
40 szám. LÉVA, 1904. október hó 2.XXIV. évfolyam.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve : 

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill- 
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill-
Előfizetési pénzek póstautalránynyal küldhetők. 

Kfiytl Hzáiuok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK
Négyhasáhos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér

Hivatalos hirdetmények
100 szóig 2 kor. 6) fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk '‘"^szeköttetésben levő 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 LAP kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

3840 1904. szám.
Hirdetmény.

Az 1905. évre érvényes legtöbb adót- 
fizetö városi képviselők névjegyzékének ki
igazításával megbizott küldöttség folyo évi 
október hó 10 és 11 <>3pjain mindenkor dél
után 2 —5 óráig terjedő időben fogja ülését 
tartani, miről az érdekeltek azzal a figyelmez
tetéssel értesittetnek, hogy jogosultak a név
jegyzékbe való fölvételre irányuló törvényes 
igényeiket a város tanácstermében megtar
tandó ezenn yilvános üléseken előterjeszteni.

Léva, 1904. szeptember 30.
SóőLog-ix Xja.joa 

polgármester. 
II.

r. k. 3185 szám.
Hirdetmény.

Léva város rendörkapitányi hivatala 
által köztudomására hoza’.ik, hogy a tartósan 
szabadságolt és tartalékos honvédlegénység 
részéről az e'lenörzési szemle folyó évi októ
ber hó 26-án, a cs. és kir. sorezredbeli katc- 
Dák részéről psd g október hó 4 én d de.'öt 
9 órakor a városháza udvarán fog megtar
tatni.

Feihivatnak tehát mindazon honvédek, 
il etve katonák, kik ez évben tényleges szo* 1- 
gálatban nem állottak, vagy f.-gyvergyakor- 
iaton részt nem veitek, hogy a fentebb jelzett 
helyen és időben — különbenni büntetés 
terhe alatt — pon'osan megjelenjenek.

Kelt Láván, 1901 szept. hó 30-án.
ICózxya. Tözsef 

rendőrkapitány.

Október liatodika.
Csütörtökön lesz ötvenötödik évfor

dulója az aradi gyásznapnak. Komor 
sötétség lopódzik a szivekbe, emlékeze
tére a hóhérmunkának.

Gyászos nap október hatodika a 
magyaroknak,kitörölhetetlenül van meg
örökítve nemzetünk történetében.

Ami 1849, október hó 6-án történt 
Aradon, az mély fájdalommal és vég
telen bánattal tölt el minden magyart. 
Nem volt az csak bosszú müve, de vért 
szomjuhozó bestialitás. Nem tudjuk és
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nem leszünk képesek sóba elfelejteni a 
tizenhárom hőst, kiknek vére áztatta az 
aradi piacot. Minden időkben emléke
zetünkben marad azoknak a vitéz tá- I 
homokoknak martiromsága, kiket az 
ellenség oly kegyetlen és csúfos módon 
kivégeztetett.

A magyarság hős vezetői, a bátor, 
elszánt hadvezérek, a haláltól nem ret
tegő dicső hazafiak emelt fővel, nyílt 
tekintettel, félelem nélkül mentek a 
bitó alá, egyikük sem remegett, egyi
kük sem rettegett a haláltól, de szive 
ikbenháborgott, tombolta féktelen meg
vetés, gyűlölet az ellenféllel szemben, 
lelkűkben lobogott a hazaszeretet lángja 
és e nemes leikeiket rezignáczióval a 
magyarok Istenének ajánlva várták vér
tanú halálukat.

Az erőszak hatalmába ejtette ugyan 
testeiket, de nem volt képes lenyűgözni 
magason szárnyaló leikeiket. Nem haj
tottak térdet, nem hullottak porba, nem 
esdekeltek kegyelemért. A halálnál sok
kal jobban gyűlölték az ellenséget, 
semhogy kérő, esdeklő szó jöhetett volna 
ajkukra. Nyugodtan, szivesen szenved
ték el forrón szeretett hazájukért a ször
nyű halált.

Senki sem ölheti ki a magyarság 
lelkületéből e gyászos nap emlékezetét, 
semmi nem moshatja el a gyilkosságok 
végtelen sorozatának e legborzasztóbb, 
vérfagyasztó jeleneiének képét; soha
sem lehet jóvátenni azt a nagy igazság
talanságot, amit azzal a tizenhárom vi
téz tábornokkal szemben elkövettek. Az 
idő gyógyitó, felejtető hatása itt kudar
cot vall. íme, félszázadnál hosszabb idő 
múlt el azóta, de a szomorú szirénát 
látja, érzi még mindenki, azok is, kik 
tán szemtanúi valának, de még inkább 
azok, kik akkor még nem éltek : a 
magyar ifjak.

De ha gyászos emlékezetű is e nap 
a magyar nemzetnek, mégis lélekemelő, 
mert a durva hatalom öukényü verőn- 

tása szégyenletes, de dicső a mártírok 
bátor, halálmegvető magatartása. Az 
Aradon pihenő vértanuk emlékezetén 
ma is fölbuzdul, lelkesedik a nemzet, 
hogy a vészes, zivataros időkben vol
tak olyan férfiai, kik egy önzetlen,szent, 
magasztos célért: a magyar nemzet 
szabadságáért, függetlenségéért küzdve, 
bátran kitartottak mindhalálig. A leg
nemesebb. a legfenségesebb ügy lebe
gett szemeik előtt s ennek a jegyében 
tanúsítottak csodával hatásos hősies el
szántságot. Kis számú csapataikkal győ
zelmet győzelem után arattak a szám
ban aránytalanul nagyobb, jól fegyel
mezett, de lelkesedés nélkül küzdő el
lenségen. A magyarók fegyvere erősen 
sújtott, mert a hazaszeretett lehelt belé 
erőt, a kicsi magyar hadsereg tüzes, 
ledrágább kincsüket védelmező férfiak
ból állott, kiket a magasztos eszme bá
torított, buzdított.

Kegyelettel adózunk e napon a mi 
szent vértanúinknak, akik a legválsá
gosabb helyzetekben előljártak a csa
tákban, nem rettegve száz halált se, 
igazuk hangoztatásával lelkesítettek vi
tézeiket, kik nem kerülték soha a ve
szélyt, ha arról volt szó, hogy hazáju
kat szolgálják, kik az elülső sorokban 
álltak az ellenség golyói elé és nem 
kímélték magukat soha, amikor honvéd
jeikkel neki rontottak a kíméletlenség 
szolgálatába szegődött ellenfélnek.

Merítsünk e szent napon lelkesedést, 
kitartást és hazafias érzületet a vértanú
halált szenvedett tábornokok hőstettei- 
bői és miként most, úgy ezentúl is 
mindenkor adózzunk illő kegyelettel 
hervadatlan dicsőségüknek. 

Közegészségügyi nyomorúságunk, 
ív.

Vízmennyiség s vele kapcsolatos kérdések. 
Irta: Kriek Jenő,

1. Források, éghajlat, fásítás. 
(Folytatás.)

Rendszeres fásításunk a városban a70-es 
években indult meg. Hálával gondolhatunk

dr. Brach emlékére, aki azt megindította s 
éltében mindvégig szeretettel kitartott mel
lette. Neki köszönhetjük a városi három 
kis sétakertet is —sajnos, hogy a főgimnázi
um mellettit el fogjuk veszíteni — s a 
Széchenyi utca kifásitását. Nyomon jött ez a 
Mártorffy-, a Kossuth Lajos-, a Teleky-, a 
Lidányi , a Majláth-u'cán, majd részben a 
D ák Ferenc-utcán és a Kossuth Lajos-téren. 
Többi utcánkat úgy látszik, keskenynek tar
tották a kiüitetésre. Holott a forgalom aka- 
lyozása nélkül feltétlenül alkalmasak még 
arra szélességüknél fogva a Kálnai-, Schöller-, 
Mező-, Rét-, Bsrcsényi-u’cák és a Biti-part, 
Nagyobb erőltetés*  nélkül foganatosítható 
volna a Koháry , Zö dkert-, Kereszt , Bém-, 
Zúgó , Bottka- és Rikóczy-utcákon is. Gon
dosabb védökarózás mailett még az olyan 
forgalom néikü in is kierőszakolható volna,
— legalább az egyik oldalon, — mint a Ga- 
amb-utca.

Természetesen mindig kapcsolatba kell 
hozni az utca szélességét a kiültetendő fa 
lombocodó természetűvel, árnyékvetésével,
— miként erről alantabb majd szó is fog 
esni.

Városi gazdasági hivatalunk, szivesen 
hisszük róla el, eléggé fejlett érzéke mel
lett a maga részéről nem is tekinti befeje
zettnek utcáink fásítását — bár az utóbbi 
években mintha stagnálna vele Tudomásunk 
van pl. róla, hogy szorgalmazza a Kálnai- 
utca állomás oldali házsorát kísérő elöterüleí 
parkozását, évek előtt elkészítvén az ide 
terveit ,,Erzsébeí-sétány“ tervét és költség
vetését.Ha a jogi akadályokat elhár.tja, ráke- 
ritheti a sort a Perec-patak jobb oldalának 
kinyitására is a malomhidtól az uszodáig,

Sajátságos az, hogy a városban a rajta 
átfolyó csatornavízhez a hidaktól eltekintve 
közterületi helyen soho sem férhetni, hozzá. 
(A városi lajtos kocsikat is a város magán
tulajdonát tevő Vö. öt-ökör udvarán töltöge
tik.) A Perec part ma már csak a mondott 
vonalon szabadítható ki a háztelkekböl. E ré
ven az a folytatólagos partszalag, mely az 
uszoda és halastó mellett vonul egy forgalmi

T A R O Z A.
Őszi tájon.

Őszi tájon elbolyongva 
Szomorúan járok . . . 
Bánatosan koszöntnek a 
Hervadó virágok.
Mivé lett az erdő, mező 
Az én jó barátom I . . 
Hervadásuk úgy fáj, — szinte 
Rosszul esik látnom.

Körülöttem minden olyan 
Elhagyatott, árva ;
Alig-alig ismerek már
Az ismerős tájra.
Olyan rideg, elhagyatott,
Puszta lett a tájék :
Mintha csöndes temetőben
Sírok között járnék , , .

Azúr égnek tiszta kékjét 
Szürke fdhő szál Íja,
Fátyolt vetve : ragyogó nap 
Bágyadó arcára . . .
Nem zeng dalt a kis madár sem 
Árnyában a lombnak.
Ködös légben szállva — csak a 
Varjak kavarognak.

Csacska patak titkon suttog
— Tüzek mentén lejtve — 
Mintha a nyár gyönyöréből 
Valamit ott rejtne.
Aztán iüg^a néha-néha 
Megzörren a nádos, — 
Valami kis fürge madár 
Pajkoskodva szálldos.

Zorg a haraszt ... tél fuvalma 
Suhan át a fájon ;
Nagyokat nyög a természet 
Keserűen, fájón . . .
Meg-megrezdüi: fü, fa, bokor,

Lepereg a iombja,
Fel-fel kapj a az őszi szél
8 kavarogva hordja.

Az égből is csendes eső
Permetezik szépen.
Tán sírnak az angyalok is 
Odafenn az égben.
8 mig a tájon elmerengve —
Szótlanul állok:
Aláhulló höunyeimtől 
Alig-alig látok.

A fájdalmas, bús haldoklást
Oly siralmas nézni I
Azt a titkos kint, fájdalmat
Szivem lelkem érzi.
Én is érzem kedves tájék !
S bár hervadni látlak ; 
De azért én megmaradok 
Hűséges barátnak.

Tuba Kdbxoljr-

Őszi rózsa. ;
Természetimádó vagyok. Ott kiin, távol 1 

a világ zajától, a fák sűrűjében, a lankás he- ' 
lyeken érzem én magam jól, a hol a nagy ' 
természet ezer és ezerféle alakjával és tüne- ■ 
ményeivel társaloghatom Oh, mert a termé- 1 
szettel lehet beszélgetni. Annyi sok jellel mu- • 
tógát, csak foglalkozni kell vele, s megérhet
jük könnyen.

Hosszab idő óta nem voltam kün az 
én kedves ligetemben. Azóta nagyon megvál- l 
tozott minden ! A bokrok kiálló ágai riká
csoló hangjával nem fogad az őrgébics. Talán 
érezte hiányomat és keresésemre ment ? Nem. 
Itt van már az ö elköltözésének ideje, melegeb 
vidék bokraira ment örtállani.

Nem surran el kiáltva a magános veréb. 
Százával lármáz már a szélső fáhon. Majd mi*  j

kor neszelésemet halják, egyszerre elcsende
sednek.

Ez a legbizonyosabb jele, hogy vége a 
nyárnak, eöt hogy alaposan benne vagyuuk 
az őszben. Már a külső jeleket is láthatom, 
hisz amott a nyárfák lombozata egészen sár
gára vált, a szederina levele megpirosodott.

Benn vagyunk az őszben.
Kibailagok kedvencz tisztásomra, a hol 

ezernyi sebből vérző szivemre már annyiszor 
találtam enyhülést. Gyönge szél suhant át az 
öszlepte fák ritkuló lombjain.

Az elmúlás ennyi látható jele után le- 
hangoltabbá tesz az a szélsohaj is. Máskor 
résztvevő hangokat véltem belőle kivenni, de 
most, mintha folyton ezt zúgná : őszi rózsa, 
őszi rózsa. Vagy talán csak tulcsigázott fan
táziám véli, hogy ezt hallom ?

A hol —a sivár, irigy világtól elvonulva 
— annyiszor találtam vigasztalást, most ott is 
rég1 sebeket szaksat fel a természet. Talán 
azért, mert oly hosbzu ideig nem hódolhat
tam természet imádásomnak ?

Őszi rózsa !
Rég elmúlt, szomorú idők tanúja. Lán

goló lelkemben egykor támadt sebek a hosszú 
idő múltán is fe'ujulnak valahányszor látom, 
vagy illatát érzem : ha említeni hallom : őszi 
rózsa.

Gyöngéd kezecskék ápolták kertünkben 
ezt a múlandóságot jelképező virágot. Egész 
nyáron át a leggondossabb ápolásban részesül
tek é» ezek a virágok mintha tudták volna 
hivatásukat ....

Mikor telj virágzásban voltak, épen ha
lottak napja volt mindig. Büszke száraikról 
lekerültek a a két gyönge kezecske koszorúba

fonta őket. Halottak estéjén gyertyácskák 
lángjainál elhelyeztük őket a sirfejfákra.

Jött egy idő. Ablakunk virágai mind el
haltak. A teimiszet e dédelgetett tagjai kis 
gazdájuk után vágyódtak, aki közülünk szebb 
hazába költözött,

Kertünknek őszi rózsái ebben az évben 
szebben virítottak. Nem a gyönge kezecskék 
fonták most koszorúba őket. Ea rakosgattam 
az őszi rózsákat zöid levele..kel c.omóba, 
hogy belőlük édes anyám készítsen koszorút 
s én helyeztem el halottak estéjén az uj 
sírra.

Másnap, a mikor a temetőbe ismét ki
mentem, az őszi rózsák szomorúan csüngtek 
alá a friss hantok felé. Miért ? . , . Azután 
a kegyelet érzése fogott el az őszi rózsa 
nyílásainak idején. Koszorúkat fontunk be
lőjük miudig, a melyekeken hányszor ott 
csil ogott szegény anyám könnye.

Do jött egy idő ismét . . . Edss anyám 
áldott keze nem fonta többé koszorúba az 
őszi rózsákat. 0 0 elköltözött közülünk oda 
a hova veie kertünk virágaiból annyi koszo 
rut vittem ki.

Elgondolkozom a múlt szomorú emlékein. 
A mikor már nem volt k. rtünk, s benne 
őszi rózsa 1 Gonosz szivü emberek kufárBÍ- 
ga mennyiszer űzött a legnagyobb elkese
redésbe 1

Őszi hervadás volt akkor is és esti 
szürkület, kis szobámban fél homály. Ab
lakom alatt a nagy eperfa meg-meg ingatta 
lehajtó nagy ágai'. Senkim sem volt, oly 
elhagyatottak éreztem magamat, hogy anyám 
a legörü!ete3ebb gondolatokkal vo’t tele. Da



vonalba a Szepesi-utcába lenne bevonható. 
A nyári és téli üdülő szórakozásokkal (úszás, 
korcsolyázás) kapcsolatosan erre kifejlő élénk 
forgalom meg is követeli azt. Ha a múlt 
század közepén még létezett szabad férő-he- 
lvet a város ismét kinyittatja s fákkal vé
gig szegi, egyrészről kellemes sétahelyet biz
tosit a közönségnek fel a zsilipig, másrész
ről itt is néhány száz darad fát állíthat a 
tranpirálás szolgálatába. E réven a Perec
nek az utolsó 10—15 év alatt erősen meg
rongálódott partját is rendbe kellene hozni. 
Talán az sem ideális kívánság, hogy közbiz
tonság céljából, tekintettel az említett for
galomra, a viz mentén korlát húzandó, eset
leg keskeny bokorszalag ültetendő ki végig 
a part mentén. A szomszédos uazoda, de 
főleg a halastó vize a fákat is agyon fullasz
totta itt. Ezek úgy is irtást és pótlást invol
válnak, így azután a nyári hőségben mó
dunkban volna egy kis vízzel párás levegő
höz jutni. Ma ezt a közönség hiába keresi 
nálunk, hacsak nem patakparti háztulajdonos.

Arra egyelőre még nem merünk gon
dolni, — mert veszedelmes utópista hírébe 
keverednénk — hogy néhány hold területű 
igazi városi ligetet kérjünk. A következő 
nemzedék bizonyára szerencsésebb lesz e 
tekintetben. De mégis megkockáztatjuk az 
erre vonatkozó véleményünket.

A halastó mögött az egykori gazdasági 
kertnek mintegy négy holdnyi területe kö
zelségénél s szigeti voltánál fogva látszik al
kalmasnak ilyen ligetül.

Vagy a feljebb emlitett ,dögtér“-töl be
felé a városnak húzódó háromszögű dttlő- 
rész az Urbán-kápolnai és a felsőkákai ut 
közt, a Boleman-szölő alatt álló pásztoriakig 
még nem esik oly messzire, hogy egy itt 
létesített ligetetet az üdülni, szórakozni vágyó 
közönség rajokban ne keresné fel. Hiszen a 
„lövöldébe" érendő félóráig nyeljük az or
szágút porát,

Vagy a Heinrich-féle tag is eléggé ki
száradt már, hogy ott egy nyilvános kertet 
lehesen teremteni.

Főleg azonban a vágóhíd és állomás 
közei ret-területek kínálkoznak. Erre előbb- 
utóbb úgyis u’canyitást, talán városrész ren
dezést keli eszközölni, ha t. i. a képzöinté- 
zet telepe erre felé kiépül.

Úgy tudom, egészen hasonló viszonyok 
közt jött létre Besztercebánya pompás vá
rosi ligetje az Ó-vár alatt, vagy Kassan a 
„Rét", egy 40 holdas park.

Nemzedék fordultán a jövő Lévájának 
fia egyetlen közintézményért sem fog oly há 
lásan gondolni az előzőre, mint azért a köz
kertért, melyet számára a legutóbb emlitett 
helyen fognak létesíteni. Az a hatalmas park, 
mely egyrészről a vágóhíd és állomás, más
részről az ál ami képzőnek immár végleg ki
jelölt telke és lefelé a közlegelő közt álland 
s hatalmas facsoportjaival, azok közt ki- 
gyódzó árnyas utaival, hívogató tisztásaival, 

erössebb akaratom győzött, s a gyilkos fegy
vert messze eldobtam magamtól.

*Fejem felett a fák sürü galyjain egy 
erössebb szélroham zúgott át. A természet 
felébresztett mély merengésemből, s jókor, 
mert az idő már jó előre haladt, s öreg 
este lesz mire othonomba érek.

Gondolkoztam, hogy miért is mondta 
a szélsohaj; őszi rózsa, őszi rózsa 1 . . . 
Hiszen a nagy természetnek is halotja van. 
A nagy Pán a halott.

Bandukolok hazafelé. A bokrokat is rég 
elhagytam már, a nap vérpiros nagy tányér
ja is letűnt az ég aljáD, s a fülembe cseng 
folyton : őszi rózsa, őszi rózsa.

Egy fazék ostobaság.
Még öt perc s a vonat indul.
Nagybácsim odaront a pénztárhoz s elő

veszi a nagyzás, hát kinyitja a nagy táskát, 
kiveszi a kistáskát, becsukja a nagy táskát, 
kinyitja a kistáskát, kiveszi a pénzt, be
csukja a kistáskát, kinyitja a nagytáakát. 
beteszi a kis’áekát, becsukja a aagytáskát 
és kér jegyet.

A jegyet megkapja s gyorsan előveszi a 
nagytáskát, kinyitja a nagytáakát, kiveszi a 
kistáskát, becsukja a nagytáskát, kinyitja a 
kistáskát, beteszi a jegyet, becsukja a kis
táskát, kinyitja a nagytáakát s a vonat egyet 
fütytyent, elejti a kistáskát és a nagytáskát 
és engem összeszamaraz.

En figyelembe vettem a bácsi szellemi 
beszámíthatatlan és vagyoni beszámítható 
voltát; felkaptam a kistáskát, ott hagytam 
a nagytáskát, mire a bácsi elvette a kistás- 
kát és» fejemhez vágta a nagytálkát.

kinálkosó padjaival kicsinynek és nagynak, 
egészséges és beteg embernek, sportolónak 
és szórakozónak lesz hivatva találkozó he
lyévé válni, — mondjuk egy ilyen városi 
erdő létezése fogja megjelölni a határát kis 
városi múltúnknak. Vajha mi is a parkok és 
egészséges emberek városa lehetnénk.

Ezt a gondolatot addig kellene végig
gondolni, mig a közgazdasági áramlat, fade
pók és ipartelepek képében eleibe nem vág 
a városnak az ő legtermészetesebb terjesz
kedési és fejlődési területének kisajátításában.

Akármilyen tempóban haladjon is azon
ban a város belsőségei közt a fásitás, innen 
túl több gondot kell fordítani az egyes fa
nemek és fajok (genus és species) megvá
lasztására.

E tekintetben következő tapasztalatok 
állanak rendelkezésünkre.

Mint viszonylag rövid életű s az utcza 
forgalmához képest túlterjeszkedő koron’.s 
fák feltétlenül kihagyandók a sorból a fekete 
nyár (P pulus nigra), a platánfa (Platanus 
occideutaiis és orientalis) és a bálványfa 
(AiLnthusglandulosa) vagy mint itt mondjak: 
az. ecetfa. Külső, a m»kadáo'ozott utak foly
tatását tevő u cáínk javarészt amaz elsővel 
voltak szegve, s a mennyiben még nincsenek 
kiirtva (Káluai-utcs) a szépérzéket is sértő 
példányokkal ektelenitik az utcákat. A bál
ványfának több önmagát kiélt példánya várja 
a fej-zét a Széchényi-utcán; a himviráguak 
különösebben is lombszegények, árnyatlanok, 
keveset transpirálók. P.at ánfákat a Teleky- 
u'cában látni. Most meg gyermekkorukat 
élik ; rövidesen — ha ugyan az itt tultürü 
ültetés el nem nyomja őket — hirtelenül na
gyot fognak nön:, a mi nem lesz arányban az 
árnyékvetésükkel. Hámló parakergüket azon- 
gyerekek is nagy előszeretettel kobozzák.Ez 
a bárom fa utcára nem való.

(Folyt, köv.)

Barsvármegya törvényhatósági bizott
ságának ülése-

B.rsvármjgyo törvényhatósági bizottsága 
folyó hó 29 én tartotta rendes évnegyedes 
közgyűlését a főispán eluöklésévei.

Elnöklő főispán sajnálatát fejezi ki,hogy 
Radnay Farkas besztercebányai püspök szek- 
fogla óján a vármegyei küldöttség meg nem 
jelenhetett; — azonban a váimegye küldött
sége későbben tisztelegni fog a püspöknél, 
— és ezen alkalommal távirat utján fejezi 
ki hódolatát.

Az alispán jelentése a folyó év II. ne
gyederői a törvényhatósági bizottság tagjai
val közöltetvén, tudomásul vetetett.

A vármegye 1905. évi költségvetési elő
irányzata tárgyaltatván, — ebből folyólag 
Ordódy Endre főszolgabíró a VII. fizetési 
fokozatba elő épteiett, szerzett érdemeinek 
elismeréséül. Az alispán elöte-j -.sztésére az 
irodaigazgatói áfái szerveztetek, továbbá az 
árvaszeshez írógép kezelő, a 4 nagyobb já
rásba egy-egy dijuoki állás szervezése lett 
elhatározva. Szitányi Miksa közigazgatási 
iktató es Toóth Miklós közigazgatási kiadó

Hanem 1 — ezt meg átta a rendnek ta- 
péntatos és éber őre s mert lángesze pilla
nat alatt tisztában volt a helyzettel, letar
tóztatta a nagybácsit s engemet, mint kifosz
tott utazót feszóllitott, hogy kövessem.

E öbb azonban elvette a bácsitól a kis
táskát, kinyitotta a nagytáskát, betette a 
kistáskát, becsukta a nagyiáskát s magához 
vette a nagytáskát, mint bűnjelet a megin
dultunk.

Hogy a bácsi nem akart jönni, az igen 
természetes.

Ez azonban a rendnek éber és tapénta- 
tos őrét még inkább megerősítette az immár 
sziklaszilárd hitében, mely szerint a bác-i 
közveszélyes zsebmetsző a hogy elejét vegye 
minden egyébb komplikációnak, fiakert hi
vatott s abba ö kényelmesen, mi kényelmet
lenül — beleültünk.

A kapitányság nem volt ugyan messze, 
de a kapitány ur valamilyen kávéházban ül
vén, érte mentünk.

Ép akkor fülelték le az ultímóját, mi 
maga is elég vo't arra, hogy elébb a rend
őrt, aztán minket dobjon ki.

De csak félig vitte keresztül a hivatalos 
funkciót, mert a bácsi mindenképen igazolni 
akarta magát.

Erre a rendőrt visszahívta s bementünk 
a sámbr separébe.

Itt én nagybácsim védelmére kelve bi
zonyítottam, hogy bácsim ártatlan s hogy ö 
nem nyugszik, mig nem igazolja magát.

Be is hozták a nagytáskát, kinyitja a 
bácsi a nagytáskát, kiveszi a kistáskát, be
csukja a nagytáskát, kinyitja a kistáskát, 
kiveu egy aranyat és la’eaai az autalra, 

részere az általuk már eddig élvezett 400— 
400 korona személyi pótlékot megszavazta a 
törvényhatósági bizottság. A III ad aljegyzői 
és szolgaBzemélyzetnél levő fizetési különbö
zeteket is a költségelőirányzatba felvenni 
rendelte. Elhatározta továbbá, hogy a három 
évet betöltött d'jnok nap: dja 2 kor. 50 fi1., 
a 6 évet betöltött dijnok uapi dija pedig 3 
korona lesz. Ezekután az 1905. évi költség
vetési előirányzat 235000 koronába lett meg
állapítva.

Névszerinti szavazással az 1905. évre 
kivetendő 1 °/0 közigazgatási, 05% tisztviselői 
nyugdij, 025% mezőgazdasági, valamint a 
katonabeszállasolási pótadók megszavaztattak.

A gyámpénztárban kezelt pénzek, vala
mint a vármegye pénzei a 1905. évben a 
barsmegyei népbank és az aranyosmaróti 
takarékpénztárban egyenlő arányban elhe
lyezése lett elhatározva. Komárom vármegye 
főispánjának jubileumi ünnepéhez Dombay 
Vfmos vezetésével küldöttséget meneszt a 
törvényhatóság, melyhez az abba megválasz
tottakon kivül a törvényhatóság más tagjai 
is csatlakozhatnak.

Latesz Sándor és ifj. Ordódy Vilmos 
szolgabirák a kihágási bíráskodásra felhatal
maztalak.

A vármegye tulajdonát k'-pező hizéri ház
nak eladásával az alispán lett megbízva, az
zal, hogy erről a legközelebbi közgyűlésen 
jelentést ad be.

Az eaküd'ek 1905. évi névjegyzékének 
a kir. törvényszék áltál leeudö összeírásához 
az a 12 bizalmi férfi lett megválasztva is
mét, akik a múlt évben megválasztva voltak.

Herc-g Odercalchi Arthur részéről a 
varmegyei múzeumnak tett adományokért 
köszönetét nydvánitotta a törvény hatósági 
bizottság.

A nagystllói tüzkárosultak részére az 
alispán jóváhagyás reményébeu kifize't ’000 
korona a rendelkezési alapból kiutalványoz- 
tatott.

Heves vármegyének a szolgálati prag
matika a kotása iránti átirata folytán pártoló 
és hasonszellcmü feliratot intéz a közgyűlés.

Györvármegyének a községi tehervise
lés és házbéradó általánosítása és az 1883. 
évi XLVI. ’.-cz. 13. §-ának módosítása iránt
— hssonszellemü felirat intézését határozta 
el a törvényhatósági bizottság.

Zombor város átirata folytán az élelmi 
cikkek mesterséges drágításának meggátlása 
iránt — pártoló és hasonszellemü felirat in
tézésre határoztatott.

Targyaltatott a tisztviselők fizetéseme
léséből kifolyó nyugdijjárulékok bevonásának 
megáll? pitása. Erre azt határozta a törvény
hatósági bizottság, hogy mivel a nyugdj- 
szabályzat csak az előlépésnéi kívánja a 
magasabb levonás', — ezen fizetésrendezés- 
ből kifolyólag csak a rendes ny ugdijjá'ulék 
lesz levonandó.

A lévai nöegylet kérvénye folytán a 
gyámpénztár tartalékalapjából évi 200 kor. 
segélyt szavazott meg a törvényhatósági bi
zottság.

A jegyzői illetmények szabályozása ér
dekében a járási becslöbiztosok megválasz
tattak.

Kotiers Em i polgármester és Nizsnik 
Béla számvevő felebbezéBe Újbánya városnak 
kölcsönfelvétel megtagadása el en hozott ha
tározata ellen — elutasitta'ott,

Kotiers Emil polgármester felebbezése 
Újbánya városnak a városi erdő kezelésének

azután ... a többit méltózlatnak tudui . . .
Ezen kellő igazolás után a kapitány be

vételezte az aranyat, a rendőr tisztelgett, a 
bácsi nevetett s én elővettem a nagytáskát,
— de nem nyitottam ki, hanem kivonultam 
a kávéházból, hol már nem kergették a sze
gény pagátot, hanem erősen gusztálták a 
blattokat.

A kapitány adta a bankot, ki a bevé
telezett aranyat rövidesen kiadásba helyezte.

Hogy velünk aztán mi tör'ént, azt rö
vid balladában foglalom össze.

A'domást ittunk.
A bácsi danolt, a kávés moso'ygott, a 

kaszirleáuy nyájaskodott, a pincér irt.
A céh nagy volt, a kistáska kicsiny vo t. 
Mi kiabáltunk, a kaszirleány megszö

kött, a rendőr bejött, a pincér kiment s mi 
reggel borzasztóan jajgattunk, mert a ren
dőrszoba pricscse, hol édesen aludtunk, igen 
kemény volt.

Itt aztán viszont láttuk reggel a kávést, 
a kaszirleány', a pincért, a kistáskát, a nagy
táskát, (mind a kettő egymás mellett ásított 
üresen) és a rendőrtisztet.

Es mert a bácsi ma nem tudta magát 
igazolni, mint tegnap, rövidesen elitéltek : 
köztisztaság, közcsend, botrány, hatóság el
leni erőszak, verekedés vétségéért 100—100 
koronára, behajthat.auság esetén 5—5 napi 
elzárásra.

Otthon az'án a 'oásodfoku egyenlet se
gélyével kiszámítottam ezen itéletbeli több 
ismeretlen értékét s akkor láttam csak a 
maga nagyságában a kiBtáska, meg a nagy
táska tragikomikumát.

I ellenőrzése ügyében hozott határozata ellen 
szintén elutasitatott.

Orgonás Antal és társai fellebbezése 
Újbánya város azon határozata ellen, mely
lyel a főjegyzőt a város költségére a tüzoltó- 
tisztiszaktanfolyami-a kiküldte, — tárgyaltat- 
ván — a közgyűlés a határozatot jóvá
hagyta. — r. t.

F. M. K. E. Á F. M. K. E~ Léva vá- 
ros és járási választmánya feladatául tűzte 
ki a járáshoz tartozó 11 tórajku községben 
a magyar nyelv terjesztését. A választmány 
tudatában annak, hogy a magyar nyelv tér
foglalása leginkább az iskolák felhasználásá
val, az iskolai hatóságokkal egyetértöleg 
történhetik, ennélfogva minden évben bizott
ságot küld a tótajku községek iskoláiba,hogy 
a gyermekek a magyar nyelv elsajátításában 
milyen előmenetelt tettek. Az elmúlt tanév
ben az iskola látogatásokat az egyesület 
ügybuzgö elnöke, Báthy László prépost-plé
bános és Leidenfrost Tódor alelnök teljesí
tették és annak eredményéről jelentésüket 
a választmány elé terjesztették. Ezen jelen
tés alapján a választmány a magyar szellem 
ápolása és a magyar nyelv terjesztése körül 
kitűnt : Huiják János garamujfalusi, Smirák 
Maria és Geröfi Henrik csejköi, Batula Má
ria és Pelcer Is.ván garamkelecsényi, Hlt- 
ványi Jáuos garamkeszb, Nyitray János 
dobóberekaljai, Zachar Ignác garamszöllösi 
tanítóknak 80 korona, Pivorsa István és 
Havasai O tília óbsrsi, Lehocky Árpád nagy- 
koszmályi tanítóknak 50 Korona, Berzámzky 
garamszöllösi és Walter Anna so'ymosi taní
tóknak 30 korona és végül Ledényi Irma 
tolmácsi tanítónőnek 10 korona jutalmat 
(összesen ö60 korona) szavazott meg és ezen 
összegeket nevezetteknek buzdító irat kísé
retében megküldötte. Az iskola látogató bi
zottság jelentése örömmel tölt el mindnyá
junkat, mert ebből az tűnik ki, hogy a tót
ajku községekben már a kisebb gyermekek 
is megértik a magyar szót, az idősebbek pe
dig az összes közismereti tárgyakból folyé
kony magyarsággal felelnek, sőt magyar 
nyelven társalcgnak is, mi azon reményre 
jogosit, hogy néhány évtized alatt ezen köz
ségek lakói nem csak szellemben, de nyelv
ben is magyarrá lesznek, annál is inkább, 
mert a lakosság a magyar nyelvtől nem csak 
nem idegenkedik, hanem a szü ők határozót- 
tm kívánják, hogy gyermekeik az iskolában 
magyarul megtanuljanak. Ezen örvendetes 
eredményt főleg a kerületi alesperes és tan- 
fe ügyelő fr. Bathy Gyula s a vele együtt 
vállvetve működő hazafias clerus es tanító
ság ügy buzgó tevékenységének köszönhetjük, 
kik faradhatatlanul küzdenek a szent czél 
érdekében. A F. M. K. E. is ügyouzgóság- 
gal — a rendelkezésere álló szerény eszkö
zökkel kive.zi részét a küzdelemből, de saj
nos, Léva* *)  és környéke nem sorakozik oly 
számmal az egyesület tagjai közé, mint azt 
a szent cél megköveteli és megérdemli. — O.

•) Léva város közönségének az összes ereje^le 
van kötve, fejlesztésére irányuló intézményeinek fenn
tartására. — Szerk.

Különfélék.
— Kohl Medárd püspök városunk

ban Mint megírtuk, a polgári leányiskolát, 
a Kath. Kör. házát és zászlaját Kohl Me
dárd püspök benedikálja. Szomoatou délben 
fogadja a püspököt az ludónazuai Bódogh 
Lajos polgármester. A város szélén diadal
kapun át halad hosszú kocsisor kiséretében. 
Egyenesen a templomba megy, hol Báthy 
László prépost-piebáuos várja az esperesi 
kerü et erdemes tagjaival,

— Október 6-án, az aradi vértanuk 
halálának évfordulóján az ev. ref. templom 
bán reggel 8 órakor gyászistentisztelet 
ta' tátik.

— Kántor beiktatás Láván. A róm. 
kath. uj kantort, T o k o d y Istvánt, ma va
sárnap délelőtt 10 órakor iktatja be állá
sába Báthy Gyula, garamujfalusi alespe
res plébános. Az ünnepélyes szent beszédet 
és szentmisét szinten a beiktatás szertarta 
sait végző alesperes-plebános mondja.

— Pénzügyi kinevezések. A pénz
ügyminiszter Schiller Ouó ar.-maróti
p. ü. száméi.enőrt Nagy-Szombatba, Sípos 
Izidor lévai kir. adótisztet Tasnádra, N e - 
hiba Lijos verebélyi kir. adóhivatali ellen
őrt az ugocsamegyei Halmiba járási szám
vevőkké nevezte ki.

— Iskola megoldás Dr. Kohl 
Medárd felszentelt püspök 1904 évi október 
8-án délután 4‘/t órakor fogja megáldani a 
lévai irg. nővérek ujjaépült intézetét, mely 
alkalommal iskolai ünnepiedet rendez az 
intézet elöljárósága. Az ünnepség sorrendje: 1. 
Nyitány. Kéler Bélától, 4 kézre játszBzük 
Weisz Kamilla és Árvay Mária. 2. Üdvözlő 
dal, 4 hangra alkalmazta Tokody stván; 
énekli a növeudékek vegyes kar. 3. Pro- 
log, irta Kalocsay A'án, szavalja Kozma 
Vilma. 4. Magyar ábránd, Ssékely Emiltől, 
2 kézre játsz8za Medvecky Mária. 5 A kö- 
nyörület, irta Szemlét Ferenc, szavalja László 
Lenke. 6. Fohász, Tóth Józseftől, énekli a 
növendékek énekkara. 7. Irgalom és hála, 
Allegorikus jelenet. Felvonások közben : 8. 
Les Dames de Sevilles, Schubert Camiltói, 
4 kézre játszszák Novotny Iionsa és Med- 
vecky Etelka. 9. V. Rhapsodia, Gaál Fe- 
renctől, 2 kézre játszsza Medvecky Károly,

— A „Lévai Kath Kör“ zászlajára 
Kazy Jánosné Ö méltósága remek hímzésű 
fehér selyemszalagot készíttetett A zászló
anyát, aki vasárnap érkezik férjé kiserete-



ben, a diadal-kapurál a koszorús leányok 
egy része várja kocsikon, a templomban pe
dig a többi koszorús leány fogadja. A fő
ispánná a zászlószentelés után, mielőtt távoz
nék, megtekinti a polg. leányiskolát és a 
Kath. Kört. A főispán részt vesz a diszgyü- 
icsen, társasebéden és estéiyeu is.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügymi- 
nisztor T o 1 n a y Dénes, lévai kir. pénz
ügy igazgatósági kataszteri irattárt kezelő 
irodalisztet a za aegerszegi kir. pánzügyigaz- 
gatósághoz páuzügyi fogalmazóvá s földadó
nyilvántartási biztossá nevezte ki.

— A besztercebányai püspök be
iktatása. Raduay Farkast, Basztercze- 
bánya újonnan kinevezett püspökét e hó 
27-én iktatták be hivatalosan a főpásztori 
hivatalába. A beiktatás külső pompáját kissé 
elrontotta az eső s emiatt a templomba tör 
tént bevocu ás programmja is változást szen
vedett. Úgy volt tervezve, hogy a püspök 
palotájából gyalog megy baldachin alatt a 
templomba az udvari és egyházmegyei pap
ságnak kíséretében, de eső miatt zárt hintó
bán vonult reggel kilenc órakor a székes
egyház elé, ahol a káptalan s a lelkészkedö 
papság fogídta. Besztercebánya összes temp
lomainak harangjai zúgtak s a székesegyház
ban felzendült az Ecce sacerdos magnus 
dallama. Amikor a püspök a szentélyhez 
helyet fogla't, Vetzel István címzetes kauo- 
ro’-, szentkereszti plébános felolvasta a pá- 
ps.i brévét s a királyi leiratot, erre a püs
pök latin nyelven megható beszédet intézett 
a papsághoz, a melyre a káptalan nagy pré
postja válaszolt s b ztositotta a püspököt a 
lelkészkedö papság tiszte'etéről s ragaszko
dásáról Ezután Radnay püspök a székes
egyházban öeszesereglett hívőket üdvözölte 
megkapó szép beszéddel. A püspök beszéde 
u’án az ünnepélyes szent m se következett, 
amelynek befejeztével a püspök és kísérete, 
valtmnt a közö s’g kiionult a templomból. 
Délben egy órakor a katb. legényegylet he
lyiségeiben bankét tol*,  ; melyen mintegy 
kétszázötvenen vettek részt. Az ebö felkö-
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püspös: mondta a királyra, 
zólyomi alispán köszöntötte 
szép szavakkal tcsetelvén 

örömét, hogy ilyen kivá’ó 
a püspöki székbe. Wachter

szőntöt R.dnay 
azután R pásy 
fel a püspökö-, 
Beszterceb-' tya 
főpásztort nyert 
föjegyiő toasztja után Weinbeiger Ferencz, 
nagyváradi kanonok beszélt, fáj alja, hogy a 
nagyváradi káptalan elvesztette egyik kano- 
nokját, de azza1, hogy Besztercebánya pü - 
pökét köszöntheti ezen a helyen. Justb, 
turóci főispán beszéde után dr. Pirker, ev. 
lelkes • és dr. Lenke rabbi költő, ezárnyalatu 
beszéddel üdvözölték a pü pököt. Az ünnepi 
diezebed későn délután ért véget.

— József Föherczeg és F. M. K. 
E. A Felvidék Alagyar Közművelődési Egy
esület breznóbányat közgyűlése feliratilag 
üdvözölte József főherczeget, abbó az alka
lomból, hogy busz éve véd'öke az egyesü
letnek. József föherczeg az üdvözlést a kő
vetkező láviratban köszörte meg : „Fogadják 
legbtnsöbb Lé imát tzives üdvözletükért. 
Legöizintebb óhajomat, hogy Isten áidja 
meg hazafias működésűket és legyenek meg
győződve, hogy a Felvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesületnek mindig hive 
m arand ok. József föherczeg s. k.“

— Hlboky Alajos, a lévai öuk. tűzoltó 
egyesület főkiirtöse kitartó fáradsággal 
több éven át 3Ő.000 drb. elfuserált levé’- 
bélyeget gyűjtőt , melyet szortírozva a lévai 
Stefánia arvaházrak átadót', hogy azt érté
kesítse s a befolyó összeget saját céljaira 
használja. A fönt nevezett gyűjtő még 1882 
évben adott át sz úgynevezett „rongyos egy- 
letnek“ 9440 drabo', majd később 1901 év
ben ugyancsak az árvabaznak 10600 drb. 
Eme szép példa mutatja, hogy kitartással 
mily sokra képes vinni az ember s a sok apró 
szinte haszna veh tétlen dolgokból is lehet 
pénzt csinálni. Ajánljuk másoknak is köve
tésre.

— Eljegyzés. Bellusi Baross Géza, 
miniszteri osztálytanácsos, a Ferenc József 
rend lovagja és neje Leidei.frost Aranka le
ányát Mrricát a napokban jegyezte el ne- 
decei N e de ez ky Béla palásti földbirtokos.

— Megégett gyermek. Mészáros 
Károly, nyíri fóldmives a heten szántani 
ment a földekre s Lajos nevű két éves kis 
fiát is magával vitte. A fiút letette a föld 
végén, mr.ga pedig folytatta munkáját. Egy
szer csak azt halija, hogy a szomszédban 
dolgozó emberek kiabálnak rá, hogy ég a 
gyermek. Mire ö s a szomszéd munkások 
odaszaladtak, már egész lángban ál ott a 
gyermek ; víz nem lévén közeibe, főidet 
hánytak rá. De a szegény kis gyermek oly 
súlyos égési sebeket szenvedett, hogy bele
halt. A vizsgalatot a bíróság meginditotta, 
hogy mitől gyulladt meg a gyermek ruhája.

— Furfangos czigányok. A szep
tember 20-ikán tartott nagysallai baromvá
sáron Misály István nagysallai gazda,, is ott 
nézegette az eladásra szánt állatokat, mikor 
is elébe toppant egy öreg czigány két más 
társával s Brra kérte, hogy tegyen közi ük 
valami per miatt igazságot. A gazda a vásári 
bizottsághoz utasította, de ezek megfogták 
ide oda rángatták, hogy igy hogy úgy. Végre 
is egyenként elpárolog sk. Jl sor elmentek, 
akkor vette észre a gazda, hogy pénztár 
cáját a huzakodás közben elemelték. A 
osendörséguek azonban sikerű.t mi..d a három 
jó madarat Sziojka litván, Kudrik Jurán, 
és Lakatos Sándor ló. upecz-cigányok szemé
ltében, a kiket beszállítottak a lévai kir. 
^áráabúósághoz.
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— Névmagyarosítás. Ilecln László 
bartfüssi lakos vezetéknevét a belügyminisz
ter engedélyével Hegedű s-re változtatta át.

— Tanító választások Nagyszele- 
zsényeu Barna Jánost, Kisapáti Lábay Jó
zsefe', Hizéren Mozsáry Sándort, Nagyveze- 
ké iyeu pedig Machay Ernőt válasz ották meg 
tanítókul.

— öngyilkosság. Knczel Vencel 
csiffari szíjgyártó szeptember hó 26-án élet 
uritságbói Nugykáluán a hói dolgozott, fela
kasztotta magat.

— A husuzsora ellen. Ipolyságon 
mozga om indult meg miu'án a rnészároso c 
kihívó makacsságukban a húsárakból mi 
sem engedtek. Ezért a huefogyaaztó közön
ség szövetséget alkotott s.önaáló mészárszé
ket fog fölállítani. Idáig közel 100 család 
lépett a szövetségbe, neiy külön mészárszé
két fog fölállítani. Három ajánlat érkezett, 
melyek elfogadása fölött legközelebb érte
kezlete ‘ fog határo lni.

— Vásár Léván a folyó évi szeptember 
hó 26-án megtartatott országos baromvásárra 
felhajtatott szarvasmarha 1734 drb., ló ; 
1398 drb., juh 1794 drb , sertés 190 drb., 
kecske 4 drb., szamár 2 drb. összessen : 
5022 drb. Elekből eladatott szarvasmarha 
847 drb., ló 265 drb., juh 1488 drb. Bertés 
87 drb., kecske 1 drb., összesen : 2688 drb.

— A városi tisztviselők fizetés
rendezése. Annak az országos ja leget öl
tött mozgalomnak, amely célul tűzte ki a 
városi tisztviselőknek fizetésrendezését, úgy 
látszik, meg lesz a várt eredménye. Erre 
enged következtetni a belügyminiszternek 
ama rendeiete, meiyet a városokhoz intézett í 
s me.yben felhívja azokat, hogy vagyoni I 
helyzetét, jövedelmi forrásait, bevételeit, ki- • 
adásait és ezeknek arányai:, valamint a vá
rosi tisztviselők, alkalmazot'ak s a szolga ’ 
személyzet létszámát és illetményeit feltün- j 
tető hiteles adatokat a főkönyvek, zársza- !
m.dások, vagyoni leltárak és egyébb híva- í 
talos adatok alapján elkészítve kü dje meg. ;

Közönség köréből.
Elszámolás:

Az 1904. évi szeptember 11-én Zielizen ' 
az iparos ifjúság által az épitendö ev. ref. 
templom alapjavára rendezett iánczmulatság 
jövedelmérö .

Ö'szes bevétel . . 203 K. 60 f.
Kiadás . . . . 89 K. 50 f.
A jótékony célra maradt 114 K. 10 f. ’
Ezen összeghez felülfi/.etéssei járultak, i 

id. Fejes Dtvánné 5 K., Kálnay Károly 3 
K„ Polák N. 2 K., Svanczár Gyula 2 K., 
Kukoricza Ionka 2 K., Tó h Irénke 2 K.J ; 
Szúnyog Lajoi 2 K., Mészáros I tván 2 K., ’ 
Muharos József 2 K., Jenei József 2 K, í 
Filkó Rezső 2 K., Kis Gyula (Peröcsény) 
2 K,, Schöpfbn .Róbert 2 K., özv. Styrer í 
Károlyné 2 K., Havas Sándor 1 K., Galgó- 
czy Endre 1 K., Pifso András 1 K., Baj- ! 
kai Elemér 1 K., Horvát József 1 K., Kollár 
István 1 K., Nyári Ignácz 1 K., Bukovir- ! 
szky Ferenc 1 K., Kiss Imre 1 K . Palóazi ' 
Lajos 1 K., Bartha Gyula 1 K., Dombai 
Géza 40 f., Gál Julianna 20 f.,

Ha.ás köszönet a szent célra telt ada
kozásért ;

Kelt Zieiizen 1904 szept. 24.
A rendezőség.

Részletes kimutatás
a barsmegyei tü károeulcak ínségei javára a 
Léváu alattuk „Segítő Bizottság" gyűjtése 
eredményéről.

Bódogli L. né és Suhajda J.-né gyüjtöivén ; i 
Bódogh Lajos és u«ie Iá K., Leidenfrost i 

Tódorué 10 K, Ried1 Zoltánné 4 K.,Krauser ■ 
Sándorné 50 f., Gombkötő Gyulané 1 K 
özv. Kallaváné 80 f., László Imréné 2 K.’ ■
Mertl Ferencz 2 K., Neuman Ado'f 2 K.’
Tulasay József 2 K., Mikolai István 60 f„ i
Cbren Gáspárné 60 f., Risnebaun Adolfné i 
1 K , Deák Adolfné 1 K., Kresko Ferencné
1 K-. M.klósy Fereczné 1 K., Tót Sándoiné 1
2 K, Suhajda János 2 K., Grotte Vilmos
3 K., Léva ich Gusztáv 5 K., özv. Gyenes I 
Józsefné 2 K . Dr, Kaszaniczky Kálmán 6 ! 
K.. Dr. Tóth Sandorné 2 K., B jnyó Istvánná
2 K., Vibehradazky Lajos 60 f., Ivankievits- ; 
né 1 K., Nyitray Ferencz 20 K., Pollák \ 
Vilmos 4;K., Pólya Káro y 10 K, Braumüller , 
Sándor 10 K., Pap Róza 2 K., Horváth 
Imréné 1 K., Toótb Kálmánná 60 f., Csuvara ■ 
Mihály 60 f., Korpás Istvánná 1 K., Mikla 
Sándor 80 f., Vajda Jáioi 2 K., Bózsik 
Sándor 2 K., Fiaky Henriett 1 K., Balog 
Lajosné 2 K., Leyrer Károly 1 K., N. N. 
60 f., Novotny Józsefue 1 K„ Bállá Petemé
1 K., H. Schwitzer es, Fiai 5 K., Krizsányi 
Károly 1 K, Bay Ignácz 1 K, Újfaluéi 
litván 3 K., Hamburger József 2 K., Dr. 
Kmoskó Béla 20 K., Fogler Lajos Dr., Kiéin 
Jakab 2 K., Weisz P. 1 K., Dr. Hete Béla
2 K., Dr Szabó Gyula 2 K., Schvarcz Lipót 
2 K., Rrzgha Bá,a 2 K., Berkó Istvánná 
2 K., Tonhaiserné 1 K., T. T. 2 K., From- 
mer Ignácz 2 K , Klem Sándor 4 K., Weisz 
Simu 10 K., Markovitsch Lipót 60 f., Nyit
ray Nándor l K., Frommer Morné 3 K, 
Ren-minn .Alajos 1 K., S.uger Izidor 1 K, 
Steiner József 1 K., Knapp Ignácz 1 K., 
Weisz Ignácz 1 K., id. Mord nyi Ágoston 1 
K., Dukesz Lipót 1 K, Weisz Simon 2 K , 
Go'brunner Sáudor 1 K , Deák Miklósné 2 K., 
Racz Jádoíne 2 K. Karafiát Mariuszné 50 K , 
Dr. Dómján Lajos ő K., özv. Duben Józsefné 
2 K,, Duben Miczike 2 K., Ssilavecky Simdor

2 K„ Gáspár József 1 K., N, N. 1 K., özv. 
Skvór Józsefné 2 K., Pobuda Tivadar 1 K,, 
Bodrogitözy Zoltán 4 K , Szecsányi Juszt*  
1 K., Schvarcz György 5 K., Fenyvesi Ká- 
io y 3 K„ Sv.irba Józsefué 2 K, Ssabó 
Sandoroé 2 K., özv. Huszár Kálmánná 30 f„ 
Szvetiánszky Lukács 20 f, Miszáros József 
20 f., Tót Dávid 20 f., Pi esztolmszky Béla 
40 t., Dómján L irinezné 5 K., Tót Ztigáné 
1 K , Etler Ármin 40 f., Tóth Autal 2 K., 
özv. P roska Endréné 40 f., Dóka István 
1 K., Jinovits Ferencz 40 f., Bartos M hály 
60 f., özv. Stilassy Béláné 4 K., Somogyi 
G/örgy 1 K, Tót Autal 40 t., Szabó István 
70 Í-, Nagy Sandorné 1 K,, Schoeiier Gusz
táv 50 K., Ordódy Vilmos 4 K., Szaamáry 
Margit 2 K., Kónya József 5 K., Forgács 
Mihály 5 K., Belcsák Béla 5 K.. összesen : 
390 K. 50 f.

A .ímiutatások közlését a jövő szám
ban folytatjuk.

Léván, 1904. szept. 16.
ScAcg-lx Xaajcs 

polgármester.
mint a „Segítő bizottság elnöke 

Eelcsák ZBéla., 
miut a wSegítő bizottság“ jegyzője.

Szülstés.

Az anyúkenyvi hivatal bejegyzsaei.
1934. vi szeptember hó 25-*ől 1904 október hó 2 i/.

& szőlők neve < 1 § 
>»c 
»>O

J gyermek

neve

Múcska Márton Kaszala K. leány Erzsébet

Kriek Jölő Árvái V Ima fia György Vilm.

Hobberg r József liSth Karolin leány Erzsébet

Weisz Bernét Dnkesz Regina fiú Sándor

Házasság.

Vólcgcnv es menyasszony neve Vallása

Nyíri Pál özv. Novak Pálné 
Popdlár Ilona

ev. ref. ág. ev.

Lévii p’aczilrak.
Kcvntvctf-tő; Kónya Jörso' rendőrtapitíny.

Búza m.-mázsáukónt 19 kor 20 fid.
19 kor. 60 fill. Ké*szsrea  17 kor. 40 ti I.
17 kor. 80 fill — Rozs 14 kor 40 fill. 15 kor.
20 fi’l — Árpa 14 kor. 60 fi’L 15 kor. 80 fi1. 
Zab 14 kor. 20 fill. 14 iror. 80 fii). — Kuko 
rio a 17 kor. 40 fii’ 17 kor. 60 fill. Bab 
23 ko- 40 fii’ 24 kor 60 fi‘1.— Lencíe 30 kor. 
80 fii 34 kor. —fill. — Köles 17 kcr. 20 fill.
18 l-o-. 40 fill

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Téli borsó 12 kor., Téli bükköny 14 kor. 
Muhar —13 k. Lucerna 70—75 kor. Lóhere 
75—85 kor. Szöszös 24 kor. Téli borsó^l2.

Nyilttér.
2825/1904. tkvi szám.

Árverési hirdetmény kvonat.
A lévai kir. járásbíróság, mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Tóth Istvánná 
kissárói lakos véurehaj aióuak Mikus And
rásáé szül. Szalai Előzi kissárói lakos, 
mint férje Mikus András zárgondnoka 
vékrehajiást szenvedő elleni 135 korona 50 
fillér tőkekövetelés és jár iránti ügyében 
Kis-Sbó községben fekvő a kissárói 35 sz. 
tjkvbon A I. 2, 3, 5, 6, 7, 9 szorszám alatt 
foglalt ingatlanokban való */»  rósz tulajdoni 
jutalékára 508 kor., és a kis.-árói 211 ez. 
tjávben AI.l sorsz, és 28 összeiráu sz. a. 
foglalt egész ház, uóvar s kert fekvöségére 
944 korona kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fent megjelölt ingatlanok az 1904. 
évi október hó 17-ik napján d e 9 
órakor Kis-Sáró községben megtartandó 
nyilvános árverésun a megállapított kikiál*  
tási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 100;0-át készpénzben,vagy 
az 1881.évi LX. t.cz. 42. §-ában jelzett ár- 
folyámmai s'.ámított és az 1881, évi 
november hó 1-én 3333. sz. alatt kibo
csátott igazságügyminiszteri rendelet 8 §-á- 
ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál törtétu elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átdzolgáltatni.

Kelt Léván 1904, évi jun. 30.
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

kir. jbiró b. 
Dereáuo 
kir. aljbiró. 

2299/1904. tkvi sz.
Árverési hirdetmény kivonat.

A lévai kir. jbirÓBág, mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy özv. Mészáros Lászlóne 
és társsi végrehajtóknak Zvrhokril Ro
zália S társai végrehajtást szenvedő eJeui 
1280 korona tőkekövetelés és jár iráuti vég- 
hatási ügvében L íva r. t. városban lévő és 
a lévai 67 sz. <jkvbenA+ 2 sor 1109 hr.-z. 
a. foglalt 743 összeírást számú ház és belte- 
lekboo való 1/i illetményükre a C. 13. t. a. 
özv. Zvrhokril Jakaané síül. Kőuigotcin Má-

ria javári b^kibe’ozett özvegyi jog fentár- 
tásával 2400 kor. kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fent megjelölt ingatlan az 1904. 
évi október hó 21 napján d e 8 óra
kor a lévai kir. jbiróság mint tkvi 
hatóság kiadóhivatalában megtartandó 
nyilvános árverésen megá.lapító ít kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatanok becsárának 10%-át készpénzben 

: vagy az 1881: XL. t.-cz. 42,§-ában jel- 
, zett árfolyammal számított és az 1881. 
í évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 

igazságügymimsteri vendelot 8. §-ában kije- 
| lóit óvadékképes értékpapírokban a kikül- 
i dőlt kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
, t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 

a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáitatni. • 

Kelt Léván 1904. évi julius hó 30.
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

kir. jbiró h.
Dereáuo 

kir. aljbiró.

Értesítés I
Van szereacsém Léva és vidéke nagy

érdemű hölgyközönségének becses figyelmét
■ tisztelettel fslh vni az ideiglenes 

szabászati- és Yarróiskola-ianfolyamra, 
melyet Levan a Katii. Legényegylet volt he
lyiségében a gimnas uinmal szemben október 
ho l en megnyitok.

Szabad Ingyen felem itenero, hogy a 
60461. sz. miniszteri engedélyen kívül több 
elismerő okmauyny >1 i endeikezem, melyek a 
tanítás biztos sikeréért szavatolnak.

Továbbá pedig sajat kidolgozású sza
badkézi rajzaim úgy angolban, valamint fran- 
czia módszerben is, mérték szerinti beosztá
som oly könnyű, hogy elméletileg és gya- 
koria ilag bárki is 8 —10 nap aiat meg'anul- 
hatja, ép ezert a fösulyt a könnyű varrásmód 
e sajátitására fektetjük. A tanidö alatt ta
nítványaim kizárólag saját részükre dolgoz
nak, bármely divatlap szer nt 3—4 ruhát is 
elkészíthetnek. Tanításom kiterjed még gyer- 
mekruhak-, gallerköpeny-, úgy báli belepő-, 
blúz- es mider szabes es varrasra is.

a tanfolyam, me>y csupáu 6 hétig tart, 
októuer 1-en veszi kezdetet. Vidéki tanítvá
nyok — ha jartassak a varrásban — 2 hét 
alatt biztosítom, hogy elsajátíthatják a sza
bászatot. Tandíj egy tanfolyamra 30 korona.

Teljes tisztelettel

özv. Kubicky Károlyné 
oki. szabászuő.

Tanítványok jelentkezhetnek október 1-étöl 
fent nevezett lakásomon.

I__________ ___ _____________________

Hegyesy <Tózsef,

i Müszakács és tábiateritő.
BUDAPEST Vili. Szentkiralyi-utca 16.
Mzgreudeiéseket elfogad lakodalmak, 

bálok, bankettek, diner, dejeDeur,souper, 
eljegyzés, estélyek, buffet, saját elegáns 
servicéivel, úgyszintén egyes tálakban 
halak, houmard, pástétomok, stb. stb. 
a legjutányosabb arakban, házhoz szál
lítva, úgy helyben, mint vidéken.
Ajánló levelek a legelőkelőbb körökből.

Gyakorlott írnok 
alkalmazási nyerhet Dr. Haas Zsigmond 
ügyvédi irodajaoau L sván.

Egy csiuosau

bútorozott szoba
külön bejárattal október hő 1-től kiadó.

Bjvénáéit lapunk kiadohivataiábsu

Képviselők kerestetnek 
egy nagy teljesitmenyu uiagy-*r  güzuiaioui 
kepviöeiötfegd á.tai. A)áu aton*  nL. M. 9580“ 

jetige alatt A1US8K RUDOLF, BUDAP-Lól1 

címzeudöK.

luz selyem^
35 kr.-ig. Legutolsó újdonságok. Bkoiealve és m-ir 
elvámolva. ixázh.cs szállítva. Gazdag miutavalasz- 
ték postafordultával.

HENNEB.BEG selyem gyár. Zürich.

A n. e. hölgyközönsey figyelmébe! 
3579 sz. alant törvényileg vedve

„Tükör p o s z t ó “ 
egyedüli színtartó es vízmentes, 
molyn/k kizáró agoi eladási jogát B iram jgye 
területére sikerű t elnyernem.

Csakis a fenti számmal ellátott posztó a 

valódi-
Blumenthai Jónás 

uöi és úri divaiüilet Lévan.



V Bars- és Hont megyéket ériekig vasúti uj menetrend 1904. október l-t51.
G -Berzencze Léva. Léva- Csata—Parkany-Nana

ind.Gr.-Berzencze 
Jáina . . .
Saskü-Váralja 
Gr.-Szt. - K ereszt 
Geletnek-Szklenó 
Szénásfalu-Vichnye 
Zsarnócza . 
Zsaru ócza-Fürészm. 
Garamrév 
Kuduő 
Újbánya . 
Bars-Berzence 6. őrh. 
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi , .
N agy-Koszmály 

(érk.
’ "(ind.

Nagy-Szecse
Alsó-Várad . 
Nagy-Salló 
Zeliz . .
Garam-Damásd 
Oroszka . .
Csata

Léva

w
Bény
Kéinénd
Köhid-Gyarmath 
Párkány Nána

Budapest felé
n n

n
Becs felé

n

40. SZkiB

érk. 
ind.

545
551 

*600

12"
1238
12 49 i

60" 1
6“ 1
6“

607 1 06 641 1

624 13« 704
630 P4 715 j

649 2" 747
*654 *2 05 *7“

700 212 7m>
710 228 8” 1
7 16 249 8” 1
724 3" 853
7 <5 3ii *9”
7 55 322 95? |

804 3 38 9”
819 353 10"o
930 4 08
940 444
9 43 425

lOio 447
1033 a08
1045 520
1055 530
1102 537
1118 557
1131 614
1142 6“
1155 640

. 1213 705

. Z1237ey 825gy
1 344 SZ 

. ‘ 150gy 9£>?y
555 sz

l. 259 gy 12«9sz

t. 630gy 6 32sz
1

Budapest. . . ind.l

B.-Gyarmat—ParkaiiY-Naiia es Yissza.

505

523
546
ö"
6‘2O
631
638
656
7 09
720
733
749

827«y-

94°gy. 
||05sz.
83Rgy- 

llWsz. 
12O5gy-
555 87.

Becs 
Párkány-Nana 
Köhid-Gyarmath 
Kéuiénd 
Bény .
Csata 
Csata
Oroszka 
Garam-Datuásd 
Zseliz . 
Nagy-Sallő 
Alsó Várad .
Nagy-Sztese 
Léva . 
Léva . 
Nagy-Koszmály 
Kovácsi . . .
Gr.-SzU-Benedek 
Bars-B rzence 
Újbánya 
Kudnó . .
Garamrév . 
Zsarnócza-Fiiréiziii.
Zsarnócza . •'
Szénásfalu Vilinye 
Geletnek-Szklenó 
Garam-Szt.-Kereszt 
Saskő-Váralja 
Jáina . . .
Gr.-Berzencsf*  .

1 «gy-1 1030 sz. 720gy.l

940 »«. 1055sz.
418 535 8 55
435 5őj 912
450 6 97 927
502 6i» 9 39
5’5 631 31
538 639 10«»
546 647 10"
5 58 657 10>9
6 08 709 1032
636 736 11"
6j3 7 53 11‘7
7u<» 8" 11 24
7'0 810 1134

J 725 830 12"
749 838 12 32
7ő9 848 1232
8i? 9 94 1233

. *8_J *010 *1 66
82 935 | 26
92 930 1 33
92 941 145
926 9 47* 134
954 10" 2"

10^ 1O>3 228
1033 1019 235
1108 1037 301
111» ÍO44* 310
1129 ÍO33 320
1137

1

11" 32«

B.-Gyarmat . i 
Dejtár . . .
Ipoly Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság . . ■
Ipolyság . .
Visk .... 
Szakállos . .
Bél ....
Ipoly-Pásztó 
Zalaba . . .
Csata . . .
Csata . . .
Párkány-Nána 

Vissza.

Párkány-Nána 
Csata . . .
Csata . . .
Zalaba . .
Ipoly-Pásztó 
Bél .... 
Szakállos . .
Visk .... 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Drégely-Palánk 
Ipoly-Vecze 
Dejtár . .
B.-Gyarmat .

ind. 1 305 6 13 237
1 334 8 39 I 252
*350 *g55 *309

4Ö6 910 3>3

érk. 420 9 28 342
ind. 434 9 36 330

5°- 9 37 1 413
522 1018 432

*532 ÍO27 443
547 10 43 502
6 94 11" 519

érk. 617 11 >3 532

ind. 636 li"8 548
749 12'3 705

ind. 835 418 530

érk. 931 530 631

ind. 10" 543 6"
lü23 537 704
I047 615 724
1059 *6'3+ *734
1118 640 1 750
H38 655 8"

érk. 12°5 7iö 830

ind. 12 >1
1236

720
738

84‘
i 9"

12 51* *7ői 1*920
115 I 8Ő9 939
1 45 833 10"ma

A fekete vonallal aláhúzott
gy — gyorsvonat; S ----  személyvonat,
•jelzettek feltételes megállás.

HIRDETÉSEK.

Lévai Kereskedelmi Bank R. T.
Van szerencsénk a t. közönség tudomására juttatni, hogy betéteket 

jelenleg

4'|2 °|o-nyi kamatoztatással
veszünk át.

A legelőnyösebb feltételek mellett számítolunk le váltókat adunk 
előlegeket értékpapírokra. Ingatlanokra törlesztéses kölcsönöket adunk, 
vagy fennálló tartozásokat convertálunk. Veszüuk és eladunk értékpa
pírokat, külföldi pénzeket.

A t. közönség szives bizalmát és megbiz»sait kérjük.
LÉVAI KERESKEDELMI BANK R T.

OOOOOOOOOOOOCCOOOOOO(g

Hangverseny Grammophon 9
A jelenkor 
csodagépe

896 kig. szám.

Érsekújvár . 
N.-Surány . .
Nagy-Surány 
Zsitva-Fődémes 
Mánya . . . 
Vajk ..... 
Verebély 
Zsitva Újfalu . 
Taszár . . .
Aranyos-Maróth 
Kis-T apolcsány

Vissza.

Kis-Tapolcsány 
Aranyos-Maróth 
Taszár . . .
Zsitva-Ujfalu . 
Verebély
Vajk .... 
Mánya . . .
Zsitva Födemt-s 
Nagy-Suráuy .

Érsekújvár .

ind. 
érk.
ind.

ii

440 9" I 339 |
5111 951 | 410
5<>9 938 | 413
522 10*° 427
538 102S 4 41
057 lü49 458

618 1113 518
630 1126 523

ijw H48 545
7 04 1207 538

7 15 1219 6o^_

513 838 413
52> 423 1

5 tő 910 435
550 9-s 450
6~ 934 5"
619 1007 519
633 1084 535
643 lü54 549

£. 700 11" 600
1. 710 U13 610
k. 739 1133 63Í

““

8<£

847
9“
y"
9oí 

lü" 
10“ 
11" 
11" 
li"

számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják.

1904 október hó 2.

4°o-os

törleszteses kölcsönöket nyíljunk bu- 
  1 " —~~ dapest: es 

külföldi elsőrangú pénzintézetektől á föld
birtok és ingatlan 3/i értékig I. és II. 
helyre 15—65 évid terjedő időtartamra. 
Személyhitelt! papokn A, katonatiaztek- 
— — — ' nek, állami es magáuiii-
vata noioutiak, kereskedőknek és iparo
soknak kezes és kezes nélkül 1—15 évig 

terjedő időre gyorsan es disctréten.
Bank es maganadősagok convertalasa. 

Meller Lajos és Társai 
bankbizomáuy.

♦ Budapest, VI. Dávid-utcza 15 
(Törvényszékilég bejegyzett czég).

"a 

U A
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Beszél, énekel,
zenél, rendkí

vül érdekes
szórakoztató 

eszköz családok 
részérére, vendéglőknek és kávéházaknak.

Több ezer reproductió a világ leghíresebb 
művészeitől.

Raktáron kapható: Kiéin Sándor
órás és ékszerésznél

Léván.

Hirdetmény.
Csárad község határában gyakorolható

vadászati jog
1905 évi január hó létől kezdödöleg 1911. évi december hó 31-éig terjedő 
(6) egymásután következő évre nyilvános árverésen 

folyó évi október hó 9-én délután 3 órakor 
Csárad község birói házánál bérbe fog adatni.

Az árverési feltételek Csárad község bírójánál megtekinthetők. 
Csáradon, 1904, évi szeptember hó 25-én.

Thuránszky Géza
köijegyző.

Iván János
biró.

0
0
0
0
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THOMAS-SALAK
lóhere és csillagjegyük ♦- úgy összphosphorsav, mint cytromsavban old

ható phosphorsav szerint legolcsóbban beszerezhető

Dukes és Herzog czégnél
G a 1 g ö c z,

műtrágya és erőtakarmánynemüek nagy kereskedése.
Közvetlen bevitel Chilisalétromban 1905. tavaszi szállításra. 

„TT N I O jxrce 
elsőrendű fehér szárított moslékból, 

melynek emészthetősége az eddig ismert szárított moslékból sokkal 
nagyobb. Kívánatra

Mütrágyafélék:
Thomasphosphat
Kainit és kálisó
Snperphosphat
Chilisalétrom
Trágyafösz
Szárított mathatrágya.

árajánlattal szolgálunk.
II

A 
wA v A
A
A
#

va

I

l

hat

az
bérmentve mintával és

Erötakarmányok :
Búzakorpa
Rozskorpa 
Szárazmoslék
Szárított répaszelet 
Melasse
Szárított sörtörköly 
Kender és repcedara 
Cocosdiódare 
Olajpogácsa 
Malátacsira 
Tengeri.

Különféle: 
G'polajok fiumei 
C*rboltneum  
Tovottekenöcs 
Kocsikenőcs 
C-mement 
Tözegpor és alom 
Gabonazsákok 
Ponyvák.

$010 o
■o0

J0SZ1BSZÁM ?ÍL MUNKA! 
Gazdasági gépek, géprészlstek, töm
lők, vízmentes ponyvák, mérlegek es 
gepszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és Hyd 

raulikus mész stb. 12 
Kapható KERN TESTVÉREKNÉL LpJán.

0 
í 0 0 0 
ö 0

Nyomatott Nyitrai fe Tfeaa könyvnyomdáiban Uvk,


