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A szabad tanítás szervezése.
(Munkásgimnfcium.)

Av. iparos képzés fejlesztésén
munkálkodó szakemberek évtize
dek óta sürgetik, hogy az iparos
inas-iskolából a felszabadulás nap
ján kilépő nemzedék számára élet
re való továbbképző intézmények
ről kell gondoskodni, mert ilyenek
hiányában m űvelt iparos osztályt
teremteni lehetetlen.
Hogy ez általános érdekű köz
művelődési kérdés, és nem az ipari
szakképzés szükebb kategóriájába
tartozik, világo ssá lessz azokból a
statisztikai adatokból, m elyek az
iparosi íj óság tan ulm án yi viszonya
ira vonatkoznak.
Hzekből megtudható, hogy M a
gyarországon körül belül 100,000
iparosinas közül csak 75% részesül
rendszeres tanoncziskolai oktatás
ban A többi v a g y ismétlő iskolába
jár, vagy sem m inem ű tanításhoz
sem juthat.
V .iinak azonban ennél még meg
lepőbb adatok is.
A felszabaduló fiatal segédek
k e r gyobb részben 16—17esztendős í'iatal fiuk, a k ik m ár átmentek
az életnek e g y i k legkeményebb
isko áján, a k ik inár tapasztalatból
tudják, hogy a boldoguláshoz
tu
is kell, és a k ik ugyanezért
m lődésre való törekvésüknek,
a komoly ta n u lá s v á g y n a k általá
ban igen dicséretre méltó jeleit
au k. B izo n yítják ezt az ország
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ban íenállo inasiskolak igazgatói,
m e lyek jelentései konstatálják,
hogy az iskola harmadik osztá
lyáb a járó fiuk figyelmességükkel
és szo rgalm ukkal meglepően kiilömböznek alsóbb osztálybeli tár
saiktól. Ezeket tehát a felszabadu
lás épen abban az időben éri, mikor
m ár megkomolyodtak és am ikor a
tan ításn ak legtöbb hasznát vehet
nék. Sajnos, amint felszabadulnak,
elesnek a tanulás minden lehető
ségétől. A tanoncziskola bezárul
szám ukra, más intézmény pedig,
ahol m agukat továbbképezhetnék,
o ly csekély számban van, hogy
azo kb a csak egy elenyésző töredék
juthat be közülök.
A többi ellenben nem hogy ta
nításhoz jutna, de még az önképzés
eszközeitől is el van zárva. Szel
lemi életük egyedüli központjául
az ifjúsági egyesületek kínálkoz
nak, ezek egyném elyike önképző
egyesületnek is nevezi magát, de
ak i működésüket figyelemm el k í
séri,
szonioruan tapasztalhatja,
hogy könyvtáruk is a lig van, és
ha van is, néhány rossz regényből
és folyóiratból áll Szóval ezekben
az egyesületekben (tisztelet a ki
vételeknek ha ugyan vannak.) a
fiatal segédek sem az önképzéshez
szükséges szellemi irányításhoz,
sem pedig a megfelelő kö n yvek
hez nem juthatnak.
H azai közoktatásügyünk e táton
gó hézagának k jtöltésére a szabad
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tanítás szervezése az u. n. munkás
ffimnáziutn létesítése a legcélszerűbb
és a legszükségesebb.
Hazánk minden részében történ
tek mar lépések a munkásgimná
ziumok létesítése érdekében, sőt
számos vidéki városban szép ered
ménnyel jártak.
T g y tudom, hogy városunkban
is tartatnak ily irányú és ugyan
csak e cél* szolgáló felolvasások
amiért nagy bálával és elismerés
sel adózhatunk az önzetlen és buzgó
közreműködőknek.
De kérem alázattal, az ilyen idő
szaki felolvasások illetve előadá
sok csak p arányi töredékét képezik
a helyesen szervezett munkásgiinnaziumnak. Mert a m unk ásgim názium
programmja kell hogy a követke
zőkben domborodjék ki.
1. Az előadások melyeket taná
rok és tanítók tartanak a téli hó
napok folyamán tartandók. Kez
detben esetleg hetenként kétszer
háromszor, később azonban min
den hétköznapon 8- í) óráig este.
5. A bét minden napján más—
más tárgy kerül előadásra, m elyek
folytatása a következő hetek meg
felelő napjaira esik.
3.
A tárgyak ú g y legyenek meg
választva, hogy azok legalább
részben pótolhassák a középisko
lában megszerezhető ösmereteket,
azok elemeibe bevezessék a balgatót és a továbbtanulásra útmutató
ul szolgáljanak.
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4.
Nagyon fontos hogy a h e ly ibiztosítva. E tekintetben kedvezőt
ség ahol az előadások tartatnak len tapasztalatokban sincsen h ián y
hozzáférhető legyen mindenki ré Az állam által nagy költséggel
széről. Erre legalkalm asabbak az föntartott esti szaktanfolyam okot
például, annak dacára, hogy ? ke
iskolák.
5 Elsősorban az iparos és keres n yérkereseti képesség fokozására
kedő-tanonciskolák igazgatói ke 1 szolgáló ism eretekre tanítanak,
resendők meg, kik által le g a lk a l néha nincs segéd-hallgató úgy hogy
masabb a fiatal segédekkel való az inasisko la tanulóit kell oda be
érintkezést megtalálni, mert nekik rendelni. Kezdetben minden estivan leginkább módjukban a har tanfolvamnak küzdenie kell e ne
madik osztályú, tehát felszabadu hézséggel. Az angolországi n a g y 
lás eloti álló fiukat az előadásokra számú hasonló intézm ények sem
figyelmeztetni. Ezek szám ára eset kerülhették el ezt az átmeneti á l
leg az iskola helyiséget is átenged lapotot, sőt ott, ahol ma százezrek
hetik, hova a m ár elébb felszaba re megy a fizető iparos h allgató k
dult segédeket is behívják, am eny- száma, a múlt században fölállinviben ezeket mint a közelmúlt tott m űszaki tanfolyamok n ag y
beli tanítványaikat n agyo b b ára részét be kellett zárni, mert nem
akadt hallgatójuk.
szem élyesen (ismerik.
Az egész napi nehéz m unkában
6. Végül föltétlenül szükséges,
kifáradt
munkásnak nem elég azt
hogy a m u n k ásgim náziu m m egn yitá
mondani
h a llga sd m eg
az
sáról a helyhatóság fejei megfelelő
módon értesitessenek, céljairól, je 
lentőségéről tájékoztassanak és
szerves iparos képzésről lévén szó,
a m unk ásgim názium an y a g i tám oga
tására megnyercttessenek.
Az idő beosztásával, az előadá
sok an yagán ak elrendezésével és a
többi fentebb említett eljárás által
azonban még csak lehetővé vált a
középfokú oktatás kiterjesztése, de
m egvaló sulása korántsem lenne
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Hangok.
(A fögimnáziumi ifjúság hangversenyéről)

Néha, a megilletödések szent pillanatában,
úgy érzi az élő mintha lelkén ezernyi érzés
lejtne keresztül, mintha keblében soha nem
látott pici zenészek pengetnék egyre a lélek
húrjait. És dalok, érzelmek fakadnak e hú
rokon, fájdalmasak, búsak szivrepesztök
majd kacagtatok mámorosak és örvendeztetők. Mig végre a hangulatok sokféle fa
jából megszületik, kiemelkedik a legmagyarabb összérzés — a sirva-vigada > lelkűnk
nek legigazibb, az ősöktől öröklött és fenn
állásunk hosszú századain keresztül a szivek
mélyébe vésődött érzése.
— És ilyenkor, az ilyen pillanatokban
midőn a szomorúság és a bánat hangjait
áttöré a jókedv és vigadás melege, midőn
az emberi lélek borújára az öröm derűje
terül, ilyenkor érzi magat igazán jól és ily
alkalmakkor és hangulatban, tud szivéből
vigadni az ember de különösen és legkiváltképen a m agyar ember.

8 - szám.

Egy jegyzőkönyv.
Módomban lévén az alább szóról-szóra (méz
emberi fogyatkozásából eredő hibáival iS)
közölt jegyzőkönyv átolvasása és lemásolá
sa azt tisztán egyéni és köztisztviselői be
csületem fentartása érdekében a következők
ben teszem közzé :

Jegyzőkönyv,
mely felvétetett Léván 1910. jan. 30-án tar
tott presbiteri gyűlésből. Jelen vannak
B irtha J ó z s e f elnöklete mellet : Birtha óii:séf
lelkész, Fornai István, ifj. Galambos István,

Halász András, Jakab Sándor, Kutassy Dé
nes, Rác József, Szabó Sándor, Tatár István,
Tolnai András, Tóth István, Tóth Sándor,
id. Zilay István, ifj. Zilay István, Váci Jónás,
Galambos András, Tóth Károly, Szabó Dá
niel, Veres Lajos, Zilay András.
t Elnöklő lelkész jelenti, hogy a napirend
előtt egy sajnálatos eseményt kell a pres
bitériumnak bejelentenie, amely eset szigorú
elbírálását a presbit. figyelmébe ajánlja.
Felolvassa ugyanis szószerint azt a cikket,
mely a Bars 1910. évi ő.ik számában
,, Két féle m érték “ címen látott napvilágot
ismeretlen szerzőtől.
előa d á som a t ez h asznodra fo g v á ln i “
Mivel e cikk adatait egyházunk embere
A nnak föl kell ébreszteni előbb a szolgáltatta, saját egyházát meggg alázd sí > inképzeletét, lekötni az érdeklődését dékkal, s mivel a cikk tartalma hamis és
és csak azután kelthetni föl benne valótlan s a legnagyobb mértékben alkalmas
hogy az amúgy is ellenséges indulatu
a tudásvágyát. Es ha ez sikerült, arra,
népet egyházunk és annak vezetősége ellen
a k k o r a m u n k ásgim n áziu m n ak izgassa, inditványo/.za a lelkész, hogy mondja
nem csak előadói lesznek m inden ki a presbitérium a következő határozatot:
kor de lessz kellő számú h a llg a 
A presbitérium midőn felháborodással
veszi tudomásul a „Bars“ 5-ik számában
tósága is.
Klein Ármin. egyházunkat és lelkészet támadó cikket,
egyszeresmind jólélekkel és lelkiismerettel, a
való tényekre való hivatkozással a cikkben

A főgimnáziumi ifjúság hangversenyén adásért élénk tapsot juttatott a lelkes közön
pedig ilyen hangulat uralkodott. A búsat j ség. Majd F a rk a s Imre (VIII o. t.) adta elő
szomorút, szivbelópodzót, felváltotta a mo- >igen kitünően „Az ügyetlen ember" című
nológ derűje a színdarab kacagtató alakítása, j monologot. Rendkiviili bátorsággal és a ; • >A közönség pedig mely ez estét ott töltötte diumon való otthonos jártassággal mondta
és amely magyar, szinmagyar emberek ösz- el ügyes ügyetlenségeinek kacagtató histó
riáját. Hogy őt is igen megtapsolták azt n
szesége volt igen-igen jól mulatott.
*
is kell leírnunk. Harmadiknak következe t a
|
Megérdemelte a legélénkebb érdeklődést legszebb szám a Kuruc költészet-röl s ló
és megnyerte a közönség osztatlan elismeré felolvasás. Irta: Simek István (Vili. o t.)
sét. Azok az igaz magyar montivumok, melyek Igen sikerültén olvasta föl helyette Vei*
úgy Csáti Márkot, az ifjúság vezetötánárát, (Vili o. t.) mivel Simek betegsége miatt m
mint az egész ifjúságot tüzelték és lelkesí jelenhetett meg — az igazán csinos sti*ki
tették, nem maradtak jutalmazatlanul. Hisz lássál nagy ismerettel és vna^yarérz "1
az a szellemi siker melyért a közönség párosult munkát tiszta élvezetes ha; n
ujongva tapsolt és az az anyagi haszon, mutatta be. A tetszés legszebb ba iát
mellyel az ifjúság segit szegényebb sorsú aratta Márton Dezső (VIII. o. t ) is, k i
társain, méltán válik dicsőségére a főgim oly igazi kuruc érzésteli hangjáért, min n
náziumnak.
dalánál megújuló lelkesedéssel éltet*, a
A műsor, melynek összhangulatát, föntebb hallgatóság. — Szépen, érzéssel sz lt
a magyar sirva-vigadásának mondtunk rész Lchoczkg Tivadar (VII. o. t.) kit zom n
leteiben is kitünően sikerült. — Az első, hangulatosan kisért Huherth Pál (VII < )
zongora szám volt. Hárman adtak elő rész Azután a „Bordalt" énekelte remek pr
leteket Erkel F.„Bánk-bán“ cimü operájából. tással az önképzőkör férfi kara, n ’et
Mind hármuknak <Frecska István V l I I .o .t . négyes hangra Frecska István (Vili o b)
tanított be sikeres fáradozással s Var
Huherth P ál VII. o. t. és Martinovich E rnő
VI. o. t.) az ügyes és összhangzatos elő Ján os tanár vezetett. Itt is szüni nem ;

. . szám.
foglaltakat rágalomnak és válótlanságoknak
p. ndja, azt önérzettel és felháborodással
v;<o/autasitja, s az illető szerző-ellen, az
ej. z jó hírnevének meghurcoltatása miatt
b : tenyitó úton igyekszik megtorlást ke
resni.
leznem kell, hogy ezt a jegyzőkönyvet,
ni már oly sokat, maga az elnök vezette.
Ai >it azonban valószínűnek tartok, (bár
lehet, hogy tévedek) miszerint az emberi
fo- .tkozásokban nem hiányos jegyzőkönyv
vé tő, mint elnök, magát a „Lévai Őrálló“
szerkesztőjének gondolta i ilyen állapotában
adhatta át gondolatát a mellette levő lel
ke nek. Mert föl sem tételezhető, hogy a
Pál apostol gyönyörű szavait (Kor. I. 13.)
gyakran használó lelkész ilyen jegyzőköny
vet vezessen.
Az is valószínű, hogy a szerkesztő ismert
„
s korbácsa„ működött inkább a jegy
zőkönyv megírásánál, mint az evangéliumi
szeretet. Mert a szerkesztőn kivül sem az
egtbz ref. egyházközség, sem pedig Léva
város érdemes közönsége nem tudja fölté
telezni rólam, a most már ismert szerzőről,
hogy a „Kétfelé mérték“-et „meggyalázási
to ;,. Lkai" írtam volna, sem azt, hogy az
„ itw gy is ellenséges indidatú népet“ izgat
tam.

/• Léván a ref. lelkészt tisztelő becsülő s
anu'L h l kész i érdemeit s jeles alkotásait
ős:'1'' 'Iismerő népet tudok, s magam is ilyen

nép közé tartozom.
Hogy azonban a „Lévai Örálló* szerkesz
tőjének cselekedeteit, kiváló szeges korbács Kidi- ifásait, miképpen bírálja el, az már
égés, n más kérdés.
Mindezek következtében egyházam veze
tőség és elöljárói, valamint Léva város
közönsége iránt való mély tisztelettel kije
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lentem, hogy a „Bars* f. é. 5. számában
megjelent ^Kétféle mérte*- cimü cikket,
valamint a „Lévai Hírlap*-bán megjelenendő
Ismét kétféle mérték* cimü cikket koránt
sem meggyalázási szándékból Írtam, hanem
azért, mert a hivatott gyűléseket vezető lelkész
eljárásaiban erős részrehajlást, a lévai ref.
tanítókra nézve pedig meg nem érdemelt
ráfogást, és az egyházi törvények világos
szavaival, valamint Léva városnak a róm.
kath. tanítók iránt 4 év óta gyakorolt nagy
lelkűségével ellenkező méltánytalanságot ta
láltam.
Léván, 1910. február 14-én.
Tóth István
ref

kántortanitó.

Ismét a „Kétféle mérték/'
Dr. Kersék János, a lévai ref. egyház fő
gondnoka a „Bars* f. é. febr. 6-án meg
jelent 6. számában „rosszakaratú és lelkiismeretlenr híresztelésnek minősiti azon köz
leményt, mely a „Bars* megelőző számában
„Kétféle merték* cim alatt megjelent. Midőn
a föntebbi, és meg nem érdemelt ékes jel
zőket tisztelettel visszautasitom, arra kérem
őt, hogy a közleményében levő „lelketlen *
szót vonja vissza, mert hogy azt a fent hi
vatott cikk írója irta volna, be nem bizo
nyítható, téves állítás; de viszont az is téves
állítás, hogy az egyházat az illető „pellengérre
(illitottau volna.
Nem vagyok törvénytudó, de mint a magyar
nyelv régi buvárlója, mégis tudok annyit,
hogy akár valódi, akár átvitt értelemben
vesszük is a „pellengérre állítás “ jelentőségét:
a lévai ref. egyház papjának és tanácsának
a papi és tanítói fizetések kérdésében hozott
határozata, illetve annak ismertetése nem

volt pellengérre állítás, hanem olyan meg
engedhető és sérelem nélkül való cselekedet,
melyet, mint egyházi különösen tanügyi te
kintetben közérdekűt szükségesnek vélt az
illető közzé tenni, csupán azért, hogy rámu
tasson arra a valóságra, miszerint a magyarorsz. ref. egyház egyetemes konventje
1908. évi dec. 8 —10 napi jegyzőkönyve
utasítását és az 1904-ben alkotott ref egy
házi törvények I. c. 114. §-át, valamint VI.
c. 34 §-át a lévai ref. egyház a p ap ja részére
végrehajtotta, a tanítói részére pedig figyel
men kivül hagyta.
Hogy a toll a meg nem érdemelt méltat
lanságból származó keserűségtől indíttatva
forgott, annyi bizonyos. Ezzel azonban nem
foglalkozván, nyilvánossá teszem, hogy a
lévai ref. papnak a múlt 1909. évben men
nyi jövedelme volt. íme:
Törzsfizetés 2120 Kor. Péli nagy ala
pítvány kamata (kerekszám) 327 Kor. Táp
pénz 216 Kor. Az áll. tan. képzőbeli hitok
tatásért 700 Kor. Gimnáziumi hitoktatásért
államtól 200 Kor. Polgári isk. és r. k. leányisk. hitoktatásért a tanulókért 300 Kor.
Polgári isk. és r. k. leányisk hitoktatásért
a tanulóktól * 400 Kor. Ipariskolai a várostól
a dologi kiadással együtt 120 Kor. Temetés,
esketés, keresztelés és anyakönyvi kivonato
kért 300 Kor. Lakás értéke 1000 kor. (Az
uradalmi faajándék is valami, de azt nem
számítom.)
Összesen : 5783 Kor.
Most nézzük a kántortanitói javadalmat.
Ez a lakás értékével, a külön kántori járan
dósággal s a gazdas. ism. iskolai tiszteletdijjal és az 500 Kor. korpótlékkal éppen
annyi, mint a mennyinek a főgondnok irja,
t. i. 2970 korona.
*) A 10 k o ro n a ta n d íja t a z o k tó l is k ö v e te lj, a
k ik az in té z e t ré s z é rő l, a v á ro s á ld o za tk é s zsé g e
fo ly tá n ta n d íjm e n te se k.

íezte a terem általános tetszését. Jól doktorok szintén nagyon sikerültén játsza
Meglesz meg, a vallásbéke
éfanson Vilmos (VI. o.t.) és megfelelt nak és alakítanak. Semmi zavartság, akado
S Léva város boldog népe
Majd ha uj koncertre jön
játékával Jözsefcsek László (VIII o. t.) zás nem vehető észre, mintha nem is
/ hszler minikbe beköszön.
gy igen remek Chopin-valzert játszott. műkedvelők, játszanának. A doktorandus
Ott tartjuk majd igazában
v • ; a hangverseny leghangulatosabb és (F a rkas Imre VIII. o t.) kit fölösleges külön
Nem lesz párja a hazában,
ltu
nabb pontja következett volna, de a kiemelnünk, most is megmutatta tehetségét.
Híznak majd a garde-dámok
sz
k maszkirozása miatt csak később A pedellus lusta játéka, közbeszólásai tipi
Férjhez mennek mind a lányok
kv
>tt. Az igy támadott műsor űrt soron kusak. Bizton mondhatjuk, hogy azt a vig
Szakállamra mondhatom.
ki
ögtönzésével igen ügyesen töltötte kedvet, mit e darab előidézett, nem, egyál
talában nem a mű jóvoltának, hanem a sze
Királyfiát minden lányka
bt
,<ka István tüzes zongorajátéka. De
Szép körünkben megtalájla
szültek a színdarab szereplői és a replők ügyes alakításának, harmonikus
Az lesz csak a dinom-dánom
*eé
óbb komolysággal vezeti be a kö- játékának és pompás maszkirozottságának
S ama híres diák-bálon
11
között felvonuló doktorokat a — lehet dicséretül betudni. Az egész idő alatt
Még a polgármester űr is
1
(Csóka Józ sef VII. o. t.) Az igen derültségben tartott közönség meg is adta
Tánczra perdül még az is . . .
s
it felvonulás után a Dekánus (Sterri a maga tapsokba vegyült kacagó elismerését.
(Itt a hűség kedvéért meg kell jegyeznük,
(’
VIII. o. t.) megnyitja a vitát. Elsőnek Ügyes, szatirikus, d mindamellett ildomos
«s profeszor kérdez (Márton D. Vili. volt a doktorandus n darabba szőtt aktuális hogy a polgármester úr mosolyogva mon
0
ki Simeket helyettesíti) remek egyéni jóslata, mely igen tetszett a közönségnek. dott „igent.“
Az ezt követő taps után pedig még egy
ig • (podagrás láb) Majd közbe a közép- Hamarosan kiírjuk belőle azt a részletet
k
iisputatiók énekeit gúnyoló dalokat midőn megjósolja, h o g y mért tartják a hang indulót énekelt a főgimnáziumi vegyeskar,
1 élnék a Decanus kacagtató karmester- versenyt a városhá nagytermében, mert: melyet P ap K ér. Já n o s énektanár vezetett
s ezzel a díszesen sikerült hangverseny
. . . Nincs diszterem óh Istenem
k sével. Általános derültség és kaczaj
véget ért.
Már ezt is mily rég hirdetem
k
végig az egész darabot. Galambos
***
Mert higyjék kérem, hogy ha volna.
{ k Oéza Vili. o. t.) kitünően adja a
—
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nem
itt
—
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Hét évi hallgatás után (mert ennyi ideje
őst, a hangja pedig teljesen hűen
Ám más, derűsei n lészen a jövő. Lega nem volt gimnáziumi hangverseny) íme újra
k te jellemét. Hollós (M artinovich Géza
előállt a főgimnázium ifjúsága, hogy az
' • o. t.) és Csókás (Schoen Géza VII. o. t.) lább igy mondja ezt a jóslat:
taps
szav.;
zo l
is,
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Világosán kitűnik tehát, hogy mennyire
igazságos alapon nyugodott a lelkész ur kérelme,
midőn arra utalt, hogy a kántortanitó fizetése
nagyabb, mint az övé.
Ki tudom mutatni azt is, hogy a lévai
reform, egyház a tanítóit a városi segélyből
a tandíjból, a Péii és Majthényi alapokból
teljesen tudja fizetni a nélkül, hogy az
egyház föntartási fő alaphoz, a közadóhoz
a legcsekélyebb fedezetért is nyúlnia kellene.
Az iskolaépület fentartása meg nagyon cse
kélybe kerül.
Áldozhat tehát a lévai ref. egyházközség
a tanítóira annyit, a mennyit a pap javára
magyarázott, azaz csak félig magyarázott,
de föl nem olvasott, a tanítók kárára pedig
szépen elhallgatott konventi utasítás és
egyházi törern;/ előír.
A „rosszakaratúdnak és „lelkiismeretlen-nek mondott cikkíró nem is irta azt, hogy
„gazdag11 a lévai ref. egyház. Minek is irta
volna? Van annak úgy is elég bizonyítéka.
P. o maga a lelkész, kinek szájából a f. é
egyházközségi közgyűlésen az egész gyü
lekezet hallotta hogy: „Egyházunk összes
vagyonának értéke közel 400 000 kor."
„Igaz, hogy van 170000 kor. bérházépitési
adósságunk is, de annak törlesztését az
adózó egyháztagok meg nem érzik, sőt
mondhatom, hogy a bérház jövedelméből
évi 4000 koronát megtakaríthatunk.
Meg aztán 1907-ben még fönnállód az
egyház 471 kor. 21 fillérnyi adóhoz kötött
virilissége. És ezóta talán elszegényedett az
egyház ? No már azt el nem hitetheti
senkivel!
Főgondnok úr célozni méltóztatott cse
kélységem és Kiss Gyula kartársam által
elért eredményekre, illetve, azon „mellékes*4
indokokra, melyek miatt az ő javaslatát
(meg a lelkészét) a tanács mereven viszszautasitotta. Látjuk a czélzást mindaketten,
de az egyháztanácsot éppen nem hibáztatjuk ,
s nem is vádoljuk.

azóta uj erők, uj vezetése alatt, megmutas
sák mire képesek. Szép bemutatkozása volt
ez Csáti Márk ifjúsági vezető tanárnak is,
ki még csak az idén jött hozzánk, de a ki
az első nyilvános szereplésével megnyerte
magának az egész város közönségének
rokonszenvét és bizalmát, fényes tanúbizony
ságát adva annak, hogy az életerős ifjúság
nak, csak jó vezetőre van szüksége és
akkor biztos a siker.
Most következnék az est reális, üzleti
oldala, a hangverseny jövedelmének elszá
molása és a feliilfizetések hírlapi nyugtázása,
azonban mivel még a leszámolást teljesen
nem fejezték be, csak megjegyezzük, hogy
a tiszta jövedelem n stto koronát is meg
haladja.
Sok, sok iiyen estét kívánunk közönsé
günknek és számos hasonló sikert az ifjú
ságnak.

Követeljünk mindenütt
budafoki F. M. K. E. gyújtót!

Lévai Hírlap
A hiba akkor, mikor Kiss Gyula tanitótársam fizetésjavitásáról volt szó, magában
a vezető lelkészben volt, midőn a napirend
előtt ezen nyilatkozatával: „A tanító urak
engem akasztófára akarnak vinni44 (értsd
a pozsonyi sajtópört) az egyháztanácsot a
tanítók ellen zúdította. Ugyan, hogy javítot
tak volna „jéles* tanitójúk helyzetén azok,
kik papjuk szavait igaznak tartották? *)
Azt elfelejtették a tanácsos urak, hogy a
hoszú évek során át visszatartott fizetését
követelő tanítónak teljesen igazat adtak az
egyházi fölsőbb hatóságok ; el hagy a meg
előző lelkészek ideje alatt hónapokon ke
resztül ingyen helyettesítette tisztviselő tár
sait, el, hogy tanítójuknak 30 év óta mindig
jeles iskolája volt.
De azért a főgondnok, a mostani refor
mátus főgondnok sohasem járatta a két je le s
tanító elé a saját gyermekeit.
Ezen a saját hitfelekezete iskolájától
ilyetén módon idegenkedő főgondnok Ítélete
szerint aztán nem csuda, ha mindig *rosss"
volt az iskolám, és most is az.
Nem tagadom, hogy az 1907 évi iskolalátogató küldöttség iskolámat „elégséges*-nek
nyilvánította. Azonban iskolám akkor sem
volt ross:. Hogy pedig három éven, s igy
tavaly is „jó* volt, azt bizonyítják az egy
házmegyei jegyzőkönyvek. Pedig hát a régi
iskolaépületet 25 éven át mindig bezárással
fenyegette a világi hatóság, és az én régi
és mostani iskolám 4 és fél év óta, a helybeli
takarékpénztárak hosszú éveken át „ iskolai
szükségletekére nyújtott adományaik dacára
egy fillér érő taneszközzel sem gyarapodott.
„Jó" volt iskolám, s hiszem, hogy most
is jó, annak dacára, hogy másfél év óta a
gyászkocsiszinnel szomszédos régi istálló
szépen kiformált épületében, gyermekszoritó
padsorok között, d. u. 1 órától este 6-ig
télen-nyáron, jobbára szemrontó lámpavilág
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mellett, roppant hiányos fölszerelés tant*,
remben tanítok.
De voltam magam is J ó ‘<akkor,
a ref. egyház javára időközönként több mint
3 0 0 koronát tudtam teremteni az általam
vezetett műkedvelői színjátékokkal; voltam
én jó , mikor (most egy éve) Pest várme
gyének 20 községét egy egész hónapon ke
resztül koldulva jártam be, s annak a sze
g én y , koldultatásra szorult egyháznak 480
kor. tiszta hasznot hoztam.
Akkor persze senki sem vezetett rólam
jegyzőkönyvet. Bezzeg vezetteti, még pedig
m aga a lelkész akkor, mikor „elégséges“ volt
az iskolám.
Visszatérve a 9-es bizottság javaslatának
tárgyalására, igaz, hogy ott jelen csak a
főgondnok volt, de viszont az is igaz, hogy
midőn a javaslat az egyháztanács, tehát az
érdemleges döntő testület elé került, a fő
gondnoknak a félórai tárgyalási idő alatt
f e j szédülései voltak, (holott előtte és utánna
az utcán és az Iparos Olvasókörben látni
lehetett tisztes személyét), s igy maga a
lelkész terjesztette elő a „ T atárbölcsességgel*
szövegezett, s igy neki nem tetsző javasla
tot, s ezt hamarosan elvettetvén, vette elő
az ő lelkének törvényes alapon álló szü
leményét.
A lelkész a saját javaslatának elővételekor
hivatkozott (de csak félig) a törvény fizetésjavitást rendelő szakaszára, s az egyház
fival le is akarta hozatni az egyházi tör
vénykönyvet : az egyháztanács jó része
azonban ezt, velem együtt fölöslegesnek
tartotta, mivel — úgymond — „ha a papunk
azt mondja, hát csak elhisszük.44
Az ünnepélyes kijelentésnek én is hittem,
de midőn otthon levő egyházi törvényköny
vemet átlapozgattam, hogy az I. t.-cz. 114.
§-ának van másik része is, mely addig p< /,
m ig-ge 1 folytatódik, s azt mondja, hogy
legkisebb lelkészi javadalom szintén lak »> n,
kerten és egyh.-kerületileg megállapított - ói
kív ü l 1 600 koron a .44

Vallom tehát, hogy a lelkész által a
jelenlegi összes javadalma, (közel 6000 K.)
mennyiségére, valamint az egyházi törv ;ty
ide vonatkozó teljes szakaszára nézve löl
nem világosított, másrészről a tanítóval
elidegenített, s egyébiránt jóakaratu egy .íztanács kétféle m értékkel mért akkor, mi ; :i
papjának követelését megadta, tanít k
kérelmét, illetve saját lelkészének s f
n okán ak ide vonatkozó javaslatát „//?a
visszautasította."

Jegyezze meg végre a lévai ref. égi .íz
főgondnoka, a jeles jogász-ember, hog. 9
esztendős életpályám és 33-ik éves j ó é s
osztályzatú tanítói működésem ideje
t
ö a legelső, ki a „rosszakaratú44 és „A
m erétlen 44 jelzőkkel megtisztelt. Én e jelz <kel szemben az evangéliumi szeretet ki rét dobom ő hozzá, s az egyháztanács ni
indítandó elégtételszerzésnek fölemelt í .el,
bátor, tiszta, de el nem bizakodott lélekkel
nézek elébe.
Soraim utólján azzal köszöntöm a l ó

8. szám.

L év ai

ref egyház főgondnokát, hogy: tegye mél
áv á öt az Isten atyai szeretetére!
Léván, 1910. február 6-án.
Tóth István
a lévai ref. egyház
tanítója és énekvezére

HÍREK.
Főispánunk távozása. Simonyi és varsányi
Simonyi Béla vármegyénknek közszeretetben
álló főispánját ö felsége a király, saját ké
relmére fölmentette állásától.
Törvényhatósági közgyűlés. Lapunk zárta
kor vettük a hirt, hogy Barsvármegye törv.
hat bizottsága f. hó 26*án rendkívüli köz
gyűlést tart, melyen a többek között az uj
kórmány leiratának tárgyalása is napi
rendre kerül.
Házasság. Práger Ede holnap tartja eskü
vőjét a bpesti dohány utcai izr. templom
ban Hamburger Rózsikéval, Hamburger
József helybeli szabócég tulajdonosa és neje
leányával.
Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter
Szent-Ivány Egon perlepi földbirtokost
Barsvármegye közigazgatási bizottságába
— Levatich László helyébe — gazdasági
előadóvá nevezte ki.

Az aradi Golgotha megváltására újab
ban beérkező adományok: Albrecht
Sándor (gyüjtőivén) 50 fill. N. N. N.
kálna 40 fill. N. N. 10 fill. Micske
József 20 fill. Sz. 20 fill. N. N. Ény
80 fül. Elischer József 10 fill. összesen :
2 K 30 fill. Eddigi gyűjtéssel: 131
Kor. 52 fill.
Az ingyenes népoktatás keresztülvitele. Az
előír népoktatás ingyenességéről szóló 1908
évi XLV1. t. ez. az állami elemi iskolákra
néz.
folyó tanévben már érvényben van,
községi és felekezeti iskolákra nézve
pedi az 1910.-11 tanévben fog érvénybe
lépni. —
Minthogy a nem állami iskoláknak egyik
j'.'vedclini forrását a tandijak és felvételi
di
Képezték, a kötelező ingyenes népokta
következtében ezen iskolák e jöved
rrástól most már végkép elesnek, s
ig
védelmük csökken. Az 1907. évi XXV;
ez-bői kifolyólag azonban igényük
v * megfelelő összeg erejéig tandíj pótló
áié mélyre. — Az 1909. évi decz. 10 én
1
sz. közokt. min rendelet alapján
f
Tvényhatóság közigazg. bizottsága már
m s tette az intézkedést az iskolaszékek
ig
tárgyban.
" sorban azon tandijak helyébe adatik
‘
kárpótlás, melyek a tanítói javadal

H írla p

mak között szerepelnek, — egyéb célokra
használt tandij jövedelmek megtérítése ügyében a niinister később fog intézkedni.
Katonáék szomorúsága, A hadügyminiszter
akként intézkedett, hogy a rendes katonák
ez évben okt. 1 helyett dec. 31-én bocsájtassanak haza, mert az idén a szokásos
időben nem lehet megtartani az ujoncozást,
s ezért 1910 év októberében a még kinem
képzett póttartalékosokat is behívják, kik
kiképeztetésük után is szolgálatban marad
nak, hogy a decemberben sjabadságolandókat pótolják.
— A tisztességtelen verseny ellen. A makói
kereskedők beadványt intéztek a városi
tanácshoz, melyben azt kérik, hogy a tanács
• utasitsa közegeit mindazon rendelkezéseinek
| pontos betartására, melyek a tisztességtelen
verseny korlátozására hozattak.
Tögygümökóros tehenek irtása. A gümőkóros tehenek megkezdett irtását január el
sejével az ország egész területére kiterjesz
tették. Az irtás az államkincstár terhére való
vásárlás utján történik s az irtási eljárással
a törvényhatósági állatorvosokat bízták meg.
Az állatbirtokosok a tőgygiimőkóros tehén
ért az állat teljes piaczi értékét kapják
kártérítés fejében.
Iparostanoncotthon. Tudvalevő dolog, hogy
Svarba Endre tanító vezetése mellett kór
mány támogatásával iparostanoncotthon lé
tesült a helybeli iparostanonc iskolával kap
csolatosan, melynek célja az általános és
szakműveltség terjesztése a fiatalság köré
ben. Minden vasárnap van e célból ily
j irányú összejövetel, hol az intézet tanerői
és képezdei tanárok tartanak a fenti célnak
megfelelő előadásokat s a tanulók szavalnak,
énekelnek stb. Egy alkalommal azt a meg
jegyzést tettük, nem volna e helyes a taní
tóképző növendékeit is e munkálkodás
körébe bevonni ? Szavunk viszhangra talált,
amennyiben a tanítóképző intézet ügybuzgó
igazgatója Köveskuti Jenő 8 legjobb növen
dékét küldte az iparostanonciskola othonába
részben előadás halgatására részben előadá
sok tartására. Az előadást ez alkalommal
Bánijai Ferenc* oki. iparostanonc iskolai
tanító tartotta „a bor sör és ecet*‘-ről ez
után Bányai Ferencz tanító szakszerű útmu
tatása mellett az intézetnek két igen tehet
séges növendéke tartott sikerült előadást a
kőszénről az iparban, s egy otthon tagbeli
szavalat kapcsán a „Kont*4költemény Írójáról.
Iskolai ünnepeinkről. Pompás havi folyó
irat került a kezünkb Ssenttfyörijyi Dénes
marosvásárhelyi állami iskolai tanító tollából.
Már eddig négy szám jelent meg. Addig is
meddig e munka ismertetésére visszatérünk
kijelentjük, hogy az iskolai ünnepélyek ren
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dezése terén az a bizonyos bizonytalanság és
kapkodás megszűnik e raü használata által.
— Tudományos előadások a fő jlmftázium-

ban. A főgimnázium é i a tanítóképző
tanári kara által tervbe tudomínyos elő
adások sorozatát f. hó 18-án e;te 6 óra
kor kezdte meg a tanári kar. Elsőnek
Kőe és kút i Jen ő képezdei igazgttó tartott
igazán élvezetes szabad előadást az ókor{
és középkori szocializmusról. Kezdve a pa
radicsomi emberpár életén s élén cen festet
te az embernek a paradicsomból való ki
űzetése utáni életét, majd áthaladva a bib
liai, a római és görög korszakok történetén
markáns vonásokkal ecseteli az osztályok
küzdelmét az s anyagi jólétért való harcát.
Utánna Hűik Miklós gimn. rajztanár mutatta
be vetített képekkel, ügyes felolvasás kere
tében egyiptom kezdetleges műemlékeit.
Mindkét előadót lelkesen megtipsolta a
nagyszámban megjelent közönség. Az elő
adásokat a jövő héten folytatják.
Gavallér kártyások. Az egyik helybeli ká
véházban, úgy vasárnap hajnalban két egyén
vígan keverte a kártyát inéj cyijiter vagy
kitudja, hogy hányadszor a zárás előtt. Az
az, hogy már csak az egyik volt vig, mert
a másikat már elszontyoritotta a vesztesége.
De hát nem az az ember volt, kit az ilyen
csekélység (talán egész heti keresete volt)
zavarba hozott volna. Egy alkalmas pilla
natban zsebre vágta a partnere előtt levő
pénzt a az ajtó felé iparkodott volna, ha
ugyan a téli kabátja már rajta lett volna,
de biz az a fogason lapult nigy csöndösen
nem is gondolva arra, hogy mindjárt uj
gazdája akad a nyertesből nagy hirtelen
vesztessé vedlett egyén személyében, ki úgy
látszik nem hive ennek a mottónak hogy:
„se pénz se posztó** — mert biz a posztót
illetve a téli kabátot ő kerekítette a nyaká
ba. A másiknak persze ez nem volt Ínyére
tekintettel még a kissé zord időre is és
jobbnak látta rendőrök után nézni. De hát
a folytatására bizony nem voltunk kiván
csiak Gondoljuk hogy az olvasók sem !
Félaru vasutijegy a tanítóknak. E' ügyben
lapunk hasábjain mi is czikkeztünk már s
abban az időben Kossuth, a volt kereske
delemügyi minister is jóakaratu támogatásá
ról biztosította a tanítókat, de hát nem lett
belőle semmi. Most pedig hírét vettük, hogy
a ministerelnök a kereskedelemügyi minister
rd egyetértve tervbe vette Magyarország
tanítóinak (a felekezetieket is beleértve) féláru vasutijegy engedélyezésének megvalósí
tását. Ezen elhatározásra azon közóhaj birta
rá a kormányt melyet mi is töbször hangoz
tattunk erről szólló czikkeinkben, hogy a
tanítóság ismereteit, tapasztalatait az utazás

süteményeket, tortákat, desserteket, bonbonokat, elsőrendű friss teasüteményeket, fagylalt, parfé,
crém és minden a ezukrászathoz tartozó alkalmi czikkeket finom kivitelben és jutányos árban.
í' illések azonnal elkészíttetnek!
Tiszta és pontos kiszolgálás! íár"ftgá»áu,^Ttf»ztVilet”i SIPICZKY ezukrász.

6.
könnyebbé olcsóbbá léteiével könnyebben
bővíthesse ki.
Vegyészeti iparunk újabb sikerei. Örömmel
értesülünk a Kabinaszappangyár r. t. ama si
kereiről, melyeketlegujabban kitűnő minőségű
vegytiszta Viaszszinszappan néven forgalom
ba hozott gyártmányának bevezetésével ért el.
Kompetens tényezők egybehangzó nyilat
kozata szerint e szappan hivatva van az
összes külföldi gyártmányok kiszorítására.
A Kabina féle Viaszszinszappant a t. vásárló
közönségnek és olvasóinknak b. figyelmé
be ajánljuk.
Ismeretterjesztő előadások. A Kath. Le
gényegyletben vasárnap d. u. dr. Novy Ferencz tanár befejezte az irodalomról tartott
s mindvégig élvezetes és igen tanulságos
előadását. Pap János főgimnáziumi tanár
előadása ,.Az emberi szervezetről" s ennek
keretében a szemről, valóban felköltötte a
hallgatóság élénk érdeklődését s mindvégig
figyelmes hallgatói voltak annál is inkább,
mert előadását egy modellen mindjárt be is
mutatta. Az előadást egyes műkedvelők
ügyes szereplése élénkítette, még pedig:
Csuvara László és Bozóky Juliska különösen
az utóbbi szavalata, ügyes hanghordozása
egészen sikerült volt. Tóth Mariska is meg
érdemli a dicséretet a sikeresen előadott
monológért, úgyszintén Medveczky Ilonka
is ki kellemes tiszta hangon népdalokat
énekelt. A tapsokból mindannyiuknak bőven
kijutott. A legközelebbi előadás e hó 27-én
d. u. 4 órakor lessz minden belépő dij nélkül.
Fajbaromfi csere. Mint minden évben, úgy
az idén is fog a földmivelésügyiminister fajbaromfiakat csere utján kiosztani, a barom
fi tenyésztés nemesítése céljából. Kiosztanak:
orpington, plymouth kakasok, pekingi gácserek és bronz pulykák, mégpedig ősszel
és csakis hímbaromfiak. A becserélés nem
természetben történik hanem egy kakasért
1 k. 60 fiit. , egy gácsérért 2 k. , egy gú
nárért 3 k. , egy pulykáért 3 k. , fizetendő
előlegesen. Aki ezekből beszerezni óhajt,
az a földmivelésügyi ministerhez czimzett s
1 koronás bélyeggel ellátott kérvényt leg
később május 1-ig küldje be a magyar kir.
gazdasági felügyelőséghez Aranyosmarótra,
melyre a válasz a fizetendő összeg kitünte
tésével, legkésőbb augusztus végéig a köz
ségi elöljárósághoz fog érkezni. Egy kérvé
nyen többen is kérvényezhetik a fajbaromfi
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javára bekebelezett szorgalmi jog nemkü
lönben a vámosladányi 1373 sztjkvben fef
vett ingatlanokra C 4 tétel alatt Bondéz
Jónás javára bekebelezett haszonélvezeti jog
nem lesz érintve, amennyiben azonban ezen
szolgalmi jogok fentartásával a 9 sztikvbeli
ingatlan 1500 koronáért, az 1373 szijkvbeli
ingatlanok pedig összesen 1200 korináért
el nem adatnának az árverésnek ezen ingat
lanokra vonatkozó része hatálytalan lesz és
ezen ingatlanok az említett szolgalmi jogok
fentartása nélkül lessznek nyomban újabb
árverés alá bocsátva, de a megállapított kikiálltási árak kétharmadánál alacsonyabb áron
akkor sem lesznek elárverezve.
Ezen nyilvános bírói árverés 1910 évi
márczius hó 7 napján délutáni 2 órakor
5040 1909 tlkvi szám.
Vámosladány község házánál lesz megtartva.
Az árverezni szándékozók tartoznak az
Árverési hirdetményi kivonat.
ingatlanok kikiáltási árának 10 %-át kész
A lévai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi pénzben vagy az 1881. évi LX. t. c. 42
hatóság közhírré teszi hogy Dr. Szilárd Samu §-ában jelzett árfolyammal számított és az
ügyvéd végrehajtató Bondéz Lajos végre 1881. évi 3333 számú I. M. R. 8. §-ában
hajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyé kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
ben benyújtott újabb árverési kérvénye dött kezéhez letenni, vagy az 1881 évi LX.
folytán a nevezett végrehajtató javára 129 t. c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a
korona 60 fillér töke ennek 1908 évi április bíróságnál történt előleges elhelyezéséről
hó 4 tői járó 5° o kamatai 59 korona 95 kiállított szabályszerű elismervényt átszol
fillér eddigi per és végrehajtási a hirdetési gáltatni, mely kötelezettség alól csak a Vhn
díjjal együtt ezúttal 16 korona 14 fillérben 21 §-ában megnevezettek vannak felmentve.
megállapított újabb árverési kéreti valamint Azon árverelö ki a kikiáltási árnál magasabb
a még felmerülendő további költségeknek Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem ’kar,
kielégítése úgy szintén a csalatkozottnak ki köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka
mondott Weinberger Zsigmond lévai keres szerint megállapított bánatpénzt az általa
kedő 8 korona töke ennek 1906 évi január ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
15 tői folyó 6° o kamatai 27 korona 20 fillér mert ha ezen kötelezettségének eleget nem
költség és a még felmerülendő költségekből tesz ígérete figyelmen kívül marad és a
álló követelésének kielégítése végett az 1881 haladéktalanul folytatandó árverésben többé
évi LX. t. c. 144 § a Vhn alapján a végre részt nem vehet.
hajtási árverést a végrehajtást szenvedő
Kelt Léván, a kir. járásbíróság, mint te
Bondéz Lajosnak a lévai kir. járásbíróság lekkönyvi hatóságnál 1909. évi november hó
területén Vámosladány község határában 30. napján.
fekvő és a vámosladányi 1373 sztjkvben I.
HofFmann
alatt felvett I 24 telki legelő illetőségére
kir. ultiró
112 korona, u. ezen tjkvben A f 1 sor 1368
hrszámu szellőjére 90 korona, u. ezen tjkv
ben A f 2 sor 1420 b hrszámu szőlőjére
224 korona, u. ezen tjkvben A f 3 sor
1083 a hrszámu szőlőjére 106 korona, u, ezen Azonnal felveszek egy tisztes
tjkvben A f 4 sor 2517 a-2 hrszámu sző
séges fiút 14-15 évest
lőjére 356 korona, az ottani 9 sztjkvben A
f 3 sor 186 hrszámu ingatlan és 13. ö. i.
számú házban való 1/2 rész jutalékára 110 kém ényseprő ta n o n c zn r.k
korona, az ottani 114 sztjkvben felvett 1/8
telki közős legelő illetőségében való B 10 teljes ellátással, vagy ané! il
tétel alatti 1 12 rész jutalékára 75 korona
kikiáltási árban az árverést elrendelte, még
Havas Sándor Zseliz
pedig a Vhn. 26 §-a alapján akként, hogy
ezen határnapon az ingatlanok a megállapított
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron
eladatni nem fognak és hogy ezen árverés
által a vámosladányi 9 sztjkvben C 1 tétel A szerkesztésért a lapkiadótulajdo <s
alatt özvegy Csontó Istvánné DalmadiKarolin
felelős.

cserét, a kapott baromfiak kizárólag csak
tenyésztési czélokra szolgálhatnak s azoknak
egy éven belüli hizlálása, vagy eladása szi
gorú büntetés alá esik.
— Anyakönyvi bejegyzések. Születések:
Konecsny János, Plhál Szabina : József,
Endre; Jakab János, Duchon Erzsébet :
János ; H alálozás. Pénzes István 48 éves
májzsugorodás. Matusek József 2 hónap
hörghurut, özv. Balogh Kálmánná Botka
Ilona nyullagylágyulás. Vlcsek Mária 1 hónap
görcsök.
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Legnagyobb választék báli cikkekben!
Legújabb női szövetek, selymek, tüllek, batisztok madeira hímzések, selyem, gáz- és tülle-

echarpok, keztyük. legyezők

L E Q U J A B B FÉRFI D I V A T C I K K E K
cilinder, smokking ingek, keztyük. nyakkendők, gallérok, kézelők, harisnyák és gombok

Jlolzmann

Bódog

férfi és női divatáruházában Léván

i Iasználjunk I
K A B lN A -fé le !
\

i

a

s

z

sziitszappanl
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb;
egys zer i átdörzsölése ezzel, felér más

Hont megye Bitban 294. sz. 3 szoba,
konyha, kamra, fáskamra, pincze, 2
konyhakert május 1-től bérbe adó,
esetleg eladó. Feltételek Léván
Tokody Im rénél tudhatok meg.
i 'i*« i •. •i

a a a a a a a a a a a a a a a

JI

szájúéinál való 3-szoros átdörzsöl éss* : -

- -

- -

- -

- -

-

Tisztaságért szavatossági
Medvegy Lajos
czukrászata Léván.
nlja naponta frissen készült

menyeit, desserteket. bonbonofagylalt, parféé és crémeket.
en e szakmához tartozó cikkeket

Rendelések

óra a la t t k é s z ü l n e k .
>8 kiszolgálás! --------

Olcsó arak!

r

i i üzleti kcnpeh, naplók, lókönynek, pénztár kénynek,
11119111911ff slrazzáb, máselókönyoek kínáló tartós kötésűén,
U l l f l l U f e l U I I linóm. jó papirosból, tiszta, gondos munka,
keOemes kezdés. Dús választék, olcsó árak mellett kaphatók
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és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.
gépeinek vezérképviselete.
Műkőlapos jégszekrények.
Világhírű láncoskutak.
Községi és kerti fecskendők.

W EI5 Z 5 inON

NÓRINBERQI- ÉS RÖVIDÁRU NrtQYKERESKEDÉSE

— —

LÉVA, P E T Ö N -U T C Z d . ---------Dús választékú raktárt tart

fa érez koporsókból
koszorúk és az
K

összes temetkezési czikkekből.

e r é k p á r

alkatrészek

és

kerékpárok Üzlet áthelyezés!
a legju tá n yo sa b b

árban

kaphatók

R ó tta

K .

vaskereskedésébeR
L é v á n , K o ssu th -tér,

1910. május 1-tól a Wertheimer-féle házba
Báti-utca 1. szám alá helyezem át*

Kérem az igentisztelt vásárló közönséget, hogy vállalatomat továbbn is
támogatni szives legyen. — Raktáron vannak a legmodernebb lakberendezések,
melyek saját asztalos műhelyemben készülnek
teljes tisztelettel

S t e i i t e r Jó z s e
búto rkere ske d ő, ká rp ito s és a;

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván

*

