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Egv evre . . 
Hat 'rá . .
Harc hóra . 
^gye- szamok

10 K. — f,
5K. — f.
2 K. 50 f.

ára 20 fillér

HIRDETÉSEK
C centiméterenként • 4 fillér
Nyílttéri közlemények garmond 

sorúnként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird irodái 

árengedményben részesülnek.

kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

FliLE> is szerkesztő: holló Sándor

Béke vagy harc?
Minden politikus ezt a kérdést 

adja fel magának: béke lesz vagy 
harc ? A béketárgyalá»ok már meg
szakadtak. Az országgyűlés a kormány 
kezdeményei ésére hétfőig öt napos 
szünetet tart, amely idő mindkét fél 
Bzániára gondolkodási időül szolgálhat, 
mert ba nem lesz beke, akkor az
1912. évi költségvetés nem lesz tár
gyalható, ami pedig a kormányra 
nézve egyáltalán nem biztató. Tudjuk 
jól, hogy az ellenzék egyértelműig 
felajánlotta, hogy az 1912. évi költ
ségvetés rendes parlamenti elintézését 
biztosítani hajlandó, csakhogy az or
szágot ki ne tegye az ujabbi exlex-s 
állapotnak. A kormánytól függ tehát, 
lesz-e béke vagy nem?

A Berzeviczy-féle békeakció meg
hiúsult, a miniszterelnök nem haj
landó ennek alapján újabb tárgyalá
sokba bocsátkozni, sőt parallel ülé
sekkel fenyegetőzik, an i az ellenzéket 
még hevesebb ellená'lásra tüzeli.

Ennek dacára mindenkiben él 
még a remény, hogy végre mégis 
béke lesz. A kormány és pártja igen 
furcsán értelmezi a béke fogalmát. A 
béke voltaképen azt jelenti, bogy 
mindkét fél közeledik egymáshoz, a 
kormány azonban — dacára, hogy 
igazán sarokba van szoritva, — úgy 
értelmezi a békét, hogy az ellenzék 
adjon meg mindent, ellenben a kor
mány nem hoz semmit. Az ellenzék 
engedje a véderőjavasl.tokat keresztül, 
a választójog reformját azonban bizza 
Tisza Istvánra.

Ma már miudenki tisztában van 
azzal, kezdve a legszélsőbb szocialistától 
gróf 'Tisza Iatváuig, — hogy Magyar
ország kulturális haladása és gazda
sági fejlődése az általános választójog 
megalkotásától, az igazi népparlament 
behozatalától függ. Tudva ezt az el
lenzék, nem tehet egyebet, minthogy
* véderőreform és az álta’ános válasz
tójog Között junktimot állít fi), bogy a 
terhes katonai reformok ellenében leg
alább az igazi néppsrlamentet bizto
sítsa és a nép uralmát, akaratának 
érvényesuügét a jövőben lehetővé te 
Eyt. Ezzel szemben a kormány azt 
•karja, hogy az ellenzék simán en
gedje keresztül a katonai javaslatokat,
* koimány pedig majd csak valami
kor terjessze be a választójog reform
járól szóló javaslatokat, aminek terve
zetet, alapfeltételeit, egy grófokból 
éjló értekezlet dolgozza ki, melyben 
li*  a Istv. n gróf praesideá). Hogy 
attól a választójogtól, amelyet Iisza 
István alkot meg és az irányát ő

Megjelen vasárnap reggel. 
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szabja meg, mit várhatunk, mindenki 
tisztábín van. Mit várhatunk a vá
lasztójog terén Tiszától, aki a népjo
gok legádázabb ellensége? A válasz
tójog reformjára nézve azonban a 
kormány semmiféle garanciát nem 
nyújt, csak ígéretet. A kormány ígé
reteinek értékét mindenki ismeri. Hi
szen a kilences bizottság programját 
már vagy egy évtizede Ígérgetik és 
még mindig csak papíron van. Meny
nyivel inkább fogják huzni, halasztani az 
általános választói jog megalkotását, 
ami a mai kormány és uralmáuak 
megszűntét jelenti !

Aki igy akar békét, — az nem 
akar békét. De nem is akart a kor
mány komolyan békét. Ma már 
egyre világosabban mutatkozik az a 
feltevés és egyre alapossbb az a 
gyanú, hogy a kormány azt a tiszte
iéi reméltó és nemes intenciókból 
fakadó békeakciót, amit a ház érde
mes elnöke: Berzeviczy Albert haza
fias aggodalmak hatása alatt megindí
tott, alattomos célokra akarta kihasz
nálni. Azt akarta a kormány, hogy a 
tárgyalás közben éket verjen a küzdő 
tábor kőié, hogy a választójog kérdé
sén a függetbnségi pártokat össze ve
szítse. Arra számított, hogy sikerülni 
fog Justh Gyulát pártjával szembe
állítani, vagy mint az újabb poli ikai 
szótár mondja: rJusth Gyulát izolálni." 
Anuunyiben ez nem sikerül, akkor a 
két függetlenségi pártot., a fegyver
társakat összevesziteni.

A kormány a saját és párjának 
jelleméről vett mérték után azt gon
dolta, bogy a függetlenségi párt, 
mihelyt a hatalom birtoklását kilátásba 
helyezik neki feladja prograomját, 
cserbenhagyja a párt vezérét, aki a 
tárgyalások elején mindjárt átlátott a 
szitán és az egyik konzervativ érte
kezletre el se ment,

A számos csalódás között, ami a 
kormányt érte, ez szintén előkelő 
helyet foglalhat el. Vegye végre tudo
másul a korn ány, hogy nem politikai 
kalandorokkal van d ga. Tudják meg 
végre, hogy a függetlenségi párt nem 
közkereseti társaság, amely a koréért 
mindig feladja az elvet, hanem ideális 
célokért, önzetlenül küzdő tábor, mely 
at van hatva Kossuth Lajos esz-

Az általait'egyenlő éa titkos 
választói jog nélkül béke nincs! Mivel 
pedig ennek a Kormánynak és p.rtjá^ 
nak a léte ettől függ. el lebetüt k rá 
készülve, hogv megakadályozza — 
legalább egyelőre, arcig birp ezt. 
Tehet áll a harc vagy jön újra a 
nemzet Ítélete. La erre kell nekünk

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.
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készülnünk. Népgy ü'ésekke), felolva
sásokkal, értekezletekkel kell a vá
lasztó polgároknak mag) arázni a küz
delem nagy horderejét, a választójog 
kiterjesztésének nagy fontosságát. Össze 
kell tartani a függetlenségieket, akkor 
azután jöhet majd a kormány bűnös 
pénzével, pálinkájával, csendőreivel, az 
eszme győzni fog.

A tanító feladata és a szövetkezetek.

A jelenkor társadalmi fejlődését fi- 
gye'emmel kísérve, szemünkbe tűnik, hogy 
íz uj századdal uj korszak is indul meg. 
Ez az érdekszövetségek korszaka. Az egyéni 
önzés gyengítő hatásaitól távolodva, az 
emberilég a régibb kor eszméitől elfordul 
s kitűzi a társadalmi együttélés zászlaját,

fia az egyes államok, illetőleg azok 
po'gárainak, avagy egyes osztályainak a 
létért való küzdelmeit szemléljük, arra a 
meggyőződésre jutunk, hogy eme küzdel
meket célszerűen csakis a polgároknak 
egymással való szövetkezése által háríthat
juk el. A szövetkezeti eszmét már a leg
régibb kor ezyes népei között is megtalál
juk, mer: hiszen már az őskorban is as 
emberiség arra a meggyőződésre jutott, 
bogy egyik a másik nélkül nem képes 
magát eltartani, s igy sz egyik a másikra 
rá van szorulva. E tudatból fejlődött ki a 
szövetkezés e isméje, ami lassan a megte
lepedéshez, városok, államok keletkezéséhez 
vezetett.

Sokan nagy küzdelmek árán m°giser- 
zett drága basánkkal, ahol vigasat, reményt 
és megnyugvást találnak, nem elégssenek 
meg, hanem a pénzvágytól hajtatva, Ame
rikában uj hazát keresnek, hol újabb rab
bilincsekbe esnek.

Az ország jövője nagy réssben attól 
függ, vájjon a tanítói kar megtudja-e ér
teni a maga feladatát s kötelességérsetét 
az újsor jelenaégeivel szemben, vagy sem. 
A régibb időknek a falu testéből kinőtt 
patriarkális tanitója helyét, nagyobb kép
zettségű, sok munkávsl terhelt tauitói kar 
foglalta e1, amely derék, kötelességtudó 
po'gárokat nevel a hazának. Buzgó terjesz
tője a szövetkezeteknek, ápolója és védője 
népének. Kapocs, amely ösBaefüa szegényt 
és gazdagot, elöke öt és a nép gyermekét, 
beléjük oltva azt a tudatot, hogy csak 
úgy maradhat nagy és gazdag as orsság, 
ha kötelességét mindenki nemosak saját 
családi a őrében, hanem a társadalomban is 
híven teljesíti.

A msgyar tinitóknak törekedniük kell 
gátat vetni a nép kivándorlásának s meg
menteni a népet a már ugyia nagy mérték
ben e terjedt sscoialisstikus essméktöl.

A Uniósig kötelesaége megmagyarásni 
a népnek, hogy a szövetkezés célja a hasa 
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földje iránti sseretet fejlesztése, az ősi 
földhöz való ragaszkodás fokozása, a faluai 
élet a Általában a caaládi otthon megked- 
veltetése, a föld éa gazdálkodás jövedelme
inek gyarapítása, a kedvezőtlen viaionyok 
kőié jutott kisgazdák helyzetének javitáza, 
a földvásárlás 'ehetőségének előmozdítása, 
a a mesőgasdssági munkások érdekeinek 
felksiolásr, hogy betegség esetén is megél
hetésük bistoeitva legyen. A különféle 
egyesületek és szövetkezetek ápolása által 
felkaroljuk a kézségek összes gazdasági 
érdekeit, továbbá azon eseményeket és 
kérdéseket ia éber figyelemmel kísérhetjük, 
melyek a szövetségi tagok és a gasdakö- 
sönaég anyagi érdekeit érintik.

Lássuk ezeket részletesen. A gazdaszö
vetség állandó helyiséget tart fenn s a 
tagok részére nipilapokat, gazdasági szak
lapokat és más folyóiratokat járat, továbbá 
könyvtárakat létesít, amelyek szintén a 
tagok rendelkezésére állanak. Alkalmas 
időben előadásokat, felolvasásokat rendez a 
köz- éa mezőgazdasági kérdésekről, amelyek 
iránt a tagok érdeklődnek, s melyek isme
rete a tagokra néave fontossággal bir. Meg
ismerteti a néppel a különféle előadások 
és felolvasások utján a hitel-, fogyasztási-, 
termelő és értékesitő-szövetkesetek célját 
és hasznát, valamint azok létesítéseinek 
módozatait. A magyar .Gazdaszövetség**,  
amely igen tekintélyes hirnévaek örvend 
hazánkban, gondoskodik olyan szakembe
rekről, akik mindazoknak, akik a fentemli- 
tett gazdaságilag hasznos szövetkezetekbe 
tagokul belépnek, valamint mindazoknak, 
akik esen hasznos intézmények iránt érdek
lődnek, csekély dij lefizetése mellett a 
különféle adó,- illeték,- katona,- telekkönyvi,- 
örökösödési és peres, valamint a mezőgaz
dasági anyagi érdekeit érintő ügyekben 
felvilágosítást adnak a hétnek meghatáro
zott napjaiban. Aki tagja a .Magyar Gaz
daszövetségének, megkapja a „Gazdsssö- 

vetség**  folyóiratait, továbbá ingyen külön
böző tanulságos közgazdasági füzeteket, 
valamint feltűnő olcsó áron egyes napi és 
szaklapokat s ezen lapokból és füzetekből 
a tanitók, a kik hivatva vannak esen 
eszméket terjeszteni, esténként és vasár
naponként felolvasásokat tartsanak, oktas
sák és világosítsák fel a földmivelöket 
minden gazdaságilag hasznos és célszerű 
teendőkről.

A nép pusztán csak egyes társai kost 
panaszolja bajait — értve ea alatt különö
sen a falusi népet — különösen korcsmák- 
bsr, amikor egyes szomszédaival, rokonaival 
ösizekeiül. Itt megbeszélik hátramaradásu

kat. De amikor köz-vagy magáugazdaaégi 
érdekből más helyen kellenne felszólalni, 
akkor hallgat, mert fél, hogy esetleg ross

zéul fejezi ki magát. Es a rendkívül fontos 
és nélkülözhetetlen olvasókörök, szövetke
zetek, egyesületek, földmivesegyletek — 
illetőleg gazdakörök hiányában leli magya
rázatát.

Egyesületek nem lévén ,ahol tanulságo
sat, okosat s szépet lehetne hallani, a 
gazdaember elmegy a korcsmába és a 
korcsmáros bizony nem fog a nép bajainak 
orvoslása végett a felsőbb hatósághoz for
dulni. Ha tőle függne, csak fokozná a nép 
elégedetlenségét és elkeseredését,[mert minél 
nagyobb a bánat és szomorúság, annál 
jobban fogy a gondüső ital.

Sokan ast mondják, hogy minden 
népképviselőies kötelessége ismerni választó
kerülete népének helyzetét és kívánságait s 
érdekükben eljárni a kormány és hatósá
goknál. Es igaz, de sajnos — legtöbbször 
ez nincs igy. Sokan a választás előtt meg
ígérik, hogy fők ötelességüknek fogják 
tartani a nép érdekeinek előmozdítását, s 
később arról a szegény földmivelö népről, 
amelynek annyi sokat ígértek, teljesen meg
feledkeznek. Szóval a fö dmivelök majdnem 
egészen magukra vannak hagyatva, vezetőik 

pedig nem érintkeznek velük, s igy kíván
ságaikat, bajaikat nem orvosolhatják, me
lyek a helyett, hogy fogynának, még inkább 
sziporodnak. Egészen más az állapot, ha a 
faluban, mint fentebb is említettem, ilyen 
szövetkezeti gazdakör van. Itt a földmive- 
lök találkoznak azokkal a jószivü emberek
kel, akik sokoldalú képzettségüknél és 
tapasztalatuknál fogva a népnek jó tanácso
kat adhatnak, s aat szívesen meg is teszik, 
kik ha szükséges a hatóságoknál s általában 
a felsőbb helyeken érdekükben eljárnak. 
De ez osak akkor lehetséges, ha a vezetők 
és a nép közt mindennapos az érintkezés s 
ba ennek folytán a bizalom és a ragaszko
dás erős láncai kötik össze őket.

Manapság nehezen s nagy kamat mellett 
jut a kis gazda hiteihez. A kis községekben 
nincs takarékpénztár; a városba kell men
nie annak, aki hitelt keres. Mennyi idejét, 
költségét emészti fel ez. Hátha még drága 
is a kölcsön I Ezen a bajon segit a hitel
szövetkezet, amelynek célja: kiskamatu 
kö'csönben részesíteni áron gazdákat, kiknek 
gazdaságuk javitásáuál és eme'ésénél pénzre 
van szükségük, továbbá, hogy a népet a 
takarékosságra szoktassa. A községbeli 
gazdák összeá lanak a szövetkezet alakítá
sára, melynek minden józan életű, jóravaló 
ember tagja lehet Fö'kérnek egy föltétle
nül megbízható embert, rendesen a lelkészt, 
vagy a tanítót, akik a népnek jólétét, szi
vükön viselik, s azok, ba csak idejük és 
erejük engedi, saivesen vállalkoznak a 
szövetkezet vezetésére, s végzik a szövet
kezet ügyét-baját. — Választanak maguk 
közül 8 tagból álló választmányt, me'y 
dönt afölött, hogy kinek adnak kölcsönt, s 
mely egyúttal ellenőrzi azt is, bogy a 
kapott kölcsönt tényleg a kért cé'ra fordi- 
totta-e ?

Az olcsó hitei elősegiti a gazdák te
vékenységét, a birtok nélküli munkás em
bernek lehetővé tesz', hogy vagyont

TÁRCA.

A lévai honvédek sirjánál, 
Derengő mécsek, égő gyorty&szálak, 
Miért lobogtok itt a sírokon ;
Amely lakása sok letört virágnak ? 
Mért itt szülő, fi, testvér és rokon ? 
Deritni mért az év borús szakát ?
Mé t kívánunk nektek jójszakát, 
Tinektek, kik dúló csaták után 
Alusztok a föld durva vánkusán ?

A szív, az ész szükségit érzi ennek ; 
Támssztni kell a rég elhunytakat.
Deritni föl zord képét a jelennek ; 
Tűnődve nézni féaiyes múltakat.
A honfi ér zést fölressenteoi,
8 a szót : előre 1 nemcsak érteni, 
Hamm munkálni lelkes hangzatán, 
Hogy nemzet éljen újra e hazán.

Dicsők, nagyok, hadd nézzük végig újra 
Vérrel beföstött terhes utalok,
Midőn a harc felhívó kürtjét fújva 
E szép tájékon küzdve jártatok, 
Vác és Komárom, jöjj szemünk elé, 
Welden haduukat, h-gy’ tiprá, véré ? 
Voltunk-e vaj’ mi gyáva söpredék, 
Vagy sólymok inkább, mint hitvány veréb?

Ni I ott halad hős Klapka Damjauich*csal  • 
Giram vizében csillog fegyverük,
8 csak szembe néznek gőgös Wolgemuth-fal, 
Már fölemlítik, űzik és verik.
Zsoldos sereg áll Nagyszilé alatt;
Nem véli, hogy jó része ott marad,
De hol sapkák sürüu vöröslőnek,
8 szurony ragyog, ott sápad éa remeg.

Van ia dolga Kiss Pálnak a Leiningenuek, 
Viaocky és Kaziocy bár segít:

De ők a tűzben csak előre mennek, 
S drágán veszik a város részeit.
A gránát hull, miuden ház egy erőd, 
Mély s^bvágás 1 au kasztja az erőt 
Süiüu suhint, irt s rombol a halál, 
De a vitéz megy, bár a Hadnagy áil.

Tör he*  aztán magasra Jablouovszky; 
Pöltenberg és a nagy Vác ott terem.
Nagy Sándor is harcbúi szerencsét hoz ki,
8 Wohlgemuthé a megásott verem. 
Fut az osztrák, fut, fát, amerre lát; 
Átkozza a győzőknek szép honát. 
De véreső mégis megáll s pihen 
Egy-egy községnek nemes kebliben.

Itt is valáuak houvédinkkel egybe’,*  
Hallók a jajt s enyhítők bánatuk,
8 midőn meghűlt egy-egy vitéznek keble, 
Nyitánk előtte temető-kaput.
Védő, ellenség együtt poriénak, 
Honfi a idegen, magyar föld alatt.
Ügyük győzött vagy vesztett, ne keresd, 
Emléküket csak áldjad és szeresd.

Derengő mécsek, égő gyertyaszálak,
Most már tudom, miért lobogtok itt: 
Hogy telkemmel dicső múltakba szálljak, 
8 feltámadással tartson el a hit.
Bús hallgatók, hát jöjjetek vetem,
3 csudát mivel majd a honszerelem .*  
Je'ennel küzd és szebb jövőt remél, 
Éa megmutatja, bogy a haza él.

Vóth Jstván.

Flóri házasodik.
Flóri legényember még, pedig kösel 

mór a negyvenhét. Ven neki künn as alsó 
résien egy kis tanyahásacakája, meg egy 
kis földecskéje, mely éppen csak a

min-dennspit termi meg, de ő azért él 
urasan.

Mellette van a bátyjáé, a Gyurka bá- 
csijé, mely egy tenyérnyivel sem kisebb 
és ö még sem tudott megélni belőle, hanem 
körcímét c.iaált rajta, ami még Fióri bénák 
gyütt épeg jó ki. Mert, vagy öt esztendő 
óta áll a korcsma és azóta Fióri minden
napos a bátyjánál, de né gondójjuk, hogy 
a korcsmába mén innya, mart nem oda 
mén ö, csak a Gyurka bátyát látogatja még.

Most ia bandukolva, fontoskodó kép
pel meg-megáll a kiégett tarlón, mintha az 
ugarolás miáu gondolkoznék, megszurkálja 
botjával a sütőé homokot, azután egyene
sen Gyurka bácsi ajtaja felé veszi útját. 
Nem nyit be a korcsmába, hanem hátra 
kerül s a kis kapun megyen be. Bátyját 
nagy munkában találja. Most vett három 
hektó bort a Hegedűs szomszédtól s azt 
fejti le négy egyhektós hordóba és csudá
latos, háromszázból négyszáz lesz, igeu ám 
mert as öblögető vizböi minden hordóban 
maradt egy fél vederre való. De étért 
Gyurka bácsinál tiszta, kereiateletlen bort 
isiik minden ember. Már as utolsó hordót 
dugaszoké, mikor as öccse belépet . Az 
adjon Isten, fogadj Isten után igy szóit 
hozzá :

— Nem tudtá mán egy kicsit előbb 
gyünni, legalább segítetté vóna egy ki
csikét.

— Issén, ha futtám vóna, bis én át- 
gyübettem vóna a nagy dógumtu, — mondja
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Bseresheesen. A szövetkezet továbbá as 
által, hogy • legapróbb betéteket ia elfo
gadja, kitűnő ősz'önző a takarékosságra 
és munkásságra, s igy jelentékenyen elő- 
mozdítja a vagyonosodást.

A hitelssövetkezettel kapcsolatosan léte
síthető a fogyasztási és értékesítő szövetkezet. 
Hogy a gazdákörÖBség a fogyasztáshoz és 
a gazdasághoz izükiéges cikkek beszerzésé
nél mennyire megkárosodik, azt mindenki 
tudja. Célja jóminöségü és aránylag o'csó 
árut szolgáltatni vetőinek. A szövetkezet 
megalapításánál kifejtjük mindenek előtt, 
hogy mikép kell a szövetkezet érdekében 
as akciót megindítani, felsoroljuk az alapí
tásnál követendő főbb elveket, s megismer
tetjük úgy a vezetéssel járó terheket, 
valamint azon nehézségeket is, melyekkel a 
szövetkezetnek különösen kezdetben kell 

megküzdenie.
A népet figyelmeztessük a keresztény 

felebaráti szeretetre, az együttérzést, s 
a kölcsönösség ápolását, mint a szövetkezet 
erkölcsi céljait mozdítsuk elő. Buzdítsuk a 
népet, hogy tartson ki bőségesen a szövet
kezetek mellett. így aztán a bizalom las
sanként megszilárdul s a szövetkezet ellen
ségeinek minden igyekezete hajótörést szen
ved a nép józan be'átásán.

Mindezekből világosan kitűnik, mily 
nemes célt szolgálnak a községi szövetke
zetek. Ha már az ilyen községi szövetke
zetek megalakultak, vezetőiknek szem előtt 
kell tartani, hogy eme intézmények nem 
nyerészkedésre, hanem a tagok fő segítésére 
alakultak. Eljárásukban vezesse őket a 
keresztényi szeretet. így válnak a szövet
kezetek szeretett basánk lakossága boldog
ságának anyagi, szellemi és erkölcsi elö- 
haladásának alapvető eszközeivé.

Andaházy Béla.

Cselédszerzés bajai.

A folyton nagyobbodó drágaság mind
inkább nehezebbé teszi a megé hetési küz
delmeket, Az utóbbi időkben a cse’édmizé- 
riák is növelik a háztartási dolgokat.

Régen volt, mikor még a cseléd úgy 
viselkedett, mint családtag s iparkodott a 
kapott bérre rászolgálni.

Ma nem segítség, hanem fizetett el'en- 
ség a cseléd s jaj annak a cselédtartó 
gazdának, aki szólni mer azért, hogy vala
mely teendőjét cselédje nem úgy végezte, 
mint ahogy meg lett parancsolva.

Nemsokára odajutunk, hogy a cseléd
tartás valóságos fényűzés lesz s örüljön 
as, aki egyáltalában cselédet kaphat.

A pompa, a íényüzési vágy minden 
téren örületes módon hódit. De azért ta
lán sehol Bem annyira, mint a cselédek 
között. Hajviselet, ruházkodás tekinteté
ben valóságos versenyt folytatnak egymás 
között, ami bizony sok pénzbe kerül s 
mindennek a cselédtartó gazda issza meg 
a levét.

S hányszor megtörténik, hogy a pompa 
után szaladgáló cselédleány, csakhogy 
fényűzőéi vágyait könnyebben kielégíthesse, 
ieter az erkölcsi útról és szaporitja azok 
számát, akik a posványbán kéjelegnek s 
önmaguk zárják ki magukat a társada
lomból.

Mindez annak is tulajdonítható, bogy 
a törvény igen sok jogot ad a cselédnek, 
de arról nem gondoskodik, hogy a gazda 
jogai is védve legyenek.

Ha egy-egy cselédkönyv kezünkbe 
kerül, aa tűnik ki, hogy egy év alatt 
15—20 helyen próbá'gatja a szolgálatot 
s egy helyen alig pár napot tölt ki, mert 
hát a házi dolgot nem végzi el, vagy ha 
el is végzi, immel-ámmal, amiért még a kosz- 
lot is alig érdemli meg.

Tagadhatatlan, hogy ma minden áru
cikknek magasabb ára van, tehát illő, 
hogy a cselédbér is több legyen. Ds viszont 
joggal elvárhatja a gazda is, hogy ellen
szolgálat fejében a cseléd legyen iparkodó, 
tisztelettudó, m ndenek felett pedig meg
bízható.

Hol van az az idő, amidőn a cselédek 
évekig, sőt egész életen át egy családot 

szolgáltak, még pedig úgy, hogy semmi 
kifogásolni való sem merülhetett fel.

Most minden cselédnek való leány 
könnyebb dolgot keres és különösen nyári 
időben alig lebet egy-egy leányt beszegöd- 
tetni, még hozzá olyan havi bérért, amek
korát régebben egész évre kaptak a szol
gálók.

Hogy ezen aa állapoton végre vala- 
hára segítve legyen : helyes volna az elöl
járóságnak beavatkozni a ceelédügy-keae- 
Iésbe, ami azáltal lenre elérhető, ha 
városi cseiédszerző-in'ézet létesittetnék.

Kecskeméten már néhány év óta a 
város által felállított intézet közvetíti a 
cseléde helyezést s az intézmény nagyon 
bevált.

Nálunk még eddig semmi o yan törek
vésnek nincs nyoma, melynek hivatása 
lenne a cselédszerzés körül mutatkozó mizé
riák megszüntetése.

Kívánatos volna, hogy azt a tanács 
mielőbb tárgyalás alá venné s egy szabály
rendeletet alkotva, ez intézményt életbe 
léptetné, mert sdd g, mig a cselédszeraést 
magánosok közvetítik, nem lesz vége a 
mind sűrűbben elhangzó panaszoknak.

S rzt annyival is inkább meg kell 
al otni, mert külön nem terhelné a la
kosságot s a közönség érdeke is megkö
veteli.

Különfélék.
— Halottak napja. A kegyelet, az 

emlékezés, a szeretet nemes érzései a ke
resztény világ ünnopévé avatták a halottak 
napját, amelyen úgy a városokban, mint a 
legkisebb falukon az élők részvéte és ke
gyelete már előtte való napon virágos kertté 
varázrolja a halottak birodalmát. A temető 
szép ünnepének az idén különösen kedve
zett as időjárás. A sírokon összehalmozott 
rengeteg virág illata megtöltötte a tava- 
ssias, napfényes levegőt s egy pillanatra 
sainte elfeledtük, bogy sz elmúlás szomorú 
emlékezetére jött össze as a nagyszámú kö
zönség, amely kivált a délutáni és esti 
órákb n áhítatos, ünnepi hangulatban hul
lámzott a megkoszorúzott sírok körül. Dél
előtt fél tiz órakor a főgimnáziám ifjúsága

rá Flóri, de kend sí monta, bogy gyüjjek.
Ezzel egy időre vége szakadt a be

szédnek, mert mindkettő a pipát kotorázta 
elő s nagy igyekezette, iparkodott a per
nyét kiszedni belőle. Mikor már egy jó 
negyed óráig szurkálták, veregették, elő
vette Flóri a barisnyaszárból való „dohány- 
zacskót**  s amaz felé nyújtotta. Nemsokára 
égett a két testvér pipája s igy pipaszóval 
jobban mo.og az ember nyelve. Gyurka 
bácsi szólal előbb.

— Gyere mán öcsém, seg ts <zt a kis 
bort leburcóni.

— Ast métébetém — feleli Flóri ? 
eszel már viszik is lefelé a pincébe. Ódá
ién igasgatják, rakosgatják egy fái óráig, 
azután felcihelődnek s Gyurka bácsi invi
tálja szabódó öccaét be a házba, bogy majd 
megkóstolják as újonnan szerzett bort. Egy 
kis huzavona után be is menne*.  Letele
pednek a kanapéra s tis vártatva, horza 
Ágnes néni, a Gyurka bá’ felesége a tele 
katcsóf, Jót húsnak belőle az egymás 
egészségére, azután megindul a beszéd.

— Hát öcsém, istentelen időjárás es. 
Mán van vagy hat hete, bogy égy szikra 
esőnk sé vót.

— Asám, pegyig ugyancsak kéne, 
mert itt as ugarolás ideje, oszt olyan szá
ras, kemény a föd, hogy bele sé mén a 
vas. Dehát, ha az Úristen igy rendöle 
miosinájunk neki.

— Nono, nem kesdbe ünk ki as Istenne, 
Most is panaszkodott Hegedűs tzcmszéd, 

hogy fele bora sé iéss, mint tavaly vót, 
mer mésütt egészen a szőlő, a pegyig né
kem baj, nagy baj.

— Majd hoz ked Vadkertrű, attu as 
embertű, kitü harmadéve, oszt a jobb is 
vót, mint a szomszédé.

— Azém, a műt héten is boszétem 
vele, monta, bogy nem rosstú mutatkozik.

Most megint a kancsó kerül elő, isz
nak egyet, uj'a tömik a pipát, majd hall
gatnak, majd ismét isznak, de csak siólni 
nem akar egyik sem. Talán nem is szólná
nak, ha Ágnes néni be nem jön, s hirtelen 
rá nem kezdi :

— Hát maga, — mondja Flórinak — 
mi a csudájé nem száréi mán asszont a 
hásbó, mit kilódik igy magányosan ?

__ Azám — tóditja Gyurka bácsi — 
most tunnék is koméndáni égy jóravaió láot.

Flóri nem szól, hanem iszonyúan bzív- 
ja a pipát s mutatóujjával nyomkodja, 
mintha szökni akarna a dohány. Úgy lát
szik, fontolgatja a dolgot, pedig tiz esztendő 
óta egyebet se teafa

— Pegyig szép Ián — folytatja Gyurka 
bácsi — egyetlen Ián, dógOB is, még láss 
is valamicskéje.

_  Oszt ki véna a ?
_  Hit annak a vadkerti embérnek a 

lánya, akitü a bort szoktam vénni. A mút 
héten ahogy besiétünk, fögyütt szóba ea 
is, montam, hogy té is házasodná. Még is 
égyestünk. Együnnek a feleségive hónap, 
oszt szótőéinek égy kicsit ere.

— Oszt mán mit néznének ?
— Hát a fődecskédet, még magadat. 

Jó lése, ba tésző-vésső valamit az épület 
körű. Oszt, hamétetceis, ammondó vagyok, 
hogy kéresd is még hamarosan.

Fióri ismét hallgatott, egy kukkot sem 
szólt rá, hanem felcihelődött és nyugodal
mas jóccakát kívánva hazakullogott. Úgy 
tett, mintha rá sem gondolna, pedig más
nap ugyancsak sürgölődött a tanya körül. 
Szeretett volna valamit tudni, de most res
téit átmenni bátyjához. Nem is kellett, mert 
estefelé ugyancsak iparkodott át Gyurka 
bácsi, kesében egy kancsó borral s már a 
tanya végén kiáltotta:

— Gyere Flóri, igyunk, hát mé- 
teccetté 1

— Még-é ?
— De meg ám. Assonták, hogy csak 

mennyünk e, szívesen odadják a Pannit 
— mert annak hijják a lánt. Hát én ágy 
gondótam, bogy a gyüvő vasárnap émé- 
hetnénk.

— Azám, de nékem nincs arravaló 
gúnyám.

— Hát bémégy hónap a városba, oszt 
csináltacc vátóba égy szép kíkbelit.

— Jó van no, majd bémék.
Ezzel el is váltak. Flóri csakugyan 

mérete't ruhát s erősen ráparancsolt a sza
bóra, hogy a gyüvő pintékén méglégyén. 
Meg is lett.

A jelzett vasárnap hajnalban Gyurka 
bácsi befogott as uj koosiba s odaállt a 
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• tanári kar vezetése alatt vonult ki a 
temetőbe, ahol a kegyesrendiek sirjácál aa 
elhunyt tanárok iránt rótták le kegyeletük 
adóját. Ette hét óra után a feldíszített és 
megvilágított honvédemléknél pedig a ta- 
nitóképzö-intézet növendékei megható gyám
ünnepély k*  relében áldoz'zk ásott nyugvó, 
névtelen hőtök emlékének.

— A József Kir. Herceg Szara 
tórium FgyezOlet „virágs»á.tt gyűjtését 
es idén különös pánfogátábsn réizesitette 
as infeni goidvieelés. Vslóeágos tavast), 
v erőiét yes, enyhe idő volt mindenesén ek 
sípján és a uokottiál nagyobb közönség 

járt kivált a Mnetöben. A ssanatoriumi 
hölgyek ptdig egymást fölváltva délelőtti 
10 órától esti hat óráig butgólkedtak a 
peisielyek 1 öiül, a 1 isotteág férfi tagjai
nak legfdlete mellett. Olt voltak: özv. 
Bellán Adói [ni, Bittó Gyuláné, Berkó Ist- 
tánné, Bogner Gyuláné, özv. Czirok Jánosné, 
faragó Ban.uné, Dr. Frommer lgnácné, 
Honecz Józsefné, Dr. Hoffmann Árpádné, 
Hei:er Adol/né, Józsefetek Gézáné, Kabina 
frvinné, Dr. Kersék Jánosné, Dr. Medveczky 
Károlyné, Levatich Gusztávné, Schulpe Al- 
fonzné, Schubert Káiné, Tóth Ferencné úr
asszonyok í Arvay Mtcike, Babusik érén, 
Gyapay Harcsa, Hoffmann Ilonka, Kovotny 
Margit, urleányok. Hullottak is szépen a 
koronák a ssanatorium perz,e'ye,be. U ina 
való három napos át pedig házról házra 
jártak a bájos kéregetök : Klain Aranka 
Hoffman Ilonkával, Lischer Belli Grőtté Jan 
kuskával, Kovák Margit Horn Btuskáral 
kosükben a szanatórium tarsolyé val és 
gyűjtötték a tüdőbetegek részéie a koro
nákat meg apiculákat. Adakoztak pedig 
szépen, kiki hogy bírja, mindnyáján szives, 
készséges jóindulattal, hogy as Itten is 
áldja megérte as adakoiókat és kéregetö- 
ket egyaránt.

— Újoncok esküje. A lévai bonvéd- 
zász'óalj újoncai 1. hó 1.-én tettéi ie az 
ünnepélyes eazüt. R-ggel 9 órakor a 
plébániatemplomban szentmisét hűig attak, 
melyh-z egy disz-század ia kivonult zász
lóval, Gyenes László főhadnagy parsne nok- 
aága alatt. A protestáns vallasu újoncok 
as iatentissteletet saját vallásuk temp.cmá- 
ban hallgatták és pedig a reformátusok 
október 31.-én, a reioimiczió tm ekünne- 
pén, as ág. evangélikusok november 1.-én.

Flóri tanyája elé. De as még nem volt késsen.
— Hát mi a osudájé késedelmeskedö ?
— Tudom is én, de úgy húzódok tőle, 

nem jó vóna-é várni még ?
— Mire várná még ? Innen onnan még 

is őszüss mán. Csak kiszüjj, oszt gyere,
— Hát tugya ked, érnék, de csak úgy, 

ha előbb beménünk a faluba, osst ménézem 
ast a lánt, amiké a templom' ü gyünnek ki.

Gyurka bácsi nem bánta már akár
miét akarja, osak elmenjen vele. El ie 
mentek, meg is látták a lányt s togadozott 
Flóri erősen, ennél szebb lányt nem látott 
tiz év óts.

— Hát akkó gyerünk, mondja a bátyja.
— Gyerünk ám, de hazafelé.
— Hát, osst mébolondútá ?
— Nem én, hanem miké méláttsm, 

azt gondótam é, hogy csúffá akarnak azok 
engém tenni, mer úgy só agyék azok azt 
a lánt hozzám. Hanem hát most mán gye
rünk hasa Gyurka bácsi.

És hazamentik. Flóri meg még mindig 
•gglegóny.

Saluk a Ferenc

A sírkövek.
A sírkövek vitatkostak.
Megssólal egy dísze--, karcsú obeliszk : 

„Igazán 1 ü ötös, bogy milyen nyugodtan 
tűritek a torsotokat. Nem fi'tek attól, hogy 
jön egy aivatzr, egy irgalmatlan orkán s 
töréstől kivág benneteket; védekezni nem 

A p’ébánis-temp’omban tartott szentmisén 
as egész tisztikar is jelenvolt. Mise alatt 
Jónás Imre segédlelkész az eskü szentsé
géről tartott szép szónoki beszédet az 
újoncoknak. Ezután az ujoi cok a laktanya 
udvarán saját anyanyelvűkbe külön ctopor*  
tokban tették le az esküt.

— A tisztviselők drágasági pót
léka. Váromik állimi és I öii sztvieelöimk 
egyesü'ete műit bó 29.-én d> lelőtt 11 ári
kor, a várcshása ni; ytern ében Holló Sán- 
dér elnöklete a'att pyü'ést tartott, am<”y 
tgyhangu'ag elhatározta, bogy — tekintettel 
a nyomasztó és elviee.betetlen drágaságra, 
csrtlakczik a tisztviselőéi ek ama országos 
mozgalmához, amelyrek célja a tisztviselők 
szituira megfelelő drígasági pótlékeik 
kieszközlése. A gyűlés azon módosítással 
fegrdta el a koonvíri társegyeiületnek 
ezen ügyben lüdött köriratát, bogy a 
kormányhoz telterjeiztendö momerznűumá- 
ben nemcsak az állami, de minden 1 x fize
téssel bíró tisztvíbi.c rí szere fogja ke-el- 
nceini a drágaeági pétiéiot. A tisztviie'ök 
erez. egyesülete f. hó 12.-én, inához egy 
hét re, Budapesten tartandó gyűlésén tár
gyalja a drágaségi pó'lék kérdését. Az 
országos gyűlésen az egyesület képvisele
tiben való részlvételre eüd'g Hoiló Sándor, 
Bódogh Lajos és Farkas Orbán jelentkez
tek, akikhez — mint értesülünk — az 
egyesület tagjai közül még mátok is fognak 
csatlakozni.

— Mlhálcsics tábornok. Mihálcsics 
György ezredest a ktra y november hó 
l.-vei tábornokká nevezte ki. őszinte ölöm
mel vettük e hirt, mert a királyi kegy 
valóban érdemes férfiút ért, aki az ellen
ség előtt önfeláldozó hősiességével rakta le 
fényes katonai pályafutásának alapjait. Azt 
hisszük, egész Láva örömét fejezzük ki, 
midőn az uj generálist kinevezése alkalmá
ból üdvözöljük, aki társadalmunknak olyan 
őszinte tisztelettel körülvett tagja volt.

— Hitközségi elöljárók válasz
tása. A lévai tar. hitközség f. évi okt. hó 
29.-én tartott gyű éjében választotta meg 
három évre a hitközség e öljáró.t. A válasz
tás egyhangú volt; eredménye a kővetkező : 
elnök : dr. Frommer Ignácz, megyei főor
vos ; — alelnök: dr. Balog Sindor, ügy-
ved; — pénztárnok: Knapp Dávid ; — 
ellenőr: Trebitsch Ignác; — gondnok : 

tudtok ellene.
— Bizd azt csak mireánk — vágott 

vissza egy közönséges fakere>zt. Láid, én 
korhadok napról napra, de azért mégsem 
cserélek veled. Jótállók, hogy az első or
kán téged fog derékon kapni s úgy oda 
vág a földhöz, bogy többet föl se kelsz.

— Különös — felelt izgatottan a kar
csú obeliszk — milyen hangon beszélsz 
velem. Hisz engem azért állították ide, 
hogy örök időkre hirdessem annak emlékét, 
ki itt alattam fekszik.

Avval elhallgattak.
Nemsokára irtoztató vihar támadt s a 

karcsú obelissk — a földön hevert; termé
szetesen, maga alá temetve néhány korhadó 
fakeresstet is.

— Nos — szólt hozzá ismét a fake
reszt — mit mondtam. Kár volt hencegni.

— Eh mit — felelt a kőtörmelék — 
a halálom is dicső volt. A vad tomboló 
orkán titeket észre sem vett ; fejetek felett 
suhant el — de amint látjátok, velem ösz- 
szemérte erejét. A meddig bírtam, ellen
álltam derekasan. Sőt — amint látod — 
estemben még egynéhány társadat is ma
gam alá temettem.

— Igen, azt látom, ha nem is mondod
— felelt halkan a fake reszt. Tudom, hogy 
es a kiváltsága a földön a hatalmasoknak. 
Szentül hiszem, hogy engem vagy társaim 
kőiül akármelyikét tépte volna ki a vihar,
— neked egy bajad szála sem görbült volna
meg ... N. F.

Weisz Simon. Ezeken kiviil még huss kép. 
viselőt est U e^l tagot is választott a köz- 
gyü'és.

_  Csillaghullás A novemberi tiszti 
e'öléptetés a lévai tisztikarban Skvór Detső 
fthednagynak a siáetdosi, Bittérré Imre 
záss'ósnsk a hadnagyi csillagokat hozta 
meg. Gratu’áurk.

— Képvise lik flietése a világ kulturálisáéiban. 
Leptaryobb íz-léit karnak a képvise'ök az Egyesült 
Államokban: 7600 dollárt, azaz közel 40 ezer koronát 

évenként. Utána következik Argentína köztársaság évi 
•26 500 koronával. Harmadik helyen Franciaország 
és Ml x'có következik 16,000 korona fizetése 1 ; Auszt
rália 10 000 koronával, nyomban utánuk következik 
Uj-Dé'-Walee, Uj Zellai d és Q'ieolatd évi 7666; 
Victoria 6000; Japáuorazag 2600; Nyugat Ausztrália 
5000' Paraguay 4600 koro. a ev, fizetéssel szerepel. 
Hollandia 4180; Belgium 40(0; Németoiazág 3720; 
Svidoia’ág 1689 kor-tát f zet évenkiut képviselőjének, 
öt állam van, amely ülésszatonkint fizeti képviselőd: 
Kanada 13,250: Törökország 2400; Görögország 1800 
és Bolivia 1000 frankot fizet. Némely állam uapidijat 
állapított m-g a képviselők részére: Oroszoiszag 2 * 
frank 67 centimes ; Komania 26 frank éa Ausztria 2ö 
kotor a napidijat juttat nekik, mig Svaic és Bulgária 
20; Poioszor.zág 18; Norvégia 17; F.unorsaág 16 és 
Szaazorazág 15 koronával szerepet a kimutatásban. 
Ebben a kimutatásban Magyarcrszag 6400 koroua évi 
fizetéssel szerepel*

_  Áthelyezés. Skvór Dezső századot 
a nzgykaniísai 20. honved gyalogezredhez 
helyeztetett át. Meglepő volt Skvór száza
dos á'be yesére, aki eeinte már „gyükér“- 
szamba ment Léván. Előzékeny, szelíd 
modoráért mindenki szerelte. M ndeo társa 
d.imt mozga'omban részt vett; mulatságot 
pedig el sem lehetett képzelni Léván, mely
ben S‘vór ne lett volna a főrendezői 
között. Éppen »zért na°y veszteség a lévai 
úri társaságra az ö áthelyezése. De vesz
tesig edes anyjának és kedves nővérének 
átkö tűzése is, kik Skvór századossal együtt 
itt hagyják Lóvá’, hol 11 kellemes évet 
töltöttek. Kivárjuk mindhármuknak, érezzék 
jól magukat az új otthonban. Amint ped g 
csak lehet, jö jenek vieez*,  közénk Lévára. 
A lévai tisztikarból még Sáffár Jenő had
nagy helyeztetett át a brassói 24. hoovéd- 
gyalogezred!) *z.

— Hivatalvizsgálat. Báró Kürthy 
Lajos, vármegyénk főispánja múlt hó 2b-un 
egy m ciszteri töszámtani c'Os közremüködese 
mellett megvizsgálta városunk vagyon- és 
pénzkezelését. A Vizsgálat semmi kifogá
solni valót nem talált.

— Halálozás. Részvéttel közöljü< a 
szomorú hírt, fogy özvegy Udvary Jzkabné, 
ak.ben özv. Szdassy Sándorné edes anyj t, 
dr. Dudich Endre n.gysallói körovos pedig 
anyósat gyftszoj*,  — őst, bó 29 én, hosz- 
szas szenvedés után 71 éves korában Zseii- 
zeu meghalt.

— A cukorgyártás századik évfordulója. Fran- 
cziaorsságbau a jövő l»l2.-ik évben üuueplik u 
a cukorgyártás századik évtől dűlőjét. Az ünnepségek 
sziuhelyc Doust váro-a lesz- E váróiban készített 
e'özaör répacukrot 1811-b.u egy Doylier nevű gyár,". 
A következő évben a törvényhozás 12 czuko'gyárlási 
iskola szervezését reuiielte el. Az elsőt Dousibau 
állítatta föl. Az évfordu ót kiállítással és nagy ünnep- 
cégekké’ kötik össze. Nagy jeleutőslge lesz az össze, 
gazdasági egyesületek, cukorgyaroiok és oukorkémi 
kurok ez alkalommal összeülő ko,igre»züsauak.

— Kinevezés. Kaveygia Brta, ss**  kas
fővárosi rendőrségi fogalmazó e napokban 
kerületi rendőrkapitánnyá neveztetett ki. 
Derék földieket eaen megérdemlett kitün
tetése alkalmából mi >s őszintén üdvö- 
zöjűk.

— A vármegye jőve évi költség 
Vetése. Vármegyena köitzége.birtnyzata a
1912. évre 274.292 korona bevétellel es 
ugyanannyi kiadasral ráiul, amely előirány
zat a folyó évi költségvetéssel szemben 
14.106 korona emelkedést tüntet fel.

— A Nap sugarainak felhasználása. M, mar 
tisstáu áll a adományban, hogy a uap sugarai mer 
betetleu mennyiségű kémiai energiát t ,rta*mazuak  es 
igen foglalsoztalja a természettudósokat a uap 
energiájának felhasználása. Özembelüuő ez a uag} 
e'ö a fényképészeiben, a gyógyászatban. Egy ideig » 
uap sugarait nagy gömbi ökrökkel akartak felfogni. 
A készülék azouba-i tulköltségis volt. Tényleg el is 
értek anuyi eredményt, hogy gépet tudlak hajtani « 
nap melege állal fejlesz,el: gőzzel, de a szerkezei 
költséges volt. Célszei übb megoldás volt, amikor a 
nap melegét hőszigetelő anyagba ágyazott vascaörsud- 
szerrel fogták fal. A csöveken keresztülhajtott víz 
elpárolgott és gőzgép hajtására alkalmas volt Újab
ban Sommerville-beu a uap euergiájaval elektromos 
áramot fejlesztettek, amivel villainosiampákat világi 
totlak. A kisé-let igeu fényesen sikstü.t. Három estén 
át világítottak 30 wofrsm lámpát. A nap energiái* 1' 
fémpálcikakkal foglak fel. Egyelőre ez az eljárás i 
költséges, de bizonyság arra, bogy aa eszme életkép,**
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— Választása munkásbiztositó- 

H&1. A lévai munL ásbiztositó p->nz ár múlt 
hó 30-án tartott gyü'ésében Acma József 
szatmári munkásbiztositási számellenört vá
lasztotta meg igazgatónak.

— Orvosok nyugdíjintézménye 
Nagyon humánus re fontos intézkedés az, 
,melyei a jövő évi ál aui költségvetés a 
ki'zségi é» körcrvo ok nyugdíjintézményét 
biztosítja. Ez közegészségügyi stempontból 
is igen üdvös, m re ezt a légi tere vést 
az orvosok az á'um h< zzájáruláea nélkül 
egyhamar nem tudták ion*  megalakítani.

— Közgyűlés A lévai temetkezési 
egylet folyó hó 10 én fogja megtartani rer- 
des évi kfsgyü^sét délelőtt 9 órakor, a 
vórodházáná a kö gyületi eremb n, m ly 
höagyülé. re az étdcj.eitekét ez utón is 
meghívja az elnökség.

— A ragadós száj- és körömfájás, 
amely szept. es okt. hónap formán szü
lőiéit en volt a vármegye területen, ujab- 
baD kivált a Zíitva folyó mellett ftkvö 
községekben újra fellepett. Hizér község 
után Barslaszár, Barskisfalud és Aha i öz- 
ségekben állapíttatott meg a betegség.

— A Selmecbányái főiskolán évről évre szapo
rodik a hallgatok száma. A folyó tanévre az e>ső 
tanfolyamra múlt hő végéig 130 eidŐmérnök-, 58 bá
nyamérnök-, 16 vaskohómén ők- éa 1 fémkohóméruök*  
hallgató iratkozott be. Összesen .* 205. A főiskola 
hallgatóinak összes létszáma : 720.

— Drágul a bor. A magyar bor, 
úgy látszik, i.met visszanyerte régi jó hír
nevét. A? idei jó termés ugyanis azt ered
ményezte, hegy a bor ára mindenütt erősen 
emelkedik ; a nagy kereslet okozza ezt, 
amely főleg a kü föld részéről tapasztálba ó.

— Gyáazh:r. A halál rideg keze a 
legszebb fertikorábsn ragadta ki családja 
köréből llniczky Aurél máramrrosszigeti 
m. kir. posta- és távirda-fötisztet, aki öve
inek legnagyobb fejdaimara olt. hó 29. én, 
életének 37. ik s to dog hizasságának 13,-ik 
évében, hosszas szenvedés után Újbányán 
halt meg. E hunytét melyen sújtott özve
gyével, s. üt. Pribnow I ouávsl s uegy kis
korú árvájával együtt mélyen fájlaljál 
nagysrámu rokonai, barátai ea ismerősei. 
Hült tetemeit múlt bó 31.-én Újbánya vá
ros közönségének őszinte részvété mellett 
a róm. katb. temetőben helyezték örök 
nyugalomra.

— Tűz a raktárban. Műit hó 29.-én 
éjfél eiöti tűz tam.dt a Kern Testvérek 
üzletének kézi ra.iáraban. A bázbeliek 
eleg jókor vették ésire a vesié>yt es 
a helyszínére sietve, az ott műdig kész
letben levő Minimax n.vü anyaggal néhány 
perc alatt lokalizáltak as ismeretien okból 
keletkezeti tüzet, amely mintegy 1500 ko
rona értékű árut puszii ott e'.

— A Világ szénkészlete igen megközelítő u ini- 
lás szerint 3 ezer millió ko ouars becsülhető. Klippa 
ailam.ii közül Aug ia logy majd ki legelőször szói.kész
letéből : 175 ezz'endő múlva j azutau jön a legtöbb
európai allém M00 esztendővel. Mémeio’szágban 3 
ezer évre való szenkéazlet van m g a földben.

— Törvényhatósági telefon Honi
ban. A be ügyuiniezter a keierkcdeiimü. yi 
miniszterrel tgyetertve, a hontv ármegyei 
törvényhatósági távbeszélő megepiiesei en
gedélyezte. Az aláírások már megyeszerte 
megindultak.

— UJ körjegyző. Fakóvezekényen 
a múlt napokban vo i a körjegyzövalasztas. 
ame y alkalommal az öt pályázó közűi 
(iilinger Sándor helyettes-jegyző, volt 
csillan segedjegyzö leit megválasztva.

— öngyilkosság, iranciscy Ká mán 
logtechn.aur, aki néhány ev eioit Lsvau 
telepedett ie, okt. 28-.n éjszaka egy forgó- 
pisziolyal fóbeiölie magat s azonnal meg
hall. Óngyukosiáaát csak másnap tettek 
észre. As öngyilkos hátrahagy o.l leveleiben 
eietuutaágról es gyógyíthatatlan betegségről 
panaszkodik.

— UJ helyiérdekű vasút. A hóm- 
uémeti-seimecbauyai hely lerdekü vasút, mint 
értesülünk, — a megvalósuláshoz közeleg. 
Ugyanis a vállalkozó mérnökei mar meg
kezdték a vasút nyomjeizesér.

— Tlzezermllllő bélyeg. Az amerikai nép levele
zéséről nemi fogaimat nyujl az a tény bogy a was- 
hiuglcni állami nyomdából az elmúlt 12 hónap leforgása 
alatt tizezermünóuál több levélbélyeg került ki. Az 
előző évhez viszonyítva, ez a szám csaknem kileno 
százalék emelkedést mutat.

Fajulnia. Jó minőségű puszta szent
kereszti fajsima kapható, Berger Ernő
nél Léván

Véreden y-elmeszesedésben 
szenvedők a régismtrt Ferencz 
József-keseriivizben egy egészen ter
mészetes és minden megerőltetéstől 
mentes jótékony hashajtót találnak. 
Miután a Ferencz József-viznek sok
kal jobb ize van, mint a közönséges 
hashajtószereknek, a már hosszabb 
idő óta betegeskedők különösen szere
tik. Átlagos adagnak elegendő 100— 
160 grimm valódi Ferencz József- 
kesíiüviz, mely éhgyomorra veendő.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai éa Tarsa r. t. könyvkeres
kedésében Lévén megrendelni, megkíméli 
a postai beküldési költséget.

A Dr. Ricbter-féle Liniineut. Caps. 
coűip. (Horgony Pain-Expaller) igazi, 
népekéiü haziszerre ieti, mely bzumod csa
ládban mar évek óta mindig készletben 
van. Halfajáé, csipöfájdaiom, fejfájás, kösz- 
vény, Couziiái stb.-néi a Horgony-Liniment*  
tel való bedörztölesek mindig fajdaiomcsit- 
iapitú hatást idézték eiÖ ; bőt jarványkórnál, 
minő : a kolera és hányóhasfolyás, az alteet- 
nek HorgODy Linimenttei való bedörzsölése 
mindig igen jónak bizonyult. Eien kitűnő 
háziezer jó eredménnyel a kaimaztatott bő
dörzsölésképpen az influenza ellen is és 
üvegesben : á 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 
Korona, a legtöbb gyógyszertarban kapható, 
de bevásárlás aikaimavai tessek határozot
tan : R chter-feie Horgony-Limmentet (Hor
gon Pain Expeileit) kérni, valamint a „Hor
gony**  védjegyre ügyeim es csak eredeti 
üveget elfogadni.

Közgazdaság.
A nagytapolcsanyi takarék pénztár 

válsága.
A tagytapolcsányi t-karekpénztár r.-t. 

szomoiu veget ért. Igái gat ósagc-naic és fel
ügy elöbizo tságának hihetetlen gondatlansága 
tehette csaK lehetöve, hogy vezérigazgatója 
FelaeLburg Adolf, kit m.r le is ta-tóztattak, 
teljesen hiteikeptelen rokoneágáuak óriási 
Kölcsönöket nyújtott s a nsgytapolcaányi 
szesztiuomttó gyár r. t.-nál is a takarék
pénztár erejét és a gyár hitelképességét 
meghaladó hitelezésekbe bocsátkozott.

A t. ev nyarán történt azután, hogy a 
szesztiuomiló gyár tiuauszitozaeát a Bars- 
megyei Nepbana r. t. kot más pénzintézet
tel egyesülve elvállalta. A hitelező pénz- 
Caópori es a szeszfiuomitó valamint a nagy- 
tapo csányi takarékpénztár között létrejött 
szeizödés erte nicben a nagytapo csányi 
lakaiéapénztár 250.000 K. resztöriesztest 
kapott * ctinsor-iumioi a Bzesztim un.ó r. t, 
el.en let ná ló követelesere, ennek elieueben 
a további követekse trvenyesiteaóröl le
mondott mindaddig, mig a azerzodés jog
hatályában fennáll ea míg a lársh telezők 
teljes követelése járulekaival együtt meg 
nem tetü .

A takarékpénztár vásága azonban egy- 
al'aláu nem érinti és nem karosi'j*  a Bars- 
megyei Népbankot, mert ezen követelése 
ia je zaiogii.g első he yen van bizto- 
s.tva, mit azeit tanunk szükségesnek 
kiemelni, mert ntmoy budapesti boule- 
vard lap, “ily » jogviszonyt egyálta
lában rém ismerte, eszel ellen étben álló 
oiy leves cikkeket közölt, meytk folre- 
erteeekre adhatnak alkalmat.

A Barsmegyei Népbank ez< n ügyletet 
íb ugyanazon óvatossággal ki zelte, mely az 
intézet minden ténykedését jellemzi s mely 
tnnak eddigi fejlődését s virágzását lehe
tővé tette.

Engel Zsigmond, 
a Barsmegyei népbank 

lévai ügyvezetője.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet és nyugtázás.

A „Bartmegyti Teniiók Házára* az 
nli iik.ég utján uiabtan a dal óztak, illetve 
gyüj öltek, vagy alapitó dijat fizettek:

1.

2.

Kíinor István Vakháza (már egyszer
jelezte ír )
B rtu. Kzízíbó Ar.-marót

114 K. —
20 —

3 Kczák Ei dre Unitó 14 9 —
4. Sooh G’za Baracska 27 n —
5. Var;dy Irén Nagyiéba 20 —
6. Knapp V./mos Gr -Neaeti 14 • —
7. ZablaDay Marcit tanítónő, 

Aranyosinarót 4 9
8. N<gj Léna Vihnye 39 n —
9. Bandura László 10 —

10. Sztankay Aha Hat 2 n —
11. Dr. Orbán Géza Bá« 2 1, —
12. Dóka Is ván N. Sál ó (2-od izb. ) 33 n 60
13 C ementes Ilona Kovácsi 25 n _
14. Késa Ardor Verebely 214 n 46
15. Sclottrr Ferenc A sóp l 23 n —
16. Hugóra B iik O 0 <xka 10 T) 60
17. T-k. es H te in‘. Léva 50 T) —
18. Behuia István Ooars 2 f) __
19. Juhász Jenő Kisovár 3-ad izb. 35 f) —
20. Ordódy Endre föezo g*biró  

Levár, alapi ó tegély 100 n ___
A 12 315, (351 lapszám) sz. _ .

betéti könyvben összesen: ío9.oi> K,
Hálás köszöuettei nyugtázom,
Vámosladány, 1911. nov. 2.-án.

Végh István
elnök.

Irodalom és művészet.
„Többség ét kisebbség1' cimü cikkben 

Legátus amev alatt egy tehetséges iró mu
tatkozik be a Kultúra hasábjain, kinek 
szerzeményei máris országszerte feltűnést 
teltetlek.

A Ku túra 14. füzetének bő tartalmá
ból érdekes égé mia t kiemeljük a .Művé
szeti trón úá.*,  melyben Tornyai J. jelen
legi kiáihló lerázz mellett tanítványáról, 
a híres Mariról is esik szó, mely cikk 
kitünően ecseteli a jelenlegi művészeti föl
fogást. A Kultúra képanyaga ezúttal is a 
i aos ott művész', kífogastalan. A kiadóhiva
tal egyúttal hirdeti karácsonyi számát is, 
mely decimber 15-én jelenik meg a 10-i 
cs 25-i számok helyett. Énben a számban 
20—25 színes műmellekletet közölnek és 
le'jeda.me a rendesnél jóval nagyobb less 
a többiekn 1, sőt — mist ért sü ünk — a kül
földi magyar egye.ü-etek is közre fognak 
műtődül szerkesztésében.

A karácsonyi számmal lezáródik a 
Kuliura első évfolyama és a jövö évi ki. 
állítását az ország legelső grafikusai ter- 
tea'k. — A Kuliura december 10-iki és 
25.-iki itíuni leyett dectmber 15.-án ka- 
CíOnyi szama jelenik meg nagy terjedelem
ben es körülbelül 20—25 sztues mümellek- 
leltei. Rittig Gusztáv éa Fis, Sopron.

Lévai piaciárak.
Ko.atve.slö : Dr. Horváth Gyula r.ndőrk.pHaaj.

Búza m.-mtzsár.ként 22 kor. 30 fiil.— 
22 kor. 60 Kétszeres 18 kor. — fiil. 19 
j,or. _ fiil. — Rozs I9 kor. 20 fiil. 19 kor. 
60 fii. Aipa 16 kor. 40 fiil. 17 kor. 40 fiil. 
Zab 18 Kor. — ti1. 19 k°r- ~ fil1. 
Kukorica 18 kor. — fiil. 20 kor. - fiil. 
— Lencse 26 kor. — fiil. 26 kor. 40 fiil. — 
Bab 20 kor. — fiü. 21 kor. fiil. — 
Kö es 13 kor. — fdl. 14 kor. — fdl.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here termesze tői arankamentes 175 — 185 
Vörös lóhere, kis aránkás 165 175 Vörös
lóhere, nagy aránkás 150-160 Luczerna 
természettől arankamentes 130—138 Lu- 
czerna, világos szemű aráukás 110-120
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Zvarba Járos Sabik Ilona fiú halva azül.
Kajrn Jórtef Maciul*  M. bú Ferenc
Beode Imre Szoó Erzsébet leány Erzsébet
Hlavács Mér Nábín Párolta fiú László

Zilai latvan Kósa Jolán fiú Dezső
Bozótnyik József Pltva M. leány Erzsébet
j»j. Konc*  István Szabó E. fiú Vilmos
Dtiacliek Enő Wirkler Ilona fiú Béla
Varga Jároa Ph sáringer E. leány Mária
Adamcsa Gy. Torna. tz»k A. leány I'ona
Murányi Lukács Sztruhár A fiú József

Halálozás

Az eliüDíl neie kora A halál oka

Fracczíszcsi Kálmán 
özv. Orbecz Károlyné 
öav. Csepregby Józsefné

45 éves
70 éves
71 éves

ön. yiikosság 
Bélgyulladás 

Aggkcri végkim

Nyilttér.

M OLL- F ÉLE
kSEIDLITZrPOR^
Enyhe, oldó bázisser mindazoknak, kik einéazté-i 
■ •▼árokban és as illő életmód egyébb következ
ményeiben srenveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 karona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményéit.

Ft» .»'■ bedönsölés, 
elismert, régi ióhirnevtí básiszer 
OZaggatáe és hűiéiből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kox. 2. 

Kapható minden gybgvezertárbae 
tttd és drogériában.
Főszétküldésl hely MOLL A. gyógyszeréit

Cs. kir. udv. kiállító, Becs, 1. Tuschbuen 9.

Eladó házak és szöllő.
Léván, jó helyen 1 nagyobb 

3 kisebb ház és egy-két rész
létből álló kiültetett oltvány- 
8ZŐ11Ő eladó. Bővebb értesítést 
ad a tulajdonosok megbízottja 
Dr. Kersék János ügyvéd Léván.

Eladó péktlzlet.
Losoncon a város legfor

galmasabb helyén egy 40 
év óta lennálló és azóta 
virágzó — — _

p é k ű z I e t 
családi okokból bérbeadó, 
esetleg házzal együtt (eme
letes sarok) eladó.

Bővebb értesítést ad özv.
Sántha Zsigmondné tulaj
donos Losonczon.

= Korcsma =
Nagy-Lüle községben egy korcs- 

mahelyiseg joggal, szatócs üzkt'el és 
trafikkal folyó évi november hó 15 tői 
bérbeadó esetleg eladó.

A helyiség újonnan épült ház
ban van, 2268 O öl kert, 2 szoba, 
meleg konyha, pince istálló minden 
mellékhelyiség, eoe® ©««<*  •****

Bővebbet Veress József háztu
lajdonos Nagy Lüle u. p. Barsfüss.

Tűzifa 
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és 
.....házhoz szállit=z= 

Braun József és fia.
Iroda: Honvéd utcza Wertheimer ház.

ŐSZI ÜLTETÉSRE 
gy üm ölesfa - ojtványok, díszcser

jék és diszsorfák a legneme
sebb fajokban, kiváló 

szép s erőteljes pél
dányokban kap 

hatók a
Főherczegi Udvari Kertészetnél 
Kistapolcsány. Bsrsmegye, 

Ai jegyzék iugyeu bsrmeutve.

= Eladó =
5 drb. Spaléta, 5 drb. Jalousía és egy 
tspetás ajtó eladó. Bővebbet e lap 

kiadóhivatalában.

Kiadó lakás.
Két szobás udvari emeleti 
lakás kiadó. Kazinoi u 3.

Életbiztosító résiYénytársasag 
AGILIS KÉPVISELŐT 

keres e város és Környéké léssere. 
Ajánlatok „Volf Artúr nyomda
tulajdonos Beszterczebánya“ 
c.mra kü.deudök továbbítás vegeit,

— Eladó alma.
Vegyes fajalma, kézzel szedve, válo
gatva nagyobb mennyiségben kapható 

Dr. Kmoskó Béla ügyvédnél, Léván.

Védjegy: „Hsr«oay“.

A Linimeoí. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller pódéka
egy regjónak bizonyult háziaeer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsoléenek bizonyult 
köszvénynel, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
caak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgoav44 védjegygyol és a Richter 
oégjegyzé^el ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegükben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Törik József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DíRIckter gyóirszertári u „Árny oroszláimiiz", 

PrAfábaa, ElinbethstrMBe 5 neu.

: Acetyien világítás
cii.dó, Magiukinihítö • Lévai Casiuobt.n,

BÉRKOCSI BURDA is LÁBZSÁK
Ezennel van szerencsém a 

n. é. k. tudomására adni. hogy 
bérkocsi üzletemet, a mai kor 
igényeinek teljesen megfelelő egy 
uj csukott kocsival bővítettem ki

Egyben van szerencsém érié 
siteni. hogy a hideg idők bekövet, 
keztével kocsiaim használatánoz 
teljesen uj bundát es lábzsákokét c g. 
kőly dijért kölcsönözök. N. b. párt 
fogast kérve, maradtam,

kész szolgálattal
ERTLER HENRIK

brr kocsi tulajdonos.

8SF Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy u j bérkocsi 
vállalatot létesítettem. — ■ A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel
Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4. 

Császáríürdö. es téli gyógyhely . 
magyar irgalmasrtnd tulajdona. Ei.őrangu 
Kénes hévvizű gyógyfürdő ; modern beren
dezésű gőzfürdő, Kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, ka ön hölgyek és 
urak réBzere, Tűrök-, kő- és márványfür- 
dök : hölég-, szénsavas- és villamosvizfür- 
dők. A fürdők kitűnő eredménnyel használ
tatnak fő'eg csuzos bántalmaknal és ideg
bajok ellen ivó kúra és légsösrervek hurutos 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes 
lakósaoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy és zenedíj nincs. Prospektust ingyen 
éa bérmantve küld.

Az igazgatóság.

Bérbeadó birtok.
Barsvármegyében, Szódó lözség baiá 
rábau fekvő, Berinkey-család tulaj
donát képező földbirtok Itt 12. októ
ber elsejétől haszonbérbeadó. Felvilá

gosítást nyújt:
Dr. TELLEK MIKSA ügyvéd

Bsdapeit, V., Gorovs u. 3.

„AZOLLA 
.takorvoeoy 
által meg 

miegálea éal 
legjobbnak 
minőntve 

van.
Kit tvi jót-l 

átlát.
t Ára I 
ucatonUnr 
4—,
8.-, éa 

10. korona

GUMMI
különlegesség.

A A tudomány maii 
állót a szerint J 

bebhonyitett A 
r legjobb létező 
I Gummi JH 
[ ŐV9:tT. A S

.OLL’
több
20<)
áltol Ifi)- 
megbiiha 

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható at 
ország min
áén gyt (' 
fterto- 
c » jobb o 
géridkb in

Követelje azonban hogy a spállitója önnek Cf 9 
OLLA-t adjon ét ve engedjen magának csekc b 
értékű silány utánzatot mint fép oly jót*  feldic- <i> 
At elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és ei 

propaganda reklámot ingyen küld az

-OLLAU tDwínar Wien. HI437 Fraterslrassi il-
K/i/il.aM Liode: KNAPP 1. droqeriáj" ». 

<’» P1CK EDE /odriitf-ül etéhex.

Oltványszőlő.
6000 és 7000 tőkés fiatal oltványezö
Gr.-Stöllösön eladó. Egyik kössl a v»»uK 

hoz. — Bővebb felvilégoaitást ad
LIPT8EY ALBIN körjegyző
Gf aramizMlósőa (Barsmegye.)
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Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beslzerzett 

fűszer- és gyarmatárnipkat.
valamiut állandóan friss csemege
sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb ct emígeáruinkat.
Közvetlen kavéimporiunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kivüliek!

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedóllemez, 
gummi-és aszbesztáru, petróleum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemű festőkáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
pcrtland és románczement 

állandó nagy gyári raktára.
M. kir. marhasó éa lőpor-áruda. 

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók gyári áron!

Varrógépek
5 évi jótállásra.

Kern Testvérek
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14 LÉVA. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

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

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, iczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáiu, tűrész, rerzelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kómives-ezerszámok épü
let és butorvasalások, olajozók, kellőszelencék, gép 
szíjak, rzivattyuk, kendirtömlők, tömitő anyagok, 
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vaBczikkekből.

Legcélszerűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és lüskés huzal íaktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

VÍZ-

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk speczfális 

árajánlattal — Nagybani vételnél külön ajánlat

TÖRLESZTÉSES JELZÁLOG KÖLCSÖNÖKET
ÉS VESZÜNK BIRTOKOKAT PARCZELLÁZÁS CÉLJÁBÓL 

Kívánatra fötisitviselönket személyes tárgyalás céljából saját költségünkre küldjük

PROPPER és ÖRLEI bank- és váltó-üzlet 
tUDAFEST, Andrássy ut 3í2_

Tisztítsd csak

I Glóbus I
_____________________________ ■

E? Tisztító kivonattal*.

I a világ legjobb fémtisztitószere 
■i ■ ‘ '

rjj motor kerékpár M 
3‘ s lóerős olcsón eladó,

kr ■■ Megtekinthető — ki

M Bálind Sándor mái
Kálnal-utcza^lO^Bzám. -4 ^

!K

LEGFŐBB IDEJE, hogy
CERESPÁLYAZATON résztvegyen!
Közelebbi felvilágosítás minden kereskedőnél nyerhető 1
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Előnyomda I

0

K ézin. unka!

KALOCSAI GYULA

temetők,

Jutányos arak!

<
0
0

Lvlegérkeztek már az

őszi újdonságok

•<

„CLIMAX
nyersolajmotor.

Legolcsóbb, legbiztosabb üzemerö. Versenyképes árak 
Elsőrangú minőség. Több ezer referencia.

takarít meg!

Bachrich és Társa |
motorgyári fióktelep •

Budapest, V|9. Szabadságtér 17 sz. I
(Tőzsde palota).

Telefonszám : 71— 01. Sürgönyeim: .CLIBAX". |

0 t 
0

>OIO<

NAPP DÁVID 
niezőgavdseagi és varrógépek 

nagy raktára LÉYZ'-A.JST- 
— Telefon szám: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy vála.ztekú 

állandó gépkiállítás m bereedezve, 
melynek megtekintésére az érdeklődő közönséget 
— vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal 

készséggel szolgálok.

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

■ ■= gépek és Képrészek.

£>o<zzzz:>oo<

o

Q
0> €>■€><©

Angol costflmkelmék, blousszövetek, gyapju- 
flanellek, szövött és flanellbarchetek.

Legújabb női ruhadiszek, úri nyakkendők, 
sapkák, keztyük, haiiBnyák stb legolcsóbb 

beszerzési forrása. —

SZIL ÁRD JÓZSEF
divatáruházábrn 

CAl’V'IJST PALOTA.

aaaMMBMS

KACHELMANN és TÁRSAI- - VIHNYl.
(Barsmegve.)Távlratczlm:

Sörgyár Vihnyepsszerény

IparteHület védnöksége alatt alJo 

BÚTORCSARNOK 
és tiite3szö-vetlsezet 

az Orsz. Közp. Hitelsrövrtl ezet tagiá, 12 éve fennáll 
felhívja a né. bútor vásárló löztnség figyelmét, a 

Vili., Józsefköxut 28. (Béikocsis-u. sarok), valamint 
IV. kér , Perei elek tere 1. tz. (Királyi bérpalota) 

újonnan átalakított helyiségeiben rendezett 

lakásterendezési kiállítás 
megtekintésére raktárunk mely a legnagyobb az országban, a 
legegyszerűbbtől, a legegyszerűbb kivitelű, művészek által ter
vezett és siakbi. ottság által felűhizzgált bútorokból 

Teljes lakásberendezéseket művészi
— tervek szexiut készítünk, ~ 

minden darab jótállás mellett adatik el.

Kalocsay Gyula
szita-, rosta- és sodrony-kerites készítő 

Léván.

Elvállal; sodrony-kerítések, 
sétányok, faiskolák, sirkeritések, kavics 
éa homok áthányók én egyéb gazdasági 
területek bekerítését, úgyszintén minden
nemű e szakmába vágó munkák és javí
tások jutányos áron.

sör- és 
malátagyár

CAMPOLIN 
az ezidöszerint legjobbnak 
elismert v i z h a ti a n börkenöcs.

I

I

Interurb n telefon: 

Vihnyepeszereny 7. sz

„aczélsör"
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. — Megrendelhető: 
1/8, 1/4, 1/2 hl. hordókban és 0 5 és 0 7 í. palackokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító

WE1L JAKAB Mártonfy-utcza 9. szám.

Minden bármit üre u. m.: Cipő, 
sztjjak, lószerszámok stb. knünö 
ereönof LLyei használható.

A bőrt puhává, slmulékonnyá 
és teljes: n vízhatlanná teszi.

Haszná attean nagyon takarékos, 
mert egyszeri bekenéssel a 1 örnen ii 
3 bé're is teljesen viih.tlsnná len. 
Probadoboi: 60 fii).
beaUidese után 

bélyegben.

— CAMPOLIN — 
vízhatlan hentesgyár Oroszka 

(Bars m.)

Elsőrangú referenciák : 

órjegysél*.  kivánstra 
ingyen.

I’^trioljvilc a. megyei ipart 1

K3fl
Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyoresajtóján Léván.


