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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
Vidéke’! és Léván házhoz küldve: 

Egy évié ... 10 kor. — fill. 
Hat hó a ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek póstautal ványnyal küldhetők. 
Kcrye* számok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban. BA hirdetések
Né^yhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér- 
Hivatalon hirdetmények

100 szóig 2 kor. 6<) fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmend-sor dija 30 fillér. 
Velünk 'L>zeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben sészesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
i- vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

1717,1906 szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete — 

mintán hivatalosan tudomására hozatott, 
hogy Birsvm. Th. Bizottságának vonatkozó 
határozata a Belügyminister által meg lett 
senimisitve — a folyó 1900 évi márczius 
9 én tartott rk. közgj ü ésében hozott 1455/ 
1:K6 sz. határozatával a bor-és husfogyasz- 
tási jövedelmek szedése iránt az államkincs
tárral kötött szerződését tnagánjo,i termé
szetű ügyletnek je’entvén ki, annak ily 
értelemben való teljesítését és kezelését 
e rendtlte és az uj szerzödöfelek Jozsefcsek 
Károly és társai öt zetlen sján'atá'. elfogadva, 
a kezelés átvételét s erre vonatkozólag a 
pénzügyi Kincstár hozzájárulásának kiesz
közlését haározta el; egy'dejü'eg a képvi
selőtestület előző voca'kozó határozatai 
hatályon kivül helvezvén. Jozsefcsek Károlyi 
Ordögh Lsjos és Weisz Z’gmond és társa, 
irányában eljárásukért teljes elismerést 
kifejezte. E-re vonatkozó határozatot alant 
ezennel közhirré teszem.

Költ Léván 1906 évi március hó 23-án.
Bód-ogrlx Lavjcs 

polgármester.

1455/1006 szám. 
Határozat.

Léva r. t. város képvise.'ötes-ü'ete ha- 
tározarilag elrendeli, hogy :z 1904 évi julius 
26-án a bor- és hus-fogyasztási adók besze
dési jogának megváltása tárgyában a kvai 
k r. pénzügy igazgatósággal az 1905, 1906 
és 1907 évekre megkö ö't s a Pénzügymi- 
nisterium által 68379/19C4 szám alatt jóvá
hagyott megváltási szerződés a'apján szed
hető fogyasztási jövede meket nem tekinti 
állami adóknak, hanem azon jogügyletét 
kétoldalú szerződésen alapuló köte ezettség- 
nek, e végből az 1905 évi augusztus hótól 
a kir. adóhivatalba be nem szállított meg- 
vá tási házi rész eteket a város utóiag be
szállítja és befizetni rendeli : Jozsefcsek 
Károly, Ordgh Lajos, Weisz Z igmond és 
társai magán fogyasztó uj szerződő feleknek 
az 1454/1906 szám alatt beadott lemondási 
ajánlatát Léva r. t, város közönsége nevé
ben elfogadja s tőlük a fogyasztási adók 
beszedését azonnal átvenni Rész s minden 
eddig fölmerült jogos kiadásaikat és ke ■ elési 

; költségeiket a város nevében megtéríteni 
fogja s magát kötelezi. — Miért a polgár
mestert a képviselőtestület feltétlen rendel
kezési joggal fölhatalmazza a fogyasztási 
adók beszedési üzletének átvéte'e b a pénz- 
ügyigazgatóságnál és a kir. Kincstárt kép
viselő m. kir. pénzügyministeriumnál Jozsef
csek Károly és társai lemondásának jóvá
hagyása, a velük kötött szerződés fölbontása 
éa Léva váróinak a 20410/V. 1004 sz. alatti 

l 1905 évi szerződése felújítása, folytatása, 
esetleg egy uj szerződésnek Ti’gkötéséra s 
illetve ezek kieszközlésére, — miért e cél
ból a szem lyes kikü det’ssel migbizatik.

Végül miután a képvise'ötestület meg
győződött, hogy Józsefetek Károly, Ö dögh 
Lajos és szerződő társai a 7314/1905 szám 

, alatt beadó t nyilatkozatukat valóban a 
í város és önmaguk szorongatott helyzetére 
, va’ó tekintetből, hazafiis és önze len indo 

kokból nyújtották be s a 4213/1905 számú 
és későbbi határozataiban a fogyasztási 
jövedelmek kibérlöi ellen kijelentett szemé
lyes vádak őket légi evésbbé sem ilietle ik, 
és m után az 1454/1906 szám alatti nyilat
kozatukban a várói javára tett tényleges 
lemondáeu .kai teljes önzetlenségüket hitelt 
érdemlöleg is bebizonyító ták, — ezért a 
képv sslöiestü'et azon személyes vonatkozású 
határozatokbeli kijelentéseket hatályon kívül 
helyezi a nevezett polg ágaival szemben teljes 
bee.ülését és elismeré.-ét fejezi ki és ennek 
közhirré tételét elrendeli. — kiadta : Szi
lassy Sándor s. k. főjegyző. P. H.
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II.
15-8/1906 szám.

Hirdetmény!
M után az ország több vidékén a múlt 

évben is az a mafák termését a „v é r t e t ü“ 
nrvü rovar veszélyeztető és miután annak 
irtása mo’t legkönnyebben eszközölhető, 
ezért a nagykÖ2Öns-get é- e item, hogy a 
kötelező intézkedések »szközlendők.

1. Minden birtokos birtoka egész terü
letén, minden mezőőr és hegyőr az őrizetébe 
bízott egész területen az almafákat és almaf i 
csemetéket folytonosan figyelemmel kisérni 
és ha azok törzsének vfgy ágainak kérgén 
kisebb-nagyobb a vértetü jelenlétét igazoló 
fehér gyapjas foltokat észlelt, — erről az 
E üljáróságcak azonnal jelentést tenni kö
teles.

2. A vértetü irtásának módja a városi 
ha'óságnál, úgy a begybiráknak és kerté
szeknek kiosztott „Útmutatásból* 
megtudható.

í

I

3. Az irtás Márczius hó 31-i g 
foganatosítandó.

4. A mulasztó költségére az irtás ható
ságilag teljesittetik, ezen felül pedig 
a mulasztó hihágás miatt 40 korona 
erejéig pénzbüntetés alá esik.

Kelt Léváü, 1906 évi márczius 13-án.
Bódog-h. Lajos 

polgármester.

III.
1728/1906 szám.

Hirdetmény !
Az 1907 évre érvényes országgyűlési 

képviselő választók névjegyzékének össze
írását a lévai választókerület I. összeíró 
küldöttsége Léva város területére nézve 
Léván a városházi tanácsteremben folyó évi 
április hó 6 ég 7 napjaira mindkét alkalom
mal reggeli 8 órától kezdve délután 5 óráig 
fogja teljesitoni.

Ezen nyilvánosan megtartartandó ülé
sekről a várrs választó közönségét jogaiknak 
érvényeBithetésére való figyelmeztetéssel 
ezen hirdeimény utján értesítem.

Léva 1906 évi márczius hó 23-án.
Eód.og'li. Lajos 

polgármester.

IV.
1637/1906 szám.

Hirdetmény !

Léva r. t. várói képviselőtestü'ete f. 
1906 évi raárciius hó 9 ik napján tartott 
rk. közgyűlésében 1455/1906 szám alatt 
hozott határozatával örvendetes tudomáiul 
vette, hogy Barsvármegye Törvényhatósá
gának a nemzeti ellenállásra vonatkozó 
határozatából a törvényes két fő intézkedés, 
vagyis az országgyűlés által meg nem sza
vazott adók behajtásának eltiltására 
és a meg nem ajánlott ujotezok soro
zására vonatkozó tilalom mint két legfő 
alkotmány biztosilék a Bdügyminister által 
is ilyennek lett elismerve, s a határozat 
azon része teljes érvényben fönnhagyatott. 
Miért ezt Láva város lakossága e'őtt mihez
tartás és aíka mazkodás végett ezennel 
közhirré teszem, s mindenki hazafias kö e- 
lességécek tartBa a törvény ezen rendeleté
nek szigorú megtartását.

Léva 1906 márcz. 23-án.
Eídcg'a. Lajos 

polgármester.

Ifjúságunk.

Ebben az időben, amely felettünk 
elviharzik, a nyomorúsággal és szen
vedéssel teljes, eredménytelen küzdelem 
idejében álljunk meg egy kissé az ifjú 
nemzedék előtt, a mely távol még a 
küzdelmes világ zajától erőben és ész
ben gyarapodva készül a jövendőre. S 
a mikor megállunk előtted, haza-sze
retettől hevített, nemes tettekre kész 
ifjúság, a midőn átérezzük dúsan fa
kadó, s a csalódás viharától még le 
nem tört reményeiteket, lehetetlen 
hogy vissza ne gondoljunk a múltra, 
melyben, alig látunk valami örvendetest, 
a midőn látjuk, hogy a köz és társa
dalmi élet nem javult, a létért való 
küzdelem hullámai erősebben hábo- 
rognak, mint valaha, a nemzet boldo
gulásáért. a nép jólétéért hasztalanul 
folyt az ádáz harcz! Az elvekhez való 
ragaszkodás, a meggyőződés szilárdsága, 
a lelkiismeret tisztasága, a hit ereje 
megtörött s üres frázisként hangzott el 
a tülekedés zajában. Megborzadva, 
szinte undorral fordul el tekintetünk 
a múltról, mert hisz a közélet tetemét 
az erkölcstelenségnek undok fekélyei 
borítják ; a szégyen, gya’ázat és meg
aláztatás nyomban követte egymást. 
A tisztesség elavult üres fogalommá 
vált, az önzetlenség hamis ezégére alatt 
lelketlen kufárok űzték a vásárt, a hol 
az elv, meggyőződés, lelkiismeret, be
csület, tisztesség és erkö’cs minden, 
de minden eladó és megvásárolható. 
Minden téren az önérdek harcza folyik, 
a nép jólétével, boldogulásával, tisztes
séges megélhetésével, szellemi és anyagi 
gyarapodásával nagyon kevesen törőd
nek. Az ipar, kereskedelem pangása, 
a közgazdasági élet hanyatlása, a mun
kásnép kereset forrásainak hiánya mind 
érezhetőbbé válik, a közterhek szaporo
dása és mértéken felül való emelkedése 
pedig a társadalmi élet fejlődését béni-

T A RCZ A.
A vezérigazgató. j

— Herz, van önnél öt forint ? — kér
dezte hanyag mosolylyal a tisz'e’etre méltó 
öreg férfiú, aki deres császárszakállát nemes 
nyugakmmal pihentette az Íróasztal itatós
papírján. )

A fiatal ember, akihez e szavak intézve ,■ 
voltak, a májbei egek keserűségével kacagott.

— Öt forint? — ismételte olyan 
hangon, mintha az ősz pzdrone valami bzu- 
mátrai ritkaságot kért volna tőle egész 
váratlanul. Van már legalább két hete, hogy 
nem láttam egy eleven bankót. Ma délben 
sza ámit fogunk ebédelni, mert a feleségem
nek nem adhattam ki a konyhapénzt.

A különös párbeszéd még nem ért 
véget, mikor egy harmadik személy lépett 
az elegáns irodahelyiségbe. A harmadik 
személy, aki meggyzsinóros egyenruhát és 
ezüstcsattoi sipkát viselt, a szép Heléna 
álom-dalát fütyürészte. (

A tiszte'etre méltó aggastyán, egyszerre 
» homlokára ütött, 8 mintha váratlan jó 
Ötlet jutott volna hirtelen az eszébe, leeresz
kedő kegyességgel fordult a megyszinzsinó- 
ros egyéniséghez. i

— Hanák, — mondta finom szemcsip- 
tetéssel, Hanák. gördüljön le a sarki korci- 
mába és hozzon föl egy jó korsó hideg 
sört. De vigyázzon Hanák, hogy a habbal 
a kimérő legény ne éljen vissza túlságosan. 
Mert ba sört akarok inni, ebből az követ
kezik, hogy sörre és nem babra szóm- 
j*>om . . ,

— Hanák — nevezzük öt mi is e dí
szes nevén — még egy darabig tovább 
füjü'te a Heléna álomdalát, aztán egy 
ásitás után az aggastyá hoz lépett.

— És a pénz ? — kérdez e ridegen,
— Micsoda pénz ?
— Hát amiért a korsó sört felhozom ...
A csáezárszakálas öreg előkelőén bó- 1 

Hatott.
— Vagy úgy, — mondta — ön azt a 

potomságot gondolja, amibe az általtm 
óhaj ott sör két ül ... Ön tudja Hanák, 
hogy nem szeretek baj ódái a kicsinységek
kel és igy arra kell kérnem, hogy a korsó 
sör árát vegye fel az apró kiadások rova
tába . . .

Hanák szemtelenül felkaczagott.
— Apró kiadások? Haha! ön a tizen 

két krajezárt röviden csak apró kiadásnak 
nevezi ? szíveskedjék hát ezennel tudomásul 1 
venni, hogy két hét óta sem láttam több 
pénzt kilencz vagy tiz krajcárnál. Azt mon
dom önnek, hogy a pénzpiac helyzete e 
pillanatban kétség! eejtőbb mint valaha . . . í

A tiszteletre méltó aggastyán összevonta ' 
a szemöldökét, aztán az ujjával főt ségesen 
az ajó felé mutatott,

— H <nák, voau'jon vissza az előszo
bába. És ne történjék többé, hogy csöngetés 
nélkül a belső helyiségekbe merészkedjék.

A meggyzsinóros személyiség hangos 
mormogás után távozott, mi pedig szívesen 
telbasznájuk ezt az alkalmat arra, hogy 
hőseinket a nyájas olvasónak bemutassuk. 
A tiszteletre méltó aggastyán, polgári nevén 
Regenmantel K. Frigyes, elnökigazgatója a 
XlI-ik kerületi forgalmi banknak, a fiata

labb ped g H rz Manó Dániel ugyanezen 
intézetnél mint főkönyvvezetö és felügyelő 
bizottsági alelnök működik. A megyszinzsi- 
nóros egyén már a társadalmi létrának 
sokkal alantabb fokán foglal helyet : ő csak 
szegény szo'gai minőségben istápolja a kül
városi pénzügyeket. A banknak háromszobás 
helyisége van a Nyárfa-utcza egy illatos 
bérházában ; a kapu fölött impozáns cégtáb
lák hirdetik, hogy az intézet legbonyolultabb 
pénzügyi mivcletekben is szívesen áll a 
nagyközönség szolgálatára. Fekete alapon 
csillogó aranybetük hirdetik, hogy a XII. 
kerületi forgalmi bank ép oly szívesen elfo
gadja a tőkepénzesek betéteit, mint a mi 
készséggel áll ama polgárok rendelkezésére, 
akik úgy nevezett príma és pinceváitók 
’e izámitolásával foglalkoznak. Sőt a díszes 
táblákból azt is megtudjuk, hogy az intézet 
a legvérmesebb személyi kö'csönöket is 
megszerzi klienseinek; azoknak, akik semmi 
értékesebb javat nem mondhatnak a magu
kénak e si áry sárteke felületén.

Hanák tehát visszavonult az előszobába;; 
az elnökigazgató pedig komor méltósággal 
kutatott a zsebeiben egy netalán ott rejtőz
ködő cigaretta után. Fáradozását nem ki
sérte méltó siker ; az aggastyán zsebeiben 
a legkü'ömbözöbb ho'mik foglaltak helyet 
— zsebkés, fssü, dugóhúzó, cipögombo'.ó, 
papirszipka — de cigarettának se hire, se 
hamva nem vo't. A pátriárka némi keserű
séggel nézett fel a plafonra, aztán még egy
ezer becsöngette a bank szolgáját.

—- Hanák — mondta bizonyos noscha- 
lenc-szal — Hanák, fáradjon csak le a 
trafikba és hozzon fel kát nem túlságosan 

kemény drámacigarettá*, lm, itt van, fogja 
a kétfilléres pénzdarab . . ,

A szo'ga átvette a kétfillérest, az elnök
igazgató pedig nyájasan folytatta;

— Iiten tudja, jobb szeretem ezt a 
közrendi fajt, mint a gianaclist, vagy a 
kedivét , . .

Mikor Hanák később visszatéri a ciga
rettával, egy pirospozsgás ör?g ur lépkedett 
megfontolva nyomában. Az öreg ur látható 
érdeklődéssel nézettt szét a forgalmi bank 
helyiségében, az'án megállt a pénztári asztal 
rácskeritése előtt. Az elnökigazgató, aki 
félszemmel feléje sandított, hirtelen jegyezni 
kezdett valamit a naplóba, Herz ur pedig 
serényen a főkönyv fe’é hajolt. Az idegen 
köszöntésére mindketten csak foghegyről 
válaszoltak, de R’genmantel K. Frigyes 
utóbb mégis csak elszánta megát arra, hogy 
a munkáját félbehagyja.

— Parancsol? — kérdezte impozáns 
hidegséggel, miközben a tol'át szórakozottan 
a füle mögé dugta.

Az öreg ur megvakarta a füle búbját.
— Izé la, hát úgy áll a dolog, hogy a 

kapuban elolvastam a hirdetésüket. Azt 
látom belőle, hogy haiedfeles kamatot fizet
nek, holo t a nagy bankok nem adnak töb
bet négy percentnél. Mondok magamba, 
inkább ide adok hát négyszáz pengő forin
tot, mert az az öt forict külömbözet se 
kutyaság, nem igaz? Azért az öt forintért 
egy uj te'yem esernyőt vihetek haza az 
anyjukomnak C gáryha'omra . . . •

A? idegen ratászul elnevette magát, 
az aggastyán szakálla pedig látható'ag meg
remegett. Herz ur is osil'ogó szemmel nésett



tóttá meg, Közszabadságunk biztosítékai 
is nem egyszer forogtak veszélyben. 
Általában nem látunk semmi jót, semmi 
üdvösét a magyar társadalomban.

De mégis ! Legyünk igazságosak. 
A sok baj és szenvedés között is ott 
látjuk a nem;-éti érzésnek fellobbanását, 
az öntudatra ébredésnek erős es a 
jövő alakulására reményt nyújtó meg
nyilatkozását. A nemzeti szabadságvágy 
lobogó lángjának fénye világítja meg 
meg utainkat, ámde célhoz csak úgy 
vezet ez is, ha e tüzet folyton éleszt
getjük.

Ott látunk téged, lobogó fáklyával 
kezedben, nemzetünk virága. Most gyűlt 
meg ugyan a szövétnek kezetekben, 
de gyöDge világossága mellett is de
rengni látjuk mellette a jövendőt, a 
melytől nem féltjük többé a haza, a 
nemzet sorsát.

Résztvettünk a múlt héten lefolyt isko
lai ünnepélyeken, melyeken az ifjúság 
áldozott a hazaszeretet szent oltárán. 
Nemes, fenséges volt ez az ünnep, 
méltó az eszméhez, melynek tiszteletére 
rendeztetett. Nem puszta szavak azok, 
a melyek ott elhangzottak, nem a szent 
érzelmeknek a piacon való firogtatása, 
egy komoly és munkára kész ifjúság 
szellemi és erkölcsi erejének spontán 
megnyilatkozása, a mely eltölti szivün
ket reménységgel és bizalommal arra 
nézve, hogy az ifjúság, ha kikerül az 
élet küzdelmes mezejére, a hol az élet 
komoly munkát és erős akaratot kíván, 
a haza szeretetet és áldozatot követel, 
nem fog ingadozni a létért való küz
delem hevében, hogy erre az ifjúságra 
nyugodt lélekkel rábízhatjuk a jövendő 
Magyarországot.

Meghatotta lelkünket az a mélysé
ges, nagy haza szeretet, a mely az 
ifjúság leikéből felénk áradt, a mi ezt 
a rögöt, mely nekünk kenyeret ad, s 
ezt a levegőt, mely bennünket éltet, 
magyarrá teszi. Meghatotta lelkünket 
az érzésnek tisztasága, fennköltsége, 
nagy hőseink, nagy férfiúink emléke 
iránt tanúsított meleg lelkesedés.

Köszönet azoknak, kik ifjúságunk 
lelkében ennek a nemes érzelemnek 
szikráját meggyujtották, élesztik és 
ápolják. Örömmel látjuk fáradozásaik
nak méltó eredményét, a melyre biz
ton felépíthetjük a jövendőt. Legyen 
is a mi ifjúságunk a magyar ha

föl egy pillaratig a főkönyvből, de a kö
vetkező percben már unott ábrázattal foly
tatta lázasnak látszó munkáját.

Regenmántel K. Frigyes fö nézett az 
órára.

— Hm, — mondta, —- a mai keletről 
már lekésett, mart tizenkét óra már hét 
perccel elmúlt. A töke tehát csak holusptól 
kezdve kamatozik, mert tizenkettő u'án a 
mai dátumra nem fogadunk el semmiféle 
betétet.

A jókedvű öreg ur könnyedén legyintett 
a kezével.

— Holnaptól, Isten neki, azt se bánom. 
Az a pár krajcár úgy se tesz már boldo
gabbá, nem igaz ? Akár ma, akár holnap, 
üsse a kő . . .

Belenyúlt a nadrágja hátulsó zsebébe, s 
egy zsíros bugye lárisból kiolvasta a négyszáz 
pengőt. A komor Herz mérgesen nyugtatta 
az összeget, az elnökigazgató pedig a maga 
nevét is pedánsul odakanyaritotta a nyug
tára. Aztán a százasokat egy hanyag moz
dulattal besöpörte a márványom asztalka 
fiókjába . . .

Mikor az idegen nyájas köszöntés után 
távozott, a szigorú Herz a fö dböz vágta a 
tollszárat, a pátriárka pedig óvatosan fülelni 
kezdett. H-rz utóbb diákos örömkiáltásokba 
tört ki, de az elnökigazgató ijedten rendre 
utasította.

— Ne bomoljon, még kihallatszik az 
előszobába . . .

A fököuy vvezetö sunyi módon megla
pult, de mikor Hanák később hírül hozta, 
hogy tiszta a látóhatár oktalanul újra kezdte 
a hurrázást. A tiszteletreméltó aggastyán 
ekkor kivette a százasokat, s egy ropogós 
bankót a fökönyvvezetö kezébe nyomott. 
A többi hármat ellenben elsülyesztette a 
tárczájába, miközben ünnepiesen igy szólott 
Herz úrhoz :

— Végre talán a rheumám miatt is 
elutazhatom vagy két hétre Pőstyénbe , . ,

zának, ennek a sokat szenvedett magyar 
népnek jövendő reménysége. Éljen és 
lobogjon lelkében a haza szeretet szent 
tüze, hogy kilépve az élet küzdő terére, 
valóra tudja váltani mindazt a remény
séget, a melyet a jövendőt illetőleg 
hozzájuk füzünk.

Ügyeljünk a gyermekek beszédjének 
fejlődésére-

Sajnos — de való, hogy hazánkban 
aránylag nagyon sok a hibásbeszédü gyer
ünk. Sőt mi több, nemciak a gyermekek 
között találunk hibásbeszédüeket, hanem a 
felnőttek közt is.

Vájjon mi ennek az oka ? A hibás be
szédnek sz.ülöoka maga a család, melynek 
körében a gyermek nevelkedik. Sok gyer
meknél tapasztaljuk, hogy beszélőszervei 
semminemű abnormitását nem mutatnak s 
mindamellett hibasbeszédü. Mert a hangbe
széd természetes utón való elsajátításához 
négy fontos tényező szükséges : a) ép elme, 
b.) hallás, c) rendes beszéiöszervezet, d.) 
példány, akinek beszédjét utánozhatja. Ha 
említett tényezők közül valamelyik hiányzik, 
akkor a hangbeszéd természetes utón nem 
sajátítható e'. Megfigyelve saját gyermekeink 
beszédfsj'ődését, mindegyikünk meggyőződ
hetik arró* 1, hogy e be izéd utánzáson alap
szik. E'.t bizonyítja az is, hogy minden 
gyermek a maga környezetének nyelvét 
tanulja meg a kijelentés minden apró árnya
latával.

A család és az iskola legfőbb őre a 
gyermeki beszéd helyes fejlődésének. M irt 
hiszen legtöbb beszédhiba a rossz nevelés
nek, a le'zéd egészségtani szabályai be 
nem tartásának a következménye. Ezt lépten 
nyomén tapasztaljuk nemcsak a kevésbbé 
müveit családok gyermekeinél, ahol a neve
lésre édes-kevés gondot fordítanak, de az 
intelligenseknél is, : hol a család műveltsé
gének dacára rossz beszédre szoktatják a 
gyermeket. A fe'sorolt tényezők utolsójára 
hivatkozva, ami yen a példány, akinek a 
gyermek beszédjét utánozza, olyanná lesz 
az elsajátítandó beszéd is. Már most mond
juk, hogy a példány rossz, rossz lesz maga 
a beszéd is. Sok családnál ugyanis szokás
ban van, hogy a kis gyermek kedvéért el
ferdítik az egyes szavakat, csakhogy tetsze
legjenek neki. Ha a gyermek tehát azt 
hallja, hogy az ugató állatot az anyja vagy 
más egyén tutyának szólítja, avagy cukor 
helyett cutor stb. mondanak, akkor ezt a 
gyermek helylyel közel megszokja, sőt mi 
több, néha továbbra is megtartja s igy en
nek kapcsán kifejlődik néha egy beszédhiba, 
amelyről későbbi korában már nehezebben, 
vagy egyáltalán nem is szoktatható le.

Azért fölötte ajánlatos, hogy a beszélni 
tanuló gyermekbe' foglalatoskodó egyének, 
de különösen az anya avagy a dajka helyes 
beszédüek legyenek. így a gyermek csak 
a jó példát utánozhatja. Amikor a gyermek 
iskolába kerül, beszédfejlődése még nincs 
befejezve, ilyenkor már a tanítóra hárul a 
feladat, hogy öt tiszta és helyes kiejtésre 
szoktassa.

Az ember, mint minden képességét, 
úgy a beszélhetéshez való képességét is 
is hozza magával a világra. Tapasztaljuk 
ezt is, hogy egyik gyermek korábban, másik 
későbben tanul beszélni. Az, hogy mikor 
tanul a gyermek beszélni, nagyon sok kö
rülménytől függ. Egyik müveit, másik mű
veletlen környezetben él. Egyik gyermek 
csevegő természetű, mig a másik csendes 
és nyugodt. Továbbá egyik gyermek a testi 
és szellemi fejlődésben előrehaladott, a má
sik pedig hátra van maradva.

A beszéd fejlődésében minden gyermek
nél van egy időszak, a mikor még nem 
tud tiszta kiejtéssel beszélni. Ez az u. n. 
„élettani beszédhibák" szaka. Ez az időszak 
legveszedelmesebb a beszédhibák felmerü
lését illetőleg; mivel azok képszik alapját 
a későbbi életben felmerülő beszédhibák
nak. A gyermek beszédjére különösen akkor 
kell ügyelnünk, amikor e begyakorlott sza
vashoz bizonyos fogalmakat tanul kapcsolni.

Mivel ez alkalommal jelentkezik a leg
több beszédhiba. A gyermek minden csele
kedetét ez időben tervnélkülúég, álhatatlan
ság jelemzi. Gondolatai űzik, hajtják egymást. 
Beszédszervei e korszakban még gyakorlat
lanok, mert hiányzik a szükséges izomérzés. 
Ilyenkor a gyermekek beszédje valóságos 
dadogásnak tűnik fel.

Épp ezen indokoknál fogva vigyáznunk 
kell a gyermek minden egyes hangjára s 
azok kapcsolataira. Ne ferdítsük el az egyes 
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szavakat, hanem a maguk természeti mivol
tukban ejtsük ki. Hogyha a gyermek va
lamelyes hangot természetellenesen ejt ki, 
iparkodjunk azt természetes medrébe tereim. 
Gyermekek sokat szeretnek kérdezni, sohse 
veszítsük el türelmünket, hmeoi használjuk ; 
fel a gyermekek e szokását a rendes beszéd , 
kifejezésére. A gyermek szereti a meséket ( 
és történetkéket. Meséljünk neki rövid-logi- j 
kusan összefüggő mondatokban és minden ( 
mondat t lassan s lehető'eg tiszta kiejtéssel 
ismételteesünk vele. Ha minden egyes család 
vigyáz a gyermeki beszéd fejlődésére, ez 
ez esetben sokkal kevesebb hibásbeszédü . 
gyermek lesz az országban, mint a mennyi 
ez időszerint van.

Körmöcbánya, 1906 március 8.
Szobolovszky István . 

gyógyped. tanár.

Részvényaláirási felhívás !
A selmeczbányai gyufagyár ügyében ' 

kaptuk a következő felhívást:
Selmecz és Bélabánya szab. kir. város 

és környéke a nemes ércs bányászatából él. 
Az érez már fogytán van, a bányászat pang. 
Népünk kincset keres és éhezik. Munka
hiány, nyomor, elkeseredés. Ez most a kép.

Eddig jajgattunk és tanácstalanul néz- . 
tűk a pu z ulást. Most már gondolkozunk 
és számítunk. Szétnéztünk és láttuk az 
erdőket és vizeket. Anysg és erő tehát 
van és igy munkával a hasznot könnyen 
kiválthatjuk.

Különösen a kereskedő- és iparososz
tály számos számottevő tagjának ösztön
zésére elhatároztuk, hogy nem áldozatokkal, 
hanem észszerű üzleti alapon a befektetést 
kereső töke hasznainak biztosításával a 
„Selmeczbányai gyufagyár* ezég alatt egy 

j részvénytársaságot alapítunk, mely részvény
társaság tervezete a következő :

1. A társaság határozatlan időtartamra 
alaki'tátik meg.

2 A társaság czélja ;
az ez idő szerint ismert és használt 

gyufanemek, czipőfénytrái, börcrémek, szap
pant 1 e yettesitö mo óporok, kékitö-folyadéu, 
különféle lakkok és festékek előá litása és ! 

j elárusitáss; ' ésőbb kiterjeszti a termelést i 
| a mindennapi é et mindazon szükségleteire, ' 

mely a kémiai ipar keretébe tartozik és a I 
vállalat eredeti czéjával és berendezésével 
összr e jypztethe- ők.

3. A társaság 2000 dtrab, egyenkint 
100 korona ntv riékü bemutatóra szóló
részvény kiidstása által alakiitatik meg 
200 000 korona alaptőkével.

4. A részvényaláirási határidő 1906 évi 
május hó 31-én lejár.

5. A részvénytőke túljegyzése esetén 
alulírott alapítók fenntartják maguk részére 
a redukezíó mikénti gyakorlása tekintetében 
a szabad rendelkezési jogot.

6. A részvények jegyzése alkalmával 
a jegyzett részvények névértékének 25°/o-a 
a részvénytársaság megalakítását kimondó 
közgyűlés napjától számítandó 15 nap alatt, 
az alaku'ó kö. gyűlés által meghatározandó 
helyeken, a részvénytőke ezután még hát
ralékban maradó utolsó 50%-a pedig az 
alakuló közgyűlés által mégha á'Ozandó idő
ben és he'yeken lefizetendő.

7. Alulirt alapítók fenntartják maguk
nak az első igLzgitöság megválasztásának 
jogát 3 évre kiterjedő működési jogo
sultsággal.

8. Az aláírási zárhatáridötöl számitandó 
2 hónapon belül az alakuló közgyűlés össze
hívandó, mely közgyűlésre a társaság rész
vényesei a lapokban közzéteendő hirdetmény 
által fognak összehivatni.

9 A részvénytőke biztosításának nem 
sikerülte esetén az aláíráskor lefizetett ösz- 
Bzegek levonás nélkül — az a’apitók egye
temleges fizetési kötelezettsége mellett — 
a részvényeket jegyzőknek haladék talanu 
vissza fognak adatni.

10. Az alapítók csak azon összegekért 
vállalnak felelősséget, melyek a „Selmeczi 
Takarékpénztár", „Sslnteczbányai kereske
delmi és hite intézet", vagy „Selmeczi Nép
bankénál fizettetnek be, miért is felkéretnek 
a részvényt jegyzők, hogy a jegyzés alkal
mával lefizetett összeget a fent említett 
három intézet valamelyikéhez juttassák.

Hazai gyufagyáraink legnagyobb része 
osztrák kezekben van, hazafias kötelességet 
teljesít tehát egyúttal mindenki, aki ezen 
uj magyar ipar vállalatnak létesítéséhez 
hozzájárul.

j
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Különfélék.
— Március 20. A múlt héten volt 

évfordulója Kossuth Lajos halálának. A ! 
fővárosi ifjúság ez évben is koszorúval i 
borította a leglángolóbb lelkű magyar sir- I 
halmát, de itt a vidéken semmi, még csak ! 
egy árva gyászlobogó sem jelezte nagy ' 
veszteségünk emlék napját. Pedig az idén 
nagyon is nagy okaink vannak arra, hogy 
ki'üzzük a gyászlobogót és emlékezzünk me<* 
Róla, az U emlékezetéből merítsünk erőt és 
önfeláldozó bátorságot. Nem is feledjük soha 
mert szivünkbe van zárva Kossuth apánk 
szeretető, de külső kifejezést annak nem I 
adhatunk, mert újra igazzá lett a költö 
panaszszava: „Magái az elitport magyarnak 
ktstrnt sem szabad,u

__ Hivatalos látogatás. Pirchal* 
Imre, a pozsonyi tankerüiet kir. főigazgatója 
f. hó 20_ 24 végezte hivatalos látogatását
a' helybeli főgimnáziumban. A tapasztaltak 
fölött a 24-én tartott tanári gyűlésen 
teljes megelégedését fejezte ki. A köz-
szeretőiben ál.ó jeles pedagógust, ki tna 
délelőtt távozik városunkból, tegnap este 
lelkes szerenáddal lepte meg a fögimnáz.um 
ifjúsága.

_  a polgármester felfüggesztése 
-- fölfüggesztetett. A belügyminisztenu u 
a közigazgatási bizottság ama határozataik 
végrehajtását, mellyel Bódogh Lajos lévai 
polgármestert hivatalától felfüggesztettet 
legutóbbi rendeletével függőben tartatni 
rendelte. Ezen rendelet következtében a 
22 éré a polgármester helyettesítése céljából 
összehívott közgyűlés nem tartatott meg.

— A lévai védőegylet megalaku- 
lása ma d. u. 5 órakor történik meg a 
városháza dísztermében. Óhajtott dolog, 
hogy az értekezleten városunk társadalma 
minél tömegesebb számban legyen képviselve. 
Ez irányban azt hisszük, fölösleges minden 
ékesszólás.

— Lemondott főispán. Thuróezy 
Vilmos, v. b. titkos tanácsos, cs. és kir. 
kamarás, Nyitramegye főispánja lemondott 
állásáról-

— Kinevezések. Vjszászi Imrét a 
kereskedelemügyi miniszter segédméraöknek 
nevezte ki az aranyosmaróti államépitészeti 
hivatalhoz. — Császka Gyula aranyosmaróti 
törvényszéki irodatisztet pedig az igazság- 
ügyminister a törvényszék iroda'gazgatójának 
nevezte ki.

— Szabó Mihály honti főispánt a 
belügyminisztérium váratlanul szabadságolta 
és Czobor Lász'ó alispánt bízta m?g a fős- 
páni teendők vezetésével. A fordulat hír 
szerint az alkotmány védő 25 ős bízott-ág 
müve, a mely ahhoz a feltételhez kötötte a 
tisztikar visszat rését, ha Srabó Mihályt 
eltávolítják.

— Védőegylet Léván. Kotsuth Lajos 
eszméje, a honi ipart védő egyesület Láván 
is megalaku', sőt már meg is kezdte műkö
dését. A március 15-iki közvacsorán történt 
az indítvány, ma egy hete Levatich Gusz- 
távné urliölgy összehitta városunk hölgyeit 
s ezzel az ügy igen jó kezekbe került. A 
formális miga'akulás ma fog megtörténni, 
de ez már nem olyan f_>i to a dologban,az alá
írási ivek 1 özkézen foognak, mindenki 
a'áírhatja, aminthogy alá is írja miudenki. 
Csak emlékezzünk meg Kossuth apánk sza
vairól, hogy : „energiát a kivitelben,* vegye 
a dolgot mmdeuki komolyan, becsületesen 
és hazafiasar, hogy a f lbuzdulás ne legyen 
szalmaláng, sem pedig osztály- és érdek 
harezok áldatlan mezeje. Tekintse mindenki 
— iparos, kereskedő és fogyasztó — egya
ránt a főcélt, a magyar nemzet anyagi fe - 
virágozását és mindazt, ami ennek nyomába 
jön, és ezen cél eiött némujoa el a saját 
dolgaink kiciinylése, engedjen a fényűzés, az 
előítélet, és főkép ne szentségtelenitse meg 
ezen mozgalmat a kapzsiság, a szélhámosság. 
Becsületes eljárást és bizonyos á'dozatirész- 
séget keli követe'nünk e téren ; azért legyünk 
is réseu, nehogy felbuzdulásunk gúny tár
gyává, avagy éreekcsoportok a rú ön
érzésnek áldozatává váljék. Elvünk legyen, 
hogy magyar, és főként magyarul érez" 
iparostól és kereskedőtől vásárolunk.

— Harczgyakorlat. Mint értesü ünk 
jövő hó 2-an és 3 án honvédzászlóaljunk a 
nyitrai zászlóaljakkal és az érsekujvári 
honvéd huszár osztályai Léva és Verebély 
között harczgyakorlatot tart. A huszárok 
2 ától harmadikára Láván éjjeleznek. A 
gyakorlatokat Cech József ezrede i-dandár- 
parancsnok vezeti.

— A körmöcbányal m. kir. lőre- 
állskola Toldy Önképzőköre 1848 március 
15-ikének emlékét fényes ünnepéllyel ülte 
meg, melynek progragmja a következő volt: 
1. Csatadal. Éueke'te a tanuló ifjúság, 2 
E'nöki megnyitó. Mondta Dr. Phdipp Kál
mán elnök. 3. Nemzeti dal. Szavalta Tau- 
binger László VIII. o. t. 4. Ünnepi beszéd. 
Tartotta Haky László Vili. o. t. 5. Az 
öreg honvéd. Szavalta Epstein Emil VIII. 
o. t. 6. A pád sírja. Énekelte a tanuló ifjú
ság. 7. Riadó. S'.avalta Hslm Victor VIII. 
o. t. 8 H mnusz. Énekelte a tanuló ifjúság.

— A magyar ipar védelme. Abban 
az aránytalan küzdelemben, a melyet gyer
mekkorát élő gyönge iparunknak a külföld 
iparával kell vívnia, minden tényezőnek, 
a mely a magyar ipart erősíti, fokozott 
jelentősége van. Ennek tudatában cselekszik 
a magyar közönség, midőn legalább hason'ó 
feltételek mellett a magyar gyártmányt ré
szesíti előnyben. A külföldi ipar be nem 
érve mindenkép kedvezőbb helyzete nyúj
totta előnyökkel, a magyar ipart ettől az 
úgyszólván egyetlen támasztól is megfosztani 
törekszik, A külföldi árucikkeknek igen 
nagy része hamis magyar mezben, oly cso
magolásban, oly jelvényekkel, feliratokkal 
stb. kerül hazánkban forgalomba, amelyek 
a gyanútlan fogyasztó közönségben azt a 
benyomást keltik, hogy honi eredetű ipar- 
czikkel van dolga. A külföldi ipar ily özei
méire hívja fel a Magyar Iparjogvédelmi 
Egyesület a magyarországi gyárosokat, ke
reskedőket és magyar közönséget és kéri 
őket, hogy minden tudomásukra jutó ilyen 
esetet jelentsenek be a Magyar Iparjogvé
delmi Egyesületnek. A bejelentést, amelyhez 
lehetőleg a hatnii je'zéssel ellátott árucikk
nek vagy csomagolásnak egy példányát is 



mellékelni kell, az egy sülét ügyészénél, ifj. 
Cborin Ferencz dr. V. Sasutcza, vagy tit
kárjánál, Fazekas Ot.kár dr. VII. Kertcez- 
utcza 48 ke!i megtenni. Az egyesület aztán 
meg fogja tenni a szükséges lépéseket a 
a visszaélések meggátlására.

— Kiatapolcsányban márcus 15 én 
gyászmisét tartottak a kath temp'omban Ezu
tán iskolai ünnepély vob Dé'trán kirándultak 
a millenumi emlékhez. Eite a színkörben 
rendeztek ünnepélyt, a melyen a katholikus 
népiskola növendékei által előadott hazafias 
énekszámokon kívül Buday Tádé és Török 
Ernő mondottak alkalmi beszédet. Beszar 
Róza, Zlattnyánszky Boriska, Maseányi Gyula 
szavaltak és Pásztor József alkalmi szinjá- 
tékában közreműködtek : Dominek Margit, 
Massányi Gyula és Grexa János.

— A Nyitramegyei Gazdasági 
Egyesület igazgató-rá asztmánya folyó hó 
13 án Nyitrán ülést tartott. Mezey Gyula 
alelnök rövid megnyitó beszédében megem
lékezett a Szerb vámkonfliktusról, valamint 
arról, hogy a kormány a Német birodalom
mal, 0 aszországgal előkészített kereskedelmi 
szerződéseket közős vámterületi alapon, to
vábbá a Szél-Körber féle közös autonóm 
vámtariffát rendeleti utón életbe léptette 
A közös autonóm vámtarifának és a német, 
olasz, orosz kereskedelmi szerződéseknek 
közös vámterületi alapon való életbe lépte
tését teljesen ellentétesnek találja a választ
mány az egyesület eddigi álláspontjával. Az 
egyesület ugyanis a múlt év folyamán a 
vamterü'eti Kérdést minden politikai vonat
kozás kizárásával, teljes objektivitással, ki 
záró'ag közgazdasági alapon a legrészlete
sebben megvitatta e ennek eredményeként 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy M t- 
gyarországnak át kell térnie az önná'ló 
berendezkedésre, mert csak önnáUó vámte
rületen va'Ó3Ítható meg az az igazán helyes 
közgazdasági politika, mely képes lesz 
hazánkat a mostani gazdasági egyo'dilu- 
ságbó! kiemelni, — mezög zdasági- gyári- és 
kézmü iparunkat megterem'eni, a belső 
fogyasztást kellőképei kifej'eszieni s a nem
zet* munkának és termelésnek igazi vádelmet 
nyújtani. Egyúttal a leghatározottabban til
takozott minden olyan irányzat és törekvés 
el en, melyaek célja a kereskedelmi szerző
dések okozta kényszei helyzet és az idő 
rövidségének ürügye alatt az önnálió beren
dezkedést elodázni vagy meghiúsítani, miután 
vélekedése szerint az Asszíriával va ó gaz
dasági viszonyunknak rendezése a kö'csö- 
nös szabad forgalom ahpjsn métánvos 
kereskedelmi szerződéssé' a tizenkettedik 
órában is megej hető. Azután fő vonásaiban 
megállapította a Nyara székheiy yel létesí
tendő áruraktár szövetkezet alapszabályait 
Az áruraktár azö e kezet mielőbbi megala
kulását azon feladatta', hogy az az egyesület 
és a szövetkezet tagjai és a megyei gazda- 
közönséget, a gazd sági üzemhez tartozó 
czikkekkel, gépekkel, eszközökké', műtrá
gyákkal, vetőmaggal stb. ellátni s terménye k 
elárusítóját közvetíteni lesz hivatva, — 
sürgős szükségnek mondotta ki s megbízta 
az elnökséget, hogy ez ügyben a még szük
séges int zkedést haladéktalanul tegye meg. 
Elhatározta, hogy a migye e;yes vidékein 
nagyban űzött marha uzsorának csökkentése 
s lehető megszüntetése érdekében, másrészt 
a tenyésztés egyöntetűségének előmozdítása 
s színvonalának emelése végett, a kis enyész- 
tök érdekében megfelelő szervezetet léte sir, 
mely a kisgazdákat vidékenkint berni és 
színien'háli faj'áju üszők és tehenekkel 
fogja ellátni. M iga'akitotta az egyesület 
alapszabályainak keretén belül a Nyitrame- 
gyei Gazdasági Egyesület felső nyitravölgyi 
állattenyésztési, növény terme ési és szövet
kezeti szakosztályát melyek elnöke L?iden- 
frost Károly boseányi nagybirtokos lett.

— Tömeges mérgezés. A „Báréi 
Hirlap'-ban olvassuk: „A múlt héten vég
zetes mérgezések történtek Aranyosmaróton. 
A vasúti állomásfŐLÖk az egyik szolgának 
meghagyta, hogy a raktárban elhányva levő 
egyik piszkos üveget dobja k:. A szolga 
az üveget nem dobta ki, hanem a váróte 
rembe helyezte el, mert épen vonat érkezett. 
Gyermeke* jöttek és csupa csintalanságból 
megkóstolták az üveg tartalmát. Az üvegben 
patkányméreg volt és sajnos, eddig két 
halottja van már a szerencsétlen vélet.enrek 
és még néhányan súlyos betegen fekszenek.*4

— Ezüst mennyegzö Friedmann 
Samu polgártársunk a napokban ttnn pslte 
házasságának 25 éves évfordulóját. A zsina
gógában ünnepélyes módon, ünnepi beszéd 
kíséretében folyt le a jubeliuro, mely alka
lomból az ünnepelt pár 2000 koronás ala
pítványt tett az izr. betegsegélyzö egye ület 
javára.

— Osztrák pipere Léván. A múlt 
héten városunkban járt a gráci K elhauser 
pipere-cégnek megbízottja, és dicseke lett, 
hogy még ilyen nagy tömegű megrendelést 
Léván nem tettek. Sajátságo», hogy 
épen most, mikor szervezkedünk az osztrák 
import ellen. Külömben csak rendeljenek a 
kereskedők, nem muszáj azt tőlük megvenni, 
hiszen rajta van a készítményeken, hogy 
„Kieihauser Graz,“ — tehát könnyű felis
merni. Pedig vannak kitűnő magyar pipere 
készítmények, mégis as osztrákot boldogítjuk 
eszel is. Hogy mennyire átengedjük magun
kat az osztrákok élelmességének, kitűnik 
abból, hogy az osztrák Scbicht és Aua-sig 
cég elárasztotta az egész országot mosó
szappanéval, pedig annál bármelyik magyar 
háziasszony jobbat tud főzni. Mikor fogunk 
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már debreczeni szalonnát is — Becsből 
hozatni ?

— Pályázat külföldi utazási ösz
töndíjakra iparosok részére. Az iparo
sok képzése sz< mpontjából felette üdvö?, 
hogy a küllő d ip *ri viszony ait tanulmányoz
zák és az ott tapasztaltakat itthon érté
kesítsék. E végből a kereslted, m. kir. mi
niszter ur rendszeresített tódén hazai ke
reskedelmi és iparkamara területére évenként 
egy-egy 600 koronás iptros ö-ztönd'ja*. — 
Éten ösztöndíjra minden év március havá
ban minden egyeB kereskedelmi és iparka
mara saját területére nézve pályázatot 
hirdetni és a beérkese t, kellően felszerelt 
kérvényeket véleményes jelentése kíséreté
ben mii den év május hó végéig eléjeter- 
jeszteni tarló tik. A felterjesztésben a folya
modó lakhelye, családi és vagyoni viszonyai, 
foglalkozása, előképzettsége, nyelvismeretei, 
erkölcsi magaviseleté, esetleges tanulmányai, 
az általa esetleg e'nyert kitüntetések, és 
végül az ösztöndíj elnyerése esetén leendő 
utazás iránya részletesen megjelölendök, 
valamijt az is, v.jjon az illető katonai 
kötelezettségnek eleget tett-e már és vájjon 
biztosítva van-e előre is egy megfelelő kü'- 
földi gyárban vagy műhelyben való alkal
maztatása, esetleg valamely külföldi szakis
kolába való felvétele. Megj“gyeztetik, hogy 
az illetőnek kötelezettséget kell válalnia az 
iránt, hogy az ösztöndíj különbeni visszafi
zetésének térin alatt vissza fog térni hazá 
jába és a kü'földön szerzett ismereteit itt 
fo;ja értékesíteni. Átok, a kik a katonai 
kötelezettségüknek még nem tettek elege*, 
vagy az alól felmentve ninctanek, az ösz
töndíjra nem számíthatnak. A kiskorúakért 
atyjuk vagy gyámjuknak kell kezességet 
vállalóiak a fenti kötelezettség betartása 
tekintetében. Felbivatnak ennélfogva a 
pályázni kívánók, hogy kellően felszerelt 
kérvényeiket fo'yó évi április hó végéig a 
beszterczebányai kereskedelmi és iparkama
ránál annál inkább nyuj'sák be, mert a 
később érkezettek hivatalból lesznek vissza- 
utasi vi.
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Közönség köréből
Köszönet-nyilvánítás.

Hálás l'öszönetünk kifejezése mellett 
nyugtatjuk, hogy 40 ko'onát, a lévai taka
rékpénztár és 20 koronát a lévai takarék 
és híte'intézet, voltak Bzivesek egyletünk 
támogatására adományozni.

Léva 1906 március hó 22-én.
Rosenbaun Adolf Friedmann Samu

egyl. titkár. egyl. e nők.
Köszönet nyilvánítás.

Impozánsan nyilatkozott meg ismét a 
lévai takarékpéDitár részvény'á-easág köz
gyűlésének hagyományos nagylelkűsége, a 
mdön igazgatóságának javaslata folytán 
múlt évi jövedelméből 500 koronát szavazott 
meg egy Barsvármegye terűdén fölállítandó 
tüdőbeteg gyógyító intézet javára.

Hálás köszönettel és elismeréssel nyug
tázzuk je zett derék részvénytársaságnak 
ezen emberbaráti cselekedetét és megva 
gyünk győződve, hogy ez részéről első, de 
nem utolsó lépés, és valaminthogy a lévai 
kórház fö'épitéséh >z évek során gvüj'ött 
tökéivel a költségek majdnem egy h irma- 
d vil járult hozzá: vármegyénkben fölállí
tandó tüdőbeteg szanatórium létasi étét célzó 
törekvéseket is immár szintén állandóan 
fo.ji istápolni és elön.0 d tani.

Léva 1906 évi márc ius 19-én.
A József kir. hercze; S tanatorium egye

sület lévai bizo t ága,
Dr. Kmosko Béla Dr. Frommer Ignácz 

jegyző. ügyvezető e'nök.

Nyilvános köszönet.
E hó 12-én éjjel 9 órakor nagy vihar 

közt tü'.vész támadt községünkben, s rövid 
■; pár pe.'C alatt a fél község lángba borult. 
; Az elem szerény hajlékomat sem kímélte 
' meg. Martalékul esett hosizu időn át szer

zett csekély vagyonom Tetőzte m >g a ve
szélyt ama körülmény, hogy sem én, fém 
peig vöm nem voltunk a tűzvész alatt 
otthon, és igy szegény nőm és leányom 
csupán az emberek jószívűség éra voltak 
hagyatva.

j Mindenki saját hajlékának megmentésé- 
i vei volt elfoglalva.
, A lángokban levő házamból a legnagyobb 
, kincseimet egy csecsemő és egy 3 éves uno

kámat a biz*os tüóha á tó' szeretett jegyző 
í urunk Korpás János mentette msg a saját 

életének veszélyeztetésével, a kinek ez utón 
igaz hálámat és köszönetemot f jezem ki.

Vámos-Ladány 1906 márczius 20-án.
Eichenvald Márk.

I
!

I
I
i

i

I

!

Tanügy. 
Pályázati felhívás.

A gödöllői áll. méhészeti gazdaságban 
az 1906 év folyamán hat időszaki tanfolyam ( 
fog tartatni a kővetkező beo ztá mellett: '■ 
május hó 1-től 21-ig földmives kisgazdák ; 
május 22 töl jun. 11-ig erdöőrök ; juD. hó 
15-től 28-ig lelkészek; jul. hó 1 töl 21-ig 
és jul. hó 24-től aug. 13-ig néptanítók; 
végre aug. 18’ól 31-ig nők számára. C él
jük ezen t infolyamoknak, hogy az azokon 
résztvevők a méh tenyésztés elméleti és

gyakorlati ismereteit e’s rjátitsák, valamint | 
hogy a méhkaptároknak és méhészeti segéd
eszközödnek házilag való elkészítését is 
megtanulják

Mindenik tanfolyam hallgatói annak tar
tama allatt téliéi ellátásban díjtalanul része
sülnek és ezenkívül azok részére, kik pá
lyázati kérvényükben szorult anyagi helyze
tüket. igazolják s a magy. kir.államvasutaknak 
a távolsági forga’om 7—16 vonalszakasza 
közö t lévő valamelyik állomásáról jönnek, 
a személy és vegyes vonatok Ill-ik kocsi
osztályában érvényes félá-u menetjegy vál
tására jogosító igazolvány külde ík, melynek 
ára a visszautazás költségeivel együtt, a ' 
tanfolyamról való eltávozáskor fog meg
téríttetni.

Minden egyes tanfolyamra 20—20 hall
gató vétetik fel.

A pályázni szándékozók felhivatnak, 
hogy 1-koronás bélyegjegygyel ellátott fo- ‘ 
lyamodványukat, melyben a foglalkozásuknak 
megfe'elő tanfolyamra való feltételüket kéret- i 
mezík, a m. kir. í ildmivelétügyi miniszterhez 
czimezve fölöttes hatóságuk utján, a fö’d- 
mivesek és más foglalkozásúak pedig köz
ségük elöljáróságának ajánlásával ellátva 
az illető tanfolyam kezdete előtt lega'ább 
egy hónappal nyújtsák be.

Erről az érdeke teket a m. kir. földmi- 
velésügyi miniszter ur 1906 évi 22406 számú 
rendeletével velem közölt „pá'yázatí-hirdet- 1 
mény“ alapján értesítem.

A’anyosmaró'h. 1906 márc. 22-én.
Dr. Hámos Péter 

kir. tanfelügyelő.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzés.
1906 évi március hő l.tól 1906 március bő 25-ig.

Születés.

k szülök neve A gyermek

neve

L’rbáu István Barauyik Örzs leány Irén Mária

Ptítrik Istváu Feifer Mária fiú László

Kecskeméti Sándor Dobek M. leány Örzsébet

Árendás Miklós Keszeg Ágnes leány Ilona

Ferenc Gáspár szül, Ferenc i. leány Julianna

fémcsők István 0 zlanec Ver. hu Istváu Pál

Halálozás.

Az elhunyt neye Kora A halál oka

Mordinyi László 36 éves Tüdögümökór

Czuper János 4 hónap Tüdőgyulladás

Juhász János 26 napos Kötszöveti gy

Legifj. Mordinyi Guszt. 6 hónap Görcsök

Kovács József 46 éves Tüdő tág lás

Lévai piaciárak,
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 14 kor. 80 fill. 15 
kor. 20 fi 1. — Kétszeres 13 kor. 60 fill. 13 
kor. 80 fill. — Rizs 12 kor. 20 fii. 12 kor. 
60 fi i. — A-pa 14 kor. 60 fill. 15 kor. 40 
fill. — Z;b 15 kor. 20 fill. 16 kor. 20 fill.
— Kukorica 14 kor. 20 fill. 14 kor. 60 fill.
— Lencse 26 kor. 20 fill. 27 kor. 40 fill. — 
Bab 24 kor. 20 fii. 24 kor. 40 fill. — Kö
les 9 kor. 80 fi'l. 10 kor. 60 fi 1.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vöröshsre 114—128 kor. — Lucerna 124 — 
123 kor. — B ikköny 20 — 24 kor. — Mu
har 18-20 kor. — Ba'tacim 30—32 kor.

Nyilttér.

Nyers bastselyem
krtől 43 foriut 25 krig. B írmentve és már elvámolva 
házhoz szállítva. Gazdag mintaválaszték postafor
dultával.

Henneberg selyemgyár, Zürich.

Singer Co varrógép r. t.
LÉVA Kazinczi u- 2.L ■ - —

Gyöngyvirág-
jobb, teljesen ártalmatlan szer.
1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill- ,

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

5270/1905 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat !
A lévai kir. járásbíróság közhirré teszi, hogy a 

magyar takarékpénztárak kö'ponti jelzálogbankja 
részvény társaság véfifrehajtatónak Ozsvald János es 
Ozsvald Pál Ozsvald Lidit Ozsvald Lajosné Ozsvald 
Eszter és Ozsvald Julis férj. Török Palné nemes 
oroszi lakosok végrehaj'ást szenvedettek elleni végre
hajtási ügyében végrehajtató javára 854 korona 02 
fillér töke és jár. kielégítése végett a végrehajtási ár
verés végrehaj'ást szenvedőknek és pedig Ozsvald 
János és Ozsva'd Pálnak a nemes oroszi 23 számú 
tjkvben A I. 1 sor 28 brszám alatt foglalt beltelekben 
s azou épült 23 ö. i. számú házban való */2 részbeni 
tulajdoni jutalékára éa haszonélvezeti jogára 938 kor. 
kikiáltási árban, továbbá az összer végrehajtást szen
vedetteknek az ottani 116 számi' tjkvben A I. 1—7 
sor szám alatt foglalt ingatlanaikra 1354 koro.ia kiki
áltási árban, az ottani 187 számú tjkvben A I. 1 sor
szám alatt foglalt közös legelöbeni B. 199—203 tétel 
alatt irt illetményükre 307 korona kikiáltási árban 
elrendeltetik és ennek megtartására határidőül 1906 
évi márczius hó 30-ik napjának délelőtti 9 órájára 
N< mes Oroszi község hazahoz kitüzetik azzal, hogy 
a 2335 1897 számú végzéssel a nemes oroszi 116 és 
187 számú tjkvekben Özvegy Ozsvald Jánosné szül. 
Sípos Erzsébet javára bekebelezett életfolytig tartó 
kizárólagos haszonélvezeti jog ezen árverés álcái nem 
érintetik, s továbbra is épségben fenmarad.

Minthogy azonban ezen szolgalmi bekebelezést 
mege’özö követelések vannak ezen elárverezendő ingat
lanra bekebelezve, mely követeléseknek teljes kielégí
tésére 2460 korona mutatkozik szükségednek ennélfogva 
elrendeltetik hogy amennyiben a nemes oroszi 116 és 
187 számú tjkvbeli ingatlanok a fent körülírt szolgalmi 
jog fentartásával 2460 koronán alábbi összegben adat
nának el az árverés hatálytalanná válik és a fentebbi 
ingatlanok a f*nt körű irt szolgalmi jog fentartása 
nélkül a ki űzött határnapon újabban elfognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°o-át készpénzben vagy az 1831 évi LX 
t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és aa 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. 
R. 8 § ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezébe”, letenni, avagy az 1881 évi LX. t. ez. 
170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént elö’eges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1905 évi deczember hó 31 napján.

Pogány 
kir. járásbiró.

5124 190b. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat!
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhirréteszi, hogy Vaszaráb János óbarsi lakos végre
hajtatnak Hribik Fiilöp óbarsi lakos végrehajtást 

I szenvedő elleni 12 korona tőkekövetelés és jár iráuti 
végrehajtási ügyében a lévai kir. járásbíróság területén 
levő O-Ba s községben fekvő s az óbarsi 113 számú 

t tjkvben Alt sor 113 házszám ingatlanára s azon 
épült 66 b. szarná házára és az A I 5 sor 600 a 2 b. 
házszámu ingatlanára, valamint 664 telki legelő illető
ségre 614 koro ta kikiáltási árban az árve ést elrendelte 
és hogy a fennebb megj-lölt ingatlan az 1906 évi 
április hó 12 ik napján dóle. 9 órakor 0 Bars község 
bírói házánál m gtartaidö nyilvános árveréses a kiki
áltási á'on alul is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10% át k-szpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 §-ábau jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. 
R. 8 § aban kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött közéhez lete tni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 

I 170 §.a értelmében a bánatpénznek a biróságaál tör- 
■ tént előleges elhelyezésiről k állított szabályszerű 
j elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi február hó 1 napján.

Pogány kir. jbiró beteg h. 

Elek.
___ kir. aljárásbiró.

3 szobás lakás 
kerestetik augusztus 1-től. 
Bővebbet Nyitrai és Társa könyv

kereskedésében. Léván.

------- Rnbnlkiifi--------- 
fedélcserépzsindely 

jutányosán kapható
Amstetter Antalnál

Léván
Koháry utcza.

Nagyságos Asszonyom !
Van szerencsém szives tudomására hozni,

— hogy Barsvármegyében ezégem képviseletével

Grotte Vilmos
léaai kereskedő urat bíztam meg, s ezen meg
bízással — kapcsolatban feljogosítottam őt 
czégemel illetőleg mindennemű ügynek korlátlan 
elintézésére. Midőn őt Nagyságod b. pártfogá
sába ajánlom, tisztelettel kérem az eddig 
élvezett nagybecsű bizalmával öt is megtisztelni 
kegyeskedjen.

Alkalmat óhajtván nyújtani Nagyságod
nak arra, hogy megismerkedhessen a TAVA
SZI valamint a NYÁRI újdonságokkal, melyek 
az idén különössen nagy és szép választékban 
állanak b. rendelkezésére : megbíztam képvise
lőmet, hogy vevöközönség met — kívánatra — 
személyesen meglátoqassa és áruimat minden 
vásárlási kényszer nélkül bemutassa.

Március hó 10 tői kezdve Grotte Vilmos 
cégnél — a mintagyűj'eményeket t. vevöközön
ség rendelkezésére állanak.

Tisztelettel kérem tehát Nagyságodat, hogy 
esetleges nagybecsű szükségleteit részemre illetve
— Grotte Vilmos ur részére fenntartani 
kegyeskedjék.

Magamat szives jóindulatába ajánlva, 
vagyok.

Tetjes tisztelettel 

Szénásy Gyula 
női ruhakelmék raktára, Kristóf tér i. 

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
selyem áruháza, Bécsi utca.



12. szám.
hirdetések. 1906. márczius 25.

se® 
= S 

A tisztelt gazda közönség szives tudomására hozom, M 
hogy a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon fl 

tartok

Magyar gépek

minden nagyságban,
láthatók.

Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe a

HOFFEE és SCHRANTZ
elismert elsőrendű gépgyár összes gyártmányaikat, kü
lönösen gőzcséplőkészletek, járgányos cséplőgépek

ViCTORIA DRILLvetőgépek 
ekék, szecskavágók stb. stb.

Állandó dús raktárt tartok “TK

Jí w 
Ganz féle motorokat = >J 

melyek nálam állandóan üzemhen be
A

Ava
A
A
U A
A 
Vl"v világhírű arató és fűkaszáló gépekből a lég- rí 

jobb gyártmányú varrógépek; legelőnyösebb 

bevásárlási forrása.

Mc. Cormick

KNAPP DÁVID
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.
—r—v y

10 ooo 
motor a lég 
teljesebb meg 

eleg'desre 
szállítva.

74 
kitüntetés, 

6 
állami érem !

Drezdai motorgyár r t. 
(Azelőtt Hille) fióktelepe.• 

GÉLLÉ RT IGNÁCZ és TÁRSA 
Budapest. VI Teréz-körut 41. sz 

Telefon 12-91.
Benzinmotorok. IrgwPMzmotórok, nyeri*, 
olajmotórok. szc»z- («*|»irif iimk) motórok- 
acetyleu-mo túrok. Benzin-lók ont obi luk 

csépiéire

‘V

Küküllőmenti
Első SzöloaltváLnytelep 

(Tulajdonos: Caspari Frigyes | 
Medgyes. 114 N.-Küküllőmegye.) ♦ 
volt sz egyedüli az egész országban, mely olt- ♦ 

ványait óriási mennyiségű, naponta 5 millió 
liternyi vízzel öntözte s ennek folytán az egye* 
dűli szöllötelep, amely ez évben is valóban szép 
éa minden tekintetbeu kifogá&talan minőségű 
szöllöoltványokat szállít. 

Képes árjegyzék számos tiismerő levéllel ingyen és bérmenáie.

♦ 
♦

♦ 
♦
♦
♦ 
♦Szivogáz (generátoros-) motorok a leermo- 

deruebb és legtökéletesebb, beigasoltan a legol
csóbb üzemet nyújtó erőgépek.

A drezdai motor legkitűnőbb gyártmány. 
Kipróbált tökéletes szerkezet. Vá ogatott legjobb 
anyagból a legszolidabban és legpontosabban 
készítve.
TírfftC I ®v’ kasziiálat után sem szorul 
1 ül ívű i reperaturákra. Feltétlenül üzembiztos. 
Kezelése rendkiiüi egyszerű Az üzemköltségek 
a legelőnyösebbek.

Drezdai motórok számtalan iparvállalatban 
és uradalmak gazdasági üzemeinél : malmokban, 
téglagyárakban, famegmunkálásnál, faapritas 
nál, vizemelő (szivattyú, telepeken gazdasági 
takarmany-kamarakban.tejgazdasagokban.csep 
lésnél stb s'b-

Te'jes üzembe-endezések malmok, gazda
sági üzemek közlőmü szerkezetek stb.) szak- 
szerű szállítása.

Felvilágosítások s költségtervezetek készséggel adatnak. 
Legmesszebb menő jótállás I Kedvező fizetési feltételek I

• •oeaoj
Védjegy:

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expaller pótléka

egy régjónak bizonyult háziyer, mely 
már több mint 38 év óta legjobb fájdalom
csillapító ezernek bizonyult köszvénynél, 
csuznál és meghűléseknél bcdörzsölcs- 
képpen használva.

Figyelmeztetés.. Siliny hamisitvánjtftk 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk* es 
csak olyan üveget fogadjunk cl, a mely a 
..Horgony" védjerygyel es a Richter ezég- 
jegyzcssol ellátott dobozba vaa csomagolva. 
Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. ós 
2 korona áe úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főrakéar: Törők 
lózeef gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz*1, Prágában • 
EliasbethsmsaeC név. Mindennapi aaétl.üldSa.

Minden háziasszony
kérjen a legújabban érkezett a közvetlen a termelőtől importált első minőségű

New-Cuba-Kávéból
melynek aromája kitűnő és természetes festetien szinü -■----- ■ —

WH Kilója 3 korona 20 fillér MF
41/, kiiogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. ■ - ........

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
V•g'y’zet: föd < g, hogy * kávé ne legyen túl barnára pörkölve, mi álla elveszti 

zamatját s kiizadja illő olaját.

i FEINER és KÜRTI
fi ruha telepeik
$ Léva, Losoncz, Rózsahegy.
fel Szives tudomására hozzuk a t. vevőinknek, hogy 2 év óta fennálló 
fe< Feiner Gyula cég alatt vezetett üzletet a mai naptól 
fi FEINER és KÜRTI
fe] törvényszékileg bejegyzet ezég alatt fogjuk folytatni.

Van szerencsénk szives tudomására adni, hogy a

fi tavaszi és nyári
fel idényekre a legszebb áruk ................................

már megérkeztek es óriási választék van
A a következő cikkekben u. m. .............. .
fej Férfi-ruhák női felöltők, raglánok. iskola öltönyök, gyer- 

mek ruhák, felöltők, köppenyek. stb
Midőn a t. vevőközönség szives jóindulatáért esedezünk, bátorko

dj dunk még felemlíteni, hogy tekintve a három nagy ruhatelepeink léte- 
fej sitését azon kellemes helyzetbe jutottunk, hogy a rengeteg áru beszer- 
fe^ zése folytán igen előnyös árak mellett becsáthatjuk azokat rendelkezésre, 
fi Az összes áruk hazai és angol szövetekből készültek.

►”í 
rt*
FtSA
Í
V

►Z<
>Z<
►3
►”<a1
fi

kwJXM

Aczél ekék 1,2,3 és 4 üarazdasuaí 
Rét, moha, tagozot es diagonal Boronák 

Gyűrűi es sima acél lemez földi hengerek 
^.g-xlcola. ■vetőg'épelc

Cséplőgépek
szab, uj Kenögyürüvel eüátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány 
ét 

gözhajtasra

Jl

LA ' W . y -e

fcf“lla®
AEATO-GEPEK 

fűnek herének.
Szénagyüjtök es aratóoereblyek. Szénafordltók.
Szabad, aszaló .készülék gyümölcs es főzeléknek, 

Bor- és gyümöcs sajtók, 
G-y ^.xxxölcs es szőlő ztizók 

és bogyómorzsolók, 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

,.S T F H O N I -A.". 
Tormancs es vértetü pusztítására, 

Sz é.llltlxa.tó ta.lia.rt ttózixelyelz.

Járgányok
1—6 vonóállat befogására 
Legújabb gabonatisztitó-rostak,

TR1UREK és KUKORICA MORZSOLOK, 
Szecska vágók, darálók, répavágók. 

Széna és szalmaprések ^Xhatok 
’alamint miuden más fajta gazdasági gépek

legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak

-----------  MAYFARTH PH. és Társa ------------
cs. Ó3k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámorműveK 

Alap. 1872. BéOS. II 1. TÁborstraS38 71. IO°® munkás.
Kitüntetve több, mint 450 arany, ezüst és bronz éremmel az összes nagyobo kiállításokon 

Részletes árjegyzék és számos elősmerő levél Ingyen. — Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek. 
Kaphatók: KTsTAuI?!? jDÁ.^7"IZD úrnál Léván.

9

* Minden darabb szappan a Schioht névvel, 
“ Oz. W ■ tiszta és nem káros alkatrészektől.

•Jótálló c • 25 000 koronát űzet Schioht György cég 
W VJ A a I I a O . Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, hogy 
srappana a „Schicht** nevvel, valamely káros keveréket tartalmaz 

SCHICHT-szappan!
(.Szarvas" vagy kúlcsszappant) 

a legjobb és használatban a legolosóbb!

MiUlőssor kipróbálva és kitűnőnek bizonyult :

Lx-iír „H°r3«“yí‘

Ama nagyszerű, hatályos tisztitó erő, valamint ama 
kiadóság a mellyett Schicht-szappannál észlelhetünk 
lágysága és teljes tisztasága, azon különös gyártási mód 
eredménye, a mely a nyersanyagok feldolgozásánál a 
legnagyobb pontosságon alapul. A nyersanyagok nagy 
részt saját müvekben állitattnak elő.

Minden gazda 
mielőtt cséplőkészletet vásárol, 
nézze meg a Plewa féle ben
zin vagy nyersolaj motoros 
looomobilt, megfelelő cséplő

vel üzemben.
; 15, a Plewa E mérnök 

nK kk ., ... . , - ---------magyar vezérképviselete.
Bővebb felvilágosítást szolgál Susitzky Jakab Léván

hajtási czélokra.

DÉNES B. Budapest
v r____ _____ "____ _
fi h.jtá.ilXkr*ae)'ártá8Í “ikk: “*l»“ber.nd.zé. é. motor malom

é. dUjzxxezxte,
W---- -----------------

Nyomatott Nyitrai éa Táraa könyvnyomdájában Léván.


