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A városi rendőrség álla
mosítása.

Még a múlt évben foglalkozott a 
kormány a vidéki rendőrség újjászer
vezésének gondolatával s e célból tör
vényjavaslatot is készíttetett, amely 
azonban tárgyalás alá máig s«m 
került, pedig kétségtelen dolog, hogy 
a rendőrség fenntartása, mely jó rész
ben állami funkciót végez, nagy áldó 
zatába kerül a városoknak, fejlesztésre 
pedig csak gondolni is alig lehet, mert 
hiszen a vidéki városok minden kor
mányoknak mostoha gyermekei voltak 
s azon a konvencionális államsegélyen 
kivül, melyet a regale-jövedelemböl 
kaptak, egyéb segélyben vagy támo
gatásban sóba nem részesültek. A kor
mányok minden gondja a főváros volt, 
de a vidéki gócpontokat elhanyagolták, 
arra soha sem törekedtek, hogy a vi
déken kulturális, ipari és kereskedelmi 
gócpontokat létesítsenek, sőt, ba Léva 
szempontjából nézzük a dolgot, ant yira 
mellőzték az egyes, élet és fejlődéské 
pes városokat, hogy falukat raktak 
meg hivatalokkal, intézményekkel, ahol 
azok eldugva nem képesek s: olgált i a 
a nagy közönség érdekeit. De a poli
tika vagy magas befolyás mindig tét 
szése szerint irányíthatta a kormányok 
nézetét. Nálunk nem a célszerűség, de 
az érdek parancsol.

A rei dőrség a vidéki városoknak 
ismét csak mostoha gyermeke. Erre 
nem szívesen áldoznak a városok, noha 
az sem szenved kétséget, hogy rendőr
ségre feltétlen szükség van.

A rendre, a vagyon- és életbiz
tonságra való állandó és rendszeres 
felügyelet az emberiség kulturális tö
rekvéseinek kezdettől fogva bü kísérője 
s mennél jobban halad a kultúra, an
nál inkább erősödik a kulturnemzetek 
állami és társadalmi fölfogásában az a 
nézet, hogy a rend és annak őrizete 
vitális érdeke az egyénnek éppúgy, 
mint a társadalomnak.

Az állami életnek folytonos fejlő
désével karöltve jár az a jelenség, az 
a természetes folyomány, hogy a köz
érdekek istápolása, közéleti funkciók 
adminisztrálása lassankint összpontosult 
magának az államnak kezében, úgy, 
hogy amit annakelőtte magukban vé
geztek az emberek, arról, idő folyamán, 
az állam ktzdett gondoskodni. Maga 
az állami élet és annak minden meg
nyilatkozása, t. i. kormányzat, a had
ügy, a közoktatásügy stb. ennek az 
evolucionáiis folyamatnak eredménye.

A dolog természete, a fejlődésnek 
logikus következetessége hozza tehát 
magával, hogy az a fontos és kényes 

közérdek, melyet a rendőrség képvisel, 
szintén az államnak kezébe men
jen át.

A kormány ismét foglalkozik e 
kérdéssel, mert megbízásából a fővárosi 
főkapitány helyettese, a rendőrség tanul
mányozása céljából, több vidéki várost 
bejárt, gyüjtvén azokat az adatokat, 
melyeken a rendőrség újjászervezésé
nek épülete fel fog épülni.

Magyarországon 25 törvényható
sági joggal felruházott és 112 rende
zett tanácsú város van, de valóban 
ritkaság számba megy az a város, hol a 
rendőrség a mai kor követelményeinek 
megfelel. Az operettben gyakran lát
juk a rendőrség paródiáját és bizony 
hányszor kell magunkban bizonyos 
rezignációval konstatálnunk, hogy a 
paródia igen gyakran közel jár a va 
lósághoz és ennélfogva a vidéki rend
őrség nagyon is rászorul az újjászer
vezésre. Nehogy elfogultsággal vádol
hasson valaki, egy kiváló vidéki rend
őrkapitánynak észrevételeit közöljük, 
mely a hivatásos szakértő szemüvegén 
kiitizálja a rendőrség mai állapotát. A 
137 vidéki városnak rendőrsége, úgy 
mond, nem az a rendőrség, amelyet a 
mai kor föltétlenül követel. Egy-két 
városban ugyan van kivitel, ahol a ve
zetőség kierőszakolta a rendőrség fej
lesztését, de ezek a városok fehér 
ho lószámba mennek. A legtöbbje mú
zeumba való képet mutat. Igen sok 
városban a rendőrség szervezése isme
retlen fogalom. Össze vannak állítva 
és nem szervezve. A legénység iskolá
zatlan anyag, melynek a rendészetről 
fogalma sincs. Csak az egyenruha 
árulja el, hogy tulajdoLképpén rend
őrrel tllunk szemben. A mai rendőr 
azért tudatlan, mivel rendőrnek c>ak 
az jelentkezik a 60- 70 korona havi 
fizetésre, aki másutt ennél Bem képes 
többet keresni és mert a váron rend
őrségek munkával túl lévén terhelve, 
nem szakíthatnak maguknak annyi 
időt, hogy a legénység kiképzésével 
is foglalkozzanak; az fizikai lehetet
lenség. A városok 50 év ó'a alig tét 
tek valamit a rendőrségnek fejlesztése 
érdekében s 25 év óta egyáltalában 
nem is törődtek vele, azt mondván : 
„az államosítás folyamatban van; mi 
nek kö'tsünk a rendőrségre, talán 
azért, hogy aztán nagyobb quótát 
fizessünk ?“ Képze’bető. milyen a sze
gény vidéki rendőrség legénységi álló 
Hiánya De a tisztviselői kar sem ki
fogástalan. Van ugyan igen sok rátér- 
niett, képzett rendőriisztviselő, (le a 
vidéki rendőrség m»i összetételében 
nem is lehet kívánni, hogy a vidéki 
rendőrségnek olyan tisztviselői kara 

legyen, mint teszem azt a budapesti 
államrendőrségnek van. Mert hiszen 
ott a rendőrkapitányt kivéve, minden 
hat évben változik a tisztviselői kar, 
itt meg élethossziglani alkalmazás mel
lett derék rendőrtisztviselőkké nevel
tetnek az illetők.

Aztán a sógorság is nagy szerepet 
játszik a vidéki rendőrségi tisztviselői 
karban. Ha valaki zajos életet élve, 
tönkre ment, azzal biztatja magát : 
„Sógorom majd megválasztat engem 
vagy tanácsnoknak, vagy rendőrtiszt
viselőnek.” Természetesen a sógorság 
nem azt nézi, vájjon a letört viveur 
bir-e rátermettséggel a rendőrtisztvise
lői állásra. Az érdemesebb persze, — 
mehet.

De a vezető rendőrkapitányok 
kinevezésénél is az jut álláshoz, aki
nek nagyobb protekciója van ; a kép
zettség, rátermettség, mely utóbbi 
kellék rendőrkapitánytól okvetlenül 
követelendő, mellékes dolog. Vannak 
azért kivételei es tek, amikor: szak
képzett és rátermettséggel biró pályá
zót protekció nélkül is kinevezuek, de 
ezek igazán olyan ritkaságok, hogy 
szinte a Mátyás király korába kacsin
tanak vissza.

A nagyközönség ebből a kis váz
latból is láthatja, hogy a vidéki rend
őrség sehogy sem illik bele abba a 
keretbe, amelyben Európa szive lüktet.

Országunk vidéki rendőrsége mai 
állapotában a Balkánon talán megfe
lelne, de a müveit európai államok so
rában feszélyezve érzi magát.

A 137-féle városi rendőrség ter
mészetesen nem tudott megfelelni azok
nak a követelményeknek, melyeket a 
modern korszellem tőle jogosan meg
kívánt. Nagy toliharc folyt a szakla
pokban, elvétve a napil. pókban is a 
rendőrség államosításáról. Többször 
már közel is álltunk hozzá, amikor a 
politika reményünket alaposan elron
totta és bátran állíthatjuk, hogy a 
politikai harcok hátráltatták a vidéki 
rendőrség államosítását.

A kormány egységessé akarja 
tenni a rendőrség szervezetét, már csak 
azért is, hogy a külföld bizalma meg
növekedjék az ország iránt, a közrend, 
erköl.s hivatásos őrséget találjon a 
rendőrségben, amely nem léha durva
sággal, de intelligenciával párosult 
eréllyel fogja teljesíteni hivatását.

Akkor a rendőri pálya nem le
tört ekzisztenciák aziluma lesz, hanem 
épp oly hivatásos, szakképzettséget 
igénylő s köztiszteletben álló kenyér 
kereső pálya, mint akármely más, 
mely a közönség rokonszenvét is mél
tán kiérdemli.
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Igen valószínű, hogy most már 
sürgősen végrehajtják a vidéki rend
őrség reorganizációját. Hogy ez a vá
rosokra. mily terhet ró, az más lapra 
tartozik. Többet azonban semmi esetre 
sem lehet hozzájárulás cimén a váro
soktól követelni, mint amennyibe most 
kerül nekik. Léva városa most szapo
rította rendőrségét s tartunk tőle, hogy 
>z államosítás bekövetkezése esetén, mi 
kétségkívül már a közel jövőben meg
lesz, tőlünk is már az uj létszámnak 
megfelelő hozzájárulást fogják köve
telni 1 Jó lesz tehát résen lenni s an
nak idején, ha a javaslatot a kormány 
benyújtja, figyelmét különleges hely
zetünkre előre is felhívni.

A szocializmus és a népiskola.
Folytatás.

Hasonlítsunk össze két embert, egy 
szocialistát és egy embe-t a kereszténység 
első korszakából.

Mindakettö nem fél a halából; mind
akettö elszántan és elhatározással védi el
veit ; a legszigorúbb büntetést is eltűri ; 
mindakettö lemond minden vagyonáról, 
földi javáról; elveiért, eszményeiért mindent 
képes föláldozni.

Hanem pillantsunk be sziveikbe. Milyen 
nagy külömbség az !

Itt szeretet, ott ellenállás és gyűlölet; 
ennél jólét, kellemes érzelem tükröződik, 
nyilvánul az arcáról, amannál kin ét ördö- 
gösség; ez meghal szabidon, mert akarja, 
amaz boszuságbó1, harag, gyűlöletből és 
mert muszáj.

Honnét merítették azt a nagy, csodás 
szellemi erőt a szenvedések közt, melyet az 
első keresztényeknél és vértanuknál bámul
nunk kell?! Csak is a hi'Biil!

Ha szivük azt a pusztaságot mutatta 
volna, milyent az újkori szociálistáknál, ni
hilistáknál, stb-nél tapasztalunk, úgy soha 

sem mentek volna a halál torkába, vagy 
pedig a számkivetésbe.

A történelem sehol nem tesz említést a 
szociálisták és társaik nemes értelemben 
vett hős tetteikről, minőket pld. az igazhivő 
zsidók, mohamedánok és keresztényeknél 
eleget ta'álunk.

„Most már nem lesznek val árháborúk, 
hanem nemze iség és s-abadságharcok 1“ 
hangoztatják a szociálisták táborából.

Jól van ; hanem fontoljuk meg, váljon 
egy vad r zoca istának van-e igazi nemzeti, 
hazafias érzelme, szelleme és forrón, bűm 
szeretett h»zája?!

Nem, mert azon osztályok mind inter- 
naciónális, kozmopolita intézmények, mit 
kövotöik sem tagadnak.

Miféle és mennyi szellemi műveltséggel 
bir az a közönséges ember, akinek szive és 
leikébe bbleojtogatták a hitetlenséget, mie
lőtt az Ő erkölcsös jelleme megállapodott, 
megtisztult volna ?

Csúnya lélek és jeliemnek csak csúnya 
hazafisága lehet, mi bizony pipadohányt sem 
ér. 0 yan hazafiság akármikor egy husosfa- 
zék, vagy darab kenyérért kö ínyen meg
vásárolható.

És mi yen az a szabadság, aminöröi a 
szocialisták álmodoznak és rajonganak ?

Semmi más, mint kommunizmus, anar
chizmus, nihilizmus ; mert mis szabadságról 
képte enek maguknak fogalmat alkotni.

Nemtelen és félmüveit, vagy művelet
len, vad szocialista bizony nem iparkodik 
és nem is járul hozzá, hogy az ö hazája 
• irágozzék; hasonlóképen nem törődik 
nemzete szabadságával, függetlenségéve1, 
mert mindig és folytonosan csakis az ő 
érdeke lebeg szeme előtt, mit megint csak 
az ö anyagi javára felhasznál. Idealistát 
benne ne keress I A vallásosságot, mely az 
életet oly virágossá, oly kedvessé, kelle
messé teszi és az idealizmusnak alapköve, 
akarják — ha módjukban állana — teljesen 
fölöslegessé tenni, kiirtani, megsemmisíteni.

Szocialista és ebből kifolyó atheista- 
tanokkal a szépmüvészeteknek is nagy vá
gás adatnék meg.

Tagadhatlan, hogy a festészet, szobrá
szat, építészet, a zene és költészet az egy
házaktól nagy erősödést kapnak.

Törüljétek el, — képletben szólok — 
a kü önféle egyhazakat, neveze esen a róni, 
katholikust és meg fogjátok látni, ho- 

j gyen és hova sü yeduének le a szépmü- 
1 vészetek 1

Mert lehet e szerkeszteni egy nihilista 
époszt, szocialista madonnát, anarchista 
oratóriumo*, atheista templomot?

Tudjuk, hogy a szépmü veszetek mi
képpen s mennyire emelik s támogatják az 

: erkölcsösséget ; tehát minő nagy kárt szen- 
j vedne az erkö'csösség, ha úgy az idealiz- 
l mus, nevezetesen a vallásos idealizmus a 

ezépmüvészetekben aübbszállana, lesűiyedne, 
avagy belölüá egészen kiveszne vagy ki volna 
küszöbölve.

A mondottak után áttérek most érte
kezésem második részihez, magváboz! — 
,M nő álláspontot foglaljon, mit tevő legyen 
a népiskola a szocializmus tanai, az uj irá
nyok, az uj célok ellenében."

II.
Nevetni a fiatalságot, nagyon is fárad

ságos munka, ahogy azt theoriábó1, de még 
inkább praxisból ismerjük. A nevelésnél a 
nevelőnek szüksége van bizonyos és biztos 
elvekre, melyek szerint magát igazítja, sze
rintük halad, működik.

A nevelők, pedagógusok közt általában 
azon nézet uralkodik, hogy legjobban, leg
sikeresebben nevel az, aki jól ismeri a jó, 
erkölcsös nevelésnek elveit, az ethika sza
bályait, melyekkel maga a nevelő át van 
hatva, átok szerint él akképen, hogy ne
veltjei s tanitványai nemcsak intő, okta' ó 
szavakban, hanem főleg a neve'ö jó, erköl
csös tetteiben és életében, Iá hatják a kö
vetésre méltó példst.

Hanem a jó és biztos ethikai elveket,

TÁRCA.

A piros napernyő alatt.
Mout kexdett bűbájos dalokba, 
A bokrok kost a sok madár. 
Amerre járt ő audalogva, 
Utána bámult a határ.
A sok virág az ut caalitjáu,
Hajlongva állott sorfalat,
Hogy arra ment a szende kis lány 
A piros napernyő alatt.

Szerettük egymást. — Egy vasárnap, 
Sugárzó nyári délután,
Együtt bolyongtunk a határnak 
Virágokkal szegett utáu.
Üres volt a mező egészen, 
Csak ueha egy kis gvík szál idt.
Akkor volt csak sok csókba részem, 
A piros napernyő alatt.

Szép illatos, bús, nyári este, 
Ültünk a káslély terraszáu.
Az ajkam édes ajkait kereste, 
U visszasug; vigyázzon ám, 
8 piros ernyőjét kinyitotta, 
8 inlénk állítva, miut a falat. 
Eperajkát oszt’ úgy nyújtotta, 
A piros napernyő alatt.

Szép ifjúkor, te édes álom, 
Oh milyen gyorsan eltünél. 
A gyaloguton nem találom, 
A bokron hervad a levél.
Az én bájos, pajkos tündérem, 
Az Isten tudja, hol maradt. 
Nem jár már erre hófehérben 
A piros napernyő alatt.

)(«rsék Jáno$.

Egy papucshös keservei.
Bár agglegény maradiam volna!
Bizony a paradicsomi almata ia az 

Adam és Éva házassága után lett vaddá. 
Ettől a perctől lettek mérgesek az állatok, 
ordít az oroszlán. Ettől a perctől vannak 
mérges növények. Boonditó csalmatag volt 
az Sva fején a menyassionyi koszorú, masz- 
lagos redöszirom kebelén, csudafa virágjából 
kéazitelt pompás csokor kezében. Láttam, 
mondhatom gyönyörű virágok voltak 
ezek a paradicsomban, a házasság előtt hi- 

I vogatók, édesgetek, caa'ogatóz, csak a há- 
i zasság utáu lettek mérgesek 1 Hatásuk min

den férfinél: beesett, fénytelen esetnek, 
[ komor ábrásat, pergő hajszálak, vagy egé

szen kopasz fej, száraz testalkat zörgő 
csontok . . .

Volt egy pompás gyönyörűséges kis 
szakállam. Csókszakál. Dorottyának nem 
tetszett. Levétettem, Akkor még ez nem 
tetszett. E’nevezett felvidéki tótnak. Persze, 
a kedvéért újra megnövesztettem as egé
szet. Ez meg legkevéshbé tetszett. Lett a 
nevem szőrös majom. Utoljára még a bor
bélyom is ő lesz I

Meguntam otthon as életet. El-eljáro- 
gattam a kasziróba. Es nem vo't jó. Meg 
volta nagy pan.sr, hogy elhanyagolom. Én 
nem értem, olyan nagy füst van a kaszi
nókban, hogy egészen megbarnitja sz em 
bért ? Feleségem mindig füstölt sódernak 

hi, ha hazamegyek. „Jesszus I* ho! az illatos 
üvegreském ? Még a méhek is elbújnának, 
oly kiáhhata'lan bűzt terjesztesz füstös öl
tönyeiddel.

Otthon ültem ezután mindig. Ez még 
rosszabb volt. Hűséges pincsikéjének neve
zett el. Mit tettem? Ráállottam a kapunk 
küszöbére s igy ot hon is voltam, nem isi

R’ggeli, ebéd, vacsora I , . . Haza 
járok egy kia kenyeret enni I A leves most 
olyan, mint a viz, majd mint as epe; a 
hús, mint a fa; kozmáé, égett minden. Fel- 
fujtat akart készíteni, illetve — oh fájda
lom I készített is. Nzgyon természetes, elő
vette „Héti nénit.u Mért: egy félfont rizs. 
30 gramm tört és átszitált cukor (est nekem 
kellett törni I) 5 gr. fahéj, 15 gr. mazsola 
... itt véletlenül kettőt fordított b foly
tatta a negyedik lapon, hol már a peosenye- 
készitésröl volt szó. „Végy hozzá még fino
mul felapritott vöröshagymát, 24 gr. borsot, 
50 gr. paprikát (ezeket is én törtem,) öntsd 
le egy kis ecettel, jól megpirítva, thrügyi 
tormával add feli* ö akként cselekedék. 8 
én, oh boldogtalan, az ö kedveé-t ebből ia 
ettem . . . sőt jónak, felségesnek kellett 
mondanom.

Pedig, hogy megérdemeltem volna, 
hogy boldog legyek I Tessék csak meghall
gatni ast a küzdelmet, melyet én, mielőtt 
Dorottyát megkértem, nagynénimmel s ke
resztanyámmal ö érte meghurcoltam |
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melyek példaképül Bío'gólh.tnin.k, tz ea>_ 
bering n.gyon h jelentéktelen réssénél 
t»p»8Btalb»tjuk, észlelhetjük. Ason elv ; 
„Sseresd fe'ebarátodat, mint tenmag,dat“ 
nem sitPe'ett a természet emberénél - _
bár ugyan a ^műveletlenebb emberek is 
a vadak, ha náluk a vérs’omjuság és bo 
szuaág különösen kiuüvelve nem volt, em
berbarát! szeretőtöknek nem egyszer nemes 
jelét s bizonyságát adták, mit számtalanszor 
némely állatnál is tapasztalhatunk.

Egészben véve azonban nem lehet 
mást az embernél, lett légyen akárhogyan 
tudományosan kiművelve, föltételezni és a 
természetéből várni, csak azt, hogy mindig 
és mindenben csakis a maga hasznát fogja 
keresni, az eszközök válogatására nem te
kintvén.

Ha a felebarát iránti szeretetet kell a 
műveletlen, de mondjuk, hogy általában az 
embereknél fölebreszteni és föutaitani itt 
az általános erkölcstan nem regit, hanem 
erősebb inditóokokra van szükségünk és 
azok a vailástanitásnak az inditóokai.

Isten, a jutalmazó és büntető Isten 
tekintélye, auktoritása többet tehet, mint 
akármely ethikai eiv, érv, bár a legszebb, 
legmeggyőzőbb szavakba öltöztetve.

Hisz vannak példáink, hogy tompa, 
önfejű, önző gyermekek nem akartán vissza
adni a tatait tárgyat, bár a tulajdonosa 
nagyon is kérte, sirt, rimánkodott, és a 
nevelő is a legkegyesebb szavakkal telebe
szélte, kapacitáita.

Váljon segitett-e itt a becsű etességröl, 
a kárvallott fájdalmáról, a ieikusmeret for
dulásáról előhozott beszéd, észbeli e vek ? 
Nem; nt hatalmasabb megrázkódtatásra 
volt szüsség és ez: az Isten tekintélye, 
auktoritása.

Megesett és megesik néha, hogy sok
szor az sem segített es az erőszaahoz kellett 
hozzányúlni. De mégis a vadas eraö.csta- 
nának elvei s szaoaiyai szerint vezeteti 
nevelés sokkal könnyebb es biztosabb, mint 

az általános ethika elvei 
nevelés.

szerint vezetett

Az emberiség nagy többsége föl nem 
| fogja és foghatja, hogyan és miért kell jót 
l csupán magéért a jóért cse ekedni; úgy, 

mint kevés ember a műveletlenek között 
j fogja fel, mi az ; Istent szeretni önmagáért, 

jót Cielekedui Istenért, mert csakis ö a 
legmagasabb, legfelsőbb jóság.

Az emberiség nagy része akarja el- 
ismerni a juta mát a jó és a büntetést a 
roeaz tettekért; de íegtöbbnyíre úgy, hogy 
mzga-mugának juta'mat, másoknak pedig 
büntetést kivan, a saját esze, fölfogása 
szerint.

O yan jutalom, vagy büntetés azonban, 
minőt az általános erkölcstan, ethika ígér, 
a közönséges fejjek, észuek, szívnek nem 
e égendő, az valami alaposabbat, lényege 
sebbet, — mint a belső megelégedettséget, 
összevisszaságot, elégedetlenséget — kivan.

Épp azért a népnek legjobb, legcélsze
rűbb, leghasznosabb a vallás elvein létreho
zott, fölépített eraö'cstao, ethika,

A szocialisták egyik elve és iránya, 
melyet Darvin megjelölt „a létért való 
küzdelem" elnevezésével: „Senkire se te
kints, senkit se kímélj, hanem csak szor
galmasan, faradhatlanul törj előre 1*

Hogy ilyen tanokat a józan nevelési elvek 
közé sorolti és felvenni nem lehet, épeszű 
ember tagadni nem fogja. Azért ilyen elve
ket, irányokat kell a népiskolától távol 
tartani.

Folyt, köv.

Még egyszer az utcák öntözéséről.
A legu óbhi válom közgyűlésen kóidést 

intéztem az e nőkhöz, miért nem öntözted 
a vaios a firgalmasabb utcait rendszeresei1, 
mikor már vannak új öntöző lajtjai és 
megszapomolta az igáit is?

Felvilágosítottak, hogy *z uradalom 
szivattyúja u.ncaen mar a város rendelke
zésére, a lajtos, regi módún való mjgiöl.ese 

pedig igen lassú do'og. Különben történt 
már intézkedés szivattyú megszerzése iránt; 
a tanác1, a városi mérnök stb. stb.

Nim firtattam tovább a dolgot, nem 
akartam ott „hepciáskodúi.* Szükségesnek 
sőt l ötelességemnek vélem azonban, hogy 
ezen a helyen még egyszer rátérjek erre a 
tárgyra.

A kapott válasz teljesen megnyugtatott 
volna, ha attól, aki adta, függne a városi 
szivattyú gyors, soron kívül való megszer
zése. De hat nem tőle függ s igy fé.ek, 
ebből a szivattyuvételhöl hossi ú lére 
eresztett dolog lesz.

Hiszen a városnak már régen, legalább 
is már akkor kellett volna szivattyút hozat
nia, amikor a lajtokat hozatta. Mert: nem 
illő, hogy a város a maga dolgaiban magá
nosok szívességét szokásosan, rendszeresen 
vegye igénybe és mert: nem tűrhető, hogy 
a város fontos kötelességei teljesítését 
magánosok változható jóakaratától tegye 
függővé.

A gyors vizszerzés lehetővé tétele a 
város fontos kötelessége, közeg ipzségi és 
tűzbiztonsági tekintetben egyaránt.

Gondoljunk csak arra, hogy tűi támad 
s az uradalom szivattyúja valamely kerület
ben s erepel, vagy más okból nem vehe ö 
igénybe? Akkor aztán ibrikkel fogják a 
lajtokat telemeregetni, hogy a tüzfecskendöt 
mennél gyorsabban lássák el vízzel ?

Aztán, mi már mindenki, aki újságot 
olvas, tudja, hogy miiyen ártalmas a szeny- 
nyes városi utcapor, hogy mennyi tüdőbaj- 
nak a kutforrása az, hogy mi yen óriási a 
szerepe a tüdövész kóroktanábao.

Ha jói emlékszem, tavaly, vagy előbb, 
kimutatta Lzufer dr. kartársam, milyen 
kedvezőtlen a tüdövész statisztikája Léván. 
Ez a kedvezőtlen állapot fokozódóban van. 
A város lakossága szaporodásával, kereske
delme gyarapodásával a forgalom is úő s a 
lakásviszonyok egyre kedvezőtlenebbel1, ala
kulnak. A forgalommal s a lakosa g^al 
egyenes arányban fokozódik sz utc«Uiaj 
szennyezödüso s az u^capor képződésé. A 
fejlődésben levő, zsenge gyermek az utcara 
szorul, mert a háznál nincsen kéri, nincs 
elég tág udvar es mert az utcai Bzorutt 
levegő valamivel szabadabbnak latszik, mint 
a fűi edt, dohos lakásé. Csakhogy as a 
szuruit levegő tele vau szenuyeo utcapo ral ; 
meg ped:g anual inkább, meniiei jobban 
járj * a hűsítő szellő. A lakájt szellőztetni

•Sári nem igen-igen rosszalta szándéko
mat. „Még fiatal vagy fiam, Duiottyacaka 
is az 1 Varjatoa meg vagy 30 evet I Oh ez 
a mai fiatalság, oh ez a mai viiag 1 Ang 
kezd pelyhezni a bajutza, már családosodul 
vágyik. Meg a baoujat ö.tözueti, már tökölő 
után eped I . . • Nem így volt ez a mi 
időnkben 1 55 ev a férfinak, 50 a leánynak! 
En is o yan&or mentem férjhez.*

Szegény Sara néni ! Regen voit az, 
„m.dön kendet Sárikámnak, hugomuak ne
vezték 1" Napo.eon akkor meg a-L-cét ta
nult l Azok a régi idtkl Érni siet mindenki, 
aranyos Sári nem l S még füllent is hozzá, 
mert — mint később megtudtam — Sári 
néni 65 éve* korában tette ie nagy meg
könnyebbülésére — a megszáradt pártát.

Oh, ezek az öregek, hogy irigyelnék a 
fiatalok boldogságát 1

Rebeka nagynénim pedig alt áhítottá, 
hogy Dorottyácska ueui jó gazdasszony l 
Tyúkot ültetni, malacot hizlalni, tehenet 
fejni, libát dugni, petrezcelmet átülni, . . . 
illetve ültetni, varrni, szabni, sütni, főzni, 
saöní, fönn*, boldogasszOL-yieveiat, egérfark- 
kórót, istenfát, akácvirágot, levendulát, fo
dormentát, laposgátát, akarom mondani, la- 
posmentát, saekfüvirágot szedni, fekete 
bodzát gyomlálni, ráolvasni nem tud I

Szegény néni 1 Mindezeket ma-már nem 
is kell tudni. Nem azért járt a Dorottyécska 

az ovodaba, tanodába, neveidébe, zárdába, 
varrodába, vivodaba, lövőidébe, hogy ilye
neket is mtgvauujou 1 Más íraiyc vett már 
ma a nőnevelés! Egy cseppen múlt, hogy 
Doroityácska dr. phiiosopbiae nem lett I 
Kmeve nek a hölgyeket mai világban, ha 
szőnének, fonnának 1 Megvágná bársonysi- 
maságu, hai matkönnyüsegü kis kacsainak 
feheriö havat a durva fonal : Zongorázni, 
fiótázui, hegedüzni, biciklizni, vívni, öltöz
ködni, szónokolni, verset írni; ez mu min 
den jó gazdasszonynak elengedetheilen 
tulajdona.

Oh, ezek az öregek, hogy irigylik a 
fiatalok boldogságát!

Keresztanyám, Sybiila néni egész más 
szempontból szegü.t ellene Dorottyácskám- 
nak. Nem olvasott, nem tudományos I Nem 
ismeri Kartigamot, Pöna vagy a disznófejü 
leánynak csodalatos, Varta mulatságos, avagy 
Sarmánt király és Eorelie kisasszonynak, 
Genovévának lündéries, érzékeny, hajoló, 
gyászos, keserű, könnyes történetét s más 
„Márs zászlaja alatt vitézkedő es együgyű 
hadi szo'gák* megható szépségű müveit. 
Mily erkölcsnemesitö könyvek ezek : Telve 
szebbné.-sxebb rigmusokkal.

Jaj, kedves néni, nem olyan légyölö 
papírra irt könyveket olvasnak már ma! 
A szív rejtelmei, fájdalmai, kényei. Szerelmi 
rózsacsokor. A vérbossau. Titkos házasság. 
Éjjeli mennyegiő. A fiatal nagymama s 

más ily felséges sze'lemi termeket képeaik 
m» a élek eledelét 1

Oh, ezek az öregek, hogy irigyelnék a 
fiatalos, boldogságát 1

Oa, de, hogy megbántam már, hogy 
véde mere keltem a mai hölgyvilágnak I 
Csak, hogy késő mar: . . . R)gi barátaim 
magamra hagytak. Ha panaszkodom, rám 
támadnak; „Sfióp, fiatal feleséged vaD, 
boldog lehetsz 1“ Oh, én boldog 1 Oh, ti 
rózsaszínű szemüvegen néző hűtlen cimbo
rák 1 Nézzétek, a csizmám szép, uj, fényes ; 
de ki mondja meg, hogy hol szorít ?

A múltkor rágyújtottam régi felesé
gemre, a pipámra. Dorottya kikergetett. A 
függönyök miatt. Kedvesebb előtte a füg
göny, mint én. Leültem a díványra. Leker
getett. „Ne gyűrd össze a hímzéseket !u A 
bo dogtajan ember azért eszelte ki a díványt 
és székeket, hogy azokra cs*k nézzünk 1

Az az átkozott tisztogatás, súrolás, me
szelés, tapasztja ; minden héten gyötörnek 
vele ! Hát m-'g a tisztaság : Ha egy kis sár 
vaD, az előszobában á l egy pór papucs. Le 
kell húznom a cipőmet, csak a papucsokban 
szabad a szobába mennem. így vagyok 
megszoktatva. Különben semmi sem jó, 
amit én teszek, ö parancsol. Nincs egy 
gondolatom, tettem. Még álmodni se merek 
szabadon. Azt is meg kell kérdeznem, ö az 
ur a háznál.
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akarjuk, de szekér robog vég g az utcán, 
tehenek cammognak végig rajta, vagy az 
utcaseprők kavarják fel a porát, mellyel a 
lakásunk megtelik. Ezzel a porral egjütt 
beazivjuk aztán, a minden lépésnél fel-fel- 
lebbenö, mindenfele betegségke'tő anyagokat, 
melyeket az utcacsatornákból széjjel söpör
tek, hogy ott száradjon.

Ezeket a szennyes taUju, poros utcákat 
öntöztetni kell, bogy a porban felfüggesztett 
ártalmas anyagokat megkössük és ilyen 
állapotukban öt-szesöpörtethessük és eltá
volíttathassuk. líyen ésszerűen, de követke
zetesen végzett öntözéssel és ulcatisztitássai 
le lehelne a ttidöbajo ok szamát jó egyné
hány tzázalékkal apasztani Léván.

Nemrég panaszko ott a Koháry-utca 
egyik lakosa, hogy az utcája köztisztasági 
állapota sokszor alig tűrhető. Kü önösen 
hetivásárkor, amikor az a sok száz szekér 
robog be rajta, mm birjsk már a port. 
Panaszkodtak egyizben hatóságunk egyik 
legidetékesebb tagja e ött, de az vállát 
vonogatva azt mondta volna válaszképtn : 
Hja 1 az megyei ut 1

Mikor a „lüdőbetcg gondozó*1 megnji t, 
városunk polgármestere az ügy iránti nagy 
érdeklődésének adta tanujelét. Ezt az ér
deklődést, melyet akkor tanúsított a már 
megbetegedettek irányában, hadd nutassá ki, 
hadd fejlessze buzgósággá ások javára is, 
akiknek egészségét, munkaképességet az a 
vészes betegség még nem támadta meg, akiket 
még meg lehet tőle ovnil

Amint a kormánynak az egész országra, 
úgy a helyhatóságoknak a sajat községükre 
kiterjedöieg kötelességük mindent elkövetni, 
ami a polgárok egészségének megóvásara 
szolgál. Lehetetlen elhinni, hogy azért, mert 
valamely utca megyei út, ott szemét, pi
szok és por tanyát ülhessen, a lakok el 
legyenek kárhoztatva azt a szennyet el
nyelni — és a város ba'ósaga ne eúredjen 
annak tudatára, bogy a polgárság, egés’- 
sege védelmében egyaránt kötelessége el
követni minden tőle telhetőt, ahol erre 
szükség van, akár a megyei, aaár a városi 
úttest menten 1

De pertze, ha ibrikkel töltögetjük az 
öntöző lajtokat, akkor míg az időből sem 
futja ki, hogy minden utcai öntözi essünk, 
amelyben &z öntözés feitetlenüi szükséges. 
Ezért kell azt a szivattyút soron kit ül, 
azonnal megszerezni. A polgármester csak 
elismerést arathat, ha az ügyet még akkor

Igaz, gondoltam már olyanra is, hogy 
ellenszegülök. Ln volnék talán a családfő ? 
wDe mikor a Bzemem köze néz, minden 
bátorságom oda vész/ Rögtön elfeledem e 
túlságosan merész elhatározást. Félek tőle, 
ö vivni is tanult! Megver. Jujj 1 . . . 
Asszonytól kikapni I Elnyelne a föld, in
kább tűrök. „A iüröke a mennyeknek 
országa/ nyugszom meg szent vallásunk
ban. Mások is tűrtek. Ciceró is hív Borsosom 
lehetett. Mennyit kellett szenvednie neki is 
szenvednie szegénynek, hogy elkeseredésé
ben igy kiáltott fel: meddig é sz még vissza 
türelmünkkel, Katalina? igen, én is így 
kiáltok fel .* Meddig élsz meg vissza türel
münkkel Dorottya ? Férfi vagyok, ur a ház
nál ! Nem szenvedek többet 1 Megtöröm a 
zsarnokot. Ribillió 1 Szabadság 1 Nem tűrök I 
Nem, nem, háromszor, ezerszer nem, nem 
engedelmeskedem.

— Bolond 1 — hangzik a konyhából — 
töröld meg a tányérokat.

— É..é..é..n?... Ne . . .
BejŐ s rám néz,
— Igen, igen, rögtön, aranyos Doroty- 

tyácskám 1
Ilyen az én sorsom. Inas, szobaleány, 

szolgáló, társalkodó, zzomoru, komor kő
marna, minden, minden én vagyok egy sze
mélyben, még azt is megérem talán, bogy 
• • • bogy . . . dajka leszek 1 . . .

Nobát — tessék házasodni 1

is sietteti, ha a szivattyú költsége nem ta
lálna a kö'tségvetés keretén belül fe
dezetet,

Azután iehet még a fölött is tanakodnunk, 
nem vo'na-e célszerű még egy második 
vagy harmadik szivattyút is megszerezni ? 
Schse tudhatja az ember, mely pillanatban 
lerz rá szükség.

Karafiáth Márius dr. 

Különfélék
— Magyar Gábor halála. A pia 

risták nsgjérdeaü, Jtalánosan tisztek s 
legközelebb nyugalomba vonult rendfőnöke, 
Magyar Gábor, e bó 5. én ewte 70 éves 
korában meghalt. A kiváló és jeles tanfér- 
fiu elhunytát első sorban a magyar kegyes 
tanitórend, de álta*áb»n az egesz orsság 
őszintén gyászolja. Magyar Gábor, aki tizen
négy évig állt, mint rendfönök, a magyar 
kegyes lamtórend élén, — egyike vo t a 
magyar ku ura legfáradbatat a> abb, 'egszor- 
galmasabb es legszerényebb munkásainak, ! 
Tanítványai jóságos leikületéért nagyon 
szerették. Széles látókörű, kiválóan képzett 
pedagógus volt, akinek emléke soká'g élni 
fog az általa felnevelt nemzedék szivében. 
A rend társainak és tanítványainak igaz 
szeretető fényesen nyilvánult meg iránta a 
múlt evbtn, amikor tanügyi munkásságának 
ötvenéves juhi eumá: báns szívvel ünnepel 
ték meg. Halála egy valóban mintaszerű 
kath. szerzetes életet fejezte be. Temetése 
nagy részvét me le*t e hó 7.-én vo t Buda 
pesten. A lévai rendházat Tóth Sándor 
igazgató és iSinkovics Ferenc tanár képvisel
ték a temetésen.

— A lévai sportegylet mai, társas- 
vactorával egybekötött táncmulatsága rend
kívül sikerű tnek Ígérkezik, tekintve az ed
digi jelentkezők nagy számát. A rendező- 
í ég a vendégek szórakoztatására tennisz- 
játékokat, kuglizást, céllövészetet, tombolát, 
koriandóli csatát, tűzijátékot rendez. Séta
hangverseny kezdete fél 6-kor; társasva
csora 8 órakor. A mulatság ke lemetlen idő 
esetén is megtartátik. Beléptidíj 1 korona, 
csaiádjegy 3 korora.

— Kamarai kültagok választása. 
A besztercebányai kereskedelmi és ipar
kamara kültagjainak választását intéző kö
zépponti biaottség e napokban tartott ülé
sében a kamarai kütagok választását Léva 
városra nezve a város tanácstermébe f. évi 
augusztus hó 29. napjára tü/re ki. Válasz
tás alá esik 3 kereskedő és 3 iparos ren 
des kü'tsg és egy-egy pótkültag.

Föosperesi látogatás. Bogisich 
Mihály v. püspök bar si föesperes most foly
tatja vármegyénkben a múlt évben megkez
dett látogatótokat és jelenleg a verebélyi 
alesperesi kerületet veszi vizsgálat alá.

— Vasútépítés. A garamkovácsi- 
arsnyosmaróti helyiérdekű vasútvonal mun
kálatai erősen folynak. Az uj pálya, amely
nek kü önösen Vali ócz község határában 
rendkívül magas töltése van, — jelenleg 
három szakaszban készül. Alapos kilátás 
van arra, hogy az uj vonalat ez evnek 
öcsén átadják a forgalomnak.

— Ünnepek eltörlése Magyaror 
szagon. Arra a felterjesztésre, melyet a 
magyar püspöki kar intézett X. Pius pápá
hoz, bogy az ünnepek régi, megszokott 
rendjén vá tozás ne történjen, a közelmúlt
ban érkezett meg a válasz a hercegpri- 
niásboz. A valasz elutasító. Mert a pápa 
fentirtja a mű t év julius 2-án kiadott ren
delkezését, moly szerint a szokásos egy
házi ünnepek reduikáltaiszuak. Szent István 
király ünnepe megmarad. E napot ugyanis 
hazai törvényeink is az országos ünnepek 
és a munkaezünetes napok közé sorozzák, 
a kongregácziói döntés szerint a jövőben 
is megülhetö, de kivételt erre nézve sem 
tett a pápa, mert nem tiltja el bűn terhe 
alatt e napon a szolgai munkát. De kará
csony, husvét és pünkösd másodnapjs, Gyer
tyaszentelő Boldogasszony (február 2.) Gyü
mölcsoltó Boldogasszony (március 25 ) Kis
asszony napja (szeptember 8 ) az ünnepek 
órából törlendők. A hercegprímás elrendeli 
segyuttal azt is, hogy a papa rnotu proprió

ját a pünkösd utáni XXII. vasárnapon 
vagyis október 27-én a papok a szószékről 
az esztergomi föegyhf zmegye minden temp
loméban a nép előtt kellő magyarázatok 
kíséretében kihirdessék.

— A tanító, mint harangozó. A 
kán'oitanítók már régóta küzdenek aa el
len, hogy egyházi szolgai állásra, mint ha
rangozó, sekrestyés, kötelezzek őket. Nem
regiben a Kath. Tanügyi Tanács felterjesz- 
tesl is intézett a püspöki karhoz az iránt, 
hogy a tanítókat tutsák el a szolgai mun
kák végzésétől. A hercegprímás válasza 
most érkezett le a tanács elnökségéhez. 
Kijeienti, hogy a tanítót köte'ezni nem le
het ezen munkák elvégzésere. De ha a ta
nító és a hitközség kölcsönösen megegyez
nek erre vonaikozó.'ag, akkor egyik fél 
cselekvési szabadságát Bem korlátozhatja. 
A kath. tanítók regi sere met tehát meg 
most sem reparáiták, mert ezen határozat 
irtelmében meg ezutáu is kötelezhetik a 
tanítót a harangi zói es sekrestyééi teendők 
betöltésére.

— Bem lövik agyon a Sziámot I 
I Sziamot, a budapesti aiiatkeri hírhedt vad 

elefántját tudvalevőleg agyon akarta .övetni 
az állatáért igazgatósága. Az agyonlöves 
dicsőségéért több ismert nevű vadász pályá
zott, de reményük (üstbe ment, mert Sziam 
meggyógyult, ismét jókedvű, e.-zik mint 
azelőtt es fürdik a nagy mtdeiceben, ame
lyet udvaraoau kiástuk neki. Ha valaki 
boszautja, hát vizet ment az orrmáuyaba 
es lefecskoudi az illetőt, aki megérdemli 
ezt a megieckésletést. Hogy társasaga le
gyen, még egy e efántot vásárolt az állat
kerti igazgatóság és pedig egy szelíd és 
tanított nóBtenyt, . meiyuek halára szeles, 
keto.dalas nyerget tesznek s ezen 8 felnőtt 
ember ülhet és körsétára indulhat az eiefánt 
hatan a kertben. Ez az e.eiáut legközelebb 
érkezik Hamburg felöl az indiai barna ápo
lójával együtt, aki egyúttal vezeti is az 
elefántot, ha lovagolnak rajta.

— A vidéki rendőrség újjászer
vezése. Egy idő óta minden sajtóorgánum 
ölemmel hirdeti, hogy a v.deki rendöise- 
gek aiumositksa mar küszöbön van. A Vá
rosuk Lapjának, ennek a jól értesült köz
önynek inradasa ezt a nagy ölömet egye 

ibie idöelötlinek tünteti fei, smeuuyibeu a 
köveikezoket luda'ja: A belügyminiszté
riumban a vidéki rendőrségek ujjászerve- 
zesene.. tervével foglalkoznak. Egyelőre 
államosítás nélkül a vidéki lerdörsegek 
egysegesnese, egységes szetvezetü országos 
nyomozó testűm' szervezése, egységes szer
vezel megalkotása, a szükséges személyzet 
szaporítása, a rendöriegiilyseg illetményei
nek rendezese a több irányelvek, melyek 
szerint a íetorm készül. Az ujjaszervezes 
és egysegesites munkáját a belügyminiszté
riumban dr. Pekáry Ferenc miniszteri ta
nácsos végzi, aki oiszagos komira indult 
es mindenütt a helyszínen tanu.manyozza a 
vidéki rendőrségek állapotát es a vidéki 
közbiztonság bajait. Mindenesetre ezek is 
nagyon szép, jó es kívánatos doigos, de 
meg ez uem allamositas-

— Új orvos. Dr. Öteiner Gyula Léván 
a Knapp-tele házban orvo.i es iogorvosí 
működését megkezdette.

- Anyakönyvi kinevezés. A vái- 
megye főispánja a garat lö.iosi községi 
anyakönyvi kerületije Hátér Flóris jegyzö- 
gyaaoruokot aor.átolc hatáskörrel anya- 
köuyvvezetö-helyetiesse nevezte ki.

— Villámcsapások. Folyó hó ö-én 
este a vizám Garamsoiymoson leütött egy 
p.jtaua s úgy ezt, miut a szomszédságában 
aliott. másik pajiat és egy buzakazalt meg- 
gyujlott es elpusztított. Másnap este pedig 
Gaiamujta.uu egy hazba csapott le a villám. 
A kéményt ledöutötie és a ház fai..t erősen 
megrongálta.

— A gazdasági tudósítok jutalma. 
A löldmivoiesügyi miniszter a ioiyó evben 
kivá óan szorgalmas gazdasági tudósítók 
ír üködését nemcsak azzal ismerte el, hogy 
mint eddig, köszönetét nyilvánította nekik, 
hauem ezen erkölcsi elismerésen kívül még 
ju'alniasásokbsn is réizesitette őket. A 25 
elismerő oklevélen és 74 elismerő leiraton 
kívül U9 tenyészállatot, 18 gazdasági esz
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közt és 42 mü'krgyat, valamint több szak
könyvet osz'ott ki a miniszter a gazdasági 
tudósítók közözött.

— Országos kulturünnep Iglón 
A Felvidéki Magyar Közmüvelödesi Egye
sület 30-ik jubilAris lözgyü'ése va'ótAgos 
országos kuhurüunep lesz augusztus 20-án 
Iglór. Augusztus 19-én reggel érkeznek a 
Felvidéki Msgysr írók ób Újságírók Szö
vetségének tagjai, a kik, miután hosszabb 
időt tölteuek Iglór, lehetőleg a két inter
nátusbán nyernek elszállásolást, mert a cél 
az, hogy a vendéglátó közönségnek minél 
kevesebb alkarnatlaiieágot okozzanak. 
Augusztus 19.-én az esti vonatokkal érkez
nek a F. M K. E. tagjai. Az állomásró! a 
fogadó-bizottság az állandóan permanen- 
ciábsn levő Központi ii ódába (városháza 
földszintjei) vezeti őket. Itt megkapják az 
összes íeivilágOBitátokat, jelentkuz* ek a 
kirándulásokra, átveszik a 4 koronáé baui'.et- 
jegyei, maid az elszállásoló-bizottság tag
jainak kalauzolása mellett lakásaikra térnek. 
Estv fél 8 órakor a városháza tané esteimé
ben a F. M. K. E. igazgató választmánya 
tait ülést. (J órakor a 12 felvidéki varme
gye tuiiurbálja a Vigadó östzrs helyisé
geiben katona* és cigányzenével. Beiepti 
díj személyenkint 3 korona, csal&djegy 5 
koroua. Csakis meghívottaknak. Akik 
14-ikéig meghívót nem kaptak és arra 
igényt tartanak, iziveskedjentk eziránt dr. 
Eorberger Béia iglói városi ügyészhez for
dulni. 20-án reggel a kaih. templomban tar
tandó Szent litván-napi misén vesznek részt, 
mely a jubi eum alka mabói bábádé isten
tisztelettel lesz egybekötve. Délelőtt 11 óra
kor a jubiláns közgyü és. — Délben fél 2 
órakor bankét a Vigadó nagytermében, ahol 
Igíó városa adja a pezsgőt. Délután fél 5 
órakor kirándulás Ig'óiüredre ietrás szeke
reken. Indulás a központi irodától. 21-én 
reggel a Magyarországi Kárpát Egytsü et 
5 csoportban társaskirándnlást rendez a 
Tátrába.

— A megbokrosodott lovak. Folyó 
hó 5.-én, bé tön, délelőtt 10 éra tájban a 
Kazinczi utca sarkán állott Vicián Vnmos 
alsózsemberi földbirtokosnak hintoja, ame y- 
nek lovai valamitől megijedve, végig rohan
tak az utcán a Kossuth Lajos-tér felé, ahol 
Kertész Lajos üziete e'ött nekimentek egy 
akácfának, amely feltartóztat’a a megbok
rosodott két állatot. A szágu dó lovak em
berben nem tettek kárt, de a h’ntó két 
kereke és egyik oldala darabokra törött.

— A vadászok öröme. Augusztus 
hó 1. én a vadaszok örümere megkezdődött 
a vadászat szezónja. Az eddigi eredmények 
— mint értesülünk — nem igen kedvezők. 
Az áprilisi és májusi hűvös eJŐzéeek miatt 
a foglyok sokat szenvedtek. Á’talaban a 
fogoly kevés. Nyúl azonban bőségesen van. 
Jóval több, mim tavaly.

— Külföldi allétok szaporodása 
az állatkortben. Rendkívül erdekes kísér
leteket végeztek az- állatkertben több me 
legvidéki állatfajjal, hogy vájjon tzapoiodik-e 
nálunk. {Sikerült a japáni-szika-szarvas, az 
indiai kis antilopok, az amerikai haia>mas 
vapiti-szarvas és az ausztráliai kenguruk 
szaporítása, amennyiben mindezeknek a 
szép állatpároknak egy-két fia született az 
utoisó időkben. Ezeket az állatfajokat en
nek alapján náiunk tenyésztem es esetleg 
vadászati célokra lehetne felhasználni.

— Védekezés a kolera ellen. A 
belügyminiszter körrendeletét bocsaiort ki 
az összes törvényhatóságokhoz, melyben a 
kolera elleni védekezésre hívja fel a figyel
met. A rendeletnek nincs más célja, mint a 
szükséges és helyes e övigyázatosség meg
tétele. A tavalyi és két év előtti sajnos 
tapasztalatok megmutatták, hogy a kolera
veszedelem főfészke a nagy folyók mentén 
van. A belügyminiszter erre való tekintet
tel szigorúan meghagyja a tői vény hat ósá
goknak, hogy azt a szabályzatot, amelyet 
előzőleg kiadott a minisztérium, a iegsz'go- 
rubban tartsák be.

— Szent István napja Eszter 
gomban. Esztergom az idén is egyházi es 
hazafias ünnepiégekkel üli meg dicső szü
löttjének, Szent István kirá ynak (miéke
zetet. — A két napra tervezett ünnep ki
váló alkalmul szolgál az ősrégi város tő 

meges felkeresésére és nevezetességeinek 
megyek.ntéaére. — A programm szerint 
augusztus 19 ód este Szent István születési 
helyét és a bazilikát nagyszerűen kivilágít
ják és a várbástyán toronyz^ne les?. Az 
ünnep reggc'én a város po gársága diszfel- 
vonu'ást. tart a várba, dicsőült nagyjaink : 
8zent István, Szent László és Szent Imre 
erek yéivel. — K emelkedő lesz az egyház 
történeti hangverseny is a belvárosi temp
lomban, továbbá népmulateág, este dunai 
ünnepély, 'ampiono* cso’nakverseny, tűzi
játék és dalosverseny a nagy Duna hátán. 
Az ünnepen a város, fösz^kesegyhAz és a 
primási palota összes nevezetességei meg
tekinthetők. Megjegyzendő, hogy a Buda
pest ryug. pályaudvar — Esztergom kö
zötti vonalon állandóan 30 százalékos me
nettéri kedvezménnyel lehet utazni. —Esz
tergom város örömmel kéri és várja a nem
zeti zarándoklat ünneplő közönségét.

— Országos Istvánuapi ünnepély 
a Margitszigeten. A Fövaiou Kö.mun
kák lanacsa augusztus 2O.-ra, Szent ís’ván 1 
napjára átengedte a Margitszigetet a Gyér 
mekszanatór.um javára rendezendő ünne- 
pé'yre, oly kikötéssel, hogy a margitszigeti 
Istvánnapi közönség 1 koronás belépődíjért 
az egész napi ünnepség minden programm- 
számábvn resztvehessen és küön díj sehol 
sem szedhető. — A szigeti közönség ennél
fogva, amikor jótéko ysagát is és ezért 
díjtalanul vehet részt a Magyar Athletikai 
Ciub páratlanul nagyarányú sportversenyén. 
A nappali tűzijáték is a szigeti sportpályán 
fog lefolyni délután 5 órakor és akalmul 
fog szolgálni annak a beigazolátára, hogy 
világos nappal is, mily fényes tűzijáték ha
tásokat lehet elérni. Ugyancsak szenzációs 
lesz az esti tűzijáték is. — Az est beáll
tával a fedett folyosó egyik oldal n két 
órás mozgefény kép előadást rendez az 
Apolló projcctograph, mely újdonságainak 
legérdekesebb képeit hozza ki a Margit
szigetre. — Azonkívül nagyszabású tombo- 
lajátékrél is gondoskodott a rendezőség. — 
A közönség kényelméről teljes mértékben 
gondoskodott Bárcey István polgármester 
azáltal, hogy kü ön omnibuszjáratot enge
délyezett Szent István napjára a Népszín
háztól a Margitszigetre azzal a kikötéssel, 
hogy ezek a kocsik ingyen kötelesek a kö
zönséget a szigetre szállítani. Aki tehát az 
omnibuszon váltja meg egy koronás jegyét, 
ez ingyen jogosult az omnibusz használatára.

— Az adómentes benzin. A pénz
ügyminiszter mos* kiadott körrendeletében 
kijelentette, hogy az adómentes benzinnel 
táp ált mo*orok villanyos világítás e.öá’li- 
tásóra c<ak annyiban használhatók fel, 
amennyiben az előállított villaDyosság kizá
rólag azoknak a helyiségeknek a világítá
sára szolgál, melyekben a no torok s az ál
taluk hajtott gépek e helyezést nyertek. 
Feihatalmaztattak azonban a pénzügyigaz
gatóságok, hogy más helyiségek világítására 
is adhatnak ergedélyt, ha az e célra fel
használt benzin után az adót utólagosan 
megfizetik.

— A kivételes nősülési engedé
lyek A honvédelmi miniszter leiratban tu
datja a törvényhatóságokkal, hogy az uj 
véderőt örvény megváltoztatta a kivételes 
nősülési engedélyek elintézési módját. Ed- 
digele a katonai kötelezettségének eleget 
nem tett vőlegény a nősülési kérvényét a 
Közigazgatási hatósághoz nyújtotta be, me y- 
ntk véleményezése után döntött a honvé
delmi miniszter. Ezután a kérvényeket köz
vetlenül a honvédelmi miniszterhez kell be
nyújtani s olt vélemény nélkül biráják el 
a folyamodványokat.

- Uj helységnévtár. A mindinkább 
jelentkező stuasegie tel számolva, uj hely
ségnévtár kibocsátását határozta el a keres
kedőim ügyi miniszter es a velejáró munka 
latok elvégzésével a központi statisztikai 
hivatalt bízta meg. A® uj helységnévtár oly 
irányú újításokat fog tartalmazni minden 
téren, melyek annak használhatóságát nagy
ban emelni ős fokozni hivatvák. A* előfi
zetési határidő 1912. augusztus 31.-g tart. 
Azontúl 8 koronában megállapított kedvez
ményes ár helyett csak a 12 koronás bolti 
árért lesz kapható az uj helységnévtár, 
melyet egyébként közhivatalok a jelzett 

határidőn belül 6 koronáért rendelhet
nek meg.

— A világ sörtermelése. A világ 
sortéimelése 1910.-ben 293 millió hektoliter 
volt. Legtöbb sört termeltek az Egyesült- 
A lamok : 74231 ezer hektolitert. Utána
jönnek a követkeirö államok: Németország 
69709, — Angolorszáe 58777, — Magyar
ország és Ausztria 25628, — Franciaország 
17942, — Belgium 17032, — Oroszország, 
10897 ezer hektolitert. Az európai nagyobb 
államok között a legkevesebb sört terme te 
(16 e er hektolitert) Görögország.

— A peronoszpora terjedése. Az 
ampelológiai intézet közli, lio^y a legutóbb 
beérkezett vizsgálati anyag alapján a pero- 
Loszpora megjelenését ujabhau varmegyénk 
területen az arany Oemaróti, verebeiyi és 
lévai járásokban állapította meg s ezért 
fe hívja a szöJiösgazdákat a legtzé etebbköiü 
védekezésre.

— A részvényesek és az uj adó
törvény. Aó uj adótörvény igen érzéke
nyen bujtja nemcbaK a részvény társulatokat, 
hanem a részvenj eseket is. Nemcsak, hogy 
a rész vény«ártuiaiok adója megmarad 10 
százalékon — melyet csak a bányavállala
toknál szállították le 5, illetőleg 7 sráza- 
iekra — s nemcsak, hogy a részvénytár
sulatoknak ezentúl az uj jövedelmi adót 
is meg kell fize'ni, mely többnyire 5 szá
zalék lesz, hanem meg ezenfelül a részvé
nyes köteles lesz részvényeinek jövedelmét 
bevallani s így a jövedelmi adót meg egy
szer megfizetni. Egy es ugyanazon jövede
lem tehat kétszeri megadóztatás alá esik. 
Először a részvény társulat, másodszor a 
részvényes által. A részvényesnek ezen 
érzékeny megterheltetése nálunk, ahol a 
vállait ozás a nyugati államokhoz kepest 
meg nagyon gyengén fejlődött, kétségkívül 
nem fog közgazdasági fellendü.és javára 
szolgáiul, hanem csak hátráltatni fogja azt. 
A rtszvényesek tehát a jövőben adót is 
fognak fizetni, írni semmiesetre sem mond
ható olyan kellemes foglalkozásnak, mint a 
szelvény vágás és annak beváltása.

— Kendelet a szódavízről. A hi- 
valos «ap e napokban közölte a belügymi
niszternek a kereskedelemügyi miniszterrel 
együtt kiadott, a szódavíz gyártására, el- 
árusitására ez forgalombahozatalára vonat
kozó szabályrendeletét, amely előírja, hogy 
a szódavíz gyártásához csak tiszta, jó ivó
vizet, a szénsav előállítására pedig tiszta 
kénsavat szabad használni. Egy liternél na
gyobb üvegbe nem szabad szódavizet töl
teni s ennél nagyobb üveget tilos forga
lomba hozni. A rendelet a szódavízzel töl
tött palackok s a palackokat szállító kocsik 
tisztantartasarói is intézkedik.

— Az állattenyésztés támogatása. 
A földmivelesügyi miniszter Barsvarmegye 
ailaUenyeszteset újból anyagi támogatással 
igyekszik fejlesztem. A miniszter 70 darab 
tehennek és üszőnek Svájcból való behoza
talára adott a Barsmegyei Gazdasági Egye
sületnek engedélyt és nagy kedvezményt 
m behozni szándékozó kisgazdáknak, akik 
ez iránt az egyesület titkári hivatalánál 
jelentkezhetnek.

Nagy mosási gond. Jelenleg egy 
o yan mosókeszülék keiüit a piacra, arnely- 
lyel a szennyes ruhát, legyen az akár a 
legdurvább, vagy a legfinomabb vászon, 
kevés fáradtság és munkával néhány perc 
alatt tisztára moshatunk. n Washallu hatása 
meglepő. Tizenöt percnyi főzés után a ruha 
hófehér lesz, úgy hogy a szenny az üst 
fenekere lerakódik, ami feleslegessé teszi a 
ruha kefelését és dörzsölését. — Szóval 
ezen mosókészüiehkjl egy fáradságos napi 
munkát 2 óra alatt elvégezhetünk.„ Wanhall* 
rövid idő alatt nagy elterjedtségre tett 
szert, amiért mindenkinek a legmelegebben 
ajánlhatjuk.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Tarsa r. t. könyvkeres- 
kedesében Léván megrendelni, megkímél* 
a postai beküldési költséget.
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Cz.vdor Ferenc Leboczki M. JÓZStf

Weisz 8al»inou Weűz hatolta fiü János
Ublár János Gt reLtiás Anna fiú Lajos
Pa kezd' Lajos Miskalek M. Üli Fér-, ne

Hazassag.

Völeaeny cs menyasszony neve

Dénes Zoltáu Piaebi Karolina

Vallása

ág. h ev.

Halalozss.

Az elhunyt ueve Kora A halál oka |

Zubek Anna 12 nap Verne
Kazár Maria 17 évig Tüdővéez
Valach Andris 83 „ Derme

Lévai piaciárak
Rovatvezető ; Dr. Horváth Gyula reudőrkap'tan y.

Búza no.-mázáén ként 21 kor. 70 fill.— 
21 kor. 80 Kelszeres 17 kor. — fill. 18 
kor. — fill. — Kozm 18 kor. — fill. 19 kor.
— f i. Árpa 18 kor. — fill. 19 kor. 40 fdl. 
Zab 21 kor. 20 fill. 21 kor. 60 fill. 
Kukorica 20 kor. 40 fill. 20 kor. 80 fill.
— Lercse 38 kor. 60 fill. 38 kor. 80 fill. — 
Bab 28 kor. — fill. 18 Kor. 40 fill. — 
Kö‘ü8 12 kor. — fill. 13 kor. — fdl.

Vetőmagvak 100 kilónként.* Vörös lé 
here termeszeitől arankamentes 175 —185 
Vörös 'óhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Luczerna 
természettől ar«.nkamented 130—138 Lu- 
o.erna, világos t-zemü aráukás 110—120

Nyilttér.

’MOLL-FÉLE
i^S E I DLITZ-PORJ
Enyhe, oldó háziszer n inaazokiiak, kik emésztés 
zavarokban és az illő életmód egyebb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakba: kérjük 09** 
készítményeit.

r~M O LL- F E LE J
SÓS - BÖRSZ£

bedörzsölés,
elismert, regi ióhirnevü háziszer &!\ -dSj*;
szaggatás és hűidéből származó 

miud'-iiaeuiü betrgség^k elleti.
Eredeti üveg ara leox. 2

Kapható minden gvogvizertárban 
é« drogériában-

Föszet küldési hely MOLL A. gyogyszarésí
Cs. kir. ndv. szállító, Becs, I, Tuachbnen 9

Eladó zongora.
Egy jó karban levő „Schneider44- 

féle zongora eladó. Bőveb
bet Léván, László-utca 3, szám.

= Kölcsönkönyvtár =
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

wagyar, német és francia regény 

NYITRA1 és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁM 

Elölfzetés bármely nap kezdhető.

562'1912. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 188 1. évi LX. 

t.-c. 102. §. értelmében ezennel közhírré teszi, bogy 
a lévai kir. járásbíróságnak 1912. évi V. 296 1 számú 
végzése következtében Dr. Kirscbuer .József ügyvéd 
által képviseit Bacher Kueolí javára 460 korona töké- 
a jár. erejéig 1912. évi július hó 18-án foganatovitott 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 700 koronára 
vecsült következő ingóságok, «. in. egy igás ökör 
nyilvános árverésen elaltatnak.

Mely árveresnek a lévai kir. járásbíróság 1912.-ik 
évi V. 296 2 seámu végzés folatáu 460 koiona tőke
követelésnek 1910. szept. 15-től 1911 november 15-g 
járó 6° 0 kamatai és eddig összesen fe’imri’lt és b- 
róilag mar megállapított köl’ségek erejéig, Lekér pusz
tán leendő megtartására 19*2 évi augusztus hó 16 ia 
napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik es 
ahhoz a venni szándékos* k ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak mer, hogy az érin'ett ingóságok az 1681. 
I,X t.-ö. 107. és 108. §-ai érte'méhen készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni,

Amenuyiben sz elárverezi ndö ingóság'kát mások 
is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési j- got 
nyertek volua, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 
120. §. értelmébeu ez-k jajára :s elrendeltetik.

Kelt Léván, 1912. évi augusztus 4 napján.

Karácsonyi Fii
kir. bir. végrehajtó.

54411912. végrh. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz 

102. §. értelmében ezennel közhírré tigzi, hogy a lévai 
kir. járásbíróságnak 1912. évi V. 288! I számú végzésé 
következtebeu Dr. Dezső Pál gjőri ügyvtd áital kép
viselt Schnabel Testvérek cég javára 200 korona s jár 
erejéig 1912. évi juiius 16-án foganatosított kielégítés 
végrehajtás utján lefoglalt és 76 • koronára beesült 
következő i: gósáeok, u. m. bolti berendelés, egy iró 
asztal, egy tükör nyilvános árverésen e.adatunk.

Mely árverésnek a lévai kir .járásbíróság 19.2 -ik 
évi 288|2 szánni végzése folytán 200 kor. tőkekövete
lés, ennek 1912. évi jun-us hó 16 napjától járó 6*|t 
kamatai, edd.g összesen felmerült és bíróilag mar 
megállapított költségek erejé'g Léván, 1912 évi agusz 
tus hó 16.-ik napjának délelőtti 1 Jl órája határidőül 
k tűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 1C7. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igerőuek. szükség 
est tón beesaron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverez*nJő iugétágokat mások 
is le- és felii'ioglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyeitek vo na, ezen árverés az 1881. évi LX. t. ez. 
120. §. ér'elmebeu ezek js.vára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1912 évi augusztus hó 4 napján.

Karácsonyi Fái
bír. bir. végrehajtó.

Teljes ellátás.
Léván, a jövő tanévre, egy úri 

háznál két tanuló teljes ellá
tást kaphat. Bővebb fel

világosítást a kiadóhivatalban.

Intelligens, 
idősebb leányt keresek gyermekek 
mellé pusztára, feltétlenül megbíz
ható legyen és szeressen a gyer
mekekkel foglalkozni, a családhoz 
tartozónak fogjuk tekinteni. Czim 

a kiadóhivstalbau.

Thomassalakot
őszi és tavaszi szállításra kilópercen- 
tenként 38 fillérért bérmentve 
bármely állomásra, úgyszintén super- 
fosfát. kálisó, kairit és egyéb 
műtrágya féléket a legjutányo- 

sabban ajánl
Berceller Márton Ipolyság,

(Ingyen vegyelemezés.)

A borfogyasztó közönség 
"• figyelmébe. —

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
~ házhoz szállítva. =

Börzsönyi zöld, fehér literenkór.t 80 fii’ 
Balatonmellékl , . 100 „
Neszmelyi Ó vörös „ 110 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefoi on is megrendelhető.

Mély tisztelettel 
Fertikó József 

város fogadó.

Kiadó lakás.
Kalvin-téren (az órás) bolti helyiség, 

2 szoba, konyha, éléskamra és fa
kamrából álló lakás Nov, 1-től, 

a „Kákái villa sorban14 2 szoba, zárt
folyosó, konyha, éléskamra és fás
kamrából álló lakás azonnal kiadó.

Értekezhetni Forgács Mihály 
tulajdonosnál.

Eladó ház.
Köb ári utcza 77. számú ház eladó. 
Mely áll két szoba, konyha, éléskamra 
és gyűmölcsöskerttel. Bővebb felvilágo
sítással szolgál a tulajdonos Budapest,

VI. kér. Mohács u. 9. sz.

1Í2 HZ. 50 fokos

törköly pálinka
Hl-ként 150 kor.-val eladó 
a kistapolcsányi fóherczegi 
= uradalomban. ■

Teljes ellátás.
Léván a jövő tanévre teljes 
ellátásra elfogad polgári is

kolai leány! át egy izr. 
tanító. Bővebb értesítéssel

X a kiadóhivatal szolgál,

Kiadó üzlet és lakás.
Kálnai utca 23 számú házban 1 üzlet
helyiség hozzávaló lakással és pin
cével és Ozmán-téren szintén 1 üzlet 
és lakás pincével és ugyancsak ott 
1 lakás (2 szoba, konyha s pince) is 
kiadó. Bővebbet Monaco Mosenál, Léva.

Eladó ház.
A Part-utca 2. sz. ház szabad
kézből eladó. Bővebb felvi
lágosítással szolgál a háztu

lajdonos: özv. Kalapos Jánosáé.

Eladó ház.
Két utcára nyíló ház (Kossuth-utca 

28. és Klapka-utca 27) szabad
kézből eladó, Bővebbet ott 

a háztulajdonosnál.
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® Modern ház ®
a Mángorló utcában (17), 4 szoba 
konyha, fürdő szoba, kamra, pin- 
cze, üvegezett folyosó mellék
épületben cselédszoba és mosó 
konyha, parkírozott udvar, gaz
dasági udvar kis zöldséges-kert, 
kút az udvaron, folyo év november 
hó l-töl bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél 

tudhatók meg. ■

Nagysallóban 
jó forgalmú 

vendéglő, mészáros és hentes 
üzlettel egybekötve a tulaj
donos betegsége miatt eladó 
esetleg bérbeadó. 
Bővebb felvilágosítást ad

FABIANEK LAJOSNÉ NS£ysallobaü-

valamint Ixöltözköcléselcet 
legfigyelmesebben és jutányos 

árban elvállal
Spitz Ármin szállító
Léva, Szepesi u.- 2í2.

Császárfürdő.
aagysr irptdmasn nő tulajdona. Enörangu 
Kénes hévvizű gyógyfürdő ; modern f>er«n 
dfzéeü gőzfürdő, seryilmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, kü öu hő ^y^k éd 
ui»k rt-Burt, Török-, kő és marvanyfür- 
dők : hőleg-, szénsavas- es villamosvizfür- 
OÖk. A fürdők koüuö ereUmeni.yel haa ual- 
tatnak iö eg csuzos bantalmaknal és ideg
bajok ellen ivó kúra és kgzobset vek hurutod 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes 
takóssoba. tSaolid keséién, jutányos árak. 
G-ogy és zenedtj Piot-peütust ingyen
es bementve küld.

Az igazgatóság

i

i

5710—1912. szán).

Ajánlati felhívás!
Léva r. t. város képviselőtestülete a Láng Bernát bérletének letelte i 

folytán megszűnő korlátlan italmérési engedély megszerzése iránt a lépéseket 
megtette s tervbe vette, bogy az talmérési jog elnyerése esetén azt a vásár- I 
téren, mintegy 300 □ ölnyi területen, a városi mérnöki hivatalban megtekiot- 
hető terv szerint legfeljebb 15000 kiróna költséggel létesítendő épületben 
fogja gyakorolni.

A város tanácsának 5711—1912. sz. hitározata folytán felhívom az 
érdeklődőket, hogy ezen épület kibérlésére vonatkozólag tett ajánlataikat a 
városi iktató hivatalban, az ajánljt komolyságát I izlositó megfelelő összegű 
bánatpénznek a városi pénztárnál leendő egyidejüleges befizetése mellett, a 
f, évi egusztuB hó 31-ik. napjának déli 12 óréjéig- 
adják be.

Megjegyzem, hogy ajánlatok olykép is tehetők, hogy az épületet az 
ajánlattevő a saját költségén építi fel és azt bérfizetés helyett vagy meg
felelő csekélyebb bérösszeg fizetése mellett bizonyos idő múlva mindé ellen
szolgáltatás nélkül a város közönségének tulajdonába átadja.

Kelt Léván, 1912. évi augusztus hó 9. én.

D r. M o c s y
h. polgármester.

D 
$ 
$

KNAPP DÁVID
varrógépek nagy raktára

L É V A N. Telefon „.m: 33. _

meiőgázdasági és
Telefon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek:

Világhírű -HÁTID 1ÁDCJOS kutak rAlfa Separator" tej es 
vajgazdasági gépek. - Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos arakban. - Hofherr es 
Sohrantz-féle gőzcséplő készletek. Ganz■! ele n.otoio min el 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és geprészek.

0
0
0 o 
$
0
0$ 
$
0

i

i

V QLL^
GUMMI

különley esség.
A tudomány mai 
állása szerint 

bebizonyított 
legjobb létezője 
Gummi 
óvsztr.

Az 
,OLLA“ 

több mint 
200 orvot 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min

den gyógy- 
szertárácan 
t i jobb dro» 

gériákba.

„A2 OLLA‘ 
szakorvosok 
által meg 

vizsgálta és 
legjobbnak 
minősítve

van.
Kit évi jót

állás. 
Ára

tucatonként rj-J 
4.—. ö.-, HE 

Ót y
10. korona

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csokit 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* feldicsérni' 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

-OLLA“ ommor Wien. H437Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

s P1CK EDE illatuerése-üzletében.

kWASHALLj
----------V---------- 

legjobb mosószer 
Washall Company Wien ’y 

II. Kurzhauergasse 3.
Kapható KNAPP drogériában LÉVÁN

A mesterdalnok.
Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrók, 
Rajt’ van

kaucsuk sarok.

CLIMAX
nytrsalalmolBrok h lohomobilolí 3-18 hf. 
Magasnyomású nyersolanflolorok '8^,6:;

legoloeóbb éa 
leo megbízhatóbb 
ülőmet blitoilt- 
jék. Üzomkbl- 
ség lóerőnként 
1—2 AH. Állan
dóin xa ver ti tan 
üzem I — Póni 
ügyörl foJOiyo- 
lot nélküli Egy 
•zerfl kezelés I Sok 
ezaz gép Izemben I1

Költségvetése* éa árhpok díjmentesen. |

Bachrichl és Társa 
betétitársaság motorgyári fióktelepe 

BUDAPEST
VI. Vsozi körút 59/tt
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KÁVÉHÁZ MEGNYITÁS!
Szives tudomására adjuk a mélyen tisztelt vendégeinknek és a t. 

közönségnek, hogy Báti-utca. volt STEINEB-féle szállodát és éttermet 
egy minden tekintetben modem kávéházzal bővitettük ki és azt 
f. hó 1O-én, szombaton megnyitottuk.--------------

Amidőn az eddig irántunk tanusitott szives pártfogásért köszö
netét mondunk, kérjük, hegy uj vállalatunkat is támogatásban 
részesíteni kegyeskedjenek.

Oda lógunk törekedni, hegy a tisztelt vendégeink igényeit minden 
tekintetben kielégítsük.

Naponta frissen csapolt HAGGENMACHER SÖR!

Zóna reggeli! Abonensek elfogadtatnak! Kitűnő konyha! 
Udvari kerthelyiség! Figyelmes kiszolgálás!
Szives jóindulatéit és kegyes pártfogásért esedez:

L A N 6 ts K Ú N
Léva. Bátl utca 3. Központi Szálloda, Kávéház és Étterem

fc S- F'

4)
ti
0

d

= Ajánljuk : .
legolcsóbb napi árak számí
tásával elsőrendű, direkt 

forrásokból beszerzett 
fiiszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan f'iss csemegesajt, 
napolta t rkező felvágott és egyéb 
----  csemegeáruinkat. ----  
Közvetlen kávéimportunk íolytdll 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek I
Legjobb Mauthner féle kerti és 

vetemény magvak! ovov 
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir 
carbolineum, aszfalt-fedellemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz. raffia-háncs, min 
------- dennemtl festékáru, " 

portland és románczen;ént 
állandó nagy gyári raktára.

M. iir. marhasd es löpor-arnda-
DISZKOSZORUK 

fa- és érczkoporsók gjárí áron!
V AHhOGEFEK

6 évi jótállásra!

Kern Testvérek
fűszer, csemege és vasnagykereskedése

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881.

■

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

kony haedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb min - 
ségű sajtolt lapát, iczé) r< javilla <s répakiemelő, fejs’e 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőga: dasági. méhészeti, tej
gazdasági. bádogos- és ke míves szerszámok, épü 
let- és butorvasalások olajozók, keuőszelenczék, gép- 
szijak. szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vascikkekből.

Legczéhzttúbb többször csavart horg. drótfonat 
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpá
rok, pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk epe 

cziális árajánlattal. Nagybani vételnél külön ajanlat

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


