sorban a leányok kis birodalma, mely
ben nekik kiváltságos jogaik vannak. A 
hatal embeiek tartsak illő tiszteletben ezen 
jogaikat a a legnagyobb udvariassággal 
tejesitsek a leányok iránt tartozó táisa- 
daimi kötelességüket.

Táncoljanak 1 Hiszen a szép tánc ne
mesíti a szivet, gyönyörködteti a leiket ; 
bedvea izórakozást es élvezetet nyújt s 
esaltal enyhíti az élet gondjait ; meleggé 
teszi a tánctermeknek rideg s fagyasztó 
hangulatát.

Köveskúti Jenöné 5 k., özv Szabó Lajosné 
2 k., SzilasBy Beláné 1 k., Melicher litván 
20 fill., Holló Sándorné 4 k„ Kegyesrendi 
ház 4 k., Boros AntAl 1 k., S nkovits
Ferenc 2 k., Fertetics 1 k., Pózna 1 k.,

Folyt, kö-,

Nyilvános köszönet.

A lévai kereskedelmi bank réssvény- 
társaság tek. Iíazgatóeága 25 koronát 
adományozott az Erzsébet fillér egyletnek. 
Fogadja ezert egyletünk hálás köszönetét.

Léván, 1911. évi február hó 23.-án.
Liebermann Jakabné

egyleti elnök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi febr. hó 19-tŐl 1911. évi febr. ho 26-ig.

Születés.

A szülői neve
======&

4) ® i A gyermek 
neve

Oravecz Audrás Czudor J. leány Eszter
Kovács Auval Mráz Ilona fiú János
Halász Károly Lieszkovszki I. bú Károly
Zbiak Andris Rep.czky V. ÜÚ Sándor
Guba József Kakod> Anna fiú József Béla
Svarala József Kovács J. ÜÚ József
He.cz Péter Lehoczk*  Anna hú Kálmán
Horuyacsek J. Kaszás Mária leány Borbála
Brányik Pál Sinkó Mária ÜÚ Pál

Házassár,

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Sin.onut i Virgilius Zsjak Mária r. kath.
Nyúl Lajos Csóka Paulina r. kath
ltj. Bartfay János Beuyó V. r. kath.
Podmauiczky K. Pachiuger M. r. kath.

Halálozás.

As elhunyt neve Kora A haiái oka

Obert Maria 19 nap Tüdőgyulladás
őzv. Dalnoki Juzietué 92 éves A Mg. vég kimerül.
Jarabei. János . Tüdőgümükór

H i ¥ a i a 1 o s kőzlemenj.
1439/1911. az.

Meghívó.

A magyar szabadtág és függetlenség 
újra eLieoestnek — 1848 máicius 15.-iá 
napjának — evloiduioja közeledik, — hogy 
ezen u.gy Límzeti iiLii.pel Léva varos népe 
is megölhesse, ezert annak megbeszélésein 
a városház közgyűlési nagytermében 1911, 
évi febiuar hó ltí.-ik lapjau.k — vasárnap 
__ d. e. 11 orajara ertekez.elet hívok 
ö.sze, — meijre a 48-ts bizottságot, vala
mint az eidekiódö hazafias polgárságot tisa- 
leielte*  meghívom.

Léván, 1911. évi február hó 24.-én.
Etdosb X-stjoa 

poigarmtster.

1292/1911 szám.

Hirdetmény.

Magyar kir. központi statisztikai hiva
tal 2200/1911 cin. sz. utasítása alapján az 
1911. évi maicius hó 1—15 közötti időben 
foganatosítandó áilatösszeiras elrendeltetett, 
s ann k végrehajtásával Kacs J.nos a vá
rosi gazda megbizaiott, — midőn ezt köz
hírre teszem, ez utón is felhívom sz állat 
tulajdonosokat, bogy a fönti idő ai.tt a 
a városházán (lö.d.zint V. számú teremben) 
jelen keazenek állatai összeírása végett.

Léva, 1911. óvi február bó 24.-én.
Dr. Mocsy Aba

h. polgáriuMter. |

Lévai piaciárak.
Hovatvesető ; Kónya Jóiaof rendörk*p :tány

Búza m.-máasaukénl 21 kor. 69 tíll. — 
21 kor. 80 Kétszeres 17 kor. — fill. 17 
kor. 80 fill. — Rozs 15 kor. 40 fill. 15 kor: 
60 fill. — Arp: 17 kor. 60 fill. 17 kor 
80 üli. Zab 16 kor, 60 611. 17 kor. 50 tíll 
Kukorica 12 kor. 40 fill. 12 kor. 80 ül 

— Lencse 21 xor. — tíll. 21 aor. 40 tíll. — 
BaD 18 kor 40 tíll. 18 kor. — tíll 80 Kö
les 12 kor. — fill. 13 kor. — íiU.

Vetőmagvak 100 kilónként.' Vörös ló
here termeszei tői arankamentes 150 —155 
Vörös íohere, kis aránkás 135—145 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 125—140 Luczerna 
természettől araukameuces 165—170 Lu- 
czerna, világos szemű aránkás 155—160 
Luczeri a, barnás szemű 115—120 Biborhere 
80—85 Baltaczm 32—34 Muharmag 14—15

Nyilttér.
Ismeretlennek:

A kérdés elég komoly arra, hogy teljes 
bizalommal legyen.

Váraljai.

Uj, minden comforttal ellátott 
úri ház = 

a város legszebb utczájában, 
fürdőszobával, vízvezetékkel és 
parkettpadlóval, müpalafedéssel

Szintúgy kis új ház a réten 
áll: 3 szoba és mellékhelyiségekből 
■ eladó. =

Felvilágosítással szolgál
CZIBULKA REZSŐ 
müépitészi iroda Kálnai-út 27. sz. a. mely 
minden szakmába vágó munkával, u. m.: 
tervezéssel, kivitellel és vállalkozással 
legolcsóbb tarifa mellett foglalkozik.

Rí a A A1 a Trá c Koh«ry-“'c» ^7 számú 
••AALLU IwlaüfWi házban két szooa, egy 
konyha, fáskrmra, kerttel együtt 1911. ÓV 
május 1 tői kiadó. Bő' ebb felvilágosítássá! 
a tulajdonos szolgál, Budapest, Mohács-utca 
9. sz. I. em. 19. ajtó.

Ts'l'ií^A Különleges csemege és bor- 
fajjal kiültetett —jó termesben 

levő Forgács-fele szöilö, egészben vagy 
két részre osztva, egy 4 szobás és egy 2 
szoba, konyha, éléskamra, zártfolyosó, prés
ház, jó pince és külön gyümölcsös udvarból 
álló lakással.

TVl J j V » László-utca 16
JE/XcLUO JCLcLZ. szám. Üzlet hely
ségnek is igen megfelelő. Bővebb tudósítást 
ad Bepiczky János Bém-Utoa,6. SZ. alatt.

M O LL- F ÉLE
L.S E I D LI T.Z-rPO Rjk 
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban éa ab illő életmód egyebb következ
ményeiben Bienveduek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 0^**  LÍOÜ 
készitnieDyaíl.

r~M O LL-F É LE J
SÓS - BORSZ-ES?

elismert, régi jóbiruevü háziszer 
szaggataa és hűiéiből származó 

miudeuueniü betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kox. A. 

Kapható minden gyogvozertárbM 
•eső és drogériában.

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
Ci. kir. udv. izállitó, Becs, I. Tuaobbaen 9. . .
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== Eladó

Tűzifa
táljáé vaggonrakomány okban 

kapható 
Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető VOLFNEB 8. czég- 
nél Budapest, VI., Dráva utcza 6.

Minden hibától, külö- 
□ötön jégveréstől mentei 
■zép sima veeiaő a pirog 
válfajból, jótál Iái mellett. 
Küldök minden ▼'vöm
nek ntaiitaat arra- hogyan 
kell elgyökereatetni a 
■ima vesisőt, hogy min
den aaál megfakadjon, 
[ll( iUlijl ti Ilii SSltílj li I 
Slíl it n n ii ll 
Níiiíiutilji nini un !l I

Értadléki lagaemaaabb ás lagbUvebbra tarmö 
faj. ElSpénsbea aa öasaag tisodréasa küldendő:

Ffisossy Imre Rákoaüeet.

CLIMAX
nyersolaj-motorok 

ős lokomobilok
Legjobb *■  leg
olcsóbb hsjté- 
orl mozöeuda- 

eégl ás Ipari 
ablakra.

Ninos 
robbanási 
vessél/1

?

AZ OLLA-i 
szakorvosok] 
által meg.l 

vizsgálva és 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. I 
Két évi jót ] 

állás | 
Ára | 

tucatonként} 
4.-, 6-,

, és | 
10. korona*

COLLAL'
GUMMI

különlegesség.
A tudomány mai 
állása szerint J 

. bebizonyított £ 
[ legjobb létező né 
f Gummi

ÓVSzif- te

Át 
.OLLA- 

fö&& mini 
200 orvos 
által lég- 
megbitha 

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min^ 
den gyógy- 
szertárácan 
e < jobb dro ■ 
gériákban

Eladó ház. —— r
Honvéd-utca 17 szám, 4 szobából ée mellék
helyiségekből álló ház saabadkérböl eladó 
Bővebb felvilágosítással sso'gál Iványi 
András.

Köodelje azonban hogy “Követelje azonban Hogy a
OLlA-t adjon és ne Engedjen magának eukélyebb 
értékű silány utánzatot mint .ép oly jótf‘‘ ...
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és ereden 

propaganda reklámot ingyen küld az

„0LLA“ tummigyar Wien. B 437 Fraterstrasse 57-
Kapható Léván : KKAPP 1. drogériájában

Fix fizetés lett alkalmazunk vidéki 
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladásához. Havonként elérhető jövedetem 
300—600 korona. Hecht Bankház Rész
vénytársaság, Budapest Ferenciek.tara 6.

■ iivwuo
Eltiraaia 
rtfe*ciiák  

Társa 
Magyarországi mlataraktár éa Iroda:

Budapest, V., Szabadságtér 17.
(Tőzsde-palota.)

Budapest, Wien, Hamburg 
MOTORGYÁR

Wien, XIX/8, Heiligenattdtlsrstrasse 83.

Köhögés
IKI5

A
M

rekedtség, katarut és elnyálkodá,- 
görcs- és hörghurut ellen ne vhsh. 
■a roljon mást, mint a finomizü = 

2‘ZMell Caramellet 
a „Három fenyőivel
_ drb. orvosok és magáno-KQnn soktól szármáié bizonyit- 
—— vány igazolja a bizton
eredményt. Csomagokban 20 és 40 
fill. Dobozban 60 fillér. Kapható: 
Burda Karoly, dr. Flittnsr Jenő, 
Göllnsr Béla ayógvszertarábaii Besz
tercebányán, Jeszenszky Ervin 
gyógyszertárában TrSZtSnán, WOÍSS 
Conrad Gusztáv gyógyszertárában 
Gyerván es Knapp Ignác gyógyszer- 

tárában Lévan.

A legújabb rendi zerB motoroséplökészletsk, 
továbbá a legjobb benzin-, nyeroolnj- éa 
nzlvógázmotornk, valamint teljes malom

berendezések legolosóbban

Trebitsch Gyula".';?.
Budapest, VI., Eötvös u 42. kaphatók 
Teljen jótállás I Könnyű rbsztetflsetés 

— Árjegyzék Ingyen I ■ ■

Esen jóhirü cég motorai könnyű kezelésük 
ás nagy erőkifejtésük folytán as égési or- 
scágban nagy elterjedésnek és ksdveltségnek

örvendenek.

S

Védjegy: „Horgonyt*

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

pótléka
®gy régjónak bizonyult háxŰMr, mely már 
sok év óta legjobb bedönsölésnek bizonyult 
köszvénynél, lodzsái és meghűléseknél.

Figyel meitetée. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk ée 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk oL 
mely a „Horgony" védjegygyei ée a Rlchter 
cégjegyzéssel ellátott dobosba van caoma- 
golva. Ára üvegekben I—.80, I 1.40 ée 
K 3.— ée úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyazoréaméL Badaazat.

ül Rlchter irtyszertin u Jűiiy vuzlinir, 
Prágában, EUmbethstraam 5 non.

KALMÁR és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

Városi raktár éa iroda : ■■. Gyár; me
V. Lipót Körút 22. VI. Üteg-utoa la

Világhírűi Eredetit .Benz*

Szlvógázmotor telep. — A jelenkor legolcsóbb Üzeme 
„Benz-Jnyersolaj motor.

DIESEL RENDSZER

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos coéplőkésaleteit, melyek 

bámulatos egyszerű aaerkeaetüek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. Költség 
vetés és árjegyzék ingyen éa bérmentve.

Szőlő-vessző 
szőlő-oltvány 

GfÖHÍVÖS-Y^OHtai hegyi bor
1 legjobb minőségben, legolcsóbban eladó.

Gyökerez nzölöoltváay, gyökerez ezölö eeezö 
alma ozilöoltvény, sima szöllvesszö.

A legjobb csemege ée borfajokban 
ée gyökeres es s ma Ripária Portáig. 

SzöáöoltYányíeiep Részv.-Társ. 
Gyöngyös 77. szám 

■árjegyzék Ingyen!

X
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Minden valódi dobos 25 darabot tartalmas 

Minden tabblettán rajta van e két szó Szereti egészséget?

Vi»»z» » hamisítványokkal mert kártékonyak.

Ki ne tudná, ho»v utolérhetetleniil legjobb haehsjté 
a világhírű

J’urgo-Bayer.

Minden valódi dobos 25 darabot tartalmas. 
Minden tabblettán rajta van e két szó

Vissza a hamisítványokkal mert kártékonyak.

Egy vizsgázott gépész 
azonnali be'épénre kerestetik Mouacó 
Mose téglagyárában. Bővebbet Meisel

- —. Samu Dobó utoza 1. —

ELADOK

Tanuló felvetetik

Steiner Sándor
órás é. ékszerésznél

= LÉVÁN. =
nngvnier.Dyisxgü alma és igen szép gyö 
keres R p. Portális amerikai seőllövesaaöt. 
S ma : 6—7 kor. gyökeres 26—28 korona. 
Lontó (Hont ro.) Somlói Lörincz nyug, 
tam'ó.

Eladó ház. B Jassa-utca 8 érám
4 szobiból és mellék

helyiségekből álló ház szabadkézből e'adó.

Drezdai Motorgyár részv.-társ. 
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

i Szállít s: akkörökben elismert legjobb gyártmányú
Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum

motorokat és locomobilakat 
valamint, szivógázmotorokat 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül

Vezérképviselet:

Gellert Ignác és Társa 
Budapest, Teréz körút 41. Telefon 12-91. 
Legmiwsbbmeiiö jótállás. Kedvező fizetési feltételek

RÓTH BAHK
BUDAPEST.

Magyarorszag legtekintélyesebb, 
legszolidabb es legrégibb 

EANK.HÁZA.

Bankzözpontunk:
VI. Váci körút 45. Bankpalota. 

Interurbán telephon 92—25.
Péuzü,»yekbeu díjtalanul lyuj’unk bár

kinek szakszerű felvilágosítást.
Levélbeli megkereséshez mindenkor vál a bz- 

bélyeg melléklendő.

100 millió arany forint készpénzt folyósitattunk Barsvármegye területén I
— ■ ■ Folyósittatunk :

TíirlpQyfÁQPC iphlilnóknlPCAníilf pf fö'db»rtokra és bérházakra 10—65 évig terjedő törlesztésre 3s/4*/o,  4*/®  **
1 UlIvuaLuuvu Ju1£íQ1v£)AvlVűvllvAvl kamat és tőketörlesztéssel készpénzben, záloglevél árfolyam veszteség nélkül.
Jelzálogkölcsönöket Il-od éa Ill ád helyi betáblázásra 5—15 évre 5%, esetirg 61/* 0/® évi kamat mellett.
Személy é8 tárcavaltohítel lparoick és teexes^«d.őlc lészéie.

Értékpapírokra, vidéki pénzintézetek és vállalatok részvényeire mában kölcsönt nyujtuuk az Osztrák- 
Magyar Bank mindenkori kamatiaba felett l°/0-al. Tözsdt rnegl izásokat á budapesti és külföldi áru és értéktőzsdében lelki
ismeretesen fs pontosan telj*sitiink  mindenkori feltétlen tr«dnenryel, az árfolyamokat naponta díjtalanul közöljük.
k nnVPTflí Ilink bármely belföldi pénzintézet által nyújtott jelzálogos-, törlesztéses-, személyi és váltókőlcsönt. Miudeunemü 
Avul Cl IQ Iliit A bel- és külföldi értékpapírt napi ái folyamon veszünk és eladunk.
Takarékbetéteket elfogadunk, kamatláb megállapodás szerint. Péuzügyi szakba vágó minden reális ügyletet a legnagyobb 

Bel és külföldi pénzcsoportokual levő e öuyös összeköttetéseinknél fogva legkuláusabban bonyolítunk le.

Bővebb felvilágosítást ad: RÓTH BANK Igazgatósága, Budapest.

KERN TESTVÉREK
............ • fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése

LÉVA.Alapittatott 1881. Telefon ezAm 14.

Ajánljuk mindennemű fűszer- és 
esemegeáruinkat naponta friss fel
vágottakat és prágai sonkát.

Állandó nagy raktárunkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
teák, és angol

rumokból.
Teasütemények likőrök, cognaook, 
pezsgők, cukorkák és déli gyümöl
csök legjobb minőségben.

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Disskoszorúk 
és koporsók gyári áron.

Gyári raktárt tartunk * leg
egészségesebb és legtartósabb tiszt*  

alumínium és valódi nickel főzőedé
nyekből, modern háztartási és kony- 
hafelszerelési cikkekből.

Takaréktüzhslyek, folyton égi 
kályhák, fa- és széntartók, kályha
éli.űzők, szesz- és szénvasalók, gyors 
forralók, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, konyhamérlegek stb., legja- 
tányosabb árakon.

Varrógépek 
ö é ▼ 1 jóttllóLera,
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\ j KALOCSAI GYULA

Névjegyek legdíszesebb kivitelben készíttetnek

Meghívók Nyitrai és Társa r. t.
Eljegyzési kártyák könyvnyomdájában, — Lé van.

KACHELMANN és TARSAI
sör- és malátagyár

= V1HNYE. —
Távlratczlm: zn l n ClWrf VV \ Interurbán telefon • 

Sörgyár Vihnyepeszerény (DAllOmfiuIuJ Vihnyepeszerény 7.

Ajánljuk litünő minőségű

„aczélsör“
név alatt fergalomba hozott gyártmányunkat.
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 bl. hordókban 
és 0.5 éa 0.7 1. pahczkokbaD.

Léván és vidékén egyedüli elárusító 

WEIL JAKAB 
Léva M ártonfy-utcza 9 szám.

Pírtólj-u. Je a. megyei ipart

Elvállal: sodronyksritések, tametök, 
sétányok, faiskolák, sírkeritéeek kavics 
és homok-áthányók és egyéb gazdasági 
területek bekerítését, úgyszintén minden
nemű e szakmába vágó munkák és javí
tások jutányos áron.

>
*
*

Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 

-----  ~ nagy raktára LÉVÁN. — ■

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
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. EOFBEBB és SCBBANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden « szakba vágó 

— - gepsk és géprészek. Z

11

Brünn-K önigsfeldi gépgyár motorosztály a
a Korai chia legelőkelőbb gyára! ~. ---- • Egjedámsitó: ABEIES EMIL Budapest, V. Váoziút 14

Jéggyár és
Hűtőtelepek
városok, lejgazdaságok, 
hentesek, czukrászok, 
szállodák, kórházak, ser- 

fó'zők stb. részére.
Teljes InnimiskiLlelíiict, tözfijcí, nódfzáULk- cs nyeb lépuzeii tercndezfsei.

Benzin
Nyersolaj 
Szivógáz 
Diesel 
Loco mobil
—■ ------ 1—600 lóerőig*.
Telje**  cséplőg-amlfuxák és malom berendezitek

Alacsony és magasnyomású 

zivattyuk 
•, transmissió-, villany

vagy motorüzemre bármely 
vízellátási és ipari czélra 
Fűrész- és famunkáló gépek 
fűrésztelepek, asztalos mű
helyek teljes berendezése 

Káiljéjtetea, úijiilit ú Biniililiptitiil iljaeilttM tmlfibL

II

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


