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A jegyzők mozgalma.
A magyar községi jegyzőknek 

Budapesten, legutóbb Kolozsváron meg
tartott országos kongresszusa arról 
győzött meg mindenkit, hogy a jegy
zői kar javadalmazásának rendezése 
csakugyan sürgős és alapos megoldást 
igénye’. De meggyőzött bennünket 
arról is, hogy ez a rendezői nem há
rítható egészben a közrégek vállaira, 
mivel egyrészt a községet annyi 
anyagi uiegterheltetes nyomja, hogy 
újabb megterhelés már az anyagi tönk 
szélére juttatna egyik-máBik községet, 
másrészt azért, mert a jegyzők tul- 
nycmó részben az államot szolgálják 
s igy az államnak kötelessége a jegy
lök anyagi érdekeiről megfelelő módon 
gondoskodni. Igaz ugyan, bogy az 
állam 1904. év óta némi segítségben 
részesíti őket, de ez oly jelentéktelen, 
hogy alig jöhet számitásba akkor, 
amidőn az állam érdekében elvég
zendő munkálatok érdekében jegyzői 
karunk csak úgy volt képes eddig is 
a községek és a törvényhatóság ügyeit 
kellő módon ellátni, ha éjjet is nap
pallá téve, a hivatalos órákon túl ere
jüket megfeszítve dolgoztak.

Ily körülmények között kétségkí
vül szükséges a jegyzői status rende
zése. Épezért a kongresszus határoza
tait a községek és vármegyék élénk 
érdeklődéssel kisérték, mert hiszen a 
községek révén az ország mindenese
inek nevezhetjük a jegyzőket, akik
nek kezében összpontosul a község 
minden ügyes-bajos dolga. Mert a 
jegyző valóban az ország miudenese, 
Ö az utolsó közigazgatási fórum felül
ről és a legelső alulról számítva, az ő 
kezén megy keresztül minden hivata
los irás, ami a községhez érkezik, 
vagy ami a községből kimegy. Nincs 
is a falu közéletének fontosabb szemé
lyisége a jegyzőnél és nincs is senki
nek olyan befolyása egy falu életére, 
mind a jegyzőnek. Amely faluban jó 
a nótárius, ez már a falu külső képen 
is meglátszik, mert ott termékeny ta
lajra talál a kultúra és szemmel lát
ható az emelkedés.

Közismert igazságok ezek annak 
a szemében, aki a falu életét csak 
némileg íb ismeri és egészen természe
tes dolog, bogy akik a falu kultúrá
jának emelését, a falusi jólét előmoz
dítását tűzik ki elérendő célul, őszin
tén kivánják a jegyzői kar összes jo
gos kívánságainak mielőbbi telje
sítését.

Nincs talán az országban senki, 
setr miféle hivatalnokember, akinek 
oly kevés szabad ideje lenne, aki auy-

nyiféle hivatalos teendővel lenne el
halmozva, mint a falusi jegyző és 
kevés olyan hivatás van, amely oly 
súlyos felelőséggel járna, mint a jegy
zőé. Epén ezért szükséges, bogy a 
j gyzök anyagi gondokkal ne küzdje
nek, hogy azt a terhes és felelősség
teljes munkát, amelyet végeznek, jó 
kedvvel, szeretettel és gór dóktól men
ten végezhessék.

Bármennyire fok legyen azonban 
a jegyző teendője, hivatásának, szoci
ális feladatainak nem tesz azzal eleget, 
ha csak pontos hivatalnok és semmi 
más. — A jegyzőnek minden tekin
tetben faluja vezetőjének kell lennie. 
A falu minden társadalmi és szociális 
mozgalmaiban veiető szerepet kell 
vinnie, meit csak igy vezetheti köz
ségét igazán a haladás útjára.

Jól tudjuk, hegy ez újabb terhet 
jelent a jegyzőkre és igénybe veszi 
amúgy is kevés szabad idejüknek te
kintélyes részét, de mintaszerű falukat, 
ismerünk olyanokat, ahol a jegyző 
nemcsak hivatalnok, hanem szociális
téren vezetője népének.

Épen ezért kívánjuk, hogy a jegy
zők jogos kívánságai mielőbb teljesül
jenek, mert hisszük, hogy egy anya
gilag rendezett viszonyok között élő, 
megelégedett jegyzői karnak több 
ideje, alkalma és kedve lesz a szoci
ális munkára. De ugyanezen okból 
egy másik szerény kívánságunk is 
vau, amelynek kifejezést kell adnunk 
éB ez az, hogy minél kevesebb poli
tikai szolgálatokra használják fel a 
jegyzőket ! Egyáltalában az volna az 
ideális állapot, ha a jegyző, aki egy
formán tanácsadója és védelmezője • 
falubeli Összes gazdáknak, nem foglal
koznék pártpolitikával tüntető módon, 
vagy legalább is uem korteskednék. 
Tanukul hívhatjuk a jegyzők legtöbb
jét’ mondják meg őszintén, nem art-e 
az a falu kulturális haladásának, ha 
a jegyző a gazdák egy része előtt 
politikai okokból elveszíti népszeru-

Ettől eltekintve, maguk a várme
gyei törvényhatóságok is sürgetik az 
ui község! törvény keretében a jegy
zői status rendezését. Kolozsvármegye 
törvényhatósága bizottsági felirattal 
fordul a kormányhoz, hogy addig u, 
mig » jegyei klir >elleS.eJ tÖ7éDyh°' 
zásílag niegállapittatnék, ideiglenes in- 
tézkedésképpen a jegyzők a törvény
hatósági tisztviselőkkel párhuzamosan 
osztályoztassanak, olyformán, hogy a 
seírédjegyzők illetményei a Xl-től» 
X fizetési osztályig, a jegyzőké pedig 
_ Vili ig emelkedhessenek. A feliratot 
még a héten felterjeszti a vármegye 

úgy a kormányhoz, mint a képviselő
házhoz. A mai helyzet mérlegelésével 
kétségtelennek látszik, hogy ezt az 
intézkedést csak azáltal hajthatják 
végre, ha a községeket juttatják kedve
zőbb anyagi helyzetbe. Erre nézve ele
gendő volua, ha a községek az állam
tól elnyernék a fogyasztási adót és a 
korcsmái engedélyek fokozatosan a tu- 
lajdanukba mennének át. Amelyik köz
ség ennek dacára sem tehetne eleget 
kötelezettségeinek, annak az állam 
adna megfelelő pótlékot. így a jegy
zőkérdés ideiglenes rendezését megold
hatnák az adózók újabb megterhelte- 
tése nélkül, sőt a jelenleg túlterhelt 
birtokos-osztály sok tekintetben te- 
hermentesittetnék.

Ezt a feliratot pártolás végett vár
megyénknek is meg fogják küldeni. 
Hisszük, hogy Barsvármegye is régi 
tradiciójához hiveu, szintén magáévá 
teszi a jegyzői karnak ezt a régen 
vájudó ügyét és annak rendezését ha
sonló felirattal fogja sürgetni a kor
mánynál.

Küzdelem a létért
Irta : Müller Vilmos. 

Folytatás.

Azokat a foglalkozásokat, amelyek tes
ti érzékeknek és újaknak tetsző javakat 
állítanak elő, tehát a földmiveléat, mezőgaz
daságot, a bányászatot, a mesterségeket és 
az ipart produktivoknak mondották ; és 
minthogy a kereskedés tulajdonképen már 
kész javakat, kész á-ut csak egyik helyről 
a másikra szállít, látszólag semmi újat nem 
Aliit elő, inproduktív jellegűnek nyilvánították.

Szerencsére a kereskedő most már egész 
tisztességes társaságban volt, mert nemcsak 
a bohóc, a színész, a balettáncos, az opera
énekes és más efféle előbb is megvetett osz
tályok, hanem az államférfiu, a pap, a tanító, 
a tudós, az orvos és több ily komoly és 
fontos foglalkozási ág szolgálatai is inpro- 
duktiveknek mondattak.

A kereskedő ily körülmények közt a 
kérdés megoldását nyugodtan átengedhette 
az inpoduktivitásban való kollégáinak és 
maga dolgai után láthatott.

A gőz és villamosság nyomán létrejött 
a nemzetközi közöwég tudata. Az emberiség 
ma már egy nzgy fogyasztási szövetkezet, 
melynek minden egyes tagja függ a másiktól. 
Nem a nyers erő uralkodik, többé a világon, 
hanem az intelligencia, a munka, zz előrelá
tás. A gazdasági verseny lép mindinkább 
a hadi verseny helyébe és szefemi színvonal 
emelkedésével a versengés egyre normáli
sabb alapon nyugvó lesz.

Nyomatékosabbá teszi a difiterufiáláat, 
e'ömozditja a munkamegosztást, ösztönzi 
az egyéni euergiát éa az egész vilég terme



u B A. -H. Ö 1912. szeptember 22.

lését. Az egyiknek a nyeresége nem szük
ségképpen való vesztesége a másiknak. Ha 
a nemzetközi forgalomból az egyik valamivel 
kevesebb hasznot húz Kétségtelen, hogy 
a többet nyerőnek hasznában a kevesebb 
hasznot húzó is osztozkodik, mert minden
kinek érdekében van, hogy gazdag vevői 
legyenek ób kétségtelen az is, hogy minden 
országnak a gazdasága hozzájárul más or
szágnak gazdagításához. Ebben áll az em
beriség szolidaritásának törvénye.

A mai, szinte meseszert! világforgalom 
azt eredményezte, hogy a hitélet s vele 
együtt a kereskedelem viszonyai alaposan 
átalakultak. De megváltoztak a kereskedők 
maguk is, mert a mai élet sokkalta felsze
reltebb követeléseket támaszt a kereskedő 
emberrel szemben, mint az elmúlt korszakok.

Hogy egy ily hatalmas foglalkozási ág 
működése során gyakran hátrányos hatása
iban is jelentkezik és bogy a kereskedésben 
a visszaélések száma nagy, ezt tagadni nem 
lehet. A kereskedés leginkább használja a 
spekulációt; spekulatív tevékenységénél és 
t erméBzeténél természetesen mindazok a viss- 
szaélések, melyek az egyéni egoizmus 
teljes érvényesítésére irányulnak, nagyon 
könnyen rendszeressé válnak.

A kereskedéssel kapcsolatos visszaélé
sek okai annak, hogy a kereskedés ellen 
nemcsak a már emlitett korszakokban ural
kodott megvetés és ellenszenv, amidőn a 
közgazdasági tényezők még egyenlő suly- 
lyal úgy sem szerepeltek ; hanem hogy ko
runkban ismét és megújult erővel ellenséges 
fölfogások kezdenek lábra kapni s főkép 
az agrárius irányzatnál rendszeres törekvés
sé fajultak.

As úgynevezett „latejnerek" a szellemi 
fel8Őség átérzésétöl áthatva — még manap
ság is — lekicsinyítik a kereskedőt, mivel 
egészen balul azt hiszik, hogy a kereske
delmi munkássághoz nem kell tudomány s a 
kereskedelmi foglalkozás nem agynyomoritó 
foglalkozás. A mai korban az aprózó mun
kamegosztás és az intenzív, részletező munka 
korszakában az általános, síinte rohamos 

haladás kényszerítő hatása alatt a B odern 
kereskedőnek ia rajta kell lennie, hogy to
vábbképzésén szerető gonddal, szorgos igye
kezettel fáradozzék. Üzleti érdeke megkí
vánja, hogy azokkal a fontos gazdasági és 
politikai kérdésekkel foglalkozzék, melyek 
a világot mozgatják. Ebhez jelentős értelmi 
fok és sokoldalúság kell. A modern keres
kedőnek meg kell ismernie azokat az újí
tásokat, találmányokat, melyek szakjába 
vágnak, mert ezeknek alapos tudása nélkül 
elmarad a haladástól. A manapság igen erő
sen kiélesedett versengésnél azé a győzelem, 
aki többet tud, akinek értelmisége fejlettebb, 
aki szakjában avatottabb. Amit tudsz, az 
neked jó fegyvered, amit meg nem tudsz, 
az jó fegyvere a versenynek, amely legyőz, 
ha nem vagy szemfüles, élelmes, üjyes. Ezért 
legyen készültséged alapos, gazdag.

De ne csak a kereskedőnek szempont
jából vizsgálódjunk, ha nem az általános em
beriből is, hiszen a modern, müveit kereske
dőre, mint a társadalom tagjára nagy köte
lességek várnak, különösen minálunk idehaza. 
Az igazi tudás, az elme felvilágosodottsága 
szabaddá, nyugodtabbá teszi az egyént, 
eszét és ítélőképességét élesíti s megadja 
neki a lehetőségét, hogy könnyebb szerrel 
keresse meg kenyerét tanulatlan embertár
sánál. A német „Wissen ist Macht“ (a tu
dás hatalom) szállóige lassan bár, de ter
jedőiéiben vau minálunk ia éa a vérbeli 
magyar ember is hová-tovább megtanulja 
tisztelni és méltányolni az elméleti tudást, 
amely minden gyakorlati tevékenységnek 
alapja, irányitója. Nálunk jó sokáig, szinte 
nagyou is sokáig, mintegy divatja járta, 
hogy leszólják, lebecsméreljék a bölcselke
dést ; sok jót tőle nem igen vártak, külö
nösen a kereskedelmi és ipari pályákon, 
amelyek kiváióképen gyakorlatiak s ame
lyeknél a rutint, az ügyességet még ma is 
sokan fölébe helyezik a szakbeli elvont tu
dásnak. A gyakorlati irány kételkedő em
bereinek bizonyára igazuk van, hogy a leg
kitűnőbb elmélet egymagában nem kellő 
eredményű, mert az egyénnek veleszületett 

rávalósága — a kereskedőnél a spiritusz 
mercatoris — a pályához Jvaló kedv, a mun
kaszeretet állandósága legtöbbször döntő ha
tásúak és nem pótolhatók. Viszont kétség
telen as is, bogy a puszta gyakorlat sze
rezte tudás elméleti készültség nélkül tapo
gatózó, darabos és hézagos, tehát kontár. 
Ezért nyilvánvaló, hogy igazi sikert csak 
akkor érhetünk e1, ha gyakorlati munkássá
gunk során hasznát vesszük a tudományos 
kutatás eredményezte elméletnek. Mert hi
szen mi a valódi elmélet ? Semmi más, mint 
elvont gyakorlat s a gyakorlat semmi egyéb 
alkamazott elméletnél.

Az a valóság, hogy némileg rendkívüli 
természeti adományaiknál fogva mindenféle 
iskolai képzés nélkül nagy sikerekben gaz
dag kereskedői pályát futottak meg, sehogy- 
sem tévesszen meg bennünket. Ilyen rend- 
kivüliség a láogész kiváltsága. Ezek a fér* 
fiák rendszerint szegény sorból küzdötték 
fel magukat erős, szívós akarattal, az elmé
nek minden fényességével, jellemük példa
szerű kitűnőségével, Gyors felfogásukkal és 
emberisn-eretükkel s következtető képes
ségükkel, ők mindenképen fölülmulák azt 
a fokot, amelyet középszerűségnek szoktunk 
nevezni Nem csoda tehát, hogy elhagyják 
a kevésbé á dottakat, akik az élet küzdel
mére nincsenek úgy felvértezve, mint ők. 
Manapság a termelés és kereskedelem vilá
gában a képzettség a főtényező. Ma már 
nem lehet, mint hajdanában, mikor még a 
verseny jelentéktelen volt, as ipari és ke
reskedelmi vállalatok terén a harcot hiá
nyos ismeretekkel felvenni. A harctér szé- 
lesbült, a versenyzők száma szaporodott, a 
harc nehezebb lön. Aki a legjobb felszere
léssel indul a csatába, as győz. A termé
szettől adott fegyverek sokat veszítettek 
jelentőségben azokkal szemben, amelyeket 
magunknak megszerezhetünk.

A tudás kibővítése és mélyítése gasdag 
tartalmat ad as egyénnek s lehetővé tészi, 
hogy uj viszonyokhoz gyorsan alkalmaskod- 
hassék.

Végzetes hiába volna be nem ismerni,

T A R C A.
Jövendölés.

Álmaimnak rózsafátylát
Te csak egyre téped,
Nem ér.réz meg, mert mások sem
Értenek meg téged.
Talán soha nem szerettél,
Álmokat sem szövögettél
S nem dobogott, nem zokogott
Senki szive érted . . .

De jön idő, amikor még
Te is szősz majd álmot,
Rózsát akarsz s neked mégis
Tövisen kell járnod
És a szived boldogságát,
Álmaidnak rózsafátylát
Durva kezek összetépik,
Mint hervadt virágot.

fapp fiexsö.

Hadgyakorlatom.
Kedvei Öciém 1

Megígértem neked, hogy, miután a 
katonai pályára készülsz és szeretnél egyet- 
mást hallani a katona-életről, sz idei őszi 
fogyvergyakoliatok lefolyását közölni fogom 
veled. Olvasd figyelemmel, lehet, hogy még 
hasznát is veszed, 

Tehát én, mint as utolsó fegyvergya
korlatra kötelesett tartalékos hadnagy, 
augusstus 10. én vonultam be Lévára a 14.
bonvédgyalogezred 2. zászlóaljához 35 
napra. A laktanyában már együtt voltak a
többi tartalékos tisztek, zászlósok és had-
apródon, számszerint kilencen. Midőn már
a bebivottak száma teljes volt, bementünk 
jelentkezni a zász'óalj-parancsnok úrhoz.
Itt tudtam meg, hogy bakadiaiektusban 
szólva a „nyócagyik szózadhóu vagyok be
osztva és pedig másik két tartalékos bará
tommal együtt, E'mentem velük a század
parancsnok úrhoz is jelentkezni, aki, mint 
régi ismerőst üdvözölt. Aznap már csak 
délután 6 órakor volt hivatalos teendőnk, 
tudniillik, amidőn a bevonult tartalékos 
legénységgel alaposan megszaporodott szá
zadok rendeztettek, beosztattak. Minden 
tiszt, zászlós és hadapród kapott egy-egy 
szakaszt, mintegy 25 embert. Persze a 
tényleges alantos tisztek ia. Az enyém a
8 század 4 szakasza lett.

Másnap reggel 6 órakor (pardon, még 
becsuknak, hogy nem a hivatalos kifejezést 
használom) azaz ,délelőtt* 6 ó.-kor a gya
korlótérre vonultunk ki, hol eleinte sorok- 
bar>, majd szakaszban éa száladban zárták 
beie a tartalékosokat a katonás mozdula
tokba és ügyességekbe. Délután folytatás. 
Es igy ment 3 napig. Kőiben egy délelőtt

a lövöldeben voltunk, hol minden tartalé
kos 10 éles lövést tett. Aki jól talált, még 
pénzjutalmat is kapott. Később az egész 
zászlóalj együttesen vonult ki és zászlóalj
ban gyakoroltunk. 17.-én és 19.-én a Teg- 
zesborfő . melletti, úgynevezett „Rovnye- 
szállásu-nál volt harcszerü lövészet éles 
tölténnyel. 18. án pedig a Kossúth L-.joa 
téren volt parádé, amit úgyis végignéztél. 
Délben nagy bankett a tiszti étkezdében a 
legfelsőbb Hadúr születésnapja alkalmából.

20.-án „délelőtt* 3 órakor indultunk a 
laktanyából ki a vasúti állomásra. Külön 
vonat vitt bennünket, amely 4 órakor in
dult. Nyi'.rára utaztunk. Azt hiszed, hogy 
hamar odaértünk? Óh nemi Miután a 
kü önvonat a rendes vonatok menetrendjét 
nem zavarhatta, sok helyen órákig kellett 
vesztegelnünk. így pld. Köhidgyarmaton 2 
á'ló óráig vártunk, mig Párkánynánán csak 
’/* óra jutott a reggelizésre, Érsekújváron 
pedig * * * * * * * 8/4 óra as ebédre. A legénység szá
mára a vonaton főztek a mozgó konyhák. 
D. u. 4.-kor mégis berobogtunk a nyitrai 
pályaudvarra, hol as ezred tisztikara élén 
az ezredparancsnokkal fogadott bennünket. 
Kiszállás után 1 óra pihenő volt, mig a 
málhát a kocsikra felrakták. Újítás volt as 
idei gyakorla'okon az is, hogy a podgyáss 
továbbítására nem polgári fuvarokat, népies 
nyelven ,forspontot“ vagy „rospontot" hasz- 
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hogy a műveltség mellett a kereskedés gy.- 
korlati ismerete épp olyan, talán amannál 
még fontosabb. Síit a gyakorlati kereskedő 
az elméleti embert, a comptoiristát, ki ve
zetés nélkül működni nem képes, nem is 
tekinti kereskedőnek. Es fajdalom, igaza 
van, teljesen igaza van. Ami késnél a szük
séges nyél, az a kereskedésben az elmélet. 
Fontos, igen fontos segedeszkö-, de nem 
végcél.

Számos újság nagyhangú vezércikké
nek vásári lármája az éretlen sokaságnak 
szól, ez az olcsó pénzű hizelkedés sok ve
szedelemmel jár. A józan hszafiság azonban 
nem dicsér mindent, s a hibák feltárása 
kötelesség. Valljuk be őszintén, hogy ha
zánk, ez a jelesen földmivelő ország, ipar 
és kereskedelem tekintetében az elmaradottak 
közül való. Magyar népünk, Bsjnos, még na
gyon járatlan közgazdasági dolgokban s 
hirhedt nagypipáju kényelmességgel, közöm
bös nemtörődömségével s örökös (jobbadán 
meddő) bénitó hatású politizálással, a sok 
dinom-dánom felköszöntö s puffogó ünnepi 
beszéd, meg időpocsékoló kártyázása köze- 
pett nem is ébred egyhamar annak komoly 
tudatára, hogy a teljesen megváltozott idők, 
a gyors folyású, szinte rohamos élet a ré
ginél különb, műveltebb, é e'mesebb, moz
gékonyabb kereskedőt köve'el. Meg kel
lene törnünk maradi vo tunkat s ki kellene 
tövestül irtanunk ezt az ósdi, félszeg, elöke- 
lösdi felfogást, hogy csak a katonának, 
köztisztviselőnek, jogászrak, meg gazdaem
bernek van „un* fog'alk ozása. Bizony-bi
zony, ne tagadjuk, hogy manapság is — 
két emberöltő idő után — fájdalom, még 
időszerűek Széchenyi István gróf e szavai: 
Bajaink a meddő közjogi sérelmeket han
goztató politikát űző rendszerben s ezzel 
kapcsolatos tétlenségben van. Ne panaszok
kal hozakodjunk elő, ne pazaroljuk el a drága 
és soha vissza nem térő időt, amiből a nem
zetnek gyakorlati haszna soha nem lesz, 
hanem iparkodjanak lerombolni a rendi bás
tyákat, küzdjék le a balitéleket, vetkőzzék 
le a maradiságot, tanuljanak és haladásra 

buzdítsanak, A múlton na keseregjünk, a 
jelent ne áldozzuk fel a múltért s szeressük 
meg a jövőt.

Nálunk nem igen tudják megérteni, 
hogy a legerősebb földi hatalom a gazda
sági életből és a mélyre ható műveltségből 
fakad. A szegény és műveletlen nemzetek
nek sohasem volt nevezetes szerepük a 
nagy politikában.1 A népek fórumán csak akkor 
lesz minekünk is szavunk, ha gazdagokká 
és müveitekké válunk. D.szmagyárba öltö
zött diplomaták meg feltörekvő politikusok 
szószátyárkodása nem sokat használ. Keve
sebb beszéd, több munka pedig kétségte
lenül üdvösebb volna. Szerte e hasában lép- 
ten-nyomon tapasztalhatjuk, hogy a föne- 
messég, a szinmagysr köztisztviselők s az 
úgynevezett értelmiség nem igen tartják 
sokra a kereskedő foglalkozását. Nem elég
gé rangos nekik. A kereskedőt csak akkor 
fogadják a maguk körébe, ha meggazdagodik.

Nálunk eddig az előkelő neveket szak
tudás nélkül is jól honoráltak. A pénzinté
zetek és ipari vállalatoknak többnyire szak
értelem hiányából sűrűn előforduló bukásai 
azonban megváltozott idők közeledését jelzik.

Sok hiba elkövetésének okozója to
vábbá a közgazdasági műveltség általános 
hiánya ; igényeink érthetetlen, indokolat
lan fokozása. A gazda, az iparos, a keres 
kedö fia, ba már a középiskola néhány 
osztályát elvégezte, nem áll az atyja mellé 
annak foglalkozását megtanulni, banem fix- 
fizetésü hivatalocska után töri magát, a 
melynek elérése céljából mozgosit protek
ciót és bizakodik a név és nexus hatalmá
ban. Más országokban szinte hagyományos 
szokássá vált, hogy apáról fiúra száll az 
üzlet, ha még oly nagy is a vagyona ; sőt 
mennél gazdagabb, annál inkább raj a van, 
hogy növelje ói hirnevét is öregbítse. Ná
lunk ennek a dicséretes és nemzeti vagyo
nosodéi szempontjából fölötte nagybecsű szo
kásnak, hej, de ritkán akadunk nyomára 
és fehér holló számba mennek azok a keres- 
kések, melyek fennállásuknak csak első 
százados évfordulóját megünnepelni tudják.

Folyt, köv.

A deres.

Vármegyénk szegény községeiben, az 
erkölosi apathiának olyan ijesztő, elszomo
rító jelenségei kiáltoznak felénk, a melyek 
együtt költik fel minden jó érzésű ember
ben a szánalom és az uudor érzetét.

A jelenségek közö’t kétsegkivül a leg
megdöbbentőbb az, hogy a nép nem tudja 
érezni a büntetés megszégyenítő, dehonesz- 
táló hatását. S ha tömlöcöt ül valamely 
törvénybe ütköző cselekedete miatt, ez ál
tal társai nem tekintik az illetőt megbélye- 
gezettnek s a visszaesők nagy tömege mu
tatja, hogy az elszenvedett szabadságvesz
tés nem riasztja öt vissza attól, hogy ugyan
olyan cselekedetet újra elkövessen.

Sőt I És itt van az óriási baj • A mai 
humánus börtönrendszer mellett olyan ki
váló gondoskodásban részesül a bűnös sza
badságvesztésének ideje alatt, hogy egyene
sen vonzóvá, kellemessé válik rá nézve a 
fogság, hogy neu kell a mindennapi kenyér 
után való küzdelemben törnie magát, hanem 
táplálkozás, ruházat, tiszta, egészséges tar
tás tekintetében megkap mindent, a mit 
otthon nyomorúságban, szegénységében nél
külözni kénytelen.

Ezért, ha valamelyik bűnösnek sikerül 
a reá kimért pénzbüntetést szabadságvesz
tésre átváltoztattni, ez előtte már kétszeres 
nyereséget jelent; megmarad a nyomorult 
garasa és egyidöre gondoskodva van az 
ellátásáról.

Az a humanizmus, mellyel a büntető 
igazságszolgáltatás a pénzbüntetések behaj
tása körül jár el, indokolt abból a tekin
tetből, hogy a szűk körülmények közt élő 
bűnös családja szájából veszi ki talán az 
egyetlen falat kenyeret a büntetésnek ez 
a neme.

De épen azért, mert igy van, t. i. 
hogy a pénzbüntetés által a bűnös ártatlan 
családja is szenved, a szabadságvesztés bün
tetés podig szinte vonzó as erkölcsi apá- 
thiában sínylődő emberek előtt ; — épen 
ezért kellene a büntetöigazságszolgáltatásnak 
más hathatósabb büntető eszközökről is 
gondoskodni.

Szinte látom, hogy zudul fel a husza
dik század hamis nyomokon szervezett 
humanizmusa, mikor ki merem mondani, 
hogy a testi fenj itéknek büntetésképen való 
alkalmazása az egyedüli módszer arra, hogy 
a lélek finomságai iránt teljesen érzéketlen 
állapotú büoösökre javitó hatást gyakoroljon.

náltak, hanem kincstári tátBzekereket kü.ön 
e célra vásárolt lovakkal. Persze a kocsi
sok is katonák, „hajtó honvédek* voltak. 
— Végre elindultunk első éjjelezési állo
másunkra, Zobordarázsra. Az út rövid és 
kellemes volt. Jól esett a kis séta a vonat
ban töltött 12 órai szorongás, kártyázás 
után, hozzá még a nap is olyan rekkenöen 
tűzött, as egész utazás alatt, hogy majd 
kiugráltunk a vaggonokból. Szóval elsétál
tunk Zobordarázsba, hová .délután* 7 óra 
30 perckor érkeztünk. A legénység úgy 
itt, mint később mindenütt, pajtákban, friss 
szalmán nyert elhelyezést, a tisztek pedig 
paraszt-házaknál szállásolhattak el. Megér
kezés után az iskolában felállított tiszti 
étkezdében meg vacsorázunk (paprikás csirke 
volt nokellival és kukorica) majd kiki szál
lására sietett. Úgy látszik Zobordarázs a 
bolha hazája. Még .délután* 11 óra 45 
perckor sem tudtam elaludni. Csak a gya
korlatok későbbi folyamata alatt láttam, hogy 
a többi falvakban is magas fokon áll fent- 
emlifett faja as állattenyésztésnek.

Másnap már harcgyakorlat volt a nyit- 
raiakkal. A Pleska nevű hegyen volt az 
összecsapás. Gyakorlat után az egész tiszti
kar megbeszélésre gyűlt össze. Ezalatt jól 
megástunk. Még haragud'unk as eső miatt. 
Hej, ha tudtuk volna, mi vár még e tekin
tetben reánk. Megbeszélés után Apponyba 1 
vonultunk.

Apponyból ugyancsak harcgyakorlat 
keretén belül Korosra mentünk. Ezen két 
nap alatt nem volt eső.

Az ezredgyakorlatok 21—29.-ig voltak. 
Ezen idő alatt az ezred 3 zászlóalja és a 
géppuskáé osztag két, vagy három félre 
osztva harcolt egymás ellen.

23.-án Korosról indulva e'ővett az eső 
és vert egész szeptember 12.-ig, mig csak 
haza nem értünk Lévára. Sőt azóta még 
most is esik. Az aznapra tervezett éjjeli 
gyakorlat is elmaradt a rossz idő miatt és 
bevonultunk Ti encsén-Bánbs. Ez volt csak 
az eldorádó. Elsőrangú elhelyezés, 3 kávé
ház, jó cigány, az étkezde egy tükrös bál- 
teremben, továbbá 24, és 25,-ike pihenő. 
Persze, volt mulatság. Bánban 28.-ig vol
tunk. 26.-án harcszerü lövészet volt, mely
hez sz ezred egy hadiállományu zászlóaljat 
alakított. Szép látvány volt ezen zászlóalj
nak harchoz való fejlődése és tűzharca. 
Mint hallom, 34000 éles töltény használta
tott fel, melyből 2000 találat érte a kéreg- 
papirból kivágott muszkákat. Nekem külö
nösen tetszett a géppuskás osztag, melynek 
kis mokány lovai hátukon a géppuskákkal 
mint a sergék másztak egyik szikláról a 
másikra. No és amikor tüzelői kezdett a 
géppuska 1 Hogyan szórta a rengeteg go
lyóbist! Ezen lövészetnél a dandárparancs- 
nok is jelen volt.

27. -én jó dolgunk volt. Harcgyakorlat 
volt tervezve, melyhez a nyitraiak voltak az 
egyik fél, mi, lévaiak, a másik. Majd elfe
lejtettem, hogy Bánban bevonult még ezre- 
dünkhöz egy szakasz 3.-as közös huszár és 
két tarack. Hát 28.-án a tarackok is a mi 
felünkön voltak. Azaz csak lettek volna. A 
nyitraiak, szegények már „délelőtt* 6.-kor 
elindultak, mi pedig osak 8.-kor. De bi
zony Jupiter Pluvius azt mondotta, hogy 
nem lesz semmiféle hadakozás és adott jó 
nagy záport. Mi hamar otthon voltunk, mig 
a nyitraiak csak 10 óra felé érkeztek meg 
bőrig ázva. Volt megint pihenés. Már sok 
is volt a tétlenségből. Kérdoztem a Berczit, 
egyik tartalékos kamerádomat ; „Mit fogsz 
csinálni, Bérezi* ? Hát hazamegyok, még 
egy kicsit tanulgatom az elöljárók neveit, 
azután alszom* 1

28. -án Bánnak búcsút mondottunk. Ez 
nap kezdődtek a dandárgyakorlatok. A mi 
earedünkön kívül a 16. honvédgyalogezred, 
egy század közős hussár, 2 üteg ágyú és 1 
üteg tarack, összesen 12 löveg, vett részt 
a dandárgyakorlatokban, melyek 28—31.-ig 
tartottak. A gyakorlatnak jó idő kedvezett. 
Megvertük a 16.-osokat és 6 ágyújokat */, 
század huszárjukkal egyetemben. A megbe
széléshez már csak a lovasitoltaknak 
vagyis Bsáaadparancsnoktól fölfelé, kellett 
menni. A gyakorlatot végignézte a kerületi
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A múlt emlékei közt ott pihenő deres, 
— akárki mit beszél ! — egy becsületes, jó 
eszköz volt az elvaku t szenvedélyek féken 
tartóiéra. A testi fájdalom, szégyen meg
javító hatása a tni népünk értelmi színvo
nalát és erkölcsi análhiáját tekintve, sokkal 
nagyo1 b, mint a mai börtön rendszere.

Alig van olyan biró, olyan jogvédő, 
aki a praxisában felmerülő esetek egy óri
ási részében ne érezné üdvösnek azt, hogy 
a vádlottat pénzbüntetés vagy fogság he
lyett egy pár jól megérdemelt pofonnal 
bocsássa el s aki a nép között él és látja 
a duhajkodó suhancok apró kihágásait, me
lyek mind a léleknek a nemes iránt való 
fogékonyságát dokumentálják, az tudja csak, 
hogy ezt a duhajkodó vágyat, mely aztán 
nagyobb gonoszságokra Ösztönző szenve
délyéé növi ki magát, nem lehet máskép
pen megfékezni, mint a szó teljes értelmé
ben kiverni a legényből.

De bát a hamis jelszavak után induló 
huszadik századbeli emberbarát szent bor- 
zadálylyal forgatja szemét, a miot csak a 
nevét is említik annak a régi jó mediciná
nak, — a deresnek.

Különfélék.
— Vasúti ügyek, ügy értesülünk, 

hogy az 1913. évre szóló ál ami költségve
tési törvényjavaslatban megfelelő összeg 
van előirányozva arra is, hogy a Párkány- 
nána-Jévai vasútvonal alépítményé — tekin
tettel a nagy személy-, de főként a teher- 
forga'omra — már 1913. évben elsőrangúvá 
alakíttassák át. Nagyfon osságú körü'méuy 
ez az egész vidék, de leginkább Léva város 
vasúti forgalmára nézve, mert tudvalevő, 
l.ogy gabonakeres- edöink a vasúti raktárak 
elégtelensége és lasrú közlekedés folytán a 
pályaudvaron beállott árútorlódás miatt 
sokszor napokig sem adhatják fel gaboná
jukat, mert sem az alépítmény, eem a moz
donyok nem birják meg a nehezebb és 
gyorsabb szállítást. — Felhívjuk a városi 
tanáosot, hogy ezen ügyben sürgősen lép
jen akcióba az illetékes helyen, nehogy a 
tervbe vett építkezésre preliminált összeg 
esetleg máshová lordittassék. Küldöttségileg 
mulasson rá a vasutak igazgatóságánál az 
álomásunkon fennálló és gyorsintézkedést 
váró Lányokra, aaeyek bénitólag hatnak 
a város és vidéke kereskedelmi és ipari 
forgalmára és csökkentik annak jelentősé

gét. Eszközölje ki továbbá azt is, hozy a 
már finánc rozo t Léva-surányi vasút egye
nesen L Ivóval köttessék össze és annak 
kiépítésénél ne érvénvesü jön s mm'fé e 
magánérdek és l*efo'yeS. Szóval t Kérjük a 
t-náciot, hogy űzzön már egyezer egészsé
ges vasúti és kereskede'mi politikát is.

— A Tanítók Házának megnyi
tása. A Barsmegyei A'talános T»ni'ó- 
egyesület által Léván létesített és fentar- 
tott József Főherceg Tanítók Hazának meg
nyitása folyó hó 15. én, vasárnap, délelőtt 
11 órakor ment végbe. A szépen sikerült 
ünnepélyen résztvettek ; Végh István, az 
egyesület elnöke, Múlik István, egyesületi 
alelcök, — a tanítóképző tanárai Köveskuti 
Jenő és a főgimnázium tarári kara Tóth 
Sándor igazgató vezetése mellett ; továbbá : 
városunk összes iskoléi-iak tanítói, a taní
tóképző növendékei és szántóé taniigybarát. 
Az ünnepélyt a tanítóképző rövendékeinek 
éuekkara a himnusz eléueklésével nyitotta 
meg. Azután Köveikuti Jenő, mint az inter
nátus felügyelő bizottságának elnöke, lelkes 
és költői lendüle'ü beszédében rövid viaz- 
szapillantást vetve a Ház létesítésének vá
zolására, a tanítói pályának méltatásával jó 
magaviseletre éB szorgalomra buzdította az 
internátus növendékei*, akiket a gondnok
nak atyai szeretetébe ajánlott. A szózat 
elének lese után a jelen voltak J arass Ferenc 
gondnok kalauzolása mellett megtekintenél 
az internátus szobáit s azoknak minden 
tekintetben kifogástalan és modern beren
dezése felett teljes megelégedésüknek adtak 
kifejezést. A Házban ez idő szerint 22 
fögimnáz'umi tanuló van ; és ptd g : tanító
nak a fia : 16, nem tanítóé : 6.

— Gyászhir. Megdöbbentő módon 
ragadta ki a halál az Elet kertjéből Komisik 
Lajost, Léva város köztiszteletben álló 
pénztárnokát, ki még halála napján is estig 
szorgalmasan végezte hivatalos teendőit. 
Az életerős férfiúról senki sem gondolta 
volna, hogy az elmúlás szelleme ott setten
kedik körölette s egy pillanatban, mikor 
nem is gotdo'ja, vállára teszi kezét s 
mondja : jösz te velem. Pénteken estefelé, 
hivatalos teendői után, nebány jó barátjával 
az Oroszlán vendéglőbe tért be egy pohár 
borra. De alig ültek le, panaszkodott, hogy 
rosszul érzi magát, nehéz a lélegzése. Ezért 
fizetett és hazafelé indult. Barátai közül, 
látván, hogy sáppadt, ketten elkísérték, de 
útközben újra rosszu lett s pár percnyi szen
vedés után meghalt. A gyorsan előhívott, 

orvos, már csak a izvszélbü lés köve1 > 
lében beállott háláit I ooBtatálhatta. 
régebben szivelhájasodJtsbau szenvedett, 
ratlau becsületes, jó ember volt, akiuos. 
talán eem haragosa, sem irigye nem volt. 
Családjának, jóbarátainak s hivatnának élt. 
S mind úgy szerette, hogy örök időkre 
péidányképül szolgálhat mindenkinek. A 
gondos családapát, a kedves humoru, fiatal 
kedélyű jóbarátot é* a pontos, szorgalmas 
hivatalnokot gyászolja benne minden isme
rőse. A dott jó szivében mindenki Bzámára. 
volt hely, aki szeretettel és bizalommal 
közeledett feléje. Ét ime a szive szakította 
végét munaás életetek mindössze 61 éves 
korába^. Líva városának 33. év óta hiva
talnoka vöt. Előbb árvaszéki jegvző, majd 
ellenőr s 1903. óta pénztárnok. Ép halála 
napján adta át a pénztárt, mert tegnap kez
dődött meg a szabadsága. Benne Ákossy 
Árpád alsóváradi körjegyző apósát gyá
szolja. Holttestét ma délután 4 órakor fog
ják örök nyugalomra helyezni. Elhunytéról 
mély gyátzba borult családja, Léva város 
tanácsa és a lévai kerületi munkásbiztositó 
pénztár — melynek 19 év óta vezetője 
volt — gyászjelentést adtak ki.

— Esküvő. Bodrogi János kaposvári 
ügyvéd e ló 28.-án tartja esküvőjét a mo- 
csonoki róm. katb. templomban Gliimessy 
Magduskával, Ghimesey Lászlónak, a nyitrai 
püspöki uradalom jóséágipasgatójának ked- 
vt a leányával.

— Az iskolai játszótér és a testi 
nevelés érdekében augusztus hó elején 
terjesztette lei a Barsm. Át. Tanitó-Egye- 
rülei emlékiratát a közoktatásügyi minisz
teriem. Érdekes, hogy a székesfőváros most 
azoknak az eszméknek megvalósításához fog, 
melyeket rz emlékirat hangsú yozottan je
lölt meg mint elkerülhetetlen népnevelési 
szükséglete'. Az ,As Újság" Főváros rova
tában Olvassuk (saept. 19.-én), hogy a szé
kesfőváros közoktatási ügyosztálya nagy 
súyt akar jövöbon a szabadon űzhető test
gyakorlatokra vetni, főleg pedig a játékra, 
„hogy annak nagy fizikai, erkölcsi és szo
ciális hatásait a főváros ifjúságának tízezrei 
is élvezhessék*. E végett tanítói és taní
tónői számára, München város közoktatás
ügyének világhiiü vezetője Kerschensteii er 
György dr. háromhetes játék-tanfoiyamot 
fog rendezni szeptember és október havá
ban, melyre a főváros 10 tanítót, 8 tanító
nőt küld. Ez a tanfolyam ki fog terjedni 
a játék élettani, neveíestani és egyéb vo-

pírzncsnoi is. Gyakorlat után Rtbénybe 
mentünk. Itt a kerületi zenekar is bovonuit 
hozzánk és már a bevonulásnál is játszott. 
Ügy látszik, bogy sok ló nem muzsikába, 
mert például századparancsnokom „Babá"-ja 
is ugyancsak randalírozott, mikor a zene 
me.lett elhaladtunk. A délutáni térzenéhez 
kel eti azután vinni az őrnagy úr „Kaczor"- 
jával zenét szoktatni. A szoktatásnak, mint 
később láitsm, eredménye is volt, A térze
nét hatalmas zápor verte szét.

Másnap Korosra mentünk. Persze előbb 
gyakorlat volt a 16,-oaok ellen. Az idő me
gint szép volt. Csak a gyakorlat volt fá
rasztó, mert sűrű erdőn, bozóton meredek 
hegynek felfelé kellett nyomulnunk. Koroson 
d. u. a báró Forster-féle parkban volt tér
zene. 30. án délelőtt könnyebb gyakorlat 
volt. Az ebédet egy közbeeső kis faluban 
fogyasztottuk el. Itt említem meg, milyen 
áldás a mozgókonyha, népies nyelven kony- 
bakocsi a csapatra. A mozgókonyha két 
részből all. Az elörész a spajz, a jégverem s 
hátul a sparhert 8 kg. fával. 2-féle ételt lehet 
rajta főzni 4 óra alatt 270 ember számára. 
Azonkivü. 6 tiszt részére levest, sültet és 
tésztát. Két ló vonja. Persze mig a csapat 
menetel, as étel megfől és igy beérkezés 
u án azonnal 'ehet kosztolni. A Papin-fazék 
elvein a'spszik. Ami zászlóaljunkkal 2 ilyen 
mozgókonyha volt. A tisztek gyakorlat alatt 

a tiszti étkezdében menázsiznak. Lrikus 
ember el sem tudja képzelni, milyea boszor
kánysággal megy az, hogy reggel még az 
étkezdében früstököl az ember és délben 
már más faluban, talán 30 kilométerrel to
vább, ugyanaz a tiszti étkezde adja a 3—4 
fogásos ebédet hozzá gyümölcsö*,feketét,teát, 
bort, sört, Bnapszot és még tudom is én mit. Az 
étkezdét egy fiatal tiszt vezeti. No, hisz 
van dolga szegénynek. Az egyik paprikás 
csirkét szeretne, a másik malacpörköitet, 
míg a harmadiknak nyúlpecsenyére fáj a 
foga. Ha lúrós tészta van, akkor jobb lenne 
szilvás gombóc. És így tovább. A szakáé né, 
persie, az étkezdével vándorol. Azonkívül 
2 katona-pincér és 2—3 mosogató legény. 
Praktikus ládákban viszik az edényt, ais- 
talnemttt, specerajt, italt stb. Szétszedhető 
tűzhely asztalok és székek egészítik ki a 
b< rendezést. Az egésznek 2 kocsi kell. A 
nagyobb gyakorlatoknál a izemélyzetnek 
civil ruhában kell bujkálni és vásárosoknak 
adni ki magukat, mert különben az „ellen
ség" e fogja őket és akkor mit esznek 
„szegény uraink". A szakácsáé hagyományos 
neve ; „’elkeoa".

Tehá', hogy visszatérjek sz eredeti 
dologra, 30.-án ebéd után egy nagy tarlóra 
vonultunk és ott tábort ü ötlünk. Persze, 
jó idő lévén, kedélyesen ment a do'og. 
Estére megjött az étkezde is és vaosorál- 

tuuk. De után 5 órától h-di állapot volt. 
Az est és az éjjel derült, csillagos, de 
hűvös volt. Fogyott a glübwein. Éjfél után 
jött a hir, hogy az ellenség, a 16.-oaok, 
jön. Nosza, csendben fegyverre kaptunk és 
mentünk az ellenség elé. Meglehetős kelle
metlen volt a sötétben út nélkül botorkálni. 
Nemsokára élénk puskázás fogadott bennün
ket. Roham, „rajta", újabb tüzelés. Pár 
pillanat múlva általános volt a harci zaj, 
melynek vége az lett, hogy a 16,-osok le
győztek bennünket. A gyakorlat után a 
dandárparancsnok közé gyűlt a két ellenfél 
tisztikara és a gyakorlatot megbeszélték. 
Azután a csapatok új elhelyezési állomá
saikra vonultak. Mi Nagydovoránba kerül
tünk. Bár sohasem kerültünk volna. Gyat
rább falut még nem láttam. Rossz, dohos 
szagú parasztszobák, sár, eső.

Az étkezde, mint minden faluban, itt 
is az iskolában ütött tanyát. Megérkezés 
után azounal lefeküdtünk és délig aludtunk. 
Ebéd után unatkoztunk, ismét aludtunk, 
vagy kártyáztunk. Odakint zuhogott az eső, 
valamint éjjel és másnap is.

Folyt, kör.
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natkozásaira és hatásaira, az egészségtanra 
a játék szervezésére, a játszóterek beren
dezésére, a játékvezetés ismertetésére, az 
első segély nyújtásra, stb. Ezenfelül min
den iskolájánál játszóteret fog a főváros 
létesíteni. A 13. A. T. E. memoranduma is 
ilyen tanfolyamokat kér a minisztertől és a 
játszóterek törvényhozás utján való bizto
sítását ajánlja. Tanácsunk és képvieelötes 
tületüuk, üdvösebhen cselekedne, ha lega
lább a játszótér dolgában követné a föváios 
példáját, ahelyett, hogy most uj korcsma 
létesítésével az alkoholizmus terjesztésén 
fáradozna.

— Vasúti előmunkálati engedély. 
A kereskedelemügyi miniszter a g.ramvöl- 
gyi cukorgyár részvénytársaságnak a tár
saság oroazkai gyárudvarából kiindulva, 
Oroszka, Oaramlekér, Garamdamásd, Nyír, 
Agó, Garamvezekény, Zseliz, Tergenye és 
Nagypeszek községek határainak érintésé
vel Ágota majorig tervezett fővonalból álló 
keskenyvágányu gőzüzemű iparvatutra sz 
előmunkálati engedélyt egy évre megadta.

— Tanítók közgyűlése. A „Léva- 
vidéki róm. kath. népnevelők egyesülete* 
1912. éri október hó 3.-án Verebélyen, a polg. 
kör nagytermében évi közgyűlést tart. Reg
gel 9 órakor a plebánia-templomban ünne
pélyes szentmise. Dé'elött 10 órakor a 
közgyűlés a polgári kör nagytermében a 
követkeiö tárgysorozattal : 1. Elnöki meg
nyitó. 2. Gyermekvédelem és patrouázs, 
előadja dr. liujjy Pál mii iizteri tanácsos, 
a m. k. állami gy ermekmeuhely ek orsz. 
felügyelő,e. 3. A tananyag módszeres keze
lése, előadja dr. Dudek János udvari taná
csos, apát, egyetemi tanár. 4. Pénztári je
lentés. 5. A jövő évi közgyűlés helyének 
kitűzése. 6. Esetleges indítványok tárgya
lása, melyek 3 nappal a közgyűlés előtt az 
elnökséghez írásban benyujtatnab. 7. Tiszt- 
ujitás : elnök, társelnök, jegyzők, pénztáros, 
könyvtárts választása. — Déli 1 órakor 
lársaeebéd a kaszinó nagyteimében. — Egy 
teriték ára 3 kor. — A társas ebédre je
lentkezni lehet október 1.-ig Uhereezky 
Géza verebélyi tanítónál.

— Lelkész- választás. A kis- és 
nagykáinai ref. egyház presbitériuma a meg
üresedett lelkészt adásra egyhangúlag Koma 
Károly lévai segédielkész meghívása mel
lett nyitatkozoit. A választást a kiküldött 
tanácsbírák e hó 24-én kedden délelőtt a 
kiskáinai ref. templomban fogják megejteni.

— UJ szociális törvények. A ke
reskedelemügyi minisztériumban, — mint 
érlesü.Uuk, — már elkészült a kereskedelmi 
alkalmazottak jogviszonyait szabályozó tör
vénytervezet is. Szociális szempontból rend
kívül nagyfontosságu ez a javaslat. Régóta 
óhajtjuk, sürgetjük mi is az érdekelt társa
dalmi osztállyal együtt a megalkotását, mert 
ezen törvénytől várják ők és minden szo
ciális érzékkel rendelkező ember, hogy si
keresen fogja megszüntetni mindazon igaz
ságtalanságokat, amelyek ma nálunk a ke
reskedelmi alkalmazottak ésmagántisatviselök 
viszonyaiban is érezhetők. Ez a törvény 
már ősszel a parlament .elé keiül és nem
sokára követni fogják ezt a kereskedő.mi 
minisztérium részéről más szociális törvény
alkotások is, mint: a gyermekek, fiatal 
munkások es munkásnök védelméről, to 
vábbá a vasárnapi munkaszünet szabályo
zásáról, valamint a magánalkalmazotiak 
nyugdijáról és akkori ellátásáról való tör
vényjavaslatok.

— Tanítói gyűlés. A Léva-vidéki 
róm. katb. népnevelők egyesületének lévai 
köre folyó hó 28.-án, délelőtt 10 órakor, 
Léván a róm, kath. elemi fiúiskolában gyű
lési tart, amelyre az elnökség es utou is 
meghívja a kör tagjait.

— Gyászhlr. tivella József életének 
63., boldog házasságának 27, évében, e hó 
17.-én, délelőtt 8 órakor rövid szenvedés 
után családjának nagy fájdalmára elhunyt 
Léván.

— Erdőőri és vadőri szakvizsgák. 
Az erdööri és vadöri szakvizsgákat a toiyó 
evben október hó 14. napján d. e. 9 
kor fogják megkezdem. Vizsgázni lehet 
Budapesten, Pozsonyban, Besztercebányán, 
Miskolcon, Kassán, Máramarosaaigeten, Ko. 
lossvúrt, Brassóban, Nagyszebenben, lemez. 

várott, Pécsett és Szombathelyen. A vizs
gákat mindenütt a megyeházánál tartják 
meg. A megfelelő bizonyítványokkal felsze
relt folyamodványok szeptember hó végéig 
az illetékes erdörelügyclöségnél adan
dók be.

— Harmadosztály a gyorsvona
tokon. Mint vasúti szakkörökből Írják, az 
október hó 1-én életbelépő uj vasúti menet
rend legérdekesebb újsága a harmadosztályú 
kocsi járatása lesz a gyorsvonatok egy 
részén. Egyelőre öt vonaton lesznek ilyen 
harmadosztályú kocsik ; a budapest—zsol
náin. a budapest--kolozsvárin, a budapest— 
bródin, budapest—brassóin, végül megma
rad a gyorsvonatu harmadosztály a pest— 
györ—szombathelyi vonalon ie, ahol már 
szintén próbálkoztak ve'e.

— Színészek Léván. Hídvégi Ernő 
színigazgató, aki staggione társulatával 
Balassagyarmaton tartott előadásokat, a 
városi tanácstól engedélyt kért. A tanács az 
engedélyt folyó hó 21.-ikétöl 14 ntpra 
megadta.

— Árlejtés a honvédségnél. A 14. 
bonvedgyalogezred lévai zászlóaljánál szük- 
seglendö lótáp és tüzelő anyagokra folyó hó 
23.-án Léván a zászlóalj gazd.BÓgi irodájá
nál árlejtést tart. A szállítási szükséglet és 
feltételek a gazdasági hivatalban meg
tudhatók.

— Az első hamis kétkoronások. 
Alig került forgalomba a kétkoronás, már 
is megjelentek a hamisítványai is. Az első 
hamis kétkoronái okát Triesztben adták ki. 
Eddig még kevés van belőlük forgalomban. 
A hamisítványokat ón, antimón és horgany 
csezekeveréeeböl öntik és vékony ezüstré- 
teggel vaunak bevonva. A hamis kétkoro
nások nagyon síkéi ültek.

— Élelmezési cikkek ára 100 év 
előtt. Félegyházán egy régi kimutatásra 
akadtak, amelyben az 181O.-ik évről az 
élelmezési cikkek ára van feljegyezve. E 
szerint akkor a következő árak voltak : A 
teheuhus lomja 10 kr., borjúhús 12 kr., 
jubus 9., kr., seiteshus 12 kr. Egy lúd 20 
kr., egy pár kacsa 24 kr., egy pár galamb 
10 kr., őt tojás 9 kr. Egy itce tej 2 kr., 
egy itce tejfel 12 kr., egy itce fehérbor 
14 kr., egy itce vörösbor 12 kr. Egy 
lont Bajt 9 kr., só, bab és lencse iteeje 
4 krajcár.

— Kinevezés Ifj. Tóth Arthur újbá
nyái ügyvédi írnokot a m. kir. igazságügyi 
miniszter az alsókubini kir. járásbirósághoz 
végrehajtóvá nevezte ki. A szorgalmas tö
rekvő fiatal ember kinevezése Ujbáoyán 
általános örömet keltett.

— Gyászhir. Részvéttel értesülünk 
a szomorú hírtől, hogy Horn Bertbold fa
kereskedő, a Tanítók llázának volt tulaj
donosa, aki f. évi augusztus hó végén köl
tözött el Léváról Losoncra, — folyó hó 
19.-en Budapesten rövid szenvedés után 
meghalt.

— Jótékony alapítványok. A le- 
fo.yt izraelita ünnepek alkalmával — mint 
értesülünk — Adler Jakab a létesítendő 
izr. aggok menháza javára 600 és a helybeli 
főgimnázium azon izr. vallásu tanú.ója ré
szére, aki a legjobb e ömenetelt tanúsítja, 
— szintén 600 korona alapítványt telt.

— Madáríészek megvédése. A ro- 
varpusztiló hasznos madarak fészkének meg
védése sok nehézségbe ütközik akkor, ha 
például az alkalmazott mesterséges iészeko- 
duk több fan szerteszét vannak felfüggesztve. 
Az odúkhoz tudvalevőleg kóbor macskák, 
de persze más emlős vad ragadozók is a fán 
felkúszva jutnak és egyik fáról a másikra 
átugorva is képesek a fészekhez férkőzni. 
Az odajuthatást tehát egyfelől aszal lehet 
megakadályozni, hogy az ember a mestersé
ges fésskelökőszüiékeket egymástól kellő 
távo.Ságban álló fákra erősíti, hogy a raga
dozó farói-fára ne juthasson, másfelől pedig 
akadályt gördít az egyes fakón a telkussás 
ele. Míg az előbbi nehézségbe nem igen üt
közik, addig az utóbbinak keresztülvitelét 
a nagy költség gátolja. Mett ba több, ha 
sok tan van tészekodu felerősítve, minden 
egyse fára alkalmazni kell az odú alatt sod- 
ronyháiógailért vagy töviskoazorút. Erre 
való lekmteltei egy kertész azt ajánlja, hogy 
egyéb fáktól koilö távolságban levő fákra 

nem egy-egy, hanem több fészekodut füg
gesszünk, mert jóval kevesebb védőhálójával 
vagy koszorúval — tehát olcsóbban — véd- 
hetjük meg.

— Nagy lóvásár. A kereskedelem
ügyi miniszter megengedte, hogy Érsekúj
váron minden év szeptember hó 29.-én és 
30. án különleges őszi nagy lóvásár tartsa- 
sek. Az első ilyen és lódijazással egybekö
tött lóvásár folyó évi szeptember hó utolsó 
vasárnapján s az utána következő hétfőn 
lesz. A vásár alkalmából a saját tenyésztésű 
3 és 4 éves csikók, valamint anyakancák 
is dijaztatni fognak. És pedig : két első 
díjjal 150—150 koronával, két másodikkal 
100—100, öt harmadikkal 30—30 és 14 
negyedikkel 25—25 koronával. Ezen lóvá
sáron fogja a katonai kincstár is az idei 
iószükségletét beszerezni. Lakások és istá- 
lók az érsekujvári polgármesteri hivatalnál 
rendelhetők meg.

— Elitólt körjegyző. Az aranyos- 
maróti kir. törvényszék büntető tanácsa e 
hó 10.-én megtartott főtárgyaláson lloller 
Béla volt barskaproncai körjegyzőt több 
hivatali sikkasztásnak büntette miatt két és 
félévi fegyházbüntetésre ítélte.

— Sorozás. A verebélyi járásban meg
ejtett ez évi fősorozás megfelelő eredmény
nyel végződött. 496 állít ásk öt ele sből bevált 
162 újonc. Ezek közül a hadsereghez be- 
soroztatott 120 s a honvédséghez 42.

— A téli menetrend. Október elsején 
a magyar királyi áliamvasutakon uj menet
rend lep életbe, amely azonban semmi lé
nyegesebb eltérést nem mutat a május óta 
érvényben levő nyári menetrendtől. Egy-két 
személyvonat a fővonalakon az egyik-másik 
kisebb állomásról korábban vagy későbben 
indul. A fürdő és nyári vonatokat beszün
tették, ami ilyen tájban mindig meg szo
kott történni.

— Mesterséges eső. Németországban 
több helyen sikeresen kísérleteztek mester
séges esőt létesíteni különféle szerkezetű 
gepezetek segítségével. A brombergi Vilmos 
császár intézet kísérleti telepén is végeztek 
már ez irányban kísérleteket s mint hírlik, 
a német birodalmi gazdasági egyesület szán
déka, nagyobb dijak kitűzése mellett, a 
jövő évi vándorkiállítással kapcsolatban ezen 
berendezések bemutatását és versenyét meg
tartani, hogy ezen újabb gazdasági vívmány 
minél szélesebb körben megismertessék s 
nyerjen elterjedést. Remélhetőleg magyar 
birtokosok s gazdatisztek is kiutaznak majd 
a kiállításra s lesz alkalmuk ezen öutőző- 
gépeket működésben szemlélhetni.

Irodalom és művészet.
Új szlöjd könyv. Biró Sándor miskolci 

Miami tanító „Szlöjd-gyakorlatok* című 
könyvének első részét harmadik teljesen 
átdolgozott és bővített kiadásban bocsátja 
útnak. Könnyvéhez ezúttal tíuttcnbery Pál 
a .Kézimunkára Nevelő Országos Egyesü
let* igazgatója irt me'eghangú előszót. 
Könyvét a szerző száz ábrával, három ív 
terjedelemmel bővítette, aa elméleti résaben 
lecke minta vázlatokat is nyújt, bogy még 
jobban kidomborítsa a szlöjd jelentőséget, 
hogy még jobban rámutason a szlöjdnek a 
reáltárgyakhoz való kapcsolására.

„Hzlöjd gyakorlatok" I. része 1 k. ,60 
fül. 11- résza 2. k. 40 fill. (Posta 10—20 t.) 
Földjajzi Plasztikái 1 k. 40 fill. eliégren- 
delhetü a azé zönél.

A Magyar Figyelő most megjelent szep
tember lö iki szamában Réz Mihálynak ér
dekes és aktuális cikkét olvassuk „Korszel
lem és vezető jog“ címen. Scbachter Miksa 
„Természet tudomány a közfelfogásban" 
feliratú dolgozatában maró gúnnyal fordul 
azok ellen, akik a természettudományi vi- 
lágfe. fogást néhány Darwinista frázis kri
tika nélküli alkalmazásában látják. Kádár 
Gusztáv közgatdasági benyomásokról szá
mol be, amelyeket Amerikában tett, liun- 
garikus néven egy, a Balkánon élő, előkelő 
hivatalos állást betöltő hazánkfia Szerbia 
és Magyarorsaág közgazdasági viszonyairól 
mond el figyelemreméltó dolgokat, karkas
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Pál „C«r»boB polgár" címen színes elbeszé
lést írt a francia forrsdalom lóriból, Ador
ján Andor cikke, “Színház és sajtó,/ e 
közérdekű kérdést új szempontokból vilá
gítja meg. A rendezné 1 is gazdagabb a 
„Feljegyzések" rovata, amelyben könvv- 
kritikát, társadalmi és szociális lérdésekb-z 
való elmés hozzászólásokat találunk. Szer
kesztőség ét kiadóhivatal: Bnd»pe*t, VI., 
Andrássy-ú*. 16., Singer és Wolfner. Elő
fizetési ár egész évre 24 K félévre 12 K, 
negyedévre 6 K.

Húsz eredeti rajz es ötven könyv — 
ingyen. Egy híres fraicia áhsmféifiú és 
publicista, Olivier mondotta :

— Nagyon sokra tartom az élclapokat, 
mert hatalmas hivatásuk van. Az, hogy a 
nemzeti elmésség nagykövetjei legyenek.

A meleg, mély, gazdag speciális ma
gyar humornak kétségtelenül első képvise
lője ma a Kakas Márton, a szövegében 
legtartalmasabb, rajzaiban legmüvészibb és 
kiállításában legszebb magyar élclap. A 
Kakas Márton, amelyet tiipulusz alapított 
és Slőllösi Zsigmond a felelős szerkesztője, 
a toll éB az ecset humoristáinak olyan elit
gárdájával szolgaija a maga hivatását, a 
amlyen még soha egy magyar é'clap »ájz 
laja alatt nem csoportosult. Külön becsvá
gya, bogy minden müveit családnak is 
kedves heti vendége legyen és ezért hozzá
szól nemcsak a politikai, hanem a társadal
mi, iroda mi és n ütései élet minden moz
zanatához is csipőser, tréfásan, de úgy, 
hogy tóba egyetlen sorral vagy vonallal se 
ízlést, se erkölcsöt nem sért. Mindezeken 
fölül, amellett, hogy a legszebb és l'gtlcsóbb 
magyar élclap a Kakas Márton, » példát
lan kedvezesekkel is szolgál előfizetőinek. 
Minden negyed-vben öt magyar művésznek 
öt eredeti rajzát sorolja ki közöttük és küldi 
el diszeB keretben a nyertesekben és minden 
héten egy kötet könyvet juttat Fejtörő rovat
ié megfejtőinek, 'léhát évenkint egy égést 
képtár és égést könytárt ad ingyen. A lég- 
kötelebbi rajzsorsolás október titedikén lesz 
és réBZtvesz benne mindenki, aki legalább 
egy negyedévre a Kakas Mártonra eiöfiae.ett. 
Az előfizetési díj negyedévre 3, félévre 6, 
egész évre 12 korona, amely összeg a ki
adóhivatalba, Budapest, Vili., József-körát 
5. sz. a. küldendő. Mutatványszámot ugyan
ezek a kiadóhivatal küld ingyen minden
kinek, aki levelezőlapon kéri.

Megbízható gyógykezelés. Zavart 
emésztéssel ebátott egyenek, kik etvsgyhi- 
ányban, felfúvódásban, gyomot görcsökben cs 
rendetlen székelésben szenvednek, a ,Moll- 
féle sidlitz-poru használata által rövid idő 
múlva visszanyerik egészségüket. Egy doboz 
ára 2 korona. Szétküldés napouta utánvétel
lel J/olí A. gyógyszerész, cs. és kir, udv, 
szállító á tál Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki 
gyógyszertárakban határozottan Moll-téle 
készítmény kerendö az ö gyári jelvényével 
és aláírásával.

Nincs jobb és olcsóbb femtisztó, 
mint a Glóbus fémtiiztnó-kivonat, amely 
már esztendők óta kitünően bevált és mil
liónyi háztartásban használatos. E kitűnő 
készitményt az ifjabb Fritz Schulz betéti 
társaság Auseig ijE gyártja. A G obus 
fémtisztitó kivonat mitden arany, ezüst, 
nickkel, sárga- és vörös rézből készült 
tárgynak gyorsan és fáradtság nélkül pom
pás, tartós fényt kölcsönöz, abszomt ártal
matlan, nem karcol és nem hagy nyomot 
maga után. A G.obua fémtisztitó-kivonat 
soha tiaztitó erejét el nem veszíti, nem 
piszkit, mint a tisatitó-pumádé és sokkal 
jobb és kiadósabb, mint a legtöbb torga- 
iomban levő folyékony fémusztitó. S ás 
saónak egy a vége ; a Glóbus fcmtisztitó- 
kivonat a legesiegjobb f mtisztitó, sme’yet 
kiválósága miatt több ízben kitüntettek. 
Így legutóbb aSt. Lousi kiállitáion 1904.-ben 
a nagy díjjal. Elért csak ezt használjuk, 
de ügyeljünk arra, nehogy valami értékte
len utánzatot sózzanak a nyakunkba, mert 
sok ilyen van. Mind g a valódi G obus fém- 
tisstitó kivonatot kérjük dobozban es véd
jegygyei ellátva. Kapható minden íütserke- 
reskedésbeu, drogueriában stb. stb.

Igazság. “Boldogságunknak egyik 
! alkatrésze : va'ódi Katbreinerböl egy csésze* 

igy hangzott fel min«p egy dslban és a 
tetszés, amelyet az éneklés dalával aratott, 
a legjobb bizonyíték vo't arra, hogy a je- 

| lenlevö háziasszonyok leikéből besrélt avagy 
helyesen „énekelt." MégiB csak igazság 
marad: Kalhreiner a legjobb kivé es ami 
21 év óta a háziasszonyoknak mint „még 
jobb" ajánltatott, az állandóságra jónaá nem 
találtatott. Hányán tértek a Kaihreinethea 
viisza, akik mást próbáltak, Katbre'ner 
nemcsak felette egészséges és olcsó, hanrm 
jóízű és annyira hason ó a babkávéhor, 
hogy az tisztán is lia'ó. És mennyi pénz 
takaritha'ó vele. Amit az enekeB dalolt és 
amit az utci kon a szerencsegomba hirdet, 
az igazság marad : Katbreiner Kneipp ma
láta-kávéja rzeiencset hoz minden házra.

az anyakönyvi hivatal bejegytess
1912. évi szept.. bó 16-181 1912. évi szept. ho 22-ig

Születés.

A szülői neve
»< 6 a u ü « u

tw

A gyermek 
neve

Szitárí Béla Keller Elvira leány Margit
Bucst k Gyula Mordéuyi B leány Ilona

VöleseuY es menyasszony neve Vallása
________________________________I____________

Gubo József 8> bik Veronika róm. kath.

Halálozás.

Az eliiuuYt neve Kora A halál oka

Svella József
Komzaik Lajos

ő3 éves
60 éves

Tödölég daganat 
Szivbémulás

.Lévai piaciárak.
Hovatvesetö : Dr. Horváth Gyula rradürkapltéa:.

Búza m.-mázsánként 20 kor. 40 fiil.__
20 kor. 60 Kétszeres 17 kor. — fiil. 18 
kor. — fiil. — Rozs 18 kor. 40 fii'. 18 kor. I 
60 fii. Árpa 18 Sor. — fiil. 18 sor. 80 till. 
Zab 22 kor. — fid. 23 kor. __ fiil.
Kukorica 21 kor. 40 till. 22 sor___fiil*
— Lencse 30 kor. 60 fiil. 31 kor. — fiil._
Bab 26 kor. 60 fiil. 16 kor. 80 fiil. — 
Kö^s 13 kor. — fiil. 14 kor. — fiil.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló- i 
here természettől arankamentes 175 — 180 i 
Vörös lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkáa 150—160 Luczerna i 
természettől ar-ukamentes 130—138 Lu- | 
eaerna, világos szemű aránkáa 115—120 '

Nyilttér.

Enyhe, oldó házimer mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz 
□lényeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 koroaa.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük T4 eH
készítményéit.

I FT» ,»'• bedörzsölés, 
elismert, régi jóhirnfevíí báziszer 
szaggatás éa hülénböl származó 

mimit-nnemü betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kor.

Kapható mind«u gyögvazertárban 
•Ov- éw drogériában,

I

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

Kerestetik.
Fiatal hentes Segédet keresek 
október l.-re aki korcsmába is 
kiszolgál és egyéb teendőket 
is végez, fizetés megegyezés 
szerint. — Cím a kiadóhivatalban.

Kiadó lakás.
3 szoba, konyha és mellékhelyi 

Bégekkel azonnal kiadó.
Léva, László.utcza 13.

Iskolázott leány 
ki a négy polgári iskolai 

jő bizonyitvánnyal ren
delkezik, állást keres. 

Cím e lap kadohivatalában.

---------Fi é g i -------------

biztosító intézet
az északmsgyírországi megyék újjászerve
zéséhez, az északi megyéket, de különösen 
Árva, Bsrs, Esztergom, Hont, L'ptó, Nógrád 
Nyitra, Pozioiy, Trencsén, Tutócz és Zó
lyom megyéket alaposan ismerő, oly intelli
gens és agilis egyéneket keres, kik a biz
tosítás minden ágában jó üzleteredményeket 
értek el, és a magyar és lehetőleg a német 
és tót nyelhet is tökéletesen bírják, 30 év
nél nem idősebb egyének előnyben ré
szesülnek. Nyugdíjképes á lás, érdemszerintr 
díjazások. Fényképpel fölszerelt ajánlatok 
Eckstein hirdetőjébe (Budapest, VII! kér.

Erzgébet-körut 37.) küldendők.

Harisny akö test
és mindennemű 

kötö-gép munkát 
elvállal 

nyitrai nándorné 
Léva. László-utca 13.

Kukorica-szárító
------ eladó ------

1 méter széles 4 méter magas 
és 10 méter hosszú.

Bővebbet.- Ladónyi.utca 7-

Steiner Sándor
órás- es ékszerésznél, Léván.

legjobb mosószer
Washall Company Wien 

II Kurxbauerqasse 5.
Kapható ; KNAPP drogériában LÉVN.
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A borfogyasztó közönség 
= figyelmébe. :-------
Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
ZZZZZ házhoz szállítva. —

Börzsönyi zöld, fehér literenként 80 fii 
Balatonmelléki , , 100 „
Neszmelyi ó vörös „ 110 „
Helyben 5 liternyi lei delést házhoz 
szállitom. Teleforon is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

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

sabban ajánl

Berceller Márton Ipolyság, 
(Ingyen vegyelemezés.)

Kiadó üzlet és lakás.
Kálnai utca 23 számú házban 1 üzlet
helyiség hozzávaló lakással és pin- I 
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

Házeladás.
A Váradi utca 10 számú 54 O-öl terü

letű telkemet és azon épült lakóhá
zamat, 694 □-öl területű hozzá 

tartozó földemmel mely a ház 
végében áll szabadkézből eladom.

GOLDFINGER ADOLF

= Kölcsönkönyvtár == 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN. 

Előfizetés bármely nap kezdhető.

Eladó ház.
Léván Teleky utoza 10. sz. ház 
melybe jelenleg évek óta fenálló 

hentes üzlet van 
szabad kézből eladó. — — — 

Bővebbet ott az üzletben.

„hl OLLA- 
»zakorvosok\ 
által meg 

vizsgálva 
legjobbnak 
minősítve 

van. i 
Két évi jót

állás. 
Ára 

tucatonként 
4-, 6.—t 

8.— és
10. korona

Az 
,OLLA“ 

tobb mint 
200 orvos 
által lég- 
megbízha- 

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min

den gyógy- 
szertárácan 
es jobb dro

gériákba.

GUMMH 
különlegesség. S 

A A tudomány mai 9 
állása szerint A 

a bebizonyított r legjobb létező 
I Gumml 
[ óvszer. B

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint „ép oly jót* feldicsérni' 
Az elárusító helyek kimutatását. Ár jegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 

nOLLAu anmniiayar Wien. H;437 Fraterstrasse 51 
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában

i» I s PICK EDE illatsierése-üzletében.

A mesterdalnok.

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám: 33. . LÉVÁN. _ Telefon szem : 33.

Czipöm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrók, 
Rajt’ van

Piactéren, nagy kiterjedésű, gépraktárom céljára épült 
hátamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek: ==

Vi’ágbirü ,. RAPID- láncros kutak. rAlfa Separatoru tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz-féle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek. kaucsuk sarok.

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnöksége alatt álló BÚTORCSARNOK 
és liitel8szö-vetk.ezet 

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet t»gja, 12 éve fenall 
felhívja a n. é. butorvásárlo közönség figyelmét a 

VIII., József körút 28. (Bérkocsis-u. sarok), valamint 
IV kér Ferenciek tere 1. sz. (Királyi bérpalota) 

’’ újonnan átalakított helyiségeiben renpezett 

lakásberendezés! kiállítás
megtekintésére, raktárunk mely a legnag- °bb a!; “r8^a?ja f5 
leeezvszerübbtöl, a legnagyobb kivitelű, művészek amii ier

8 vezeti és szakbizottság által felülvizsgált bútorokból áll. K

Teljes lakásberendezéseket művészi \
- ■ tervek szerint készítünk, -------

minden darab jótállás mellett adatik el. ®

CL IMA
lycrsolajiniM és lohomobiloh 3*10 liF. 

Magasnyomású nyersDlaimoloroli '“.X16- 
legolosóbb és 
lepmeiblkliitébb 
Ütemet blito.lt 
jék. űzemköl 

lóerőnkén 
1-2 fltl. Al'en- 
dóen i.v.rt.l.n 
üzem I - Pénz 
U győri lelűgye 
let nélkül I E|y 
Merikendééi Sok 
Mél gép Izem H»l

Költségvetések és érl.po< díjmentesen.

Bachrich és Társa 
betétitársaság motorgyári Fióktelepe 

BUDAPEST
VI. Viotl köriil 59/tt

blito.lt
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Siíllilís is tarrá 
valamint lcöltözköd-éselcet 

legfigyelmesebben és jutányos 
árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Léva, Szepesi U- 22.

© 
© 
© 
© © 
©

Modern ház
a Mángorló utcában (17), 4 3zoba 
konyha, fürdő szoba, kamra, pin- 
oze, üvegezett folyosó mellék
épületben cselédszoba és mosó 
konyha, parkírozott uavar, gaz
dasági udvar kis zöldséges-kert, 
kút az udvaron, folyo év november 
hó l-töl bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél

- tudhatók meg. =zz:

£©
©©
©□ ©

©©
©

Uj női kalapüzlet.
Van szerencsém ezennel a n- é. hölgyközönség 

szives tudomására adni, hogy LÉVÁN a .Drogéria1 
épületében egy, a mai kor igényeinek teljese 
megfelelően felszerelt ***» **♦*  *»**•

női kalapüzletet
— nyitottam, ------ ------

hol már nagy választékban kaphatók a legutolsó 
divatü női kalapok. ----------,—-— - —

Pontos és szolid kiszolgálásró' előre is biztosíthatom a n. é. 
vásárló közönléget, annál is inkább, mert fő törekvésem oda irá
nyul, hogy- a legkényesebb igényeket is kielégítsem.

Atalakitsásokzat elvállalok és pontosan 

eszközlöm «***»
Miután szives pártfogásukat kérem magamat szives jóindu

latukba ajánlva vagyok ----- ------------------------------ --------------
teljes tisztelettel

STEINER EMMA 
női kalap divatterme 

LÉVÁN

©

8

□ © © © © ©□

© © $
© ©

••
Ajánljuk :

legolcsóbb napi árak számi-
tásáv&l elsőrendű, direkt

forrásokból beszerzett
fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan fi iss csemegesajt,
naponta <rkező felvágott és egyéb

J4 ----- csemegeáruinkat. -----
0 
00

Közvetlen kávéimportunk ÍOlytaU
0 
■M kávéink

fi 0 S úgy ár, mint minőség tekintetében
l tlM versenyen kívüliek 1 —

| öli Legjobb Mauthner-féle kerti és
í > • <mmx> vetemény magvak!

t « s Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir
to rt fi carbolineum, aszfalt-fedőllemez,H T 
♦i n gumml- és aszbesztáru, petróleum,
•d 4) benzin, carbit ős kátrány vegyim N S termékek, gyanta, kénpor, kék
w 00 ős zöld gálicz. raffia-háncs, min-

r dennemü festékáru,-----
portland és román czem ént

N állandó nagy gyári raktára.
0 M. iir. marhasó es löpor-arnöa-

DISZKOSZORUK
fa- ts érczkoporsók gyári áron!
'V A.B, -K. O GÉ BE K.

5 évi jótállóéra!

Kern Testvérek 
fűszer-, csemege és vasnagykereskedése 

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881.

■

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

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

konyhaedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, eczél répavilla és répakiemelő, fejne 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, oftó 
kés, összes kerti, mezőga:dasági, méhészeti, tej 
gazdasági, bádogos- és kcmives szerszámok, épü 
let- és butorvasalások olajozók, kenőszelenczék, gép- 
SZÍjak, szivattjuk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, caigaiurók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vascikkekből.

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

Fényképészeti cikkek, kerékpá
rok, pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk spe 

cziális árajánlattal. Nagybani vételnél külön ajánlat-

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván,


