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Hat hóra . . 
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Egyes számok
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5 K. — f.
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ára 20 fillér

HIRDETÉSEK
Q centiméterenként - 4 fillér
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő bírd, irodák 

árengedményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TAELSEVIDAvLTvII hetilap.
A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel.

fómunkatArs: Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

' A LAP KIADÓJA : NYITRAI és TÁRSA r. t.

Uj adó.
A magyar embernek vérében van 

a régi jelszava : a nem adózunk. Ter
mészetesen minden újabb megadóztatás 
bizonyos visszatetszést szül. Az uj 
adórendszert is, amely pedig, mint a 
gyakorlat igazolni fogja, az adózók 
igazságosabb és helyesebb elosztását 
fogja eredményezni, némi bizalmatlan
sággal fogadják, hátha még uj adó 
behozatalát emlegetjük 1

Csakhogy ez az uj adó, amelyről 
szólni akarunk, sem bizalmatlanságot, 
sem visszatetszést nem fog szülni, mert 
ezt mindenki örömmel fogja üdvözölni, 
mert ez az adó a totalizatör-adó, a 
lóversenyek adója, amelyről a földmi- 
velésügyi miniszter az elmúlt napok 
bán törvényjavaslatot mutatott be. A 
törvényjavaslatot Polóny Géza, a lévai 
kerület orsz. képviselőjének indítvá
nyára mutatja be a miniszter, aki a 
képviselőház múlt év december 12,-iki 
ülésén általános helyeslés közben azt 
kívánta a minisztertől, hogy a nyil
vános lóversenyfogadások évi forgal
mából 2 százalékot vonjanak el a 
testnevelés és testedzés országos cél
jaira. Polónyinak ezt az indítványát 
egyhangúlag elfogadta a képviselőház 
< s utasította a földmivelésügyi minisz
tert a vonatkozó törvényjavaslat be
nyújtására.

Eddig a tolizatőr forgalmából 12 
százalékot vontak le és pedig 6 szá
zalékot a versenyeket rendező egyesü
letek javára, a totalizatőr kezelésére, 
pályák fentartására, versenydijak ki
tűzésére ; 4 és fél százalékot a föld
mivelésügyi minisztérium kezelése alatt 
álló lótenyésztési alap kapott ; egy és 
fél százalékból pedig Budapest sze- 
géuyalapja, a vidéken rendezett ver
senyek jövedelméből pedig az állami 
sorsjáték közjótékonyságot szolgáló 
céljai részesedtek. Jövőben a totalizatőr 
forgalmából 14 százalékot vonnak le 
közcélokra, 2 százalék a testedzés és 
testfejlesztés céljait fogja szolgálni. 
Könnyű kiszámítani, hogy ha az or
szágos lótenyésztési alap 4 és fél szá
zalék jövedelme a zárószámadások 
Bzerint a 1400000 koronát meghaladta, 
még ha lóversenyünk stagnálna is, 
amire alig van kilátás, mert hiszen a 
totalizatőr forgalma évröl-évre nagyobb 
és nagyobb, akkor is a testnevelés 
céljaira félmillió koronánál jóval na
gyobb összeg jut. Ezt az összeget 
alapszerűen épen úgy fogják az állam- 1 
pénztárban kezelni, mint más alapot. 
Egyötöd részét a földmivelésügyi mi
niszter maga fogja kezelni és istápolói 1 

fog belőle turisztikai célokat, valamint 
a tárcája alá tartozó iskolák hallgatói
nak testedzési céljaira fog felhasználni 
költségvetésileg megállapított összege
ket. A testedzési alapnak négyötöd 
részét a közoktatásügyi és honvédelmi 
miniszter együttesen fogja kezelni és 
ebből a testedzésnek az ország lako
sainak széles körében való meghono
sítására költségvetésileg megállapított 
összegeket fog fordítani.

Egészen bizonyos az, bogy az uj 
erőforrás a sportnak uj és uj híveket 
fog nyerni. Sportegyesületek keletkez
nek, modern versenypályákat rendez
nek be ; azt ké zeljük, hogy a céllövés 
nemes csoportja kiiép a maga kes
keny vágányából és szintén országos 
érdeklődés tárgya lesz. Most, mikor 
Bzinte határunk mesgyéjén ropog a 
puska és dörög az ágyú, talán a lel
kek is érzékenyebben érzik, hogy 
milyen jelentékeny nemzeti kérdés az 
emberi sportoknak a lendülése és fej
lődése. Minél több gyárkémény füstö- 
lög és minél több hivatalban szorong 
a szellemi munkás : a testedzés annál 
jelentékenyebben kivánja a maga ré
szét, nehogy az egyoldalú szellemi 
foglalkozásból az elpuhulásnak oly 
bántó jelenségei születhessenek meg, 
minőt harcok elején, a hazájukat, tűz
helyüket védő törökök mutatnak.

A földmivelésügyi miniszter uj 
törvényjavaslatában, mely mindössze 
hat szakaszból áll, figyelmet érdemel 
az a rész, amely a kávéházi zugbukik 
ellen irányul és őket a büntetés szi
gorával akarja csúnya mesterségükről 
leszoktatni. Ezt is a közszükség kí
vánta és szintén közóbajtas előzte 
meg. Az uj törvényjavaslat 4. szaka
szában erre vonatkozóan a következő 
intézkedés történik :

Aki előre kinyert engedelem nél
kül lóversenypályán rendezett verse
nyekre, vagy azokon résztvevő lova
sokra, istállókra, vagy lovakra vonat
kozóan fogadások kötésével üzletszerűen 
foglalkozik, vagy nyilvános fogadási 
irodát tart (bukméker) vagy kölcsönös 
fogadásokat közvetit (totalizatőr), kihá
gást követ el és két hónapig terjed
hető elzárással és 600 koronáig ter
jedhető péuzbüntetéssel büntetendő.

Visszaesés esetében, ba az előző 
büntetés kiállásától számítva két év 
még nem múlt el, az előbbi bekezdés
ben meghatározott kihágás egy hónap
tól két hónapig terjedhető péuzbünte
téssel büntetendő.

Sajnos, ma már mi is „jó vidék“ 
eléggé iutsllektuelek vagyunk és a 
totalizatőrt ismerjük. Áldozó hívei is 
vannak, csak a méltányosságnak lenne í 

elég téve, ha a testedzési alapból a mi 
sportcéljaink is támogatást nyernének 
a — kvóta arányában, annyira, 
amennyire a mi vármegyénkből támo
gatják a — totalizatőrt.

Cigánykérdés.
Folytatás.

Ha ezen csoport valamely lovassági 
laktanyához lenne közel, a fistal erők fel
használásával a Kerti ,,üzdészet“ virág, kony
ha, növény és gyümölcs elóállitásával a cso
port kiadását tetemesen apasztaná, e szép 
munka által nemesedvén, az egyed és ipar
ra nézve a katonaságnak vesethetöbb ta- 
noncot adna, részben ezen foglalkozást foly
tathatná.

E csoportnál volna helye a gyermek
játéktárgyak készítésé, fafaragás stb. amely, 
azt hiszem, más hazai polgárok fenntartó 
keresetforrasát nem venné e. De mielőtt 
e c-oport növendékei át lennének vive a 
következő csoport körébe, onnan aa idő 
sebb és ipari munáára be nem vaít egye- 
deket mind át kellene tenni az első cso
port közé sok okból.

V-ik Csoport / 1-töl 10 évesig minden 
leány és 1—3 évesig minden hu ; ez utób
biak ezen csoport nagyobbjai által volná
nak gondozaudók és 3 éven túl a negye
dik csoportba lennének beosztva.

E csoport nevelés alatt állana s itt 
keresztül kellene vinni a női kézimunka 
elterjedt ágazatait, csipkekészitést egész a 
legnemesebb ízlésig, selyemtermelés, selyem
fonás, mindennemű müvirágkészités, ker
tészet minden neme, selyemszövészet, nyak
kendők készítése, szóval a kiváló egyedek 
csoportosíttatnának és igy oly munkák 
volnának elöállithatók, a melyek összes ez 
irányú külföldi árut is helyettesíthetnék. 
Ezen munkakörök sem vennék el a pol
gári elem fentartó keresetforrását.

Ezen csoport területén tehát ilynemű 
gyáripari berendezés volna keresztül viendő 
s rendes lakások volnának építendők, isko
la, templom, olvasótermek stb.

így gondolván az öt csoporot az or
szág kü önbözö vidékén elhelyezve elszi
getelni, a fajszapo odást teljesen rnegaka- 
dályozui. Esen mód nagy befektetést okoz
na, de eltekintve az első csoportba oszlot
taktól, mintegy 5—6 ezer létektől, a többi 
megkeresné azt, mibe kerülne s idővel jö
vedelem is lenne belőle, mely jövedelem 
azonban a keresők tulajdona lenne.

Különben is a törvényhozás nemes böl- 
csesége lehetlenné teendő a gyermekek 
elzüllését, felállította az állami gyermekmen- 
helyeket, ahová a gondozásra akár erkölcsi, 
akár anyagi okokból képtelen szülőtől ia 
elhelyezésre elveendök a gyermekek ; Es 
vajon a kóborcigányok gyermekei nem-« 
mindannyi ez alá az elbírálás alá esik s meg
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engedett-e, hogy ezekkel szemben telin 
csak azért, mert cigánygyermekek, a gon
doskodás ne a törvény szigorával s annak 
nemes intentiójával gyakoroltassák, csak 
úgy, mint más szülök gyermekével szemben ?

A nevelés hatása, a munka megszere
lése sokakat erkölcsös és rendes polgári 
életbe eresztésre alkalmassá tenne, ezek 
ezen telepeken kívül, de vele kapcsolatban 
kapnának egy egy kis házat kerttel, ahon
nan 1—2 évig bejárnának munkára és el
lenőrzés alatt állnának még. Kik e próba 
időt is kiálianák, azok nőaülésre is volná
nak bocsájthatók ; akár a gyári telepek kö
rében keresnék kenyerüket, akár már sza
badon is mehetnének mesterségük üaésére. 
Hogy a házasság cigány és cigány közt 
meg volna-e engedhető, azt most én nem 
tudnám eldönteni, de, hogy 10 évig senki 
sem szaporodhatna közülük ; sem teljes sza
badlábra ereszthető nem volna, ezt szüksé
gesnek tartom. A többletkeresetből szaba
don boceájtandóknak vagy nösüiési enge
délyt kapóknak rész volna adandó, hogy 
némi vagyonnal kezdhetnék meg a beren
dezett kis házon kívül az életet, ebből 
folyna az is, hogy az előállitandó ipari cik
kek rendes piaci árba adatnának e1, hogy 
a termelt áru értékesítése a polgári elem 
által előállítottat ne tegye lehetetlenné.

Mi lenne ezen gyári iparitelepek továb
bi rendeltetése, honnan venné a munkás- 
felújítást ?

1. ) Az összes fegybázak ée börtönök 
mai és leendő lakói.

2. ) Mindenféle csavargó és munkake
rülőből, kik a pálinkás boltok töltelékei „se 
országa, se hazája" másként.

3. ) Minden ugyanabba a bűnbe vissza
eső szabadságvesztésre Ítélt egyén állandó 
benntartása által.

4. ) Mindazon gyermekekből, kiket a szü
lőik vagy szülője eltartani nem tud, s elzül- 
lésnek lennének kitéve.

5. ) önként belépő oly tagokból, kik az 
életben nem boldogultak a idősebbek, semhogy 

iparostanoncnak mehetnének, itt ellenben 
megélnének.

6. ) Oly elitéit rabnak vagy fegyencnek 
felesége vagy férje vagy gyermeke is, kik 
szabadon a kereső vagy gondozó nélkül 
fenntartani magukat nem tudnák, mig itt 
együtt egy egy szobás skonyhás lakásban, kö
zös kereseten megélnének, a gyermekeket ne
veltetni is lehetne bent, mert iskola (nép, 
ipari, polgári bent lenne) templom (plébá
nossal vagy más) lelkésszel.

7. ) Oly toloncokkal, kiknek illetősége 
megállapítható nem volt vagy hosszabb ideig 
tart.

8. ) A mai öngyilkosjelöltek egyréBzé- 
böl, kik ott pártfogást, védelmet nyernének 
és még számos okból idejövök, kiknek a 
kenyérkereset módja a polgári életben nem 
sikerült.

így volna kizárólag férfiak zárt ipari 
„városa", nők zárt ipari „városa", a család
nak zárt ipari „városa" a szabadosokkal 
kapcsolatban és nevelés és tanitás alatt 
állók bezárt „iskolája."

Véleményem szerint az edd.gi cigány- 
tedepités sikertelenség legfőbb oka az volt, 
hogy családosán, bandaszerint telepíttettek, 
igy az egyforma bűnökben leledzők együtt 
maradtak s a szabadéletet s bujálkodást 
folytathatták s vándorlásra késztető vérük 
csavargásra késztette őket.

Hogy a cigáuykaravánbanda mai mó
don megélhessen, okvetlen szükséges, hogy 
asszony idős éa fiatal ; férfi idős és fiatal s 
serdülő gyermek legyen együtt, mert a 
megfontolás és tervek kieezelése az öreg 
cigányoké. A kémlelés, felderítés az öreg 
nőké, élelemszerzés, örállás, gyors értesí
tés a fiatal nőké, előőrsi szolgálat a ser
dülő gyermekeké, a végrehajtás a férfiaké.

Ezen szereptelosztásból származik az 
év, kor és nem szerinti felosztásom s erre 
alapítom e fajzat átalakítását is s emberi 
voitukrai emelését. Hogy ez az idősebbe
ken nem fog, tudom, de a fiatal geueratió 
nagy része, hogy átalakítható lesz : remélem.

Hogy a tervezet törvényhozás utján 
volna keresztül vihotö, azt tudom; de, 
hogy a gondolatok értékesek-e arra, hogy 
megfontolás tárgyát képezzék, azt eldön
teni nem tudom; én kivihetőnek tartom, 
mert lelkemböl vallom, hogy a cigányt 
nevelni, oktatni kall s ha az kivételes 
rendszabályok alkalmazásával foganatosit- 
tatik is, — ez a szükség parancsa, amely 
végeredményben a bűnnek százados pocso
lyájából emeli ki, egy több ezer lelket szám
láló, vadságban hagyott fajnak szerencsétlen 
tagjait és alkalmassá teszi őket arra, hogy 
mint emberek emberi érzelmekben megiz
mosodva többi embertársaikkal a közjóra 
együtt munkálkodjanak.

A humanizmus parancsa az, hogy a 
megmenthetők megmentessenek és a társa
dalomnak visszaadassanak s aa ország ha
tárán belül az élet és vagyonbiztonság ve
szélyeztetésének lehetősége a lehetőség sze
rint a legkisebbre száliittassék.

Rendkívüli viszonyok és szükségletek 
rendkívüli intézkedéseket vonnak maguk 
után és ezzel a fajjal szemben csak kény
szer, erős kézzel gyakorolt kényszer alkal
mazásával lehet élni, mint százados elba- 
gyatottságában vérévé vált vad indulatok 
csak igy mérsékelhetők s az emberi mél
tóságának csak a lelket nemesítő muuka, a 
rendszeres foglalkozás utján és által kelt
hető ébredésre, életre a faj tagjainál, de 
összességénél is.

Váljon ki biztosíthat az ellen, bogy a 
dános: vérfürdőben elitéltek kiszabadulván, 
kitanitva a heteken át tartott ügyvédi vé
delem s a tárgyalás sor.'n arra nézve, hogy 
mi mindenből lehet a bűncselekmény ala
nyaira következtetéseket vonni, éveken át 
kieszelt és fegyeactársaik érintkezésével 
megizmosodott oly mérvű ravasz fordulattal 
követik el újabb bűneiket és oktatnak ki 
másokat is erre, hogy a felderítés egyálta
lában lehetetlenné válik I

Mert azon az élet derekán a fegyház
ból kikerültek, az uj bűnöz elkövetésétől

T A B C A.
Valahol muzsikálnak...

Végű vau a fényes bálnak.
De valahol mussikálnak,
Kint az utcán, a nyájas holdvilágon.
Hej szép asszony bálkirályné 
Az éu nótám rád ta)ál*é :
Bieretlek én egyetlenegy virágom ?

A szép asszony ablakába
Húzzák, húzzák, de hiába.
Nem juthat el a szivéhez a nóta ;
Kis menyecske rá se hallgat, 
Üoszaukodik, hogy nem alhat, 
Lelke másról álmodozik régóta.

De amott a szomszédházbr.
Egy kis láuy néz ki vigyázva,
Hull a könnye, ds uem látja valaki.
8 a hófehér lányszobában
Bús, fekete, sötét gyász van, 
Mert másnak szól az a nóta oda ki.

)(ersík János.

A nagy furber.
Irts: Jaross Fsrmo.

A múlt tavasznak egyik veröfényes, 
ibolyafakaeztó napja engem is kicsa.t a 
szabadba. A kálvária dombjára mentem 
sétálni. Sétálni ? I — Nem ; csak járkálni. 
Mert gyermekkoromban többször hallottam 
a mi jó öregeinktől, hogy még aa urak 

közül is csak az sétálhat, akinek legalább 
3—4 ezer pengő forint duzzasztja a bu- 
gyellárisát. A szegényebb urak s más fejts 
halandó emberek csak járkálnak. És mert 
az én tárcám még soha nem juthatott (s 
merem állítani, hogy nem is jut) abba a 
kiváló, szerencsés helyzetbe, hogy azt ilyen 
nagy összeggel kibélelhetném, — hát az 
öregek mondása szerint én is csak járkál
tam s ez a járkálás is inkább bukdácso
lásnak nevezhető a dombnak hepe-bupás 
talaján.

Járkálásom közben szinte véletlenül az 
első stáció közelében álló Szent István- 
szoborhoz értem, melynek talapzatára ez a 
felirat van vésve :

, Mustár Istráng és Nyitray Mária 
Hagyatékából álitatta IS. 
Ftja Istvány által 1866-ik évben".

Es a szobor, amelyet nemes Feja Ist
ván, a lévai csizmadiáknak egykori hires és 
nagytekintélyű céhmestere a felirat szerint 
a megboldogult házaspár hagyatékából állit- 
tatott fel, — eszembe juttatta Huszár Ist
vánt, aki valamikor igen tisztességes és 
jómódú osismadiamester s Léva városának 
egyik derék polgára volt éa nemcsak a 
mesterségében kivált, hanem arról is neve
zetes volt, hogy a tréfa terén senki sem 
birt kifogni rajta. Rászedett mindenkit; de 
száz eset közül alig ’akadt egy, amikor 

valaki öt becsapta volna. Éles eszével azon
nal észrevette sz ellene kivetett kelepcét, 
ügyesen kikerülte s többnyire azt juttatta 
beié, aki Huszárt akart- benne megfogni.

Számtalan sikerű.t tréfája forgott a 
város lakosságának nyelvén s azért általá
ban a nagy furber volt a neve.

Ez a furber szó is, amely körülbelül 
egyenlő jelentményü a tót fúrták szóval, — 
szintén egy nyelvészeti specialitása Lévának, 
mint a bükseng (bukfenc), tálik (kenderes), 
fiketö (fejkötö), vizitke (női könnyű kabát), 
huszapasza (libalegelő), füvellő (a város ha
tárában egyik dűlőnek a neve), káré (ta- 
lyiga) stb., amelyeket csak egy lévai ember 
értett meg s ma már ezek a szavak majd
nem teljesen eltüotek a közhasználatból.

Felkutattam egy rakás magyar, német 
ée tót szótárt, —— átböngésztem egy nyaláb 
lekszikónt, de sehol nem akadtam nyomára 
a furber szónak. Azt hiszem, valamelyik 
lévai nyelvész a furfangos ember első és 
utolsó előtagjának összevonásából gyártotta 
s igy lett belö e a lévai I ü'önleges mondás.

Huszár István uramnak a Malom-utca 
jobboldali sorának kösepe táján volt a háza. 
Amikor a szorgalommal folytatott mestersé
géből szép vagyonkái gyűjtött össze, búcsút 
mondott a kaptafának és élete párjával 
egjütt élvezte a jól megérdemlett nyu
galmat.

Eleven humora még akkor sem hagyta 
el őt.
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bizony nem fognak visszariadni, — sőt vad 
természetek kérkedik a múlttal és benső 
megelégedéssel tartja félelemben ezzel is a 
békés falusi, tanyai polgárokat. A fagy ház 
— sajnos — éppen nem javítóintézet, de 
aa onnan kikerülteket a táisadalom is ki
közösítvén, oda veti őket a bűn útjára.

Nevelni, oktatni, állandóan rendszeres 
munkával foglalkoztatni, csak ez lehet az 
egyedüli és pedig egyúttal a hasznos és 
nemes feladat is 1

Miként Euiópa keleti részének a ci
gánykérdés, épp úgy megvan Amerikának 
a szerecsenkérdése, csakhogy mig a sze- 
recseu dolgozik is, henyélésre bajló termé
szettel és egyetlen nagy bűne, hogy lángo
lón szereti a fehérbőrű asszonyt, akire 
azonban többszörös fogamzás esetén a bőr
színének elfeketedő veszedelme jön. Innen 
és nem más okból azon irtózatos gyűlölet 
Amerikában e népfaj iránt.

Addig a mi kóborcigáuyunk munka
kerülő, lopás és rablásból tartja fenn ma
gát, mert ha kéregetésre adja tejét, csak 
azért teszi, hogy amihez hozzáfér : eleuiel- 
hesie, de, hogy azon csoportja, amely nincs 
helyhez kötve, bármit is dolgozzon, ritkaság 
számba megy, én például csak egyet.eu 
esetet ismerek, hogy 5—6 kocsiból álló 
banda egy nyáron két községi hídhoz meg
hordotta a követ.

Ha tehát összehasonlítom a két nép
családot, minden jó érzésem és akaratom 
az amerikai szerecsen javára kötődik le, 
mig a kóborcigány javára csak az emberi 
alak viselése indít elnézésre s a jézusi 
határtalan emberszeretet tesz gondolkodóvá 
a faj javára hatni.

Nézzük csak röviden, mit csinál Ame
rika szerecsenkérdésének megoldására?

Társadalmilag tömörül államonkint és 
áldoz az egyes államokkal együttesen a 
saereceennevelésre, hogy munkaszerepé 
és törvénytisztelő egyének legyenek; a 
nevelést gyermekkorban kezdi.

Eieu téren legnevezetesebb Hamptou

Normál oud Agricultural Institci-te, mely 
ezeren felül nevel szerecsen tanulókat éven- 
kint, ahol úgy tudományos, mint ipari, épp 
úgy mézőgazdaeági irányban is a tanuló 
természetének és képességének megfelelő- 
lég neveltetik és ezen intézet felügyelete 
védnöksége alatt 18 államban 250.000 sze- 
reoeengyermeaet nevelnek és mintegy 
lti ezer szerecsenfiut képeznek ki, harmin
cat meghaladó ipari és gazdtsági iskolában.

Ezen intézet már 1868-tól fenn van. 
Nagyon sok hasznos, sőt tudományosan kép
zett szerecsen lett ezen intézmény utján 
as egyesült államok polgára, de aa igy ne
veltek gyenge észképességü tagjai is mind 
jó munkások és törvénytisztelő polgárok 
lettek.

Tehát itt is külön választva nevelik 
a fehérektől, mert a civilizált fehérektől 
elütő természetű népfajok különleges neve
lést kívánnak, hogy ugyanoly végeredményt 
érhessenek el velők. Azért kell elzártan és 
gyermekkorban kezdeni a kóborcigány okkai 
is a nevelést, munkáraszoktatást és tör
vénytisztelőét. Az idősebbeket, kik erre nem 
hajolnak, nagy tömegben zártan tartani és 
legalább tiz évre a fajszaporodást mega 
kasztaui, mert másként e nevelés bosszúra 
nyu.na és véget, ki tudja enélkü , mikor ér
ne, mig igy 20 év múlva a kérdés megszűnt.

Tornáczky Kálmán.
Vége,

Mikor még Magyarorszag igazán 
Eldorado volt.

lllésházy István, a híres nádor, azt 
előbb Bocskay híve volt és híres német- 
eyülölő, mint protestáns és Trencsénmegye 
örökös főispánja, a trencsénmegyei Baánban 
ágostai gimnáziumot alapított s annak rek
torául Noeinus Illést, bires meisseni profesz- 
szort hívta meg. Vájjon e tudós igazgatónak 
mi volt akkor a fizetése, idegen országban, 
a nádori gimnáziumban ? Készpénzben ka
pott 150 trtot és 25 trt. ruhapénzt, azon
kívül a baáni lelkésznél teljes ellátása volt, 

amiért a lelkész 32 trtot kapott, de nem 
tőle. Természetben pedig járt neki a grófi 
uradalomtól harminckét nagyszombati mérő 
huza, tiz mérő borsó, egy bisott sertés, hat 
itce vaj és nyolc akó sör. A segédje, hatvan 
forint fizetést, tiz mirö búzát s a lelkésznél 
szintén teljes ellátást kapott, mig a kántor 
fizetése 25 frt. és busz mérő gabona volt, 
lllésházy ezenkívül a gimnázium szegény 
tanulói számára évenkint 123 frt. és 71 
ezüst fillért (száz fillér volt egy frtban) s 
202 mérő búzát bocsátott rendelkezésére, 
amit a felesége még évenkint hatvanegy 
forinttal, száz mérő gabonával, egy hordó 
káposztával, hat mérő borsóval, 12 sajttal, 
24 itce vajjal s két oldal szalonnával tol
dott meg. De, bogy mit jelentott akkor 
(lllésházy 1540.-ben született s 1609. ben 
balt meg. — 1593.-ban kapott gróti címet, 
1608.-ban a II. Mátyást koronázó ország
gyűlésen választották nádorrá) ez a fizetés 
es jövedelem, szükséges ide iktatni az 
akkor uralkodott árakat. Tehát ; egy három
éves vágómarhának a bőre és faggyúja 
nélkül 60 fillér volt az ára, egy bárányé 
bőre nélkül nyolc, egy juhé bőre né kül 12, 
egy tyúké egy, egy mvlacé kettő, egy lude 
kettő, egy oldal szalonnáé nyo cvan, egy 
köböl zabé 8 —10 fillér. Annyi szenáuak az 
ára, amit egy ló 24 óra alatt megeszik, 
volt egy fillér, egy vonó marháé vagy 
fejős tehéné pedig : hat forint. Egy mérő 
gabonáért fizettek 25—32 tillei t, egy kap- 
panért két, egy Iont sertéshúsért két, egy 
nagy kecskéért 25, egy kis kecskééit hat 
fillért. A tebénhör fontja egy krajcár (két 
fillér) volt, egy igás marha 12 s egy sertés, 
nem hi’.ott, egy forint. Egy rőt seiyem ára 
két frt. volt, három röf daroveci posztóé 
pedig egy forint, egy pár jó cipőé 40—50 
fillér. Az iparc kkek ára tehát meg nagy 
vo.t az élelmiszerekéhez kepest. E;y font 
rizsért 14, egy font marhahúsért két s egy 
font faggyúért négy fillért adtak, egy merő 
sóért ugyanannyi búzát vagy két és tel 
merő köleskását. II. Mátyás király koroná
zásakor (1608) egyrészt, mert a nagyobb 
városokban akkor is nagyobbak voltak az 
árak, mint vidéken, másrész', mert a koro
názási ünnepségek felszőktették az árakat, 
egy mérő finom liszt ára 20, egy mérő 
árpáé 13, egy mérő zabé 15, egy mérő 
rozsé 10, egy nagy kappané 6, kisebbé 5, 
egy nagy tyúké 3, kisebbé 2, egy kövér 
ludé 6, egy malacé 9, egy font füstölt sza-

Egy délután beállított hozzá a szom
szédos Zúgó-utcában lakó Grin Jakab, aki 
ócska vasakkal kereskedett s azt mondja 

neki ;
— Holnap Sáliéban vásár iesz. Ejön 

velem, Huszár szomszéd ?
— Nagyon szívesen 1 Feleli Huszár.
— Es mit kíván az utért ?
__ Azt hiszem, Jakab szomszéd, két 

pengő nem less sok I
— All az alku 1 Reggel hat órakor 

indulunk. Az egyik pengőt előre adom fog
lalónak, — mondja a szomszéd s azzal 
nyugodtan eltávozott.

Huszár a felesége markába nyomván a 
forintot, átküldötte a szemközt lakó pecse
nyesütőhöz, hogy hozzon tőle friss drnzuó- 
aprólékot és a korcsmából két itce bort.

Az asszony annyi jóiilatú és Ínycsiklandó 
elemózsiát hozott, hogy azt kettőn sem 
bírták elfogyasztani ; azért egy részét el
tették másnapra.

Jakab korán reggel átjött Huszárhoz 
és figyelmeztette öt az indulásra.

— Megyünk, megyünk. De még nem 
fölöatökömöltem meg, mondja Huszár, — s 
azzal előszedvén a múlt napról maradt bur
kát és kolbászt, meg egy üveg bort, — 
kényelmesen hozzáfogott a reggelizéshez, 
a szomszédot is illő és nagy szívességgel 
invitálván as asztalhoz, aki azonban, meg
köszönvén a vendégszeretetet, türelmetlenül 

nézte a jóízűen falatozó Huszárt és többször 
felszólította az indulásra, mert különben 
lekésnek a vásárról.

Huszár azonban egy percig sem zavar
tatta magát, csak dünnyögöti egyet-egyet, 
— néhányszor jót mosolyogva a bajusza 
alatt is, — nyugodtan folytatta az evést és 
iváat, amig üres nem lett a tál és as üveg.

Elkészülvén a reggelivel, igy szólt a 
feleségéhez :

— No, anyjuk 1 Most már hozd elő a 
köpönyegemet, a kalapomat és a botomat I

Amig a felesége előkereste a kívánt 
felszerelést, Huszár azalatt jó füzesgyarmati 
dohánnyal megtöltötte a makrapipáját és 
rágyújtott; váilaira vetette a százráncú 
köpönyeget és tejére csapván a kalapot és 
kezébe vevén a nagy fütykös botot, — e 
szavakkal fordult Jakab szomszédhoz:

_  Készen vagyok I Indulhatunk I
A szomszéd nagyot bámul Huszárra és 

ijedten kérdezi :
_  Hát hol a kocsi ? Hol a ló ?
_  Kocsi ? Ló ? Nekem koosim és 

lovam ninos, nem volt és nem is lesz 1
_  Micsoda ? Hiszen akkor engem be

csapott 1 Hát hogyan akarja a portékámat 
a vásárra vinni ?

_  £□ bizony semmiféle portékáját nem 
cipelem Sallóba 1 És nem ia csaptam be 
magát, mert tegnap caak arra adott fogla
lót, hogy menjek magával a váaárra. Erre 

vállalkoztam ia — amúgy gyalogosan, bot 
mellett és ha kívánja, el ia megyek, — de 
azt egy azóval sem említette, bogy kocsira 
ia szüksége van 1

A megtréfalt szomszéd belátván, hogy 
Huszárnak igaza van, nem szaporította to
vább a szót, mert úgyis ö húzta volna a 
rövidebbet.

Savanyu ábrázatot vágott a tréfához s e 
szavakkal rohant ki a szobából :

— No, hallja szomszéd I En is azt mon
dom, hogy maga egy nagy furber 1

Az éhezők.
Egy gazdag ifjú s egy szegény 
Barátok voltak egykoron, 
Szivbeu mindkettő dús vala, 
Lélekben is egy rangfokon.

Évek soráu elváltak Ők,
Az egyik elszegényedett, 
Sokat küzdött és dolgozott, 
A másik Bors kegyeltje lett.

Emez kis hivatalba járt, 
Erőtlen lett és nagy beteg. 
Meghalt. — Az volt a vélemény : 
„Szegényt az éhség ölte ineg" I

Hírül vévé barátja ezt,
A részvét felgerjedt szivén !
„Sírjához cserjét ültetek
8 napouta elsétálok éu* . . «

így szólt s gyalogsétára járt 
Naponként — s néki jól esett: 
Étvágya mogjött és örült 
Hogy pompásan megéhezett I

Sxonfy J. 



4 B A H ö 1912 november 17.

lonnáé 4, füstöletlenné 3, egy font marha
húsé 2, borjúhúsé 2, ürühusé másfél, jó 
Bájté 3, irósvajé 3, faggyúé 4, öt tojásé 1, , 
egy font vizáé 6, egy font csukáé és menny- I 
halé 4 fillér volt. Három emberre való 
kenyér került e»y fillérbe, egy hat lovas 
szekérre való széna pedig 60 s szalma 30 
fillérbe. Egy négy ökrös szekérnyi keményfa : 
ugyanazon időben 125, a legjobb bor pintje 
(két itce) 4, középszerűé 3 b egy font srin- 
méz öt fillért kóstált. Tessék most már eb
ből kiszámitani, hogy mily óriási nagy pénz 
volt ez árak mellett 150 forint évi fizetés 
teljes ellátás mellett.

Különfélék.
— Rendkívüli közgyűlés Léva város 

képviselőtestülete folyó hó 18.-án, holnap, 
délután 4 órakor a városi székház nagyter
mében rendkívüli közgyűlést tart, amelynek 
napirendjére több érdekes és fontos tárgy 
van kitűzve.

— Főigazgatói látogatás. Albrecht 
János, a pozsonyi tankerület főigazgatója 
e hó 8.-án érkezvén városunkba, öt napot 
töltött Léván, amely idő alatt a főgimnázium 
összes osztályait meglátogatta.

— Esküdtszéki ülésszak. Az ara- 
nyosmaróti kir. törvényszéknél e hó 11—13 
napjain volt az őszi esküdtszéki ülésszak, 
moly alkalommal a kisorsolt esküdtek 3 
Lünügyben hoztak verdiktet. Az első volt 
ifj. Koncsár András ujbarsi lakos bűnügye, 
kit Lopusny Ottó kir. ügyész szándékos 
emberölés bűntettével vádolt azért, mert 
Peterke István ujbarsi gazdát ez év tava
szán vasvillával agyonütötte. Dr. Belicza 
Pál védöbeezédéoek meghallgatása után az 
esküdtek dr. Kmoská Béla főnökük kijelen
tése szerint szándékos emberölés bűntetté
ben mondották ki bűnösnek vádlottat, kit 
a biróság, amelynek tagjai Kail Antal kir. 
törvényszéki elnök elnöklete alatt dr. 
Homoky Kálmán és Kerekes Zoltán kir. 
törvényszéki bírák voltak, 6 évi fegyházra 
ítélt, melyben úgy az ügyész, mint a vád
lott megnyugodtak. A második nap az es
küdtszék Berheli István töhöli 67 éves 
juhász bűnügyét vette tárgyalás alá, ki ez 
év május havában Bartek István netü 
fiatal urasági cselédet akkor, midőn ez egy 
másik társával birkózott s ez öt a földre 
terítette, ezen védtelen helyzetet látva, há
tulról orozva késsel háromszor szivén szúrta 
ugy, hogy nyomban meghalt. A közvádat 
dr. Terebessy kir. ügyész, a vádlottat dr. 
Wildmann Jenő ügyved képviselte. A biró
ság tagjai dr. Gaál-Homoky Kálmán elnök
lete alatt dr. Balogh János és dr. Kerekes 
Zoltán törvényszéki biió, az esküdtek 
főnöke Lakner Aladá- nagysziléi prímáéi 
intéző volt. Az esküdtek a vád álláspont
jára helyezkedtek és szándékos emberölés 
bűntettében mondották ki bűnösnek, mire 
a törvényszék 8 évi fegyházra Ítélte. — 
Harmadik nap Vlctko Pál nagyugróci gyári 
munkás ügye került sorra, ki Blazsek mun
kavezetőre rálött vádlott szerint azért, mert 
a gyárból, hol balkezén már előzőleg sérü
lést szenvedett, elbocsátotta. Szándékos 
emberölés kisérlete miatt emelt ellene vádat 
Terebessy kir. ügyész. A biróság tagjai 
Kail Antal elnök, dr. Jakubovits István és 
Kraicz Ernő bírókból állottak. A védelmet 
dr. Wildmann Jeuö ügyvéd látta el. Az 
esküdtek főnöke dr. Kersék János volt. A 
bizonyítási eljárás lefolytatása után az es
küdtek veszélyes fenyegetésben mondották 
ki bűnösnek vádlottat s a biróság egy 
hónapi elzárásra és 50 korona pénzbünte
tésre Ítélte. A negyedik ügy nem került 
tárgyalásra, mert még uem volt kellőleg 
előkészítve.

— Tea-estély. A Lévai Iir. Nöegylet 
tagjai a azoknak családjai számára a városi 
szálloda I, emeletén ma tartja meg első 
„Kivé o’ clock teau-estélyét, melyen az 
egyesület a tagok vendégeit is szívesen 
látja. A folytatólag rendezendő estélyek 
megtartásáról az egyesület nem bocsát ki 
külön meghívókat, hanem lapunk utján is 
értesíteni fogja a tagokat. A belépődíj, be
leértve a teát és a hozzávaló süteményt is, 
— személyenkint 1 kor. 50 fillér.

_  Szegény tanulók felruházása. 
A fögimnáziumi segítő-egyesület választmá
nya ma egy hete délelőtt gyűlést tartott, 
amelynek főtárgyát a szegény, szorgalmas 
és jó magavisele ü gimn. tanulóknak té i 
ruhával való ellátása képezte. A választmány 
elhatározta, hogy a huszoukét kérvéuyező 
tanuló közül tizenhétnek készíttet téli ru
hát és ezen célra a választmány a szüksé
ges összeget is megszavazta.

— Siketnéina-lntózet Körmöcbá
nyán. Körmöcbányáról je entik, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a várost 
leiratában arról értesítette, bogy elfogadja 
a körmöcbányai siketnéma-intézetre vonat
kozó kö'tségvetést és a verseny tárgyalást 
fotyó évi december hó 20,-ára irta ki. Az 
építkezési költség 300 ezer korona, mely 
azonban aligha fedezi teljesen a kiadásokat. 
Körmöcbáoya város e napokban adta át az 
e eélia felajánlott négy ka'aBzírális holdból 
á'ló telket a közoktatásügyi kormány meg
bízó tainak.

— Az adók bevallása. A pénzügy- 
igazgatósug hirdetményekben figyelmezteti 
az adóköteleseket, a házbéradó, a tökekamat- 
és járadékadó bevallásának módozataira. 
Mindenesetre legjobban érdekli a közön
séget azon büntetés, amely a jövedelmet 
hamisan bevallók számára kilátásba van 
helyezve. Ezen büntetések elkerülése végett 
logjobb, ha mindenki a tényeknek megfe
lelően mondja be az adó alá eBŐ összegeket 
és a vallomási iveken jelzett terminusokat 
a legnagyobb igyekezettel iparkodik betar
tani. Az 1913. évi adóztatás alá az 1912. 
évben élvezett kamat (járadék) jövedelem 
vallandó be. A takarékbetétekről szóló 
adóbevallást a pírzintézetek eszközük ; a 
házbéradó alá eső jövedelmek bevallásával 
a tulajdonosok terheltetnek. Általános ház
béradó alá eső helyeken a házbirtokos által 
használt vagy mának ingyen átengedett 
épületeknek nyers bázbérjövedelme gyanánt 
a bérbeadás esetén elérhető haszonértéket 
kell bevallani.

— Eljegyzés. Bertram Albert, kir. 
erdömérnök, eljegyez e Kröss Violkát, Erőse 
Gyula kir. erdőszámtanácsos kedves leányát 
Zsarnóoán.

— A közegészségügy a vidéken. 
A közegésiBégi telügye öségek jövőre vidé- 
kenkint felosztva fognak működni. Egye őre 
nyolc közegészségi felügyelőségre osztják 
az országot. A fe.ügyelöségek feladata lesz 
kerületükb. n ellenőrizni az egészségügyi 
rendelkezések betartását, szorgalmazni egész
ségügyi intézmények (vizvezetéa, csatorná
zás) létesítését és ellenőrizni a gyógyszertá
rakat. Végre az orvosi körök betöltését is 
szorgalmazni.

— Hármas ikrek. Udvarát János 
ipolysági kömives felesége e napokban hár
mas ikreket szült, akikből azonban ketiö 
négy nap múlva meghalt. Az anya és a meg
maradt harmadik újszülött — mint mondani 
szokták — a körülményekhez képest, jól 
érzik magukat.

— Betörés és lopás. E hó 9.-én 
este 9 órakor Garamsoiymoson Csekey János 
földberlö egyik dohány munkáiénak feltör- 
ték a lakását és abból a munkásnak 4 ezer 
koronás betétkönyvecskéjét es 200 korona 
készpéuzt vittek el. A tettes a helyszínén 
hagyván ásóját, ennek nyomán a csendőrstg 
már maenap kőzrekeritette a betörőt, aki 
november hó l.->g a bérlőnek bérese volt, 
azóta a faluban lakott és tud a, hogy a 
dohánymuukásnak pénze van, amely szeren
csésen meg is kei ült.

— Szigorú rendelet a hazárdjáték 
ellen. Igeu üdvös rendel etet adott Ki a 
belügyminiszter a hazárdjátékok ellen. Meg
hagyja ugyanis a rendőrkapitányoknak, 
hogy a kávéházakat éa a vendéglőket a 
legszigorúbban ellenőrizzék és a hazárd- 
jatékosokksl szemben teljes szigorral jár
janak el. Hány család ekszisateuciája úszott 
már el a kártyán ? Ezen rendelettől sokat 
várunk, föltéve, hogy a rendörközegek is 
meg fogják tenni kötelességüket.

— Mérlegi8mertetö tanfolyam. A 
kassai m. kir. all. felső ipariskolán folyó 
évi december hó 2.-án, amennyiben elegendő 
számú hallgató jelentkezni fog, méilegis- 
mertetö tanfolyam nyílik meg, mely a mér

legek megiiélésére, kipróbálására és kijaví
tására szükséges elméleti és gyakorlati 
ismeretek megszerzésére nyújt alkalmat. A 
tanítás december hó 2. án reggel félnyolc 
órakor kezdődik és december 15.-én ér 
véget. Felvétetnek lakatosmesterek és se
gédek esetleg más önálló fémiparosok is. 
Jelentkezni lehet levél utján az iskola igaz
gatóságánál folyó hó 25.-ig, mely időpont 
elmúltával az igargstóság azonnal értesíteni 
fogja a jelentkezőket arról, hogy a tanfo
lyam megnyiíik-e vagy nem. A jelentkezés 
alka'mavai minden hallgató tanszerek be
szerzésére 1 koronát fizet ; egyéb dij a 
tanfolyam hallgatásáért nem fizetendő.

— A nyolc Órai záróra. A keres
kedelmi minisztériumban két uj törvényja
vaslat készült el. Az egyik a nyolc órai 
záróra kérdésének, a másik a kereskedelmi 
tilalmazottak jogviszonyainak rendezésére 
vonatkozik. Mindkét javaslatot a kereske
delmi táros költségvetésével kapcsolatosan 
terjeszti a minnisztor az országgyűlés e'é.

— Az 1913. esztendő. Az 1913. 
évben, amely szóidéval kezdődik és szer
dával is végződik, látható nap- és holdfo
gyatkozás nem lesz. Az ura'kodó bolygó a 
Vénusz. A farsang mindössze 29 napig, 
január 7.-től február 4.-:g fog tartani. Hús- 
vét igen korán lesz, március 23. áD, püu
kösd pedig májuB 11.-én. Ezen ünnepek 
második napja tudvalévőén a pápai rendel 
kezés értelmében már a jövő évben elesik. 
Vizkereszt hétfőre, áldozó-csütörtök májúi 
l.-re, Péter-Pál vasárnapra, Nagyboldog
asszony péntekre esik. A Szeplőtelen fogan
tatás ünnepe hétfői napon lesz.

— Katalln-táncestély. A Barsmegyeí 
Caeinó Aranyosmaróton, a e-ját helyisé
geiben, folyó h.á 30.-án este 9 órakor 
Katalin-táncestélyt rendez. Belépődíj: sze- 
méiyjegy 2 kor. Családjegy 5 korona.

— A „Cígarlllos*, a már általánosan 
ismert uj szivar folyó évi december hó 
15.-től kezdve az összes dobányárusok, 
illetve dohánykisárusok utján általános for
galomba kerül éa minden dohányárus által 
a dohány áruraktáruk utján megrende listő.

— A palackok jelzése. Újévkor ha
tályba lépa kereskedelemügyi miniszternek, 
egy rendelete, amely a közönség érdekeit 
van hivatva megvédeni. Ugyanis 1913. ja
guár 1.-től kezdve bort, sört és egyéb 
szeszes italt csak olyan palackokban lesz 
szabad árusítani, melyeknek mennyiségi, r 
talma a palackokon hitelesen meg van 
jelölve.

— A lévai mozgószlnház sz^p és 
váltóra'os heti n üsorát élénk érdeklődéssel 
kiséri a közönség. De a pártfogást meg is 
érdemli, mert nemcsak az elmúlt hetek 
újdonságait mutatja be élőképekben, azon
kívül különfözö természetrajzi és egyéb 
tudományos és ismeretterjesztő felvételeket, 
is rep.odukál. M.nden műsorban ott szere
pei valamely híres író müve, több dráma, 
vígjáték es bohózat. A mostani müiorbói 
kieme jük a Szeyények szive cimü hatásos 
éleikepel, mely elsőrangú felvétel. De a 
többi számok is igen jól sikerültek. Ma 
ugyanaz a mü.or fog menni s bizonyára 
kellemes szórakozást fog nyújtani ma is a 
kö.öuségnek.

— A tanítóképző-intézet pöce- 
gödrének szennyvize a korházi Kert fala 
mentéu folyik a Kákák felé és förtelmes 
kigőzölgést áraszd, mely az arra lakókat es 
sétálókat a nyár óta io.yton megbotránkoz
tatja. A rendőrkapitány ez ügyben már 
hozott végzést, de azt a vármegyénél meg- 
felebbeztél . Ma, november 14.-ikén délután 
például olyan förtelmes voit ez az undorító, 
gyomrot felkavaró kigőzölgés, mmt már 
régen nem. Másutt ilyen közegészségügy
ellenes, botrányos állapot megszüntetésére 
irányú ó hatósági intézkedést csak birtokon 
kívül lehet megfelebbezni, nekünk jámbo- 
rosan kell ezt az ázsiai állapotot tűrnünk, 
mig esetleg az első és második felebbezés 
ránk nézve — hónapok múlva — kedve
zően el lesz iniézve. Kérdezzük hatóságun
kat — hiszen neki kell legjobban tudnia, 
mit tehet hatáskörén belül — csakugyan 
ke>l-e a közönségnek ezt az orrát, gyomrát 
és tüdejét érő botrányos inzultust szenve- 
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dölegesen eltűrni, mig valami érdemiedet 
orvoslása a dolognak, bizonytalan időben, 
talán mához egy évre, foganatosítva Icbz? 
(Beküldték.)

— Adómentes nyers cukor a 
méheknek. A pcniügymiuisz'er reudele'et 
adott ki, melyben a kisgazdáknak éa a 
méhészeknek 5000 méteiiaázaa denaturált ; 
nyers cukrot bocsát ingyen rendelkezésére I 
oly célból, hogy elősegítse a méhtenyész- i 
test éB fokozza ez által a méhészettel fog- ' 
lalkozók jövedelmét. Ez az intézkedés — 1 
ha nem is egészen, de részbeu — “eg- 
szünteti, vagy legalább is megapasztja a 
a méhek elpusztulását a korán beálló 
hdeg miatt. Évröl-évre fokozódó aggo
dalommal tekintett a kisgazda éa méhész 
a jövőbe, mert a méhek az egész or
szágban nagy Ínséget szenvedtek a bűvös 
időjárás és a növények csekély nektfrki- 
választása miatt. Nemrégiben azonban sike
rült a kormánytól adómentes cukrot kiesz
közölni, mely meglehetősen pótolja a sok 
helyen egészen elmaradt mezelest s lehe
tővé teszi, hogy a méhek a hidegebb idő 
beá diával a telt kasokba vonulhassanak téli 
pihenőre.

— A koronaérték használata. Még 
mindig általános a panasz, hogy a korona
értékben való köteles számitásia vouatkozó 
rendeletnek végrehajtása nem tökéletes. Az 
ebből származó károk és hátrányok orvos
lása érdekeben a fővárosi kereskedők egye
sülete kérelmet intézett a közigazgatási 
hatóságokhoz, hogy a rendelkezések meg
szegésénél az előirt büntetéseket szigo- 
ruau alkalmazzák.

— Hány háziállat van a világon ? 
Az Egyesült-Adamok földmivelésügyi mi
nisztériumában kiadott statisztikai kimuta 
tás szerint az egész földön összesen 1500 
millióra becsülhető a háziállatok száma. Éti
ből az egyes fajokra esik : 580 millió mar
ha, 95 millió ló, 9 millió Bzamár, 7 millió 
öszvér, 2 millió teve, 21 mi lió bivaly, 100 
millió kecske, 150 millió sertés, 900.000 
iramszarvas. Az Egyesült-Államok loés sertés
tenyésztés terén az bIbő helyen állanak 50 m. 
sertés és 25 mill. lóval. Azonban Oroszor
szág lovakra nézve majdnem egyenlő velük. 
Marhaállományra nézve első Ausztrália 88 
millió darabbal, Argentinia a 2-ik és az 
Egyesült-Adamok harmadik helyen állanak, A 
világ összes öezvérá.lományanak fele az 
Egyesült Államokban van. Az összes kecs
kék egy harmadrésze Indiában található. 
India a nagy marhaállományra nézve is első, 
70 millió szarvasmarha és zebujával.

— Növényóra. A növények közül 
igen sok csak bizonyos, mindig poutosan 
visszatérő időpontban nyitja ki keiyhet. Így 
a fehér rózsa csak télötaor nyílik, a viola 
és a lenvirág pedig félbatig zárva tartjuk 
keJyhüket. Fé.hétkor nyílik a cikória, az 
oroszlanssáj és t> burgonya»irág, félnyoicz- 
kor pedig a gó<yabir. A fehér vizirózsa 8 
és 9 óra között tarja föl kelyhét, úgyszin
tén a gentiánák is. A tulipánnál a nyílás 
ideje 9*/2—10 óra közé esm; as ezerjó 
kelyhe ellenben Csak 11 órakor nyílik ki.

— Dohos árpát gyógyítandó, őröl
jünk meg friss faszenet es keverjuz ezt, 
zárt ablakok mellett a dobos gabonával. | 
400 hl. árpára egy hl. szenet s-ámitvs. így i 
maradjon az árpa 8—14 napig állva, azutau 
erős szelelörosUval kifujtatjus a Bzenport 
és az árpa dohossága eiiünt.

— Vetőburgonya eltartása. A ve- 
töburgonyanak nem szabad nagy rakásban 
feküdnie, hogy az öufeimelegedasi mega
kadályozzuk. Jobb világos, mint sötét he
lyen eltartani, mert a sötétség idöeiötti ki- 
hajtásra készteti. Ha már kora leien kep- 
aödnének csirák, a mi előáll, ha a helyiség 
tulme.eg, akkor hozzuk a burgonyát a le
vegőre ; a tél után jobb nyi ott csűrben 
tartani, mint pincében ; a csűrben cssk 
esetleges késői fagyok ellen kell megvéde
ni. Különösen értekeB vetöanyagot, pl. ko
rai burgonyát legjobb szellőz sövényen, hű
vös helyen egymásmellé fektetni, .február 
végen vagy márciusban jobban a világos
ságra hozzuk. A Csirazást vissza kell tarta
ni ; ha arról gondoskodunk, hogy a csira 
rövid, tömzsi es erős maradjon, nem lesz 
o miatt veszteségűnk.

— Növény, mint Iránytű. Érde
kes észlele'et jegyzett föl egy amerikai 
természetbúvár és botanikus a Lsc'uca 
rcariola nevű növényről. Ezen növényféle 
levelei ugyanis mind g észak-déli irányban 
igazodnak, bárhol és bármiféle klíma alá 
kerüljenek is. Az észlelt tüneményt pedig 
állítólag a napfény hatása idézi elő e nö
vénynél, mely e tulajdonsága révén, mint 
iránytű is használható.

— A legnagyobb evők A franciák 
általában abban a hírben állanak, hogy ők 
a legnagyobb evők, de most egy párisi lap 
ezt az állítást megcáfolja, mert a stat sztikai 
adatok szerint Európában a dánok bírnak 
a legjobb étvággyal és ott évenként 287 
kilogramm kenyérfogyasztás jut egy em
berre. A második helyen áll Belgium, f.- 
gjenként 271 kilogramm kenyérrel és csak 
azután következnek a franciák 234 kilo- 
rarnmal. A svájciak megelégesznek 212, a 
német pedig 209 kilogrammal. A spanyolok 
és osztrákok egyenlően 195 kilogramm 
kenyeret fogyasztanak fejenként és éven
ként. Az oroszoknak 173 kilogramm kenyér 
kell fejenként, az olaszoknak csupán 125 
kilogramm. Á takarékosság legmagasabb 
fokát a portugáliak érik el, akik évenként, 
fejenkint csak 102 kilogramm kenyeret fo
gyasztanak.

— Az amerikai gyermekek ipari 
Védelme. New-Jorkban ízöve'ségi alapon 
gyermekvédő hivatalt állítottak fel a gyer
mekmunka kihasználásának megakadályo
zására. Ennek a szövetségi hivatalnak kö
telessége támogatni és segélyezni a szülőket, 
hogy gyermekük munkájára rá ne szorul
janak. E célból Amerita több helyén kü
lön gyermekmenhely eket Is állítanak fel, 
melyekben a gyermekek ellátást, ruházatot 
fognak kapni és a hajlamaiknak megfe.elö 
életpályára előkészíttetni. Mindezekhez a 
szükséges pénzt társadalmi ufou gyűjti 
egybe két jótékony nöegylet.

— Éghajlat és az aggkor. Angol 
tudós a statisztika adatainak fölhasználásá
val kiszámította és bebizonyította, hogy a 
mérsékelt éghajlat alatt lévő országok lakói 
általában hosszabb ideig élnes, mint a tro
pikus, vagy az arktikus éghajlat alatt 
lévők. Nemetori zágbsr, Nagy-Brittániábau 
és N.metallöldön átlag ezer ember közül 
77 éri el a 60 éves kort, Dánorezágban 
84, Svédországban 88, Norvégiában 90, 
Oroszországban az északi tartományok lakói 
rendesen tovább élnek, mint a délen lakók. 
Ausztriában, Magyarországon és Portugáli
ában már csak 71 ember éri meg az agg
kort ezer közül. Spanyolországban csak 58, 
Görögországban csak 54, Kelet-Icdiában 
40 Legtöbb a hatvan esztendő Franciaor
szágban, hol 127 ember oly szerencsés 
1000 közül a 60-ik életévét megérni. 
Ezután következik Irland 105 aggas
tyánnal.

— A méz eltartása. Méz üvegek
ben, j<l ónozjtt dobozokban es kőanyag edé
nyekben egyforma jól eltartható, a fő az, 
hogy lehelő.eg légmentesen legyenek el 
zárva, (pergament papirossal legjobb) vagy 
jól záró fedővel ellátva s száraz helyen 
raktározva. Semmi szin alatt nem szabad 
mézet pincében helyezni, mert nedvességet 
vesz magába s erjedesbe jön mi savanyú
vá teszi. Jól elhelyezett méz évekig meg- 
tarija jóságát.

-- A vasutak gyorsasága. Európá
ban az angol vasutak a 1> ggyorsabbak, ott 
a gyorsvonat óránként 93 kilométert tesz 
meg ; Németországban 81'6, Belgiumban 79 8, 
Hollandiában 74'8 Magyarországon és Auszt
riában 72'8, Olaszországban már csak 66'7 
kilométert a többi államban pedig ennél is 
kevesebbet tesz meg a gyorsvonat.

— Tű szelő facsemeték ingyenes 
kiszolgálása. A iö dmivelesügyi minisz
ter leiratában közölte az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesülettel, hogy a méhészek 
számára 1000 darab négyéves juhar, 20ll0 
darab akáca es 2900 darab körissubángot 
hajlandó kiosztani. Cakis a kiszedési és a 
mérsékelt vasúti szállítási költségek meg
térítéséi követe i. Fölkéri tehát as Orszá
gos Magyar Méhészeti Egyesü et a kötelé
kebe tartozó meheszeket, hogy az ingyenes 
facsemeték iránti igényüket mielőbb jelent

sék be az egyesületi irodának (Budapest, 
IV., Veress Pslné utca 40) hogy a cse
metédet a jelentkezés sorrendjében szét- 
küldhessék.

— A szőlő szaporítása magról. 
Az ősszel megszedett szöiöfürtöt, vagy 
szö.őmagot száraz helyen át i eleltel j ük s 
tavasszal, miután előbb 48 óráig 1 liter 
víz, 5 gramm maró'ug s 10 csepp sósavke- 
verékbe pácoltuk, ha a föld már kellőleg 
felmelegedett, jól előkészített puha, porba- 
banyó, lehetőiig homokos talajba, mint a 
kerti veteményesei, egymástól 30—40 ctm., 
távol eső 4—5 ctm. szélességű árkokba 
elvetjük; s az elvetett területet, hogy ki 
ne száradjon, törökkel betakarjuk. A szö- 
lömagvak a vetés után 3—4 hétre rend- 
Bzeriot kikelnek, kikelés után m nd n má 
sodik, harmadik napon megöntözzüá, azon 
kivül meggyomláljuk, kapáljuk, c-óukázzuk, 
permetezzük és kaió oz Kötjük a fiatat 
tőkékét, ősszel pedig letakarjuk. A követ
kező évben tavasszá- a kis tőkéiét ki
vesszük.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

A József Főherceg Tanítók Házának 
főtiszt. Agárdy Jalo«, alsogyörödi esperes 
úr két. zsák krumplit küldött. A jólelkü 
adományért hálás és őszinte köszönetét 
mondanak

Léva, 1912. nov. 15.
Jaross Ferenc Köveskuti Jenő,

gondnok. a felügyelő bizottság elnöke.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
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Vallása

Kit-Tóth János Vaszaráb Berta
[íj Újfaluéi István Molnár Mária 1 
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Halálozás.

Az elhunyt uere Kora A halál oka
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Jakubovö-s Béláué 
Jarábek Floris 
Matuláuyi Margit

74 éves
72 éves
4 éves

| Tüdőgyulladás
Ssetvi pzivbaj 

Vórheuy

Irodalom és művészet.
A tót nemzetiségi mozgalom története. 

Euutau m hónapban n gyja e a sajtót títeier 
Lajos hírlapírónak, ki a tót nemzetiségi 
kérdés egyik legalaposabb úmerője, nagy
szabású munkája : A tót nemzetiségi mozga
lom fejlődésének története. Ezen huszonhárom 
ívre terjedő munka oknyomozó részletes
seggel éa megbízható alapossággal, a lelki
ismeretesen megvizsgált adatok nagy cso
portjaival azt a köuyvet van hivatva pó
lóim, melynek hiánya széles körben érez
hető és a meiy egy a tót nemzetiségi moz
galomra vonatkozó helyes közvélemény ki
alakítását eredményezze*. Megdönt hitetlenül 
írja meg az igazságot, világosan es pártat
lanul állapítja meg, hogy mi volt és van 
ebben a kérdésben, me yröl évtizedeken 
keresztül hamis és ferde vélemények, tart
hatatlan kombinációk tévesztették meg a 
nemzetet.— A munka megrendelhető a 
szerzőnél Liptószentmiklóson.

tulme.eg
lehel%25c5%2591.eg
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Búza m.-mázsánként 20 kor. — fill.— 
21 kor. 40 Kétszeres 16 kor. 40 fill. 16 
kor. 80 fill. — Rozs 18 kor — fill. 19 kor. 
40 fill. Árpa 17 kor. — fill. 18 kor. — fi 1. 
Zab 20 kor. — fiil. 21 kor. — fill. Kuko
rica 16 kor. 60 fill. 16 kor. öO fill. — 
Lencse 40 kor. 60 fill. 41 kor. — fill. 
Bab 24 kor — fill. 26 kor. — fill. — 
KöleB 14 kor — fii). 16 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here természettől arankameutes 175—180 
Vörös lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Lucerna 
természettől arankmientes 130—138 Lu
cerna, világos szemű aránkás 115—102

Nyilttér.

M OLL- F ÉLE
LS E I DLITZ-PQRaI 
Enyhe, oldó báziozer niindazokuak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti dotoz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményéit.

r~M oll-féle ZJ
SÓS - BORSZES'r

pt!'a':.’.X'taf bedörzsölés, 
elismert, régi ióbirnevü báziszer 
szaggatás és bülésböl származó 
mindenne mü betegségek ellen.

Eredeti üveg ára kox. 2. 
Kapható miudeu gyógyszertárban 

és drogériában.

Főszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész.
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbutn 9.

A borfogyasztó közönség 
------ figyelmébe. —

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
' házhoz szállítva.

Börzsönyi zöld, fehér literenként 100 fii 
Balatonmellóki , , IzO „
Neszmelyl Ó vörös „ 140 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom, Teleforon is megrendelhető.

Mély tisztelettel 

Fertikó József 
városi fogadó.

Eladó üzlet.
Jó forgalmú fűszer, liszt 6s vasúzlet, 
országosvdsár és főszolgabírói helyen 

családi okok miatt azonnal eladó. 
Citn e lap kiadóhivatalában

Iskolázott leány 
ki a négy polgári iskolai 
jó bizonyítvánnyal ren
delkezik, állást keres. 

Cim e lap kiadóhivatalában.

Üzlet és lakás kiadó. 
Kálvin téren azonnal kiadó 

1 bolti helyiség, 2 szoba, konyha 
éléskamra és fakamrából álló 
lakás és 15 hektó fehér jó bor 
eladó, — Bővebbet Forgács 
Mihály tulajdonosnál.------

Harisnyakötést
és mindennemű 

kötő- gépmunkát 
elv Állal

NYITRAI NÁNDORNÉ
Léva, Lá8zló-utca 13.

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 a pince) is 
kiadó, Bővebbet Monaco Nlosenal, Léva

Eladó ház.
Mángorló u. 2. számú ház szabad 
kézből eladó. — Bővebbet özv. 
Janovics Ferenoznénél. Kereszt
it 4. sz. alatt. — — —-----

b Uj bor. ■==
400 hektoliter külön

böző tájborok, — 
melyek a Malingen-féle lepároló szerint 
8-2 %-töl —105 ’/o szeszfokkal bírnak, 
tehát az idei termések között a leg
jobbak közé tartoznak — eladók. — 
Az adásvétel egészben, vagy vagonon
ként a szikrai, vagy a lévai vasút
állomáson leendő átvétel mellett esz
közölhető. Bővebb értesítést ad

Léván, 1912. nov. hó 16.

Holló Sándor.

KÖHÖGÉS
rekedtseg és hurut ellen nincs jobb a 

RÉTHY-féle pemetefű czukorkánál! 
Vásárlásoknál azonban igyázzonk és határo
zottan RÉTHY-fé'ét kérjünk, mivel sok haszon
talan utánzata van. Az eredetinek minden 

egyes darabján rajta van a Rethy név.
I doboz ára 60 fillér Nagy doboz I korona. 

Mindenütt kapható.

és taros
valamint kzöl+özlcöcléselcet 
legfigyelmesebben és jutányos 

árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Léva Szepesi u_ S2í2.3

legjobb mosószer
Washall Company Wien 

II Kurzbauerqasse 5.

Kapható; KNAPP drogériában LÉVA.

MENETREND
a garamkovácsii—ar.-maróti vonalon. 

Érvényes a megnyitás napjától.

• A 7708. sz, vonal csak minden hétfőn, ha ez ünnepnapra esik, akkor 
kedden és az aranyosmaróti országos vásárok napján közlekedik Ezen vonat 
hoz csatlakozó 4286. sz. tehervonat Léváról említett napokon 111. oszt, sze
mélyszállítással közlekedik. — A megnyitás napjától a 4205. bz. vonat Lévára 
nem este 8 6. 14 p.-kor, hanem 7 ó. 55 p.-kor érkezik, de indulási ideje 
változatlan marad.

450 809 1135 704 ind. LE\ érk. 843 316 766

7708 7702 7704 7706 állomások: 7701 7711 7713
sz. Vonat sz. vonat sz. vonat sz.vouat sz. vonat sz. vonat sz. vr uiat

550 840 254 734 W Garamkovácsi . A 811 212 650
567 846 3'H 740 Kovácsimocsár (f.m.h.) 749 204 642
6i? 906 321 800 Valkócz . . . 738 140 619
627 916 331 810 Perlep . . . 724 133 603
642 930 346 824 Petötelep (m.r.h.) 718 102 542
650 938 354 832 V Aranyosmarót . 712 1240 520

UOU UiniS

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnöksége alatt álló 

BÚTORCSARNOK 
és kt-itelszö-vetlcezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tigja, 12 éve fenáll 
felhívja a n. é. butorvásárló közönség ügyeimét a 

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

újonnan átalakított helyiségeiben renpezett 

lakásberendezési kiállítás 
megtekintésére, raktárunk mely a legnag-obb az országban, a 
legegyszerűbbtől, a legnagyobb kivitelit, művészek áltnl ter

vezett és szakbizottság által felülvizsgált bútorokból áll.

Teljes lakásberendezéseket művészi 
= tervek szerint készítünk, -------

minden darab jótállás mellett adatik el
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1912. évi. 4031. szám.

Termelt fenyő haszonfa eladás.
A körmöcbányai ni. kir. erdőgondnokságnak Besztercebánya közelében 

levő „Kosjarova11 és Drei Hotteru erdőrészeiben a kincstár által kitermelt és 
az erdei utak mentén összevontatott, 470 18 m.» fenyő haszonfa két csoportra 
megosztva zárt írásbeli ajánlatok utján el fog adatt i.

Az ajánlatok legkésőbb 1912 évi november hó 27-én déli 12 órájáig 
nyújtandók be a zsarnócai m. kir. erdőhivatalnál és november hó 28-án 
délelőtt 10 Órakor fognak az erdőhivatal tanácstermében nyilvánosán fel
bontatni.

A faanyagok és kikiáltási árak részletes kimutatása, az árverési feltételek, 
ajánl; ti űrlap és boríték az alulirt erdőhivatalnál szerezhetők be.

Zsarnóca 1912. évi november hóban.

M. kir. erdőhivatal.

• •

üzlet megnyitás
Bátorkodunk Léva város és vidéke 

n. é. közönségének szives tudomására 
hozni, hogy Léván, Petöfi-u. 15. sz. 
alatt (a volt Singer-féle üzlethelyi
ségben) újonnan berendezett — —

nyitottun le.

tó
 árb

an
 kap

ha
tó

k.
 |

Feltűnő olcsó
z
& 
"1

CL
CL

© 
X-

2
©
©. 
cv
3

Karácsonyi
november 15

ocassiot tart
-tői december 31-ig

cd 
-C 
-D
68

£ ScMisltn Hewii Mélyen leszállított árban kaphatók:
Kosztüm kelmék, blúz és pon-

CE

3* 
c©

CL 
=r

c 
•ő
c

divatáru üzlete
gyola kelmék, fekete és színes 
selymek, kézi munkák. — —

©• 

©

É Szőrme áruk. — Vászon és er 
©

dama8zt áruk. Barchettek és s

az összes divat cikkek. Lég-
©"

~O 
© újabb Richelieu és Madeira Z7 

©

ce
Z LÉVÁN, Petőfi utca. — — — minták. — — — ©■ 

X-

Mazur János előkelő fővárosi cég
nél, Mazur Mihály pedig a helybeli 
Kern Testvéreknél szerzett bő ismere
teinkkel minden törekvésünk késztet 
arra, hogy vevőink bizalmát előzékeny 
és lelkiismeretes kiszolgálással minden 

! tekintetben kiérdemeljük. — — —
A n. é. közönség szives és jóindu

latú pártfogását kérve, kézséges szolgá- 
i lataink felajánlása mellett maradunk

Léva 1912. november hó.

teljes tisztelettel

HAZUR TESTVÉREK.

99* Semmi sem pótolhatja! *^9|é

ysE i. uSl lysTe k-gE BENDALIN 
legjobb folyékony kályhaezüst festékei.

Nem pattan le vörösre izott kályhákról sem, hanem. w kihűlésük után ismét szép ezüstfény ü marad.

|B: MjL jJvB

Bendalin 
a legjobb fémkompositió 
minden elképzelhető tárgy 
. mázqláaára.
Állandóan tarlós 
Izzó forróságnak, valamint 
nedvességnek ellenféllé 
ezüstfesték.

Nem robban. - Használatban rendkívül kiadós.
Kapható:

Steril Józsefnél, Léván. 
,yíyr‘od.o'k: Georg Benda, Lutz-Werke 
bronzfestekgyar, WIEN. Traismauer. N.Oe Prag.

Mamoziba 
megyünk!

Az APOLLO mozgószinház 
mb műsora érdekes.

Kiadó lakás.
3 szoba, konyha és mellékhelyi

ségekkel azonnal kiadó.
Léva, Löszló.utcza 13.

| a világ legjobb fémtisztitószére j

CLIMAX
nyBrso’aimotorok és lokomobilak 3-10 HP. ■
WaoasnYOfnásu nversolaiműlorok

legolosóbb és B 
legmegbízhatóbb B 
Üzemet biztosit- B 
jók. Üzemkői kJ 
seg lóerőnkén B 
1-2 fill. Al án-B 
dóan zavartalan B 
Üzem I - Pénz B 
(jgyörl felügye B 
let nélkül I Egy Bj 
szerOkezeléa! Sek B 
azaz gép Izemben lB 

Költségvetései és ári po díjmentesen. |||

Bachrich és Társa 
betétitársaság motorgyári fióktelepe 

BUDAPEST
VI. Viozlkörut 59; tt
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korona.
k. állami erdőbivatalnál, a 

alulírottnál megtekinthetők.

392
DK 
és

Az 
.OLLA’ 

200 crvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva 

Kapható az

1 den yyógy- 
szertárácan 
ét jobb dro- 

L gér iákba.

„AZ OLLA“ 
szakorvosok 
által meg 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évi jót

állás. 
Ára

ucatonkénti 
4.-. |

8.— is I 
10. korona}

OLLA"'-

Faeladási hirdetmény
Garamkürtös község v. úrbéresei Barsmegye Garamkürtös község házá

nál 1912 évi november hó 3O-án délelőtt 10 órakor tartandó zárt aján
latokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverés utján e adják a tulajdonukat 
képező erdőben „A“ üzemosztály 2, 5, 8 számú osztagában 59 katholdon tő 
mellett termelt megszámozott 963 drb. 449'84 m«-re becsült lekérgezett jegenye
fenyő haszonfát.

Kikiáltási ár 3916 korona. Bánatpénz
Árverési feltételek a Besztercebányai 

zsarnóeakohói m. k. járási erdögondnokságnál
Garamkürtös 1912. évi november 7.

Kudela József
elnök

00
00
0
0
0
0
0
0

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám 33. . LÉVÁN. _ Telefon szám : 33-

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve. 
----- Hazai gyártmányú gépek: ——

Világhírű BAriD" láncsos kutak. ,.Alía Separatoru tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjol b minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és íelállitása jutányos árakban. — Hofheir és 
Schrantz-téle gőzcséplő készletek. Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

valódi

KAUCSUK-CIPÖSflROK 
DOBOZA.

MINŐSÉGE: 
ARANY

GUMMI
különlegesség.

A tudomány mai 
állása szerint .. 

bebizonyított # ország min 
legjobb létező 
Gummi 
óvszer. öj'

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* feldícsémv 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 

„OLLA “ onmór Wien. H 43? Fraterstrasse il
Kapható Léván-. KNAPP 1. drogériájában 

» PiCK EDE iUatsterési-üz'etében.

Legjobb bevásárlási forrás! “üti

KERN TESTVÉREK
fűszer, gyarmatáru, és vasnagykereakedése

ALAPITTATOTT 1881 LÉVA. ALAPITTATOTT 1881.

Mindennemű fűszer- és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és prágai sódar. 

Elismert legjobb minőségű kávék. 

Valódi orosz teák és angol rumok.

Teasütemény, csemegebor, likőr, cog- 
nac, déligyümölcs, dessert, cukorka s 
mindennemű c s e m e g- é le a 
legjutányosabb árakon. — — — — 

Magyar gyártmányú folytén égő kályhák, fa- és színtartók, 
kályhaellenzök, szesz-, szén és villamos vasalók, gyorsforralók,

(T'kávé- és teafőzők, húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint 
V, VARRÓGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

1,1 Gyári raktárt tartunk a legalkalmasabb __

tiszta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern háztartási és konyhafelszerelési cikkekből.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


