
XXIV. évfolyam.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők. 

Efjrefl Hzámok JÍO fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.
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BARS. HIRDETÉSEK
Néjryhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Lelyegdíj minden egyes beiktatásér t(l fillér-

HivataioM hirdetmények
100 szóig 2 kor. S> fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével számittatik.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk T^zeköttetésben lövő hirdető-irodák elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

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
vasárnap reggel. «•

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

A LAPKIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

A községi- és körjegyzők.
Nem régiben ismertettük Bars vár

megye körjegyzőinek a törvényható
sághoz intézett memorandumát.melyben 
ismertetik, hogy az 'összes tisztviselők 
között a legmostohább gyermekei az 
országnak, kik nem csak a közigazga 
tás által reájuk bízott teendőket vég
zik a legnagyobb lelkiismereteséggel, 
hanem még az állami adminisztráció 
egy részét is viselniük keli, főleg az egy
szerűsítés óta megkétszereződtek teen
dőik s ez idő szerint annyira meg van
nak terhelve, hogy fizikai idejük sincs 
azt mind pontosan elvégezni.

Igaza van a feiratnak, mely az ál
lami adminisztráczió igavonóinak ne
vezi a jegyzői kart, mert sehol a vilá
gon sem található oly szerve a köz
igazgatásnak, melyre annyi teher és 
annyi felelősség nehezendék. A kül
földi államok közigazgatásában haszta- 
talan keresnők a mi községi jegyző
inknek megfelelő községi és közigaz
gatási állást,amely annyi kötelességgel, 
önállósággal járna, mint a ma
gyar jegyzői hivatal.

Ez az oka annak, hogy a községi 
igazgatás,melynek oroszlánrésze a jegy
zőn kell,hogy nyugodjék,rendezve nin
csen. Mert a mi törvényhozó uraink 
nem találtak megfelelő franczia vagy 
német törvényt, melyet lemásolhattak, 
vagy legalább a magyar viszonyokra 
alkalmazni tudták volna.

Es aki látja a siralmas községi 
közigazgatást, melynek se füle se farka 
nincsen, aki érti, hogy a jegyző még 
ha mindmegannyi munkája lenne a 
lelkiismeretes községi tisztviselőnek — 
akkor sem tudná elvégezni a nyakába 
sózott sok teendőt — az kell, hogy 
mélységes keserűséget érezzen a közi
gazgatás fundamentumának, a községi 
közigazgatásnak tökéletesen elhanyagolt 
állapota felett, Ezzel a közigazgatással 
nemcsak, hogy meg nem valósítható 
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lesz a nemzeti konszolidáczió munkája, 
de napról napra vészit anyagi súlyá
ból a magyar állameszme.

Fájdalmas elgondolni, hogy sem 
kormányférfiaink, sem törvényhozóink 
között nem akad ember aki alaposan ér
tané és magasabb szempontból mérle
gelni tudná a községi közigazgatás re
formjának irányelveit. Mintha csak 
szónokolni tudnának a mi nagyságos 
és kegyelmes uraink — és külföldi 
törvényeket hiven lefordítani. Készült 
már a belügyminisztériumban nem egy 
községi reform, de azt mindig sutba 
kellett dobni,mert a magyar viszonyokra 
nem volt alkalmazható.

Ellenben igenis készültek javaslatok, 
alkottak megfelelő irányelveket a köz
ségi jegyzők testületéiben az évente 
megtartani szokott kongreszszusokon a 
községi közigazgatásnak legalaposabb 
ismerősei, a jegyzők. Meg is próbálták 
a jegyzők nem egyszer, hogy a köz
ségi közigazgatás reformjára vonatkozó 
irányelveket, sőt kész javaslatokat az 
illetékes tényezők elébe terjeszszenek 
— de a magyaroknak odafönt Buda
pesten derogált a szegény és szerény 
jegyzőktől tanulni. A született „kodi- 
fikátorok“ csak nem fognak a nótáriu
soktól tanulni.

Keserű szatíra az, valahányszor az 
ország fóruma előtt szó esik a köz
igazgatás államosításáról, illetve rende
zéséről.

Először a fundamentumot kell fel
építeni, azután jöhetnek a falak. Fent 
is lent is egyszerre kezdeni az építke
zést nem lehet. Aki megpróbálja, arra 
az építésre rászakad a kontár épület. 
Ha nem csinálják meg először a köz
ségi közigazgatás reformjáf, ha meg 
nem teremtik ezzel a modern, erős ala
pot, a nagy közigazgatási reformot 
megvalósítani nem lehet. Ennek a re
formnak a lelke,az uj törvénynek vég
rehajtója legnagyobbrészt az elöljárósá
gok, a jegyzők lesznek, akik az uj
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feladatoknak csak akkor fognak tudni 
megfelelni, ha a rájuk vonatkozó meg
felelő reform még jóval a nagy reform 
előtt életbe lépett. Ha Hübele Balázs 
módjára minden újítást egyszerre sóz
nak a vidéki közigazgatás nyakába, 
akkor olyan zűrzavar lesz e szép ha
zában.amelytőlóvjon meg minket az ég.

Hübele Balázs módjára eresztették 
ránk az egyszerűsítésről szóló törvényt 
is. Idetova három év múlt már el az 
egyszerűsítés életbe lépése óta — de 
hasztalan keressük ez egyszerűsítés té
nyét a közigazgatásban. Ez nincs, de 
annál több zavar és gabalyodás van. 
Es pedig azért mert a községi közigaz
gatás rozzant, ósdi kerete, modern re
formoknak támaszul szolgálni nem ké
pes. Reformálni kell előbb a községe
ket, a jegyzői állást — azután lehet 
csak szó a többi reform megvalósítá
sáról.

Lehet, hogy a körjegyzői intézményt 
is át fogják alakítani, de hogy erre 
nézve mostanában gondolni sem lehet, 
egész bizonyos. így tehát nem marad 
más hátra, mint hogy a törvényhatóság 
könnyítsen a körjegyzők helyzetén s a 
memorandumban foglalt kérelem telje
sítésével tegye lehetővé, hogy felada
tuknak sikeresebben megfeleljenek. El 
végre a körjegyző is csak ember s 
tőle is csak annyit lehet kívánni, a 
mennyit egy ember elvégezni képes. 
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Mit tehet a tanító a gazd. ism. iskola 
népszerüsitese érdekeben.

— Irta : iletser János, áll. ig. tanító. —

(Folytatás.)
A közönséges gazdasági ismétlő-iskolai 

tanítónak tiszteletdija 100 koronánál, a 
kézimunka tanítónőnek 80 koronánál keve
sebb összegű nem lehet, mely dij a végle
ges jogosítvánnyal b>ró tanítók és a 2 éves 
tanfolyamot végzetteknek a nyugdíjba be
számítandó illetmény s mint ilyen a dijle- 
vélbe is felveendő.

Az iskolai rendtartásnál is több újítást

s egyúttal haladást jelez az uj szervezet. 
Ahol legalább 30 tanuló akad, kik nem bír
nak annyi készültséggel,hogy az I. osztályra 
megszabott tantárgyakat sikeresen tanulhas
sák, előkészítő osztály szervezendő,melynek 
vezetői mindenkor a gazdasági ismétlő is
kola közismereti tárgyainak a tanítói. A 
heti órák számának felemelését is kívána
tosnak mondja a szervezet.

A tanítási idő alatt kötelesek a tanítók 
a gyakorlati telepen a tanító, illetőleg tani- 
nitónő által megjelölt munkálatokat végezni, 
minek megtagadása igazolatlan mulasztást 
képez s bírságolást von maga után. Az is
kola gyakorlati munkái közé vannak sorolva 
a kézügyességen alapuló munkák is, mint : 
kosárfonás, szerszámkészités s faragó mun
kák tanulása.

A szervezet kötelezővé teszi az évvégi 
vizsgát, mely a községben szokásos hirde
tési móddal közhírré teendő s arra a köz
ségben lakó földbirtokosokat, gazdatiszteket 
és a községi elöljáróságot külön is meg 
kell hívni. A vizsga elméleti és gyakorlat 
részből áll s a kézimunkák is kiállitandók.

Mindezek azt czélozzák, hogy az iskola 
iránt a nép érdeklődését minél jobban fel
keltsék s az intézmény iránti szeretetet fo
kozzák s az iskolát a gyakorlati élettel 
minél szorosabb viszonyba hozzák.

A szaktanító különös kötelességei közé 
tartozik a községbeli gazdák és gazdaasszo
nyok gazdasági szokásainak, főleg azok hi
bás eljárásainak, munkabeli félszegségeinek, 
amelyeket meg kell változtatni, javítani s 
megfigyelvén ; tanácsosai, buzdítással, s pél
daadással igyekezzünk az illetőket felvilá- 
gositani. A nép gazdálkodási módját nem 
nehéz kiismerni, ha a tanító, illetve tanító
nő közelebbi ismeretségbe jut velük.

Igen szép tere van a gazdasági tanító
nak a nép anyagi érdekeinek támogatására, 
előbbre vitelére a különféle szövetkezetek, 
egyesületek létesítése utján, mire a szerve
zet a tanítókat kötelezi is. Súlyt helyez a 
szervezet arra is, hogy a gazdaság könnyen 
feldolgozható nyers termékei otthon, a köz
ségben dolgoztassanak fel, mi által a nálunk

T A R C Z A.
Philharmonikus-estéiy.

— 1904. február 1. —

Tisztelt Szerkesztő ur 1
Bocsáson meg kérem, hogy ezúttal 

kötelesség tudásom cserben hagyott a a 
tegnapi kirendeltségnek t. i. hogy „a lévai 
nöegylet" bálján iliöképen riportereskedjek, 
— elmulasztottam, hibám némi corrigálására 
sikerült azonban egy testi-lelki jó barátom 
privát levelét el „sinkofálnom*  s most hir- 
telenében azzal számolok be :

Kedves barátom !
Végcélén sajnálattal olvastam leveledben, hogy 

megbeszélésünkből, képest „a Lévai Nöegylet" ez idei 
báljára el nem jöhetsz. Kívánságodnak eleget teendő, 
hogy a Philharmonikus-estéiy és az ezt követő táncz- 
estély lefolyását veled közöljem, ime eleget teszek s 
közlöm veled a lehetőség szerint annak egész le
folyását.

Leveled vétele után, az igazat megvallva, azon 
kezdtem gondolkodni valljon elmenjek e ? de győzött 
rajtam is a csinos meghívó jeliigéje, reá szántam 
magamat s felmentem.

A felkészülödést, Léva város szék házához való 
menetem leiráaát reményiem elengeded, s nem veszed 
rossz néven, hogy ezt nem közlöm veled s inkább 
kezdem leírásom fonalát.

A városház főajtóján belépve tágas modern lépcső
házba értem fel a mely úszott a villamos lámpák 
fényétől, fent az emeleten kifogástalanul kivasalt ren
dező urak fogadtak — s legszivélyesebben kalauzoltak 
a nagyterembe a mely már zsúfolásig telve volt váro
sunk, valamint Bars, Hont, Zólyom Esztergom s tudja 
az ég hogy még hány — megye intelligentiájával, 
tény és való hogy midőn a szép, nagy, káprázó fényben 
Úszó tanácsteremben ily rendkívül nagyszámú és díszes 
közönséget megláttam, az a hitem ébredt, hogy még a 

hangzatos meghívók is befolyással lehettek e szokatlan 
nagy eredményre, mert valóban igen szép közönség 
gyűlt itt össze

Daczára azonban, hogy úgy a lapokban, mint 
privát utón ar. a jelszó — quasi parancsképeu bocsá- 
tatott közre, hogy az estély a művészi szereplőkre 
való tekintettel egyes piecek előadása alatt az ajtók zárva 
lesznek, pontban '/,9 órakor kezdődik s noha a közön
ség a felszólításnak s figyelmeztetésnek ezúttal kivé
telesen eleget is tett, poutosan megjelent, az estély 
mégsem kezdődött meg pontban */ t9 órakor. Tudakol
tam az okát s kérdezősködtem többektől, hogy mi 
ennek az oka, de választ nem nyerhettem. Végre egy 
kiki futó fáradhatatlan rendezőt karon ragadva, kinek 
homlokáról az izzadság valóban csak úgy csurgott,
— tudakozódásommal ismét elő állottam s kérdeztem, 
talán valamelyik résztvevő lett rosszul ’ avagy el
maradt stb. stb Sok faggatásra végre kivallotta, hogy 
nem lehet még megkezdeni az estéiyt mert az egylet 
vezetősége még nem érkezett meg.

Tehát a várakozás folyt tovább — de végre is a 
szereplők türelme is fogyni kezdvén az estély 7,10 
órakor kezdetét vette, órával később a jelzett időnél;
— de hát ez már igy szokás falun,

A szépnek ígérkező programm megkezdődött s 
nemcsak szépnek Ígérkezett, de valóban teljesen művé
szi s rendkívül élvezetes is volt s igy a türelmetlen 
várakozást bőven pótolta az igazán ritka műélvezet,

A műsor Mendelssohn bires D. dur vonósnégyesé
vel kezdődött, a budapesti — áldozatokat nem kímélő
— műkedvelő művészek meglepően piecziz előadásában 
dr. Gobbi Károly első hegedűn, Drozdik Jenő II-od 
hegedűn, ifj. Schneider József mély begedűu, dr. Hets 
Béla pedig gordonkán már bemutatkozásukkal lekö
tötték a közönség figyelmét, annak bizonyságául, hogy 
nemcsak műkedvelők de igazi művészek is.

Ezután zugó tapsok közepette lépett fel Langer 
Hugóné. ki már kedves megjelenésével is csak fokozta 
a műsor iránti figyelmet, s Duscbek Ernő nyugodt 
biztonságú zongora kisérete mellett Schubert „Ave 
Maria*  világhírű áriájának áhítattal telt dallama ele
jénél is már meghódította nagy és díszes hallgatóságát 

velem együtt, úgy hogy kellemes fuvolaszerü hangja 
egész este csengett a fülemben.

Következett Básthy Margit dramatikus hazafias 
érzelmekkel telt „Rákóczy Ferencz Rodostón*  czimü 
melodrámája bűvös szavalatával, fesztelen megjelenésé
vel és szép előadásával, csak gyarapította babérait, de 
nehogy a borongós hangulat megszállja a hallgatósá
got, Langer Hugóné műsorához hűen lépett fel újra s 
ekkor már a Henrieux P. „La Manola" eredeti szövegű 
pajkos dalával újra fellelkesitetie figyelmes hallgatóit 
s kitünően iskolázott csicsergő hangjával az élénkség 
is már annyira fokozódott, hogy nemcsak a műsoron 
jelzett „Édes, édes álom" Katalin opírettebeli kedves 
coupléját, de még ráadásul két magyar népdallal is 
kedveskedett a szűnni nem akaró zugó tapsokért.

Befejezésül nagy művészi érzéket igénylő Mozart 
G. moll vonósötöse került előadásra a műsor első 
pontja szereplőivel, kiegészítve a második mély hege
dűn dr. Kramaszta Imre, précizen kitűnő s teljes ösz- 
hangu játékával, melynek élvezetével hálára kötelezte 
nemcsak az egyletet, a kinek hívására azon önzetlen 
áldozatot hozták, hogy Budapestről különösen ezen 
czalra ide fáradtak — hanem mindnyájunkat, a kik 
ott voltunk.

Nehogy azonban azt higyjed, hogy a műsor 4-ik 
pontjábau jelzett u n. piéce-resistance figyelmemet ki
kerülte, hangsúlyoznom kell hogy azt kész akarva 
tettem, mert dr. Gobbi Károly játéka oly művészi s 
annyira tudja uralni vonóját aeol-hárfahangu hegedűjén, 
hogy dr. Huber Alfréd művészi zongora kisérete mel
lett a „Poémes hongrois*  valamint a „Danse diaboli- 
que“ Hubay Jenő nehéz darabjaival ámulatba ejtette 
és feledhetetlenné tette magát mindnyájunk előtt.

Egy programm ponttal azonban több volt. Faragó 
Samu titkár az ö fesztelen ruganyos pódiumou való 
átsétálásáért szintén szűnni nem akaró éljenzésben s 
tapsviharban részesült s azon kezdett gondolkodni, 
hogy a közönség tetszésének eleget teendő — előadását 
ne ismételje-e meg ?

Az előbb említvén, hogy az élvezetes műsor a 
közönség javarészének figyelmét s érdeklődését lekö
tötte, voltak azonban egyesek, kik nem tudom szokás- 
böl-e, avagy feltűnni vágyásból igen hangosan adtak 

kifejezést egyéni nézetüknek s véleményüknek, a mely
nek következménye az volt, hogy a philharmonikusok a 
darabot nehány perezre abbahagyták. Szóval — rész
letekben nem volt hiány.

De egy két ilyen eseményt eltekintve az estélynek 
ezen része is fényesen sikerült s emlékezetes marad.

A többi élvezet ezutáu következett.
A műsor végeztével az egész közönség —* kelle

mes hangulattól eltelve ievonult az étkező és táncz- 
helyiségekbe s megkezdődött programm szerint a 
nagy vacsora.

Kedves barátom I itt majdnem verekedésre került 
a sor. Mindenki egyszerre akart helyet foglalni, de nem 
lehetett, kevés volt a hely s sok volt a vendég. A le
foglalt helyeket nem azok foglalták el, akik régi jog s 
kiváltságaik révén erre igényt támaszthattak, hanem 
megjelenés sorrendjében. Futkosó piuczérek, székeket 
ragadó urak, uszályokon taposó szolga legények hadán 
keresztül egy pár oldal lökéstől kék foltokat nyert 
oldal bordák sajgásától eltelt fájdalommal végre is a 
szűk étkező falai között kikerültem s a kávéházi nagy
terembe értem. Itt azonban majdnem rosszul lettem 
attól az átható padló fénymáz illattól a mely ott foga
dott s az asztalokat ragadó — báli — székeket czi- 
pelö pinezérek kiabálása — helyért való ifjak követe
lődző felszólalása, hölgyek kifogást emelő szavuk 
üté meg füleimet.

De végre lecsillapodtak a kedélyek — lett asztal 
reá teríték, szék — kiki helyet foglalhatott; de még 
sem, a szereplők még nem érkeztek meg — ezek le
lettek fényképezve s azért késtek. Végre megérkeztek 
ezek is s újból kezdődött a zene bona. — Asztal czi- 
pelés, szék tolás, tányér csörömpölés, pohár csilin
gelős stb. No ezek is helyt foglaltak s megkezdődött 
az általáuos étkezés és káliin menü, t. illik külön merni 
a szereplők részére. A vacsora időszak helyszűke s ki
szolgáló személyzet hiánya miatt, uem volt valami 
élvezetes, daczára hogy az ételek és italok jók voltak 
de végre is tűrhető élvezetessé tette a vacsora idősza
kot azon igazán kedves, kellemes, formás, szabatos, 
magas röptű felköszöntő, amit korifeusaink egyike a 
közreműködő szerep* 1'' urakra —hölgyekre nem — mondott 



most még hiányzó házi-ipart segíti elő az 
iskola.

A gazdasági ismétlő iskola felügyeletét 
az iskolaszék, vagy gondnokság, másodsorban 
a kir. tanfelügyelő, illetőleg a törvényható
sági közigazgatási bizottság harmadik és 
utolsó fokon a m. kir. vaűás- és közoktatás
ügyi minister látják el.

Az uj szervezet tanítási ’erve is több 
tekintetben elüt a régitől. Előnye különösen 
az, hogy megjelöli azon általános szemponto
kat, melyek mint a közismereti, mint a gaz
dasági tárgya tanításánál követendők f 
irányt nyújt arra nézve, hogy a helyi taní
tási tervbe — melyet a gazdasági ágra vo
natkozólag az iskolaszék javaslatára a köz
ségi képviselőtestület jogosított elhatározni 
— a gazdaság mely ága, s mily mértekben 
vétessék, miként csoportosíthatod az egyes 
gazdasági ágak, s hogy kell a tanításnál el
járni, az általános részben körvonalozza a 
gazdasági ismétlő iskola célját és feladatát 
mely a mindkét nembeli tanulókat eddigi 
ismereteikben való megerősítésük és tovább
képzésük mellett a gazdaság egyes ágaiban 
oly mértekben begyakorolni, hogy a fiúk, 
mint leendő föídmiveaek okszeruleg kezelhes
sék birtokukat, vagy mint gazdasági muu- 
kások keresetképessegüket fokozzák ; a le
ányok pedig mint jövendő gazdasszonyok 
és családanyák, a munkakörükbe eső gazda
sági agakban ez háztartásuau megkívántaié 
tudnivalókkal megismerkedjenek, a a főbb 
teendőket elsajátítsák.

A tanítási terv a közösen tauulandó 
tárgyakon kivül kü önkülön feltünteti azon 
tárgyakat, melyeket csak tódnak s külön 
azokat melyeket csak leáuyokuak Kell tan
ulóink. A tanítás bú ypontja mindenütt a 
gazdasági tárgyak tanítására esik.

A gazdasági ismétlő iskola elméleti tár
gyai szóbeli közlések, de főleg olvasókönyv
ből tauitandók olvasmány tárgyalás aiapjan. 
Az eimeieti tanítás tárgyainak anyagát lehe
tőleg gyakorlattal kell összekötni; e kettő 
mindenesetre párhuzamosan tanítandó, ahol 
pedig az elmélet a gyakorlattól elválasztha
tatlan, a gyakorlat előzi meg az elméletet. 
Könyvből való eimeztetesnek nincs helye. 
11a a tanuló a gyaaor,atot elsajátítsa, anuak 
módját is el tudja mondani, csak arra kell 
ügyelni, hogy előadása legyen lehetőleg 
szabatos ób magyaros. A gazdasági tárgyak
nál csak az tanítandó, aminek a tanuio az 
életben hasznát veszi s csak aunyi, ameny- 
nyit a tanulók előképzettsége- felfogó s 

gyakorló képessége a rendelkezésre álló 
időhöz képest alaposan elsajátíthat, mire a 
helyi tanítási terv készítésének szabadsága 
megadja az alkalmat.

A gazdasági ismétlő leányiskola taní
tási terve külön van a fiukétól választva. E 
tervezetben foglaltatik a kouyhakertészet, 
kapcsolatban a gyógyító növényekkel, ser
tés és baromfitenyésztés, tejkezelés, háztar
tásban, a női kézimunkával, selyemhernyó
tenyésztés és háziipar. Mindaz,ami a leendő 
gazdasszonynál általában szükséges.Ezekben 
mutattam rá a szervezet fontosabb pontjaira, 
meiy a régi szervezettel szemben lényeges 
haladást tartalmaz.

Es ha az ezen szervezet szellemeben 
működő tanító és helyi hatóságban a kellő 
ügyszeretet meg vaD, ha a tanító szakkép
zettségét, melynek bírása fő és elengedhet- 
len kellek, a néppd, annak anyagi előnyére 
értékesíteni tudja s abban maga is jó pél
dával elöljár, ha pl. földjét — ilyennel bír
ván — kellően megtrágyázzs, a hármas szán
tást megteszi, a vetőmagot vetésre kellően 
előkészíti s úgy veti el, lehetetlen, hogy az 
eredmény a községbeli gazdálkodók figyel
mét fel ne ébreszsze s utánzásra ne ser
kentse ; ha pl. tehenét, — mely a vidék 
éghajlatához kiválasztott fajtából való le
gyen, jól gondozza, a tőle nyert haszon is
mét a többi gazdán figyelmét és vágyát 
hason eljárásra felébreszti ; ha nemes hímek 
által nemeaitett baromfit tart udvarában s 
azt okszerűen haszonra kezeli, ami által hús, 
tojás és tollazat tekintetében a többi köz- 

i 'ségbeli bmomfic m issze fölü muja, ezen 
kézzel fogható példák a nép tudasvágvát 
felkeltvén, örömest kéri sajá; anyagi érde
kében a tanító utbaigszitásait, öröme<t kü'di 
gyermekeit, az ís<O'aba, mert kénytelen át
látni, hogy ott a boldogulásához szükséges 
tudnivalókkal vérteztetia fel: akkor a gaz- 

. dasági ismétlő iskolát néni ciak népszerűvé 
teszi, hanem a nép háláját is megszerzi és 
az az intézményt a nép közszeretete tár- 

, gyává is sikerült avatnia,
_ (VéKe )

| Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva r. t. vá- 

I ros Képviselőtestülete 1904. évi február hó 
I 4-én alakuló és rendáivüíi közgyűlést tar- 
I tott, milyen a polgármester az alispán le- 
í irata értelmében a képviselőtestületet mag- 

alakúknak jelentette ki; majd elfogadta a 
villamos telep elkészültéről és szakértői 
felülvizsgálatáról jelentést, a világitó bízott- 

ság és tanács javaslatát, a telep átvétele 
iránt a felülvizsgálat 587 kor. 57 fillér költ
ségét, egyúttal megadta az engedélyt „Ma
gyar Jelzálog Hitelbank" részére a 10 ezer 
korona évjáradék kölcsöntőkéjének kifizet- 
hetésére. Elrendelte végül, hogy a villamos 
telep üzemét s a városi világítás‘ városi 
szakértő ellenőrizze.

— A lévai tanítóképző intézet 
tegnap este az Oroszlán szállodában tartott 
estélye úgy erkölcsi, mint anyagi tekintet
ben a legszebben sikerült.. A rendkívül szép 
Ízléssel feldíszített teremben, melyre rá sem 
ismertünk, oly szép közönség gyüit egybe, 
a milyet ritkán látnak ezek az ódon falak. 
Miután pedig a páratlanul, szép élvezetet 
nyújtó műsor ép lapunk zártakor ért véget, 
s igy sem időnk, sem helyünk nincs annak 
tüzetes elrefelására, az esiély részletes leí
rását jövő számunkban fogjuk hozni.

— Nagy lelkű alapítványt tett le 
a pozsonyi tarsaskáp’alannai a bazini szü
letésű G u s z ta f 1 Endre, a lévai kegyes- 
tanitórendi társház köztiszteletben álló tagja, 
ny. főgimuáziumi t.nár, a ki fögimnázu- 
munkban az ifjúság oktatása körül elévül
hetetlen érdemeket szerzett. Hosszú tanári 
pályája alatt fáradtságán összegyűjtött 
gyümölcsét 40.000 koronát alapítványul oly- 
képen helyezett e1, hogy e tőkének kamatai 
négy ösztönd j alakjában, első sorban az 
alapitó rokonainak, ezek hiányában oly ba
zini születésű róm. ka h. tanulóknak adas
sanak ki, a kik va ameiy középiskolában 
tanulmányaikat jó sikerrel végzik. Az ala- 

i pitó az adományozás jogát minden időre a 
pozsonyi társaBkáptalaura ruházta. Ehhez az 
igazán nemesle'kü jó cselekedethez q tv sibi 
exegit monumentum aere perenmus, dicsérő 
kommentárt fűzni igazán felesleges.

— Eljegyzés. Dr. Szilárd Sándor, 
lévai fiatal ügyvéd, ma tartja eljegyzését 
Gr o t te V.lmos régi, jóhirü d. vatKeres'tedő 
kedves leányával Irmával.

— A kórházból előkészületei serényen 
folynak. Az idei far .ang méltó befej zést 
fog nyerni ezen eiite mulatsággal, a mely
nek célja m ndnyajunk pártfogását megér
demli. Hiszszük, Léva város vidékének kö
zönsége méltányolni fogja a rendezőség nemes 
inteuezióit.

— Uj főrend A király meghivó le
velével S z á s z Károly cv. ref. püspök nyu
galomba vonulásával Antal Gábor a duuán- 
tuli ev. ref. egyházkerület püspökét, mint 
hivatalra nézve legidősebbet a főrendiház 
tagjai sorába meghívta. An al Gábor püs
pököt ez alkalomból tisztelői és ismerősei 
szerencse kiváuatokkal halmozták el.Egyház
megyénkből is tömegeseu érkeztek az üd
vözlések az egyház és közélet kiváló f irfiához.

— A lévai iparos olvasókör ma 
egy hete tartotta évi rendes közgyűlését 
Pigler István elnöklete alatt, a tagok 
élénk részvéte mellett. A közgyűlés tudvmá 
sül vette az elnöki jelentés', majd elfogadta 
a múlt évi zárszámadásokat 8 maga.lapította 

az évi költségvetést. Ezután megválasztot
ták az uj tisztikart a következő eredmény- 
uyel : Elnök lett Kovácsik Samu, alelnök 
Stugel József, jegyző Frasch József, pénz
tárnok Bállá Péter, gondnok Nyiredy Gyula, 
könyvtárnok Tatár István. A választmány 
tagjaivá megvál »sz at ak : Nagy Sándor, 
Takács István, Ördögh Lajos, Bay Ignácz, 
Boidís József, Guba János, Ssemerédy La
jos, Forgács Mihá'y, Gyuriái Mihály. Kubik 
Lajos, Veszély Ferencz, Korpás István, Mi- 
hálka István, Ktizsányi Károly, Varga Ká
roly, Birnschiitz János.

— Közgyűlés.A lévai „Kath Legény
egylet" ma, t. hó 7-eu délutáu négy órakor 
évi rendes közgyűlést tart, a melyre a m. 
t. pártoló tagokst ez utón is meghívja az 
E nők ség.

— A jelmez estélyre múlt napokban 
bocsátotották ki a meghívókat,a rendezőség 
ez uiod is kéri, a kiknek esetleg valami té
vedésből a meghivó nem lett kézbesítve, 
legyenek szívesek azt Szauer Mór utján 
tudtul adni.

— Eljegyzés. Pap Gyula, magyar 
álLmvasuii mérnök eljegyezte Neumann 
Rudoltiot Budapesten

— Egy volt plébános házassága. 
Hajdu.iöszörmeuynen, — rniut a Magyar 
Nemzethez jeleutik, — feltűnést keltő 
házasság lesz. A vőlegény 8 emb e r y Mik
lós, Sembery István volt lévai p. ü. titkár 
öcacse, aki eddig Hajdúböszörmény római 
kato-ikua plébánosa volt. Nemrégiben lemon
dott állásáról, letette a reverendát s a re
formál us vallásra tért Nyílt titok, hogy a 
kilépést hamarosan hazassag követi, egy 
előkelő mágnásasszonynyal, akinek Hajdú
megyében uagy birtokai vannak. Sembery 
helyere az egri érsek Major Zoltán egri 
káplánt nevezte ki,

— Közgyűlés Az Újbányái Malom
kőgyár RiszvcnytársaBág 1904. évi február 
hó 21-én (vasárnap) délutáu 2 órakor Újbá
nyán a társulat saját tanácstermében tartja 
XI évi rendes közgyűlését.

— Egyházi hírek. Marscbalkó Alajos 
beszterczebauyai segédlelkészt garamkürtösi 
adminisztrátornak nevezte ki a beszterce
bányai káptalani vikárius, egyúttal kápláni 
minőségben áthelyezte J u u g Szilvesztert 
G iramkűrtösröl G/etvára.

— Farsang A verebélyi „Kath. Kör" 
tagjaiból alakú t műkedvelő-társaság az 1904. 
évi február hó 11- és 14-én a kör helyisé
gében saját könyvtára javára czimbalom 
hangversenynyei és monoiogoikai egybekö
tött műkedvelői szinielőadast tart. — A 
lévai csizmadia ipartársulat szokásos évi 
tánczmuiaiságát é hó 14-én tartja a Orosz- 
lán szá lóban, hói farsang keddjén pedig a 
hagyományos polgárból lesz.

— Lopás A múlt 1903. évi december 
hó 12-én ismeretlen tettes Barkóczy B»rna- 
bas m. kir. pénzügyigazgatósági titkár két 
cselédje Matyejovics Julianna és Horváth 
Julianna, — vaiamiut Fenyvesi Karoly cse-

Az asztalbontás soká késett a — vacsora soka 
húzódott — a külön menü miatt, de végre ez is véget 
ért s az ételszagból, füsttől telt kávéházi helyiségben 
megkezdődött a tán ez.

A műsor kiváló volt — a vacsora a sok apró 
cseprő iuczideus daczára türneiiő, de a lauez rettenetes, 
szinte élvezhetetlen. Oly szűk volt a hely s oly sóz 
volt a táuczosné hogy majdnem lehehetetlen volt táu> 
ezolni. Jól oldalba löktek, a következő pillanatban 
lábamra léptek, majd meg a táuczosném uszályát hág
tak le, szóval tánczolni, de különösen kör tauezot járni 
kész veszedelem volt, sőt nem csodálkoztam volna ha 
valamely — bái mennyire iigyelmes - - gavallér esetleg 
eugagirozott hölgyet feledésből mással cserélte el.

Az egyes rendező urak a „török kéuyeletn térd 
szalag rendijére pályázták. A messze vidékről ide 
csábított úöigyea es táaczosok, kényelem hiányáról 
panaszkodtak, a szereplő hölgyek is több ügyeimet 
érdemeltek volna, a közreműködő urak nem lettek sem a 
rendezőknek, sem a közönségnek bemutatva, —s így egy 
helyt — a hol ismerősök voltak, lehettek csupán elfog
lalva s nyerhettek szórakozást. Neiu beszéltem az este 
egyik rendezővel sem, de ezeket majd tudtukra adom.

A hölgyek ruhazatara vonatkozó leírást feleségem 
fogja véled tudatni.

Ha pedig valami hymen hírhez is juthatok — amit 
azouban kötve hiszek — sürgouyileg tudatom Veled.

Ltaczi.
Bár a kissé pesszimisztikus jó barátom 

nem minden nezetet osztozom, mégis ripor
teri voltomnak eleget teeudó, íme közlöm 
tisztelt Szerkesztő úrral annak nézeteit is.

Igaz, igaz hogy sokban igaza van neki, 
de azt hiszem, ba Samuéi bátyánknak a 
faradhatatlan dupla titkárnak helyében lett 
volna, csak más nézeten lenne, mert abban 
már igazán büszke lehet Samu bátyánk hogy 
a legfőbb czeija a miért annyit fáradozik 
évek óta, — hogy minél több árvát tudjon 
„árvátlanná" tenni — az neki eddig mindig 
sikerült, s úgy tudjuk a .Lévai Nőegylet" 
összessége méltányolja is.

Hogy ezen különben fenyesen ti terült 
estélyen némi kifogásolni valón előfordultak, 
leginkább a szokatlan hely, tánezra alkalmat
lan terem, a magas művészi aranyu műsor idéz
ték elő, mert hogy az árvaházat fenntartó 
lévai nöegylet vezetősége jobb kezekben alig 
lehet, mint az most van, arról már számta- 
iauszor volt alkalmunk tapasztalhatni a igy 

általában úgy a régebbi, mint a mostani ered- 
menyekert c.ak dcséret illetheti.

Hogy pedig a pesszimisztikus jó barátom 
is nem olyau a milyennek itt mutatta magát 
bizonyítja azon névsor is, melyet valószínűleg 
kis notesébe ott, az estélyen feljegyzett, csu
pán szórakozásbó , s én most elmulasztott 
riporterségemec anuak elkobzásával javítha
tom, bárha tudom, hogy az nem telje*  :

Asszonyok : dr. B /ogh Jenőné, Bándy 
Endréné, özv. Babusek Istvánná, Balbach 
Lajosué, dr. Balbach Bélítné, Balbach 
Árpádne, Bódogh Lajosné, Belcsák Lászlóné, 
K. Braunmüiler Klára, özv. Boleman József- 
ne, Berkó Istvánué, Bulla Janosné (Zaia- 
Tapolcza), Barkóczy Barnabásué, Bijaciek 
Janesne, D. C'ziglan Anna, Czambei Józsefné 
(Lászlómüve), Duben Józsefué, Faragó Samu- 
ne, Ferenczy Ödönné (Beszterczebánya), 
Fischer Natalné, Grapka Józsefné, Hetzer 
Adoifne, Harsághy Nandumé, dr, Hets 
Boiáue (Budapest), özv. Henyey Elesne, 
Holló íiaudorue, Ivaukievics Józsefné, 
Józsefcsek Gizaue, K.btna Ervinné, özv. 
Kapoiuay Józsefue, Koczab Frigyesne (Sm- 
dorhalm.), Kiralyfaivi Kraf. Karoiyne (Új
bánya), Kriea Jeuőne, Langer Hugóné 
(Verseny), Leveticn Gusztavné, Lavetich 
Laszióue (N.-Kama), Matray Gyuiane (Körös
puszta), Modveczky 8andome,Novotny Imré- 
ne, Nyitray Nandorne, Pneszuer Gyuláné, 
Paikovits Gyuláne (Kovácsi), Pori Iguáczné 
(Benedek), Bzauer Morne, Suhajda Janosné, 
özv. Styeszny Antalné, Sverbe Józsefne, özv. 
Skvór Józsefné, dr. Szabó Gyuláné (Ar.- 
Marót), Szegedy Miklósné, Tassy Pálné 
(Beszterczebánya), Toóth Zsigáné, Toldy 
Zsigáné (Demend), Túrna Palné, özv. dr. 
Vietoriez Sándorné, Weisz Zsigáné, Winkler 
Józsefné (Doménd).

Leányok : Bartók Mimi, Babusek Irén, 
Babusok Margit, Bajacsek Mariska, Básthy 
Margit, Bolemann Janka, Balcsák Tóni, 
Balosak Miczi, Duben M.czi, Gaál Jolán, 
Gyenes Sári, Holló Erzsiké, Kaveggia 
Gizella, Kaviczky Irma (Bát), Kocsis Ida, 

Kraft Mártha (Újbánya), Kriek Ilonka, 
Levatich Aranka, Matray E-zsike (Kőtö>- 
puszta), Skvór Iréu, S-.akmáry Margit, 
Varga Ilonka (Kls-Öived), Winkler Ilonka 
(Deménd).

ZZozxxes. 

Egy farsangi estely története.
Azt farija a közmondás : akit nem is

mersz meg önmagáról, megismerheted bará- 
' tairóL Mi ezen közmondást mai szükségle- 
i tünkhöz képest oda módosítjuk ; Ha egy 
■ népet alaposan akarsz megismerni, társas 
! összejövetelek alkalmával kell megfigyelned. 

Hogy ebben is van igazság, rögtön be fog
juk bizonyítani. Kérdjük, ki meri mondani, 
hogy a görögök története tejes volna a 
minden négy évben megismételt, nemzeti ün
nepségek az „olimpiai játékok*  ismerete nél
kül ? . . . Moudbatuank-e, hogy a régi vilá
got uraló hatalmas római nemzetet alaposan 
ismerjük, ha tud .(lanságban leledzenénk a

I cirkuszi gladiátorok felől, ha nem értenénk 
i a „nyomorult népu szenvedélyes kiállásait; 
‘ „I'anem et Circenses /" Kenyeret és Cirkuszi 

játékokat ! A bidaviadaud annyira sajátjuk 
a spauyo.oknak, hogy e szóra önkéntelenül 
is reájuk gondolun :.

Édes magyar nemzetünket híres vendég, 
szeretető, a „maynum áldomás11 ivások tették 
mindenkor nevezetessé és ezen tulajdonsá
gából még a mai modern elet sem tudta 
kiforgatni, mert azt most is— gyakran előre 
a medve bőrére is — meg szokta cselekedni 
Léva város lakossága külön is hires volt 
nem csupán ludfertáiyairól, hanem a szőlő
hegyeken tartott hajnalig-hajnalig elnyúló 
barátkozásairól.

Igaz, hogy a régi jó kedv még a lég- 
mostohább időkben sem ült el teljesen, de 
a ti.'o .szera sokat ártott nedi; azért az ó-bor 
maradványai mellett dühöngött is még néha 
úgy farsang idején. A farsangozás, a mula
tozás, a bálozás mindig tudta Csoportosítani 
polgárságunkat s ebből megismerhetjük az 
ö romlatlan egészséges lelkületét. Egy ilyen 

sikerült farsangi estély történetét óhajtjuk 
vázolni a jelen alkalommal is, a melyet a 
„Lévai Kath. Kör*  múlt kedden, febr, 2-án 
az „Oroszlánt szálloda összes termeiben tar
tott, Nagy lótás-futás, mindenfele próhák 
hozták huliámzáiia az érdekelteket már 
betekkel előbb és az általános érdeklődés
ből a biztos sikert előre is meg lehetett 
jóso'ni.

Az estély tiszteletére még az a(Jroszlánu 
szál oda is ünnepi jelmezbe öltözött s elő
szedve minden díszét, egészen kicsipte ma
gát még egyszeres utoljára, de — az igazat 
megvallva — meg igy sa tudta fogyatékos
ságát te jesen eltakarni és sokaknak nem 
tetszett. Már este hét óraitor sürü, tömött 
sorokoan eraeztek a vendegek,akik az előző 
évelt tapasztalatain okulva, ez alkalommal 
jobb és kénye masebb he.yet akartak má
gusnak biztosítani. A tartalmas műsor ké
véssé! fél nyolca óra után megkezdődött s 
legeisöbbeu is Duschek Ernő Karnagy ve
zényelte fel a „műkedvelők vegyes karát*  a 
kiK Richter Ferencz .etetőidben pompás sor
rendben szeounel szeüb népdalokat adtak 
e ö a zenekar vezetésével. Óriási volt a tö
meghatás, amit csaa ritkán lehet látni, mert 
vagy negyven szebbnél szebb leány csatto
gott, mint a csalogány s teliben harminca 
férfi segített nekik, de buzgólkodott kiséré
sükben tizenkét barna fiú is. E ismerésünk 
pálmaágait sietüntc úgy a négyes karra író, 
mint a betanító karmesterednek átnyújtani. 
Második számul felolvasás következet s Dr. 
Csajka Ernő esztergomi tanítónak kellett 
volna a felolvasó asztalhoz ülni, de mert 
nagy sajnálatunkra személyesen meg nem 
jelenhetett,kéziratát a vigalmi bizottság elnöke 
tíiposs Antal olvasta fel.A talpra esett, minden 
izében sikerült felolvasást a szerKesztőség 
szives engedőimével legközelebb egész ter
jedőimében legközelebb egész terjedelmében 
közzé teszszük, itt csak azt jegyezzük meg, 
hogy a társas élet előnyeinek szép festése 
lebilincselte a hallgatóságot s jól alkalmazott 
tréfái kacagásra is derítette. Dr. Várady 
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lédje — Sannu Mária ruháit a mosókony
hából ellopta. S bár a rendőrség a legeré
lyesebb nyomozást haladetctalauul folyamatba 
tett, mindazonáltal eredményhez nem jutott. 
A folyó hó 3-án azonban Matyejovics Má
ria egy egész öltözet ruháját felismerte a 
piaczon Burgyel Maria eieiédieányon, ki, 
midőn (elhivatott, hogy hol vette azt, kije
lentette, miszerint Po.csáK Janómé szül. 
Németh Rozi lévai lakosúdtól az nap 3 ko
ronáért vásárolta. Polcsák Jánosné elvezet
tetvén, beismerte, hogy a ruhát csakugyan 
ö adta el Burgyel Máriának, csapán a lo
pást tagadta,de megnevezte Kémény Eszter 
lévai lakost, kitől a ruhát azért kapta 
ajándékba, hogy a lopás*,  el ne árulja. A 
rendőrség által ekkéut leleplezett toivaj- 
banda tagjainak megbüntetése iránt az ügy 
a lévai kir. járásbírósághoz tétetett át.

—Az adófelszólanuási bizottság uj 
elnökei. Boldogult Máj 1 át h István volt 
föispáu haláéval megürüli adófelsi ólamló 
bizottság, elnökéül a belügyminiszter B á t h y 
László lévai prépost-plébánost, alelnökéül 
pedig Leidenfrost Tivadar Schoelier- 
uradaimi jószágkormáuyzót nevezte ki s 
m erről szóló kiuevtzési okmányokat a na
pokban küldöttek meg az illetőknek.

Fogházvizsgáló küldöttségek. 
Barsvármegye foispan)a az 1904. ev tarta
mára az aranyosmaróthi kir. törvényszéki 
fogház megvizsgalasára hivatott küldöttség 
elnöki teeudőinak akadalyoztatása esetén 
való ellátásával Simonyí Béla alpánt bízta 
meg és ezen küldöttség tagjaivá : Kosztolányi 
Aurél, Kosztolányi Sándor, Rakovszky Fe
rencz és Moldovanyi Béla Közigazgatási bi
zottsági tagokat nevezte ki. — A királyi 
járásbirósagi foghazak megvizsgálására hi
vatott küldöttségek tagjaivá kinevezte Lé
vára: Huberth Vilmos kb. tagot és Dr. Ka- 
rafiáth Marius járási orvost, Verebélyre: 
Szirányi Sándor kb. tagot es Dr. Oravetz 
Kaiman járási orvosi, Körmoczuanyára: 
Dombay Vilmos kb. tagot és Dr. Gssparetz 
Béla járási orvost, végül Újbányára: R*-  
kovszky Ferencz kb. tagot és Dr. Lányi 
Benedek járási orvost.

— Az ezüst forintosok. A brassói 
kereskedelmi- és iparkamara azzal a kére
lemmel furdu t a pénzügyminiszterhez, hogy 
az 1 forintos tallérok vonassanak ki a for
galomból, mert ezek akadályozzák azt, hogy 
a számitas kizárólag korona-értekben tör
ténjék.

— Friinicia. J u r k a József, Eszter
gom töegyhazmegyei áldozópap. városunk 
szülötte, mai vasárnap, — f. hó 7-én — 
délelőtt tiz órakor tartja első szentmiséjét a 
plébániai templomban s utanna áldást osz
togat.

— A kofák ! . . Már megint a kofák ! 
fogja mondani valaki, aki e sorainkat elol
vassa. Hat a kofák 1 Tehetünk-e róla, hogy 
a kofák minduntalan ugy cselekesznek, a 

Antal által irt és Ábrányi Kornél által meg- 
zenésiteitm elodramat Kucsera Andor adta elő 
nagy arravalósággai és aiapos készültséggé!, 
amelyet zongorán Ámstetter lmréné s gordon
kán Sebő Ágoston művészies tökeletességgel 
kísértek. Az altaiuk nyújtott ritka élveze
tért lelkes tapsoiással adózott a közönség.

Utánuk Kabina Ervinné úrasszony le
pett a nyilvánosság elé s JJuschek Ernő ta
nár hivatott zongora kíséretével nehéz és 
válogatott müdalaival gyönyörködtette a 
halgatóságot. Bájos és szépén csengő hang
jával egy varázsütésre megnyert mindenkit 
és a szűnni nem akaró tapsviharnak engedve, 
ismételten kellett énekelnie. Kacagtatóul 
egy falusi asszonyt mutatott be Ömlengő, a 
kit Fagy Mariska kisasszony jelenített meg 
töröl metszett eredetiséggel. Az egész jele
net egy vidéki város úri házában, Dr.Páltfy- 
nénál történik s legfőbb célja egy egészsé
ges és iskolázatlan parasztasszony furfangos 
fonákságait egy ideges úri asszonynyal szem
ben bemutatni. Bay Emmike kisasszony rö
vid parnapos előkészület mellet is pompásan 
megállotta helyét s oly ügyesen és termé
szetesen adták elő mondani valójukat, mind 
a kelten, hogy azt valóságnak és nem já
téknak tartottuk volna,ha nem a szinpadon 
látjuk megtörténni.

Ez után Amsíe/íer lmréné Mihályi Ignác 
„Cserebogár" czimü magyar ábrándját adta 
elő zongorán teljes virtuozitással. Jól esett 
beigazolva látnunk azt, hogy a művészi szép 
mindenkor szép marad s egy ilyen klasszikus 
darab értékét az újabb zenetermékek sem 
tudják leszállítani. A megújuló tapsolásnak 
engedve másodszor zamatos magyar hallgató 
nótákban gyönyörködtetett bennünket. A 
műsor befejezéséül Huszka Jenő „Bob her- 
czeg belépőjét" adta elő Biehter Ferencz leírá
sában a , Műkedvelők vegyes kara'' Duschek 
Ernő tanár betanítása és vezetése mellett. 
Ezen bohém szövegű énekdarab utolsó ak
kordjai még mindig fülünkben csengenek s 
nagy dicséretére szolgálnak a lelkiismerete
sen buzgó betanító Duschek tanárnak. A 
tapsolók kívánságának engedve azt meg is 
ismételték éé a műsor véget ért.

hogy nem illik. Vagyis kapzsiskodc z’c, go- 
rombáskodnak a nem kofa adófizető vásar- 
lóakai, főleg a női netn azon részével, akik 
állásuknál és műveltségüknél fogva nyílt 
piaczon nem állhatnak ki a szószátyár, go
romba kofahaddal. Panaszt-pauaszra kapunk 
a kofák visszaéléseiről, akik nemcsak rái- 
géruek a már kialkudott árra és árura, ha
nem még erőszakkal is kiveszik a vevő 
kezéből a portékát. Nos lehet-e az ilyen 
gyalázatos eljárást tovább tűrni ? Nem le
het, nem szabad! A vásárló közönség erde- 
kéaen követeljük a rég tervezett szabály
rendelet életbe léptetését,a mely ugy látszik, 
nem akar napvilágot látni.

— Farsangi cécó. A lévai iparos
olvasókör tagjai farsang hétfőjén a Kör he
lyiségében vidám czéczót — másként pik
niket tartanak, a melyre vendégeket is 
szívesen látnak.

— A pozsonyi postaigazgatóság 
értesít, hogy a konstatinápolyi m. kir. szak- 
tudósitó jelentése szerint még mindig fel
tűnő számban érkeznek Magyarországból 
helytelenül, 24 helyett 20 fillérrel bérmen
tesített levelezések. A közönség tájékozta
tására ez alkalomból ismételten közö.jük, 
hogy a kü'földre szóló egyszerű level dija 
25 fillér, a levelezödija pedig 10 fillér*  Fel
hívjuk a közönség iigyolmet, arra a körül
ményre, hogy Törökországba könyvek nem 
postai csomagban, hanem legczelszerűbben 
keresztkötes alatt s ha értékesebb kereszt- 
kötésü küldeményről van szó, ajánlva kül
dendők*

— Kérelem a magyar Hölgyek
hez! A Közel jövőben .Magyar Hölgyek 
világa" czimmei egy nagy szabású mű fog 
megjelenni, melynek kiváló értékkel bíró 
vonzó tartalmát magoknak a hölgyeknek 
tollából óhajtja a szerző ősszeállitani. Miért 
is ez utón felkéretnek a Hölgyek, (tekintet 
nélkül a korra és képzettségre) kegyesked
jenek czimeiket tudatni, hogy a themákat 
közlő ivek szétküldhe.ök legyenek. Megke
resések a .Magyar Hölgyek Világa" szer
kesztőségének Szolnokon, Rikasi ut 29. sz. 
aia (Jász-Nagykun-Szolnok varmegye) inté- 
zendőK.

— Uj anyakönyvvezető. A belügy
miniszter Bsrsvarmegyeben, az alsógyörödi 
anyakönyvi kerületbe Túrosán Pál kör
jegyzőt anyakönyvvezetövé nevezte ki.

— Léván január hónapban meg
haltak : Akosi József élt 67 evet, Batisz 
János élt 32 évet, Szepesi József 81 évet, 
Dohány István élt 37 évet, özv. Balcsik 
Jánosné, szül. Császár Borbála élt 61 évet, 
Galovics Antal élt 79 évet, Szlusm István 
élt 78 évet, özv. Bankházi Józsefné szül. 
Czirok Boruala élt 66 évet, Tusnai Lászió 
19 évet, Ad'er Salamon óit 48 évet, Bor- 
csauyi Palne szül. Fűzik Burbáía élt 60 évet 
Styipaa János élt 54 évet, Haliak Máriáéit 
68 evet.
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Színpad bontás után iiiétes és ked
ves kézi táuczrendeket kaptak a szebbnél 
szebb öltözetekben táncz után epedező höl
gyek s tanezra perdülve vígan ropták késő 
reggelig. A négyest épen annyi pár jarta, a 
meuuyi szorulva eltudott helyezkedni. Va
lóban Kedves es szép estély volt az minden 
tekintetben, méltó régi jó nevéhez.

Megkíséreljük a jelen volt szép hölgyek 
neveit is Közölni, azonban előre is bocsána
tot kérünk, ha valaki kimaradt, mert biz az 
hibánkon kivül is megtörténhetett.Asszonyok: 
Ámstetter lmréné, Akossy Arpádaé (Alsó- 
Varad), Andruska Józsefné, özv. Babusek 
Istvanné, Bartos Istvánné, özv. Bartos Ka
roly né, Bartos Mária, Bállá Petemé,Barkócy 
Barnáné, Balbach Lajosné, Ben kovícs Gá- 
záué, Bella Antainé, Borcsányi Gy őzöné, 
Borcsanyi B eláné, Bozóky Istvánné (Zsar- 
uécza.), Bódy N.-né, Bób Laszíóaé, Bús Jó
zseffé, Bús Ferenczné, Czibulka Rizsöné, 
Czimer Gyuláné, Cziglan Anna (Bikabá
nya). Chaiupka Jánosné, C.uvara Mihályné, 
Csury Istvánué, Csernák Izidorné, Essösy 
Izidorné, Dubovszky Jánosné, Ertmger Jó
zsefné, Faragó Samuué, F rajka Jánosné,özv. 
Fekete Jánosné, Fizély Lajosné, Guba Já
nosné, Guba Józsefné, Grapka Józsefné. 
Gyuriás Mihály né,Hatser Karoly né, Híavács 
Józsefné, Hanák Jánosné, Hartly Rezsöné, 
Halász Karolyné, Horváth lmréné, Henyei 
Elekné. özv. Heyer Vilmosné, Hoffman Fe
renczné, Horváth Gáspárné, Iványi And- 
rásné, Imre Vinczéné, Jánosy Antainé, Jung 
?ozsefné, Janosy Istvánné, Jani Józsefné, 
Jeney Bertalanná, Kabina Ervinné, Kalapos 
Lajosné, özv. Kereskényi Jánosné, Kapszán 
Rezsöné (Budapest), Dr, Kersék Jánosné, 
Kerny Mihyné, Kovács Józsefné. Klmciok 
Ferenczné, Kosko Jánosné, Kosko Béiáné, 
Kovátsik Samuné, özv. Korbelyi Edéné, 
JJoncz Lajosné, Korenyovics Rezsöné (Nagy- 
Kálna), Knapik Miklósné.Kupcsok Györgyné, 
Krucsinszky Teotilné, Kocb Jánosné, Kresko 
Sándorné, Krizsmanek Károlyné, Kucsera 
Ferenczné, Laufer Béiáné, .Lovas Béláué; 
Lehooaky Vilmosné) Márkus Józsefné, Mar-

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

A „Stefánia-Arvaházat" fentartó .Lévai 
Nőegylet*  nevében hálás szívvel mondunk 
köszönetét minatou hölgvek és uraknak, kik 
40 árvának javára folyó év február hó 1-én 
megtartott philharmonikus estély anyagi és 
erkö esi sikerét közreműködés, adományok 
és megjelenésűi által előmozdítani kegyesek 
voltak.

Elismeréssel adózunk a nőegylet buzgó 
választmányának, Dr. Gobbi Károly, Dr. 
Habar A íred. Dr. Hete Béla, Dr.Kramaszta 
Imre, ifj. Schueider József, Drozdik Jenő, 
budapesti zenekedvelő uraknak, Langer Hu- 
góué úrasszony, Bas'.hy Margit urieányoak, 
Duschek Ernő urnák szives közreműködé
sükért, Bódogh Lajos polgármester urnák a 
terem átengedésért, Pethes Jáuos kép. igaz
gató urnák a zongora kölcsönzésért, Láng 
B. urnák összes helyiségeinek ingyenes át
engedése és világításért. Különösen az egész 
rendezőségnek Lengyel Gyula százados el
nök, Br. Nyári Autal cs. és kir. kamarás, 
Dr. Rudnyanszky Titusz, Dr. Gyapai Ede 
es ifj. Ordódy Vilmos aleluök uraknak, kik 
páratlau buzgósággal emelték estélyünk fé
nyét és sikerét.

Léván, 1904. évi febr. hó 4-én.

Levatich Gusztayué Faragó Sámuel 
a lévai uöegy.et alelnÖKe, a lévai nőegylet titkára, 

(Folyt, köv.)
Nyilvános köszönet és nyugtázás.

A Lévai S.efánia-Arvaházat fenntartó 
lévai nöegyiec képviseletében hazafias tiszte
lettel fordultunk városunk valamint Bars- és 
Hontmegye kegyes lakóinak irgalmas szivé
hez, hogy árváink téli eltartásához módjuk 
szerint hozzájárulni Kegyeskedjenek.

Midőn az alább részletezett kegyes 
adományok kézhezvételét — e lap szívessé
géből — nyilvánosan is nyugtázzuk,fogadják 
a jólelkü adományozók, ugy a magunk, 
mint a 42 kis árvánk nevében halás köszö- 
netünket.

Hazafias tisztelettel maradunk :
Lévén, 1903. november hó.

Levaticii Gusztavue ’ Faragó Sámuel
nöegyl. alelnöke. nöegyl. titkára.

Pénzben és terményben adakoztak :
(Folytatás.)

Jozsefcsekné 1 K., Szauerné 2 K., N.
N. 1 K., Forgácsáé 2 K., Vári Lajosné 2 
K., Újhelyi Mihály 2 K., Weisz Zsigmond 2 
K., Fülöp Emília 2 K., Thuróczy Lörincz 2 
K., Janossy Béiáné 1 K,, Sípos Antal 2 K., 
Kaveggia 20 K., Holló Sándorné 2 K., Dr. í 
Katona Jauosne 2 K., Bobok Györgyné 2 :
K-. özv. Kapolnayné 1 K., Básthy Margit 1 
K., Mertl E la 1 K., Neurnau Adolfne 1 K,, 
Bódogh Lajosné 2 K., özv. Bolemau Jó- ;

tinecz Józsefné, Medzihradszky Jánosné, i 
Majer Venczelné, Mitske Józsefné, Mészáros . 
Mihályné, Malya Györgyné, Nappel Rezsöné, 
özv. Nehasil Károlyné, özv.Novotny Lajosné 
Nagy Sándorné, Dr. Novotny lmréné, Nyit- 
ray Jánosné, Oszuska Istvánné, Oszusaa 
Jauosué,Osztrider Györgyné,Pindur Jánosné, 
Prachar Weisz Júlia (Újbánya), Piroska End- 
rene, Pigler Istvánné, Svarba Dánielné,özv. 
Styaszny Aatalné, Spisák Antainé, Schenk 
Lajosné,Stevko Jakabné, Szenessy Kálmánná, 
Soskó Kálmáuné, Schmitborger Jánosné,Ton- 
haiser Mihályné, Tonhaiser Jánosné, Tóth 
Zsigmondné, Tulasay Jánosné, özv. Tó h 
Józsefné, Tóth Lászióné, Túrna Pálué, ifj. 
Ujfalusy Istvánné, Turpinszky Istvánné, 
Ljfalusy Istvánná,Uhlárik Jánosné, Uhericky 
N.-ne. Vargha Ká'Olyné, Valentik Istvánné, 
Vari Lajosné, Veszély Ferenczné, ifj. Vida 
Jóuásne,özv.Vörös Lajosné, Zubek Vilmosné, 
Zvrchokril Mórué, Zvara Painé,ifj.Zilay Ist- 
vannné. Leányok : Akossy Mariska,Andruska 
Bertuska, Bartos Annuska és Juliska, Ba
busok Irén és Margitka, Bartos Mariska, 
Bay Emília, Benyo Joláuka, Bús Erzsiké, 
Borcsauyi Mariska, Blum Évike és Málika, 
Cnalupka íren, Chlebovits Ilonka. Czimmer 
Irén, Demeny Ilonka, Ghimessy Erzsiké, 
Gyenes SariKa, Heier Gizella, Horváth Irén, 
Janossy Margit, Jauy Margit, Kalapos Ma
riska, Kaveggia Giziké, Kerny Bőske, Konc 
Vilma, Kiincsok Mariska, Knapik Juliska, 
Kosko Mariska, Korpás Mariska és Erzsiké, 
Kucsera Giziké és Marjakai Kúposok Her- 
min, Lakos Mariska, Laufer Mariska, Lovass 
Juliska és Emiiia, Litauszky Jucika, Malya 
Erzsiké, Nagy Mariska és Ilonka, Nehasil 
Vilma, Novotny Paula, Nyiredy Ilonka, Ond- 
rejkovici Mariska, Oszuska Annuska és 
Ilonka, Oszuska Erzsiké, Pigler Katicza, 
Piroska Etelka és Matild, Svarba Giziké, 
Spisák Annuska,Stevko Mariska, Smidtberger 
Mariaka, Szklenár Karolin, Tonhaiser Er
zsiké, Tuiassay Mariska,Turpinszky Erzsiké, 
Uhlárik Mariska, Ujfalussy Erzsiké,Ujfalussy 
Vilma, Varga Ilonka (Kis-Ölved), Vida Er- 
zsike, Zjlay Zsófia és Juliska. ö.

zsefné 2 K., Grapka Józsefié 2 K., Hetzer 
Adoifne 2 K., Dr. Weinborgerné ourgonya 
és bab, Schenk Lajosné 40 fillér, Engal Jó
zsefné 2 K., Grotte Vilmos 6 K,, Pollak 
Kálmán 2 K., Weisz Móritz 3 zsák burgo
nya, Klain Ödönné 2 K., Kovács Sándor 2 
K., Fogler Lajosné 2 K., Dr. Kiéin Jakabné 
2 K., Kiéin Sándor 2 K., N. N. 40 f., özv. 
Mészáros Józsefné 2 K., Ziiay Istvánné 1 
K. 40 f., Kovácsik Samuné 2 K, Kovátsik 
János. 1 K., Braun Gyu'áné 1 K., Nyuli 
Józsefné 40 f., Hirschmanné 3 K., Dodek 
Jánosné 1 K., Knap Ferenczné 20 f„ Lovas 
Juha 1 K„ Bernsütz János 60 f.. Budai 
Máténé 1 K., Laufer Béiáné 60 f., Deutsch 
Mihá'yué 1 K., Handler Ignáczné 2 K.

(Foiyt. köv.)

Nyilvános köszönet es nyugtázás.
Boda Pál ur, Báthy László prépost-plé

bános ur utján 6 korona készpénzt; — 
Kis-Kálna község elöljárósága 6 koronát ; 
Nagy-Káiua község elöljárósága pedig 14 
korona 60 fillér készpénzt, valamint 2 zsák 
krumplit és 1 véka babot voltak szívesek 
Stefánia árvaházunk czéljaira adományozni.

A midöu fentiek kézhezvételét nyilvá
nosan is van szerencsénk — e lap szives
nyugtázni, fogadják a nemesszivü emberba
rátok kegyes adományukért — s Báthy 
László prépost-plébános ur, valamint a köz
ségek elöljárósága szives közreműködésükért 
leghálásabb köszönetünket.

Léván, 1904. január 27.
Levaticii Gusztáváé Faragó Sámuel

a lévai nőegylet alelnöke. a lévai nőegylet titkára.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
190*4. évi január hó 31-től 1904. február hó 7-ig

Születés.

A szülőt neve A
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ek

 
ne
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e A gyermek 

neve

Somogyi Autal Lovas Mária tiu Antal Károly

Pachiuger József Agárdy Mária fiú József

Dobrolka M. özv.Jarábek J.-ué leány Margit

» »» »» >» »» »• fiú Istváu

Ertler Henrik Winter Karolin leáuy Margit

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Helják Mária 68 végelgyengülés

Varannai Julianna 36 hashártya gyűli.

Tatárkó O'ga Antónia 10 napos velesziil. gyeng.

Lévai pi&eziárak.
Hovatvexető; Kónya József rendőrkapitány

Búza na -mázsánként 14 kor. 20 fill. 
14 kor. 40 fill. Kétszeres 13 kor. — fill. 
13 Kor. 40 fid. — Rozs 12 kor. 40áll,13 kor, 
— fi1! — Arpall kor GOáil. 12 kor. 40 fi'l 
Zab 10 kor. 80 fill. 11 Kor. 20 fill.— Kuko 
riesa 11 kor. 20 fill kor. 12 — fill. Bah 
12<or. 80111. 13 tor. 40 fill. — Lencse 14 kor. 
80H.1.15 kor. 40 fill. — Köles 7 aur. 60 fill. 
7 lcor.20 ill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag — — — korona Luczarnamag 
56 66 korona, Impregnált Répa mag
36 50zor. Répamag — — kor. Muharmag 
7 7 l/s kor Baltaczim— — — kor.
Bükköny 6 7 kor.Vöröshare 62 70 kor.
Fehérhere----- Komoczini fűmag — —
Thimothems — — kor. Nem impregnált
28 kor. 48 kor.

Báli selyem
sebb újdonságok, Franko és vámmentesen 
szállítva. Gazdag mintaválaszték postafordultával.
HHNNEBBEG selyem gyár. Zürich.

Nyilttér.
140 tkvi szám érk. 1904. évi január hó 20 áu.

Árverési hirdetményi kivonat
A verebélyi kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóság közhírre teszi, hogy a 
Barsmegyei népbank végrehajtatónak Szá- 
dovszky István végrehajtást szenvedő 
elleni 110 korona tőkekövetelés és jár.iránti 
végrehajtási ügyébeu a beterjesztett utó
ajánlat folytán az újabb árverést 
a verebélyi kir. járásbíróság terü
letén levő Fakóvezekéuy községben fekvő a 
fakóvezekényi 495 az. tjkvben A I. 1 sorsz. 
a. felvett szántó l/» részére a 876 kor. 70 
fillérbeu ezeunel megállapított kikiáltási ár
ián elrendel e és hogy a fent megjelölt in
gatlan az 1904 évi február hó 29-én 
délelőtt 9 órakor Fakóvezekény köz
ségházánál migtartatidó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alói is 
eladatni fog.



e. szál HIRDETÉSEK. 1904 február hó 7.

Árverezni szándékozók az utóajánlatot 
tett kivételével tartoznak az ingatanok becs
árának 10°/o-át vagyis 87 korona 70 fillért 
készpénzben vagy az 1881: XL. t.-cz. 42. 
§-ában jelzett árf. számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8. § ában kije
lölt óvadékképes értékpapírokban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előlegez elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Verebélyen, a k>r. járásbíróság mint 
tkkvi hatóságnál 1904. január hó 22-én.

Frónay Nándor 
kir. jbiró

Eladó háztelek.
Mangoló utczában 23. számú há,telek, 

Janovics szomszédságában szabad kézből 
eladó. Bővebbet Ruzsicska Károly tulaj
donosnál Part-utcza 10.

Igen jó hangú pedálos 

czimbalom 
eladó. Czim özv. Szigethy Antalné úrnő 
Felső-Zsember

Kiadó bolti lakás.
F. évi augusztus hó 1-töl a Sze- 

pessy-utczában a Gutmau-féle ház, 
mely áll három szoba, konyha, üzlet
helyiség és raktárakból kiadó.

Bővebb felvilágosítás G U T M A N 
L I P Ó T-nál nyerhető.

Kiadó üdét!
Kiadó 1904 évi márczius hó 15-töl 

a város központján (Kaivin-teren) szép bolti 
helyiség (kirakattal), 2 műhely szobával és 
hozzátartozó 3 szobás lakással, melyben 
22 év óta szabó Üzlet volt, azonban 
egyebb üzletre is alkalmas, bővebbet

FORGÁCS MIHÁLY háztulajdonosnál.

Bérbe kerestetik.
azonnali átvételre, Ilont vagy Bars 
megyében 1U0 —150 holdas birtok 
4—5 szobás urilakkal.

Ajánlatok Szígety Matild úrnőhöz 
FelSÖ-Zsember Hontmegye cimzendők.

Lakást keres.
F. évi május hó 1-től kezdődöleg gyer

mektelen család 3—4 szobából álló lakást 
keres.

Czim a kiadóhivatalban.

Eladó kocsi.
Fedéses hatul két üleses, börrei bé

lelt PASQUET-kocsi 110 forintért eladó.
Ajánlatok Szígety Matild úrnőhöz 

FelSÖ-Zsember Hontmegye, cimzendők.
II

Van szerencsém a n. e. helybeli és vi
déki közönség b. tudomására hozni, hogy 
.Léván — — - —

Láng közp. kávéházzal szemben 
(Klain Ödön féle házban) 

egy a mai kor igényeinek megfelelő 

Férfi és gyermekruha 
= és női telöltök = 
üzletet —-------- " ■ --- ■

f. évi február hó elejen
——-— ■ ■■---ejz: megnyitom.

Dús választók miuden elgondolható mi
nőségű és alakú kész
férfi és gyermekruhákban 

továoba óriási nagy választón 

a legújabb női 
felöltőkben

férfi felöltök, Ulster, Havalok. Jaquet' 
Ferencz József önönyökbeu 

folyton újdonság gyermek
sff ruhákban,

Üzletemben minden egyes darabon a legju- 
tányosabb

BZS-tott ÉLI*
megjelölése kizárja az esetleges túlfizetést 
és kellemetlen alkudozást.

A n. é. közönség becses pártfogását 
kérve

vagyok teljes tisztelettel

Feiner Gyula 
kózpontt férfiruha áráház 

6a női felöltök raktára

♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦ _

Pénzt, sok pénzt, 
havonkint 1000 koronáié kereshet 
mindenki tisztességesen minden szak
ismeret nélkü1.

Küldje be cimét E. 402. jelien alatt a 
következő cimre: nnonczen-Abteilung des 
„Merkúr" Manheim, Meerfeldst.

♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ír --------==.-------------

Minden családnak

saját jól felfogott érdekében csakis a

Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávét

szabadna pótlékul használnia 
a miudvunapi kávéitalhoz.

..............................-
04.1/b

| Drezdai Motorgyár R.-T. |
/ezelőtt Hille) fióktelepe és műhelye :

GELLERT IGNÁCZ és társa.

Ajánljuk az elismert legjobb, legtöl<életeMobb, 
legtartósabb gyártású drezdai benzin motorokat 
lokomobilokat es széngaz fejlesztös genera

8OOO gép a legteljesebb meg
elégedésre szállítva.

Ma’omiizeinre, darálásra, takArmánykemrákba, 
tejgazdaságoknak, favágóhoz, viz?melésre, csép- 

Q leshez és minden más gazdasági és ipari mun- 
S kához a legjobb üiemerö.

A drezdai motorok minden verseny '’izsgálaton 
és kiailítAso i a legelső dijakkal lettek kitün

tetve.

Kedvező fizetési feltételek!

Bars- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első cs kir. oszti .-magyar-, német tranczia-, olasz- es orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából-
Ezen szabadalm. 

érez koporsók Eu
rópában majd 

minden egészség
ügyi hatóságok 

által nemcsak a 
hullák szállításá
hoz, leginkább

légmentességük miatt, mi által az légártalmas szesz (hullaméreg) kigö 
ZÖlgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sir 
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü 
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 frttol 100 frtíg.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok Stb. nagy választékban jutányos áron.

Kaphatók KEHIT TESTVÉREKNÉL Léván.

Budapest, VI. Terez-körut 41.
- (Telefexx 12-91 > t

Legmesszebbmenő jótállás ! I! 
Uj ! Budapesten főműhelyt Uj ! 1^^ rendeztünk be drezdai mű- S* - 

vezetővel és szerelőkkel. |

K á v
New-Cuba kávé . . 
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . . 
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . .
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb 
Brazíliai II. rendű . ’. 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . . 
Őrlőt kávé ....

4

1 klg. frt. kr.
* • » 1.60

2.20
2.20
2.10
2.—
2.—
2.20
2.20
2.20
1.60
1.30 

2.— 2.40 
. . 1.20 
. . 1.-

1.60
2.—

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

A Rlchter-féle

Llnimcnt. Caps. cm.
Horgony - Fűn - ExpeUer 

egy régi kipróbált hiuiszer. a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható be-1rtrzsölés4l alkalmaztam 
köxzrínynl!. cxazníl én megbnleaeknál 
IntftS. Silányabb utánzatok miatt 
—— bevásárláskoróvatoeak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Hsrgeaf vedj.igygyel 
és a „Riehfsr" ctegj.igyzéssel fogad
junk el. — 80 1 k. 40 f. es 2 k.
árban a legtöbb gvógvszertárban 
kapható Fóraktar Yörök 
József gyógyszerésznél 
Budapesten.
Z/rWír f. ki. ts torsi. 

llr udvan esaditofc 
d o I s t o d t. 

Uj-Barsközség vadászterülete, a szőlőhegy kivé
telével 1904. évi február 15-én tartandó árverésen 6 
évre

bérbe fog adatni.
Az árverési feltételek a körjegyzői irodában meg

tekinthetők.

Both József Peterke Máté
körjegyző. biró.

Az esztergomi főkáptalan tulajdonát képező 

tolmácsi komp 
ujabbi 3 évre nyilvános árverésen ez év április hó 
5-én délelőtt 10 órakor a kovácsi uradalmi irodá
ban kiadatni fog. Közelebbi feltételek Kovácsiban meg
tekinthetők.

Kovácsi, 1904. február 5.

Palkovics Gyula,
urad, intéző.

Nyomatott Nyitni fa Tton tampnyomiáH* 1® Lérfat.


