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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. 

Éjjen Hzámok 20 fillérért kaphatók 
kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK
Négyhasáhos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért !2 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes heiktatásér tü fillér

Hivatalai hirdetmények
100 szóig 2 kor. «> fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija RO fillér. 
Velünk ^Vzeköttetésben 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 (Zö'dkert-utcza 33. sz.) küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—>—► vasárnap reggel,

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
2036/1904, szám.

Hirdetmény.
Ezennel felhivatnak mindazok, a kik a 

mai napig esedékessé vált közadók és az 
azok módjára beszedendő egyéb tartozá
saikat eddig be nem fizették, hogy azt most 
már 8 nap slatt annál is inkább okvetlenül 
fizessék be, mert ellenesetben az 1883. évi 
XLIV. t. c. 58. § a szerint végrehajtás ut
ján fog behajtatni.

Városi adóhivatal.
Léva, 1904. évi november hó 16-án.

Komzslk Lajos 
adóbiv. főnök.

A tél.
Bár a kalendárium nem jelzi, sok 

szegény ember tudja és érzi már,hogy 
itt a tél. Majdnem egy teljes hónappal 
Korábban köszöntött be, mintha csak 
gúnyolni akarná azt a nyomorúságot, 
mely az idei szűk termés következtében 
egy egész vidékeket Ínséggel fenyeget. 
Nyáron át szállást ad minden bokor, 
az ínséget és nyomorúságot eltakarja a 
természet tarka köntöse. De most tél 
idején, mikor a zúzmara által letépett 
utolsó levelet is elborítja a lehulló hó
pehely, akkor egész meztelenségében 
előtűnik az emberi gyarlóság, a ruhát
lan, fázó és éhező szegénység. Szomorú 
előérzet előzte meg az idei tél bekövet
keztét, amelyet minden szegény ember 
mennél későbben óhajtott látni. Egyik
másik jótékony egyesület kettőzött erő
vel készül az ínség elé. Az izraelita nő
egyesület olcsó krumplit szerzett be té
lire a szegény nép számára. Azonban 
a nyomor tanyájáról már most kezde
nek előtűnni azok a sápadt, vézna ala
kok, a milyenek minden községben és 
városban bőven találhatók.

Léva városa elég bőven el van látva 
jótékony és egyébb célú egyesületek
kel. Tudtunkkal népes üléseken, fütött 
szobában, talán párolgó tea mellett sok 
szó esik a szegény nép nyomoráról s 
annak enyhítéséről valóságos dissertá- 
ciók is tartatnak, valljuk be azonban 
őszintén, minden pironkodás nélkül, 
sokkal jobban tudunk mi mulatságokat, 
társas összejöveteleket rendezni, mint a 
nyomorúságot enyhíteni, A mi társa
dalmunk sem ment attól a hibától,mely
nek hiúság a neve. A gyűléseink, ösze- 
jöveteleink a jótékonyság, a könyörület 
szent jelében, zeneszó mellett születnek 
s a részvétlenség, a közöny tengerébe 
fuladnak. Adakozunk is néha napján, 
hogy lefőzzük nagyobb adományunk
kal a nekünk ellenszenves polgártár
sunkat, vagy adakozunk, mert igy kö
veteli a társadalmi szokás, a divat, de 
Bzivüukben nem pendül meg a rész
vétnek egy nemesebb húrja sem s az 
eszünkbe sem jut, hogy hányán várják 
félve és rettegve a farkasorditó tél kö
zeledtét. Rendezünk jótékonysági ünne
pélyeket, felállítjuk a szegények kará
csonyfáját is, de bizony inkább a sa
ját hiúságunknak szolgálunk többet vele.

Pedig a jótékonyság angyala nem 
ezeken a tájakon jár. Az igazi érdem 
és nemes sztv nem ad nevet jótékony 
cselekedeteinek. Nem régiben temettek 
el egy nemes szivü grófnét, Andrássy 
Dénes gróf feleségét, ki nem született 
grófi korouával, de aki nemes szivével, 
fenkölt gondolkodásával igazán fényessé 
tette azt a koronát. Sok ezer szegény 
áldja a nevét, pedig a legtöbb esetben 
a szegény ember azt sem tudta, kitől 
jő a váratlan adomány. Az igazi, ne
mes szív oda is lát, ahol a porig meg
alázott szegény álszeméremből elő sem

mer hozakodni nyomorával, aki nyo
morog s éhen hal, mert nem tudja arc
pirulás nélkül kinyújtani reszkető kezét 
alamizsnáért.

Hát ezek nem érzik a mijótékony 
egyesületeink jótékonyságát. Ezek ki 
vannak abból a körből zárva, a mely 
körön belül jótékonyságukat bizonyos 
mértékben gyakorolják. Tisztelettel adó
zunk működésűknek, mert amit tesz
nek, az is a humauizmus gyakorlása. 
Az árvák, már t. i. a gondozásukba fo
gadott árvák segélyezése, szegény gyer
mekek egy-kettejének felruházása mind 
igen szép cselekedet De igy tél idején, 
Léva város közönsége, nem jut-e eszed
be, hogy jóval több & te szegény ár
váid száma s nem csupán azok, kiket 
ott látsz az árvaház karácsonyfája alatt? 
Nem jut e eszedbe, hogy jóval több a 
te éhező s fázó szegényeid száma, nem 
csupán azon, egy pár nyomorult, kik
nek szállást adtál a szegényházban.

Szegényügyünk nincs rendezve. S 
bizony sok jótékony cselekedetünk 
olyan, mint a hópehely, mely fehér és 
tiszta, mig a levegőben száll, de fekete 
sárrá vegyül a föld porában. Valamivel 
gyakorlatiasabb irányt kell követnünk 
a közjótékouyság gyakorlásában, hogy 
azok is részesülhessenek a könyörülő 
embersz-eretet melegében, kik most 
attól teljesen el vannak zárva. Jótékony 
egyesületeink bármelyike is nem mél
tányolható jócs^lekedetet vinne véghez, 
ha például egy népkonyha felállításá
ról gondoskodnék, amelynek létrejöt
tén, hiszszük, úgy a város, mint egye
sek szivesen közremunkálnának. A sze
gény nép legalább a téli három-négy 
hónapban egy kis meleg ételhez jutna 
s nem pálinkával tartaná fenn magában 
a párát. Sok városban látjuk már mű

ködni ezt az intézményt s mindenütt 
áldják azok kezdeményezőit.

Itt van a tél, hamarább, mint gon
doltuk. De ez a korai tél már előre is 
sejteti velünk a tél nyomorúságait. Fü- 
tetlen szoba, teritetlen asztal várja a 
szegény népet tél’ ek idején. A termé
szet rendje szerint az idén korábban 
kezdődött a tél nyomorúsága, de az is
teni törvény szerint az emberek köte
lessége azt megrövidíteni. Nem elég az 
a pár fillér, amit minden pénteken a 
koldusok perselyébe dobunk, mert még 
ezek sem az igazi -szegények. Az igazi 
szegénységet nekünk kell felkeresnünk 
s ha van bennünk az emberszeretetnek 
csak egy szikrája is, akkor meg is 
teszszük.

Léva város közönsége már sokkal 
csekélyebb jelentőségű dolgokra is ho
zott nem megvetendő áldozatokat, bizo
nyosan a közjótékoDyság gyakorlásától 
sem fog visszariadni,

A magyar iparos műveltsége
Irta : lladvdnyi Vilmos dr.

Mindenekelőtt azzal a kérdésfel keli 
tisztába jönnünk, hogy mikor tekinthető egy 
nemzet iparossága műveltnek. Ha keresem 
e kérdésre a feleletet, eszembe jutnak Kossuth 
Lajos szavai, ki természettudományi művelt
ségünkről Ssily Kálmán egyik könyvéhez irt 
e’öszavában körülbelül igy nyilatkozott: Nem 
szégyen az, ha egy nemzetnek nincsen sok 
kivá'ó terméízettudóss, de irigylésre méltó 
viszont az a nép, melynek minden fia tisz- 

■ tában van a természettudományok elemi is
mereteivel. Ismételjük kellő változtatással 

: Kosu’h ezen szavait, az általunk feltett kér- 
Idésre felelve ; „Nem szégyen az, ha egy 

nemzetnek nincsen sok kiváló műveltségű 
iparosa, de irigylésre méltó viszont az a nép, 
melynek minden iparosa bizonyos kezdet-

T A R C Z A.
Emlékbeszéd.

(A lévai állami tanítóképző Erzsébet gyászünnepélyére.) I
Mottó : „Nem halt meg, csak aluszik.* * 1

Lelki szemeim e'őtt egy fenséges alak jele
nik meg. . ., arcán a szelid jóság kisugárzását 
látom . . ., egész lénye a szeretet megtes
tesülése. Távol hazájától, idegen földön bo- I 
lyong, mint hontalan . . . A genfi-tó partján 
sétál . . . elmerülve gondolataiba. — Talán I 
most is reánk, hű magyar népére, gondol ? ( 
— Hisz’ nagyon szeretett bennünket! Hogy 
mennyire szeretett ? — ki tudná azt meg
mondani ! Hogy mit tett éret’ünk ? — ki I 
tudná azt felsorolni. Még ott, a genfi-tó vi- , 
rágós partjain is, ahol „csupa derű, csupa 
fény1*,  az Edénkért illatos árja veszi 
körül, még lelke ott is a délibábos rónákkal 
foglalkozik, még onnan is elszáll gondolatban 
e haza szépségekben megáldott vidékeire. 
Elmerengve csügg lelke a gödöllői kies pár- ■ 
koD, hol ifjúsága ragyogó napjait, anyai bői- ‘ 
dogságának visszahozhatatlan óráit — e , 
haza fiainak szeretetétöl környezve — élte . 
el. Elmereng e szépségeken ; mert szerette 
a természetet, a magyar szépségeket. Lelke 
vissza-vissza vagyis . , . csak itt vala bol
dog körülöttünk, — „hol édesen zengett fe- ! 
léje, a magyar szó bájos zenéje.*

Sok szenvedéstől megtört testének ke
res üdülést, azért keresi a magányt; 
nyugalmat óhajt; mert sokszor megjárta már 
a Golgotát. Tövis tépte az ö királynői tea- ' 
tét is, fájdalom nyilai járták át sokat szen
vedett lelkét. Hontalanul bolyong . . . keres, 1 
kutat valakit az ö anyai szive ; . . . azt a 
felhőt nézi, mely hazánk felett úszik, . . . 
abban keresi az ö elveszített boldogságát. ‘

Ds nem találja ,. . azért o'yan szomorú I

Fejedet fényes korona övezi, felséges 
királyné ; szeretettel kiséri minden lépésedet 
hü magyar néped : mi bánt hát, mi üz az ide
genbe ? ! Jer közénk ... mi megyógyitunk 
. . . mi behegedtjük sebeidet 1 Nézd, a te 
néped tárt karokkal vár tágad ! Nézd, itt 
a hármas bérez és négy folyam honában 
minden virág, minden fűszál öröoaunl int 
feléd! Rizsákkal hintjük utaidat, ruháinkkal 
takarjuk lépésedet . . , csak jer közénk. 
Mart a nemzet szörnyűt á'modott : emberi 
gonoizság gyilkos tőre tör az ellen, kit any- ; 
nyira szeretünk. Vészt jóbIó jelek hirdetik, 
hogy Magyarország királynéja galáu ármány 
áldozata lesz! , ■ .

Mi igy aggódtunk érte . . . ö azalatt 
rólunk álmodozott. M g a Kálváriát járta : 
mig a Golgo’a felé közeledett: ábrándjait 
ró'unk szőtte . . .

* *
. *

Es a nemzet aggódása, a nemzet látó- ' 
mása valóra vált. E;y fájdalmas sikoltás 
rázta meg a levegőt, reze gtette meg egy 1 
ország nem, — egy egész világ szivét. E ■ 
fájdalmas jaj kiáltás egy ártatlan szívből szállt 
fel panasz gyanánt az egek Urához. Diadal
maskodott ismét az emberi ármány ... Az 
a fenséges a'ak, kit lelki szemeimmel feszült 
figyelemmel ki sértem ott a genfi tó partján 
nir.es többé az élők közt, . . . bevégezte 
működését egy nemes szív . . . Szomorú hir 
Bzáll világgá : meggyilkolták a magyarok 
királynőjét, egy rettenetes eszme fanatikus 
örjöngöje oltotta ki életét egy ártatlannak, 
nem nézte jóságát, nem nézte ártatlan voltát, > 
csak azért ölte meg, mert . . . királyné.

„Iszonyú hir ez, nem tudjuk összeegye’- 
tetni A Gondviselőbe vetett hitünkkel’* — igy 
ir koszorús Írónk. Egy országnak őriző an
gyalát msg tudta ölni egy ördög, eg y démon 
akit az alvilág, a történelem megzavarására | 
Btült, Van-e jajkiáltás elég nagy, a mely a

lesújtott milliók fájdalmát az égig felvigye!? 
Mivel érdemelte meg a dicsőséges alak, ki 
éltében oly fenséges türelemmel viselte már
tír koszorúját, ezt vértanúi halált ? I Mi
vel érdemelte országának minden népe ezt 
sors a csapást, melyet elviselni több kell em
beri erőnél ? 1“ így kiáltott fel e nemzet 
koszorús Írója s e szavakban kifejezte egy 
ország népének fájdalmát.

Népek, nemzetek fiai fájdalommal gon
dolnak e pillanatra ; a szív sebe még min
dig sajog, talán sohasem heged be. Azonban 
legnagyobb a fájdalma hü magyar népednek, 
boldogult királynénk 1 Te széjjel jártál, — 
mint Idvezitönk, hogy jól tennél a haza min
den fiával 1 Adás fakadt kezeid nyomán, 
boldogság és megelégedés szavaidra. Hány
szor hintettél gyógyírt e nemzet sajgó se
bére, gyógyítottad a betegséget ott, hol a 
legjobban fájt.

És ime l hazánk védangyalát örökre el
veszítettük. Melletted, drága királynénk,ninC3 
a történelemben másod ; messzi ködében vész 
el szemünk, de hiába keresünk még egy ál
dott jóságu Erzsébet királynét. Ki védelmez 
meg ezután, ha bajunk lesz ? A szegények 
köiyeit ki tö'li le ? Nine5, ki vigasztalja,ki 
megajándékozza a szükölködök millióit!

De van ; ö nem halt meg, csak aluszik... 
Az ö szerető lelke itt van közöttünk, . . . 
szelleme őriző angyalunk, a mely megvid, 
megoltalmaz bajainkban, megerősít csügge- 
dezésünkben. Nem, ö nem balt meg, csak 
aluszik. Az ö jóságát hirdetni fogja az érc
nél maradandóbb emlékezet ; hirdetni fogja 
az örök idő ... 1

Csak beszéljetek nekünk a halhatatlan 
emlékéről, jóságáról, szelídségéről, szoreteté- 
röl ti o'n'ékoszlopo'j, ti csarnokok, melye 
két nagy királynénk emlékének szentelt a 
kegyes emlékezet. C<ak hirdesd nekünk az

ö szelid jóságát te magasba törő torony,me
lyet nagy kráiynénk emlékének szentelt e 
hon fiainak kegyelete. Ti is susogó lombok, 
melyek kororáját képezitek amaz emlékíák- 
nak, melyek Erzsébet királynőről beszélnek 
csodás regékei : h’rdessétek nekünk, hirdes
sétek az egész világnak: ö nem halt meg,csak 
aluszik !

* *
♦

Szomorú évfordu’ó ez, k. ifjúság! A 
kegyeletnek fájdalmas visszaemlékezése ez 
az ö neve napján. Sok gyász napja van már 
a magyarnak ; de ez a iegszomorubbak közé 
tartozik.

A haza nemtöjét, őrangyalát siratjuk 
ma 1 Siratjuk a felejthetetlent, az áldott, a 
tiszta jó királynét. Bujdosás? véget ért; teste 
megpihent; de lelke örökké fáradozik éret
tünk s nem engedi, hogy e nemzet szomorú 
napokat lásson. Nem hagy el oennünket ez
után sem, virrasztani leszáll hozzánk, angyalai 
sugár szárnyán — mindig, midőn sötét éj 
borul e nemzetre. Neve pedig föl van Írva 
az élet könyvébe, a magyar nép szivébe ; 
emlékezete felett egy nemzet hü fiai állnak 
őrt, századról-századra fogják emlegetni :

„Volt egy királynénk, kinek első meg
jelentére ebben a fagy és sötétség által el
borított országban fák, füvek és virágok újul
tak örömben,, a meddő mezők termőkké vál
tak, a puszta kivirágzó t, mint a rózsa, a 
néma erdők megzendültek : egy királynénk, 
aki mi hozzánk, a mi nyelvünkön szólott ; 
a ki jó és kegyes volt. Erzsébetnek hívták, 
Siratjuk öt, á'djuk öt 1‘‘

így emlékezzetek vissza ő reá. ifjakl 
0 reá, kinek jó’é-onyiá;a, szeretető áldást- 
hozó, örök emlékezetű, aki : „nem halt meg, 
csak aluszik. **

Birtha József



|egee, általános müve'tséggel bir." Ha pedig 
ezt a feleletet kielégítőnek elfogadjuk, ám 
lássuk, hogy meg lebetünk-e elégedve a 
magyar iparosság ily értelemben vett átlagos 
műveltségével.

A statisztikai évkönyvekben általánosság
ban nagyon szomorú adatokat találunk Ma
gyarország népességének tanulságára vonat
kozólag. Magyarországon a legutolsó nép
számlálás idején a (hat évnél idősebbeket 
számítva csak) lakosságnak mindössze kerek
számban 59, mondd : ötveu kilenc százaléka 
tudott írni és olvasni, a többi olvasni tudott, 
illetve a túlnyomó rész sem az Írást, sem 
az olvasás elemi művészetét nem sajátította 
el. Arról, hogy ipari népességünk, az Írással 
és olvasással mely mértékig áll hadi iáboD, 
vagy más adatokról, melyek iparosaink mű
veltségére engednek következtetni, a statisz
tikusok nem adnak fe világositást. A statisz
tika azonban elvégre olyan, mint a hőmérő, 
melyről le lehet olvasni pontosan, hogy hány 
fok a hő. de nélküle is tudjuk, hogy hideg 
van-e vagy meleg. Statisztika nélkül is fogal
mat alko hatunk maguknak iparosaink mű
veltségére1, különösen ha az alábbi, némelyek 
szemében talán kicsinyes és mégis jellemző 
egy-két példát latolgatjuk.

Az ipartörvény úgy szó1, hogy az ipar
igazolvány csak írásban kérelmezhető. A 
gyakorlat pedig azt igazolja, hogy iparosa
inknak legnagyobb része nemcsak hogy nem 
tudja maga megírni a szükséges kérvényt, 
de még csak annyi értelmi képessége sincsen, 
hogy megválogatná azt, — akár ügyvédet, 
akár más valakit — aki a kérvényt értel
mesen megírná neki. Budapesten (ezt tapasz
talásból tudom) 100 eset közűi 90 esetben 
az előadóknak ki kell javítania a nála iktatás 
előtt jelentkezők kérrvényét, mert javítás 
nélkül annak legtöbször még értelme sincs, 
nemhogy szabatos lenne.

A munkakönyvnek nálunk rovatai van
nak, amelyekbe a munkaadónak a munkás 
belépési és kilépési idejére vonatkozó ada
tokat kell beírnia. Számtalanszor látni, hogy 
ezt a pár rubrikát sem tudja tisztességesen 
kitölteni a mi kézműves-iparosunk. Annál 
kevésbbé tudna rendes! izonyitványt kiállítani 
munkásának, miként ez más országokkan 
szokásos.

Nem kell azt sokat bizonyítgatni, hogy 
nálunk az iparosság hiába keresett műveltsége 
összhangban van az egész lakosság számsze
rűleg kimutatható alacsony értelmi színvo
nalával.

Németországban, hol az iparosság mm 
keresi minden bajának okát másokban, hol 
túl vannak már a sopánkodáson, az iparos
társulatok ingyenes tanfolyamokat rendeznek 
be a mesternek, sőt azok feleségeit és 1. á- 
nyait is megtanítják e tanfelyam kon köny
velni, számolni, levelezui. Nrlunk hiába 
keresünk a felnőttek oktatásával foglalkozó 
egyesületünk tanfolyamain iparosokat, el nem 
mennek azok oda a vi'ág minden kincséért 
Bem. Nem eugedi ezt az önérzetük, me!y na
gyobb még a tudatlanságuknál is.

Következik mindenből pedig az, hogy 
ha már jelenlegi mestereinkbe nem tölthetjük 
be tölcsér: el a tudományt, segítsünk legalább 
a jövő mesterein.

A kereskedelemügyi miniszter jelentése 
szerint 77,567 mesterinas közül 20,090 'ár 
az előkészítő osztályba, vagyis a legtöbb fiú, 
kit mesterinasnak szerződtetnek, alig tud 
Írni és olvasni, s mielőtt az első osztályba 
fölvehetők volnának, az előkészítő osztályba 
kell őket bedugni. Ezekből a mesteriuas okból 
s az elemi inasiskolát egyáltalában nem vég
zett fiúból kerül ki Magyarország iparos nem
zedéke. Minő iparos nemzedékre van kilá
tásunk, mikor ezekből és tojsz tanulókból 
kerülnek ki töbnyire a mesterinasok ?

Magasabb iparoktatásunk lehet akár 
megnyugtató, akár nem. Százszorta fontosabb 
a vitatott kérdésnél az a bizonyos tény, hogy 
népoktatásunk még nagyon is hátra van. Fontos 
ez már csak azért is, mert Magyarország 
iparosságának legnagyobb része legfeljebb 
egy va§y két segédet foglalkoztató kisipa
rosokból áll, mig gyárosaink névsora egy
kettőre áttekinthető. Nagyobb szükség von tehát 
nálunk közepes műveltséggel biró munkásokra, 
mint magasabb ipariskoláinkból kikerülő, ön
kéntességgel biró „urakrau. Magasabb ipar
oktatásunk minden bajának, minden hibájá
nak kijavításánál sürgősebb a népiskolai ok
tatás teljes kiépítésének kérdése, mert csak 
Abderában kezdték a házat a tető aél, és 
nem az alapnál építeni.

Népoktatásunk javításának munkájában 
•nincsen egy pillanatnyi veszteni való időnk.

Sietni kell, ha utó) akarjuk érni e téren a lyázók magukviseletével 
haladó nemzeteket. Lázas munkát kel] köz
művelődési politikánk embereinek végezni. 
Őket tekintem a fn-fö iparfejlesztőknek.

Köuigra'znél a müveit poroszok legyőz
ték az osztrákokat, s múltát) írták akkoriban, 
hogy König’ü znél a porosz isbolamss'erek 
győzedelmeskentek. Vajha adná a magyarok 
istene, hogy az a háború, melyet iparosaink 
az osztrák iparosokkal vívnak keservesen, a 
magyar iskolamesterek segítségével, a magyar 
iparosság győzedelmével végződjék.

Barsvarmegye törvényhatósági bizott
ságának ülése.

Barsvérmegye törvényhatósági bizottsága 
folyó hó 15-én rendkívüli közgyűlést tartott, 
melyen a főispán éli ököli. A rövid tárgyso
rozat nem vonzotta ne a bizottsági tagokat, 
a közgyűlésen csak a helybeli és köze'ebb 
l«kó tagok vettek részt.

A folyó év végével a törvényhatósági 
bizottságból kilépő választott bizottsági ta
gok helyeinek betöltésére a választás határ
idejéül folyó évi november hó 29. napja lett 
kitűzve. Az elnökök megválasztattak es az 
alispán fel lett hata utazva arra, hogy az 
esetleg akadályozott elnök helyett más he
lyettesíthessen.

Újbánya varos határozata Dr. líoléczy 
Peter nyugdija ügyébeu — hatályon kívül 
helyeztetett — a szolgálati év 18 évben lett 
megállapítva 1170 kor. évi nyugdíjjal.

Györgyös város valamint Nsgy-Stllóés 
Sekély kő.ségek lüzkárosultjamak javára a 
rendelkezesi alapból megszavazott segélyek 
a jótékonysági alapból fedezését határozta el 
a közgyűlés.

A garamszöl ősi községi malom bérbe
adása tárgyaltatván, a község ha'ározata ha
tályon kívül helyeztetett és a község uta
sítva lett, hogy a fzerzödeBt Kaloesai Ferenc
cel kösse meg, mint a ki a legnagyobb ígé
retet tette.

A garamkelecsényi községi korcsmának 
nyilvauos árverésen való bérbeadási lett el
rendelve. — r. t.

Felhívás Magyarország összes 
tanítóihoz és tanitóegyleteihez A Par- 
kányvidéki r. k. tanítóegyesület sürgősen 
felkéri Magyarország ö tszcs tanítóit és tani 
tóegyesületeit s legfökipen pedig azon két
száz tanítóegyesület melyek 1901. évi lov 
ember havában a tanítói nyugdíjtörvény 
tárgyalása előtt rendkívüli gyü éeeket tar. 
to.tak, s amelyek felirataik utján akkor 
ac'ióba léptek, hogy most a végső szük
ség óráján, midőn a népoktatási törvény
javaslat ismét a Ház asztalára kerül, s jobb 
vagy balsorsuuk eldöntéséről lesz szó, ismét 
sct.ióba lépjenek. Kariársaink ! Most még 
nagyobb megaláztatás vár mi reánk - mint 
három év előtt, amit hallgatással fogadni 
gyávaság volna. A kormány külőmbséget 
akar tenni az állami és felekezeti tanítók 
között. Mig azoknak törzsfizetését 1000, 
1400, 2000, addig a mienket 800 koronában 
állapit meg. Ez oly égbekiáltó sérelem és 
mega'áztatáp, amit szó nélaül hagyni, törvény
erőre emelni nem lehet. Fel tehát K irtásaink, 
fe', újabb cselekvésre ! Újra gyülésezni 
felesleges! Hanem amire kérjük, azt tegye 
meg minden tanító és tani'óegyesü!e‘. Síját 
énünk, javunk és jövönkről van szó, félre 
tehát a közönyösséggel ! ! ! E sorok átol
vasása után az egyesületek jegyzői még 
azon napon szerkesszék meg egyszerű (bé- 
lyegtelen) felirat alakjában egyesületeik ne
vében saját országuy. képviselőjükhöz in
tézendő kérelmeiket, 8 nevük aláírásán kivül 
Írassák alá az egyesüket elnökével s küldjék 
fel képviselőjüknek, de azonna'. A’on tani- 
tótársaink pedig, akik országgyü ési képvi
selőjük tartózkodási helyén lal.naf, kérjék 
fel személyesen testületileg a közel jövőben 
tárgyalás alá kerülő ügyünk párto ására, 
megvédelmezésére. Mind két esetben cseké y 
bevezetés és befejezésből álló toldaték mellett 
a felirat magva ez legyen; 1) Mondja ki a 
törvény, hogy a felekezeti es községi !t»ni- 
tók fizetésének minimuma is 1000 kor.legyen. 
2) Minden tanitó bírjon egyenlő nyugdíjjal 
egyenlő szolgálati idő után. Fenmaradhatna a 
tanítóknak azon joga, hogy megfelelő több be
fizetéssel egyes tanítók nagyobb nyugdijösze- 
get biztosíthassanak maguknak; — mint ez 
az eredeti első nyugdíjtól vényben is meg 
volt engedve. — 3) Ha pedig ez nem volna 
keresztül vihető, akkor, ha már a tanitó 
kántori javadalma matt nem juthat a tanitó 
fizetés kiegészítéséhez, úgy méltányos és 
igaáságos C'ak akkor lesz az eljárás, ha 
kántori jövedelme viszont betudódik a nyug
díj jogosultságnál is. 4) A föld javadalomnál 
ne a catasteri jövedelem szolgáljon zsinór
mértékül, hanem a tényleges jövedelem, mint 
az a papi kongrua céljából eszközölt föld
jövedelem számításnál történt. 5) A tanítók 
szolgálati ideje 35 évre redukáltassék. Fel, 
kedves Kartársaink! Fel, a cselekvésre! 
Tegyen mindenki, aki tenni tud. Ha hall
gatunk, megbünhödünk. Legyünk résen 1 s 
akkor bízva bizhatunk, bogy : „Lesz még 
egyszer ünnep a világon I*  A Párkány vidéki 
tanitó egyesület.
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Különfélék.
— választások küszöbén. Léva vá

rosában eddig hozzá voltunk szokva a tisz 
felséges és törvényes választásokhoz. A pá-

saját 
a vá- 

erödza-

I

a múltban — 
nem adtak okot semmiféle kifogásra, annál 
kevésbbé megbotránkozásra. Ciak a leg
utóbbi 6 évre tekintsünk vissza. 1898 iki 
tisztujitást megelőzőleg Máriássy István 
polgármester már egy évvel panaszolta, hogy 
mivel már érzi öregségét s erői gyöngülését, 
nem pályázik a polgármesterségre. Éten ki
jelentések a'apján 20 képviselőtestületi tag 
Bódogh Lajos akkori I-.-ő tanácsnokot 
kérte fát a polgármesteri állás elfogadására. 
Azonban a tísztujitás napja elkövetkezvén, 
Máriássy is meggondolta magát s ö is pá
lyázott. Lett tehát két je’ölt, azonban Bem 
egyik, sem másik egyetlen lépést sem tett 
önmaga érdekében, nem nyitotta meg egyet
len ház kilircsét sem önmaga fölkiná!áaa vé
gett, hanem hagyta mindentk a saját ügyét 
a becsü et, a tisztesség és a nem befolyásolt 
szabad választás utján eldönteni- El is dőlt 
1898. nov. 29 én becsülttel és törvényesen. 
Máriássy lett megválasztva 32 szóval 21 e - 
lenében s haladt tovább a dologtisz'eiséges 
keretber. Azonban 2 hó múlva a polgármes
ter benyújtotta lemondását, mert érzi, — 
úgymond — hogy hivatalát képtelen botö - 
teni. Újra ki lett a tisztuji'ás tűzve 1899. 
ápril 30-ra ; akkor újból folyamodott Bódogh 
Lijos az akkori helyettesként működő pol
gármester ; de Máriássy újból beadta p.-kér
vény ét. Most sem házalt, önmaga érdekeben 
egyik jelölt sem Sőt midőn Bódoghot egy 
képvt.-tag ö íztönözto, ho.-y tegyen itt-ott, lá
togatás.’, mert többen megvárják azt, hogy 
fö kérjék a pártfogásra; erre Bódogh kije
lentette, hogy ; „aki képviselőtestületi tag, 
annak rumdogyiknek keil annyi önérzetének 
lenni, h így önmaga megbirja a helyes utat 
és a legmegfelelőbb jelöltet lelkében vá'asz 
tani, tehát annak a saját meggyőző 
déset ingatni sem kér elemme1, sem erőszak
kal, sem semmifele iszközzel nem lehet 
és nem szabad ; de önm igának 
maga előtt piru'nia kellene, ha 
lasztókra úgy kellene önmagát reá 
ko'nia ; tehát most sem tesz lépést, mert a 
tiszteletreméltó polgármesteri állásba csak 
becsület és tisztesség utján akar bejutni. 
Egyébként az nem kell neki !“ így érez a 
a december hó 1-én reánk jövő tisztujitással 
szemben Bódogh'Lajos a mostani polgármes
ter most is. O önmagát — amint látjuk — 
most sem kínálja föl senkinek, a képviselő
testület tagjai bölcs belátására bízza sorsát. 
Dt nincs is ő senki ajánlatára reá szorulva; 
ott van az ö8—9 évi működése, annál szebb 
ajánlólevelet senki föl nem mutathat. A pol
gármesteri állás egyébbiránt teljesen b zalmi 
állás ; erre az állásra sem kinálkozás; sem 
hatalmi befolyás, vagy korteskedés által töre
kedni nem lehet. A bizalom kierőszakolására 
irányu’ó törekvés minden ethikai és erkölcsi 
alapot nélkülöz. Léva város közönsége eddig 
vezérei megválasztásában elég szerencsés 
volt. Birói, polgármesteri székeiben a kép- 
viselőtes ölet józan ítélettel oly férfiakat ül
tetett, akik kivétel nélkül hü őrei voltak 
városunk érdekeinek s szerény vagyonunk 
gondos kezelése mel’ott-j a ki .".szükségletet 
kielégítették. Ezen az utón ke l haladnunk, 
a jövőben is; oly embert ültessünk most is 
a po'gármesteri székbe, aki azt magára nézve 
megtisztelőnek tekinti s akinek kor
mányzása, vezetése iránt feltétlen biza
lommal viseltetünk,

— Léva város 1905. évi költség
előirányzatának tervezetét a polgármes
ter már áttette a pénzügyi szakosztály el
nökéhez tárgyalás vágott. Eszerint a házi
pénztár 1905. évi kiadása 214822 korona 
44 fillérben, évi bevétele 167135 korona 15 
fillérben van előirányozva, fedezetlen marad 
45980 kor. 22 fillér, mely összeg 40°/o köz" 
ségi pó'adóban lesz fedezhető. Tehát a mos
tani 42®/„ pótadó ismét lejjebb szállítható 
2% al. Öt év előtt 460/0 pótadója volt L iva 
városnak, azóta folyton apaszejuk azt hol 1, 
hol 2%-al. Nemcsak örvendhetünk e kitűnő 
gazdálkodás eredményén, de amíg az ország 
más városaiban a pótadók foly'on emelked
nek, addig Léván a fel'ünö elöhaladás,a vá
ros fölvirágzása és vagyonbani gyarapodása 
dacára — a lakosság terhei folyton keves- 
bi've lesznek — valamennyien érezzük,tud
juk, hogy ezen örvendes eredményt a helyes 
vezetésnek, városunk lelkiismeretes, buzgó 
polgármesterének tulajdoníthatjuk.

— Pályázók. A városi tisztajitás de
cember hó 1 sö napjára van kitűzve. Teg
napig a városi iktató-hivatalban az alant 
megnevezettek adták be pályázati-kérvényei
ket ; a folyamodók névsorát kérvényeik be
adása sorrendjében közöljük : Polgármesteri 
állásra Bódogh Lajos jelenlegi polgármester. 
Tiszti-főügyészi állásra Csekey Vilmos jelen
legi főügyész. I-sö tanácsnoki állásra H ilassy 
Kálmán jogtudor. Mácsanszky János jelen
legi tanácsnok. II ik tanácsnok közgyámi ál
lásra Rác János jelenlegi tanácsnok. III ik 
tanácsnoki állásra Varannay István jelenlegi 
tanácsnok. Tiszti-mérnöki állásra Belcsák 
Bé<a mérnök. A'kapitányi állásra Bücsek Jó
zsef jelenlegi al' apitány. Számvevői állásra 
Babusik Gusztáv jelenlegi számvevő. Pénz
tárnoki állásra Komzsik Lajos jelenlegi pénz- ' 
tárnok. Ellenőri á'lásra Torma Lajos jelen- , 
légi ellenőr. I

— Erzsébet nagyasszony emléke- ] 
ZOte. A bús emlékezetű magyar királyné 
emléke mindjobban hódit; emléknapja álta
lános ünneppé válik erőszakolás nélkül is, 
jóságos képe lassan össz°olvad azzal, kit még 
az első szent királyunk mondott a magyarok
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pátronájának, hiszen őis mater dől O- 
r o s a, s bennünket, á.-va m agyarokat, iga
zán szeretett. Azért drága nekünk az Ö 
emléke. — A főgimnáziumban és a tanító
képzőben szép iskolai ünnepélyek voltak 
Erzsébet napján. Előzőleg a nagy templomban 
ünnepélyes misét halgatott az összes tanuló 
ifjúság ; a mise alatt a tanitónövendékek 
énekelték Schöpf Ferencz a d u r miséjét, 
közben pedig a „Boldogasszony anyánk" ez. 
régi szép éneket, mise végén pedig a him
nuszt. A főgimnáziumi ünnepély műsorát 
múlt számunkban már közöltük. Az állami 
tanitó képzőben 9 órakor kezdődött az ün 
nepoly a következő rendbeu : 1) Gyászin
duló, énekelte az if. énekkara, 2) Emlékbe- 
’zéd, mondta Birtha J. ev. ref.hitokt.ató. 3) 
Erzébet, S»jó Sándortól, szavalta Vértes J. 
IV.-ed éves. 4) "Buldogaszzony anyánk" éne
kelte az ifj. éuekkar, 5)„ A kapoczinusok temp
lomában," AUráuyi Emiltől, szavalta Subaly 
J. III.-ad éves. 6) G~ászindutó, Beethoven
től, játszotta az ifj. Zenekar.

— A kaszinó legutóbb tartott választ
mányi gyűlésén a vigalmi bizottság,elnökévé 
Heinrich Győző kir. albiiói választotta meg.

— Egyházi hír Váray János óbarsi 
plébános a budapesti érseki szentszék ülnö
kévé neveztetett ki.

— Építési kilátások. Tavasszal nagy 
építkezésedre vau kiiá’-asuuk. így a többek 
közt az idei költségvetésbe felvétetett az 
állami „tanítóképző uj palotájának" felépí
tése, a mi meg is fog történni, hsa költ
ségvetés idejében elfogadtatik, vagy talán 
amúgy is. Azt is, mint bizonyosat — mond
ják, bogy az uradalom egészen újra epitteti 
az Oroszlán-szállót. Ezzel b.zony már régi 
óhajtásunk teljesülne. Szükség van rá, maga 
az élet, a folyton, örvendetesen növekedő 
forgalmunk követeli. A kaszinóban is moit 
vajúdik az uj „kaszinó-épület" ügye. A 
szcc'ienyi u'czai Levatich-féle házat szeretné 
a kaszinó megvenni, és ott magának modern 
és kényelmes helyiséget építeni. Es is jó 
idea, tetszik mindenkinak, csakhogy — drága.

— Pénzügyi k nevezések, a lévai 
pínzügyigazgatosaghoz kineveztettek Cserei 
Pál számgyakornok számtisztté, Král Lsjos 
ped g számgyakornokká.

— A Lévai Kath. Legényegyesü- 
16. téli felolvasásait karácsonyig megszakítja. 
Ez idő alatt az egyesület tagjai a kath. 
olvasókör estélyein vesznek reszt.

— A Lévai Kath. Olvasókör disz- 
termében közerd-kü es nagy fontosságú tár
gyakról az adventi négy vasárnapon felol
vasások lesznek. Ez alkalommal szívesen 
veszi az elnökség a jelenlevők önkéntes ado
mányait a Stefánia árvaház karácsonyfájának 
javára. Az érdekesnek Ígérkező estékre és 
a szentcelt szolgáló adakozásra mi is felhív
juk olvasóink becses figyelmét. Az első 
felolvasás folyó hó 27-en este fél hétórakkor 
kezdődik.

— Barsvármegye törvényhatósági 
bizottsági tagjainak soraiból folyó ev 
végével a Kővetkező választott tagok lépnek 
ki a lévai kerületben : Ciekey Vilmos, Lak
ner László ; dr. Novotny Imre, Bolemann 
László : a n-gysal ói kerületben : Szabó Sádor 
Inhász Pál, Vida Jáuos, Fsndt Róbert; a 
zselizi kerületben : Kósa Mihály, Moravek 
János, Ordódy Endre, Tóth Sándor szögbeli; 
a nagykalnai kerületben : Fekets János, 
Csekey Dávid, Arany János; az ujbarsi ke
rületben : Hoffmaon Ferencz, Lindtner Fe- 
re ez, Peterke János Máté; a vámosladányi 
kerületben: Moinár Li|oi, Tamás Miklós, 
Baibach A'•pád ; a garamszöllösi kerületben 
Görög Ferencz, Meraader, A'ajor; a vere
bélyi keiületben : Mayerhuber Ferencz, dr, 
Njcsey M hály : a hulli kerületben ; Reidner 
Gyula, D.óssy József ; a baracskai kerület 
ben : Bibary Kálmán, dr. Srossman Henrik : a 
nemcsényi kerülésben; Veith Józ ef, Hajpá! 
Ferencz, a nagy he: esy éti kér; Mtuák János, 
Mailáth István ; a nagyszelezséayi kerületben 
Gzál Viktor, H aduy litván ; a kistapolasányi 
kerületben : Gergelyi Rezső, Dús Jenő, Hrus- 
ka Béla: az arenyos-m irö.hi kerü etben ; 
Dr. Hamos Péter, Mittalmann János, Rakovsz- 
ki István, a garamizentbenedeki kerületben: 
R izsinszky Jülos, Kazy József; a pálos
nagymezői kerületben : Sümeg Jáuos, Szabó 
Lajos; a zsarnócai kerületben: Petrovszky 
Alajos, Veisz Alajos; a geletneki kerületben 
Stovka Nándor, Tucsan János, dr. Balbach 
Béla ; a jánosgyarmati kerületben : Czeiczel 
László, Dr. Lányi József; a lutillai kerület
ben: Halkó Zoltán, Krsák János ; a gr.-szt- 
kereszti kerületben : Kócsy János, Huobicy 
Kálmán, Székely György, Stiffel János ; az 
oszlányi kerületben: Detrich Gyula,Koszto
lányi József, dr. Po itzer Miksa, Ujváry Má
tyás ; a körmöcoanyai kerületben: Klemm 
Béla, Szmethanovics József, Caabada József, 
LendeEde, Kasztrich Mózesjaz újbányái kerü- 

| leiben : Kopernicky József, Bocsek Károly.
— Szól a puska 1 H.r.e'en és kemé- 

’ nyen beköszöntött a tél : szép fehér taka- 
I tóval borította be a földet, a mely takaró 
. csikorog is, mivelhogy a higanyoszlop mélyen 
j jár a zérus alatt. Ez a vadászok öröme. 
: Hozzá m ;g szép veröfényes idő is van, úgy 

hogy,„Isten ellen való vétek otthon maradni". 
] Ennélfogva az idén korán megindultak a 

kör- és hajtóvadászatok a nyulak és más 
' szegény erdei lakók nagy veszedelmére. Az 

uradalom már f. hó 18-án, pénteken meg
kezdte a téli vadászatot László-müvén, 19-én 
Kis- Szecsén, 20-án Mohiban.

I



— Thea estély. A lévai izraelita nő
egylet ma vasárnap november 20-án tartja 
az Oiotzlán szál ó nagytermében első thea 
estélyét, melyre az egylet t. tagjai valamint 
az egylet jóakarói és támoga’ói tisztelettel 
meghivatuak. Kezdete 8% órakor. Bs'épti 
díj nincsen. Egy cséaz thea, thea süteménnyel 
60 fillérért lesz árusítva.

— Vármegyénk hölgyei a tüdőbe
tegekért. A József főherceg Sanatórum 
Egylet védnöke, József főherceg meleghangú 
felhívással fordul vármegyénk hölgyeihez, 
hogy segítsék a népszanatoriumok létesíté
sét s e végből a jótékonycélu sorsjáték sike
re érdekében alakuljanak meg Barsmegyében 
is a hölgybizottságok. Értesülésünk szerint 
az egyesület azoknak, a kik nemes célját 
pártolni sietnek, a főherceg védnök aláírá
sával művésziesen kiállított oklevelet kapnak, 
ezenkívül az egyesület úgy róvja le háláját, 
hogy azon hölgyeknek uevét, a kik a leg
kiválóbb tevékenységet fejtik ki, a népsza
natóriumok márvány tábláján örökíti meg. 
Értesitéseiuk szerint a lévai, verebélyi járás
ban, és Körmöcbánya városába az egyesület 
fölhívásai most mentek széjjel, a szentke
reszti, oszlányi, aranyos-maróthi járás, Léva 
és Újbánya városokban a fölkérés a legkö
zelebbi napokban történik. Megjegyezzük, 
hogy a szanatóriumi hölgybizottsági tagság 
anyagi kötelezettséggel nem jár, hanem azzal 
az erkölcsi kötelezettséggel, hogy az egye
sület emberbaráti akciója sikert lásson, 
hogy a tagok a maguk űrállomásán lelkes 
harcosai legyenek a tuberkulózis elleni küz 
delemnek. Értesülésünk szerint a lévai járás
ban következő hölgyeket kériék fő-: B tlogh 
Jánosné, Dombay Vilmosné. Bsnkovich 
Sándorné, Horn Jakabná, H cht Edéné, 
Kiéin L:pótné, Weisz S>muné, Petrovics 
Ilona, Pekarik Mariska, Gaál Andrásné, 
Golián Jolán, Gaál Vilmosné. Kelemen J'i’ia, 
Beluch Urna, Köre Be-ta és Gaál Jó'-sefné, 
Barsendrédröl ; Akucs Lajosné, és Singer 
Hermin, Bajkárói; Kohn Hermrnné, S'einer 
A (lám né, Kiéin Z ugiLOadné, Fabianek Aranka 
R c ovszki Feretcné, Sem B-nöné, Gőzön 
T.tuszné, Jacobey Lajosné Mezőkissallóról ; 
Luszkay E za. Dobóberekaljáról BA’hy Mela- 
nie, Garamujfaluról, Hiaványi Jánosné Lő-y 
Salamonná, Sólymosról. A verebélvi járáshan 
pedig a következő hölgyeket : Szilagy Ele
mérné, dr. Godin Károlvné, dr. Grossman 
Henrikné, Mayerhuber Ferrncné, Nedecky 
Izóra, Nécsey Sarolta, dr. Oravetz Kálmánná, 
és Pollák Zngmondné Verebélyröl. Kőrmöcz- 
bánya. városban pedig : Palkovics Emilné, 
özv. Anon Edéné. gömöri Havas Béláné, 
Faith Mályásné, Jankovszky Demeternó, id. 
Faith Bé áné,Kniep Róbertnó, dr. Larfelder 
Adó fné, Nikolay Alajosné, Pszotka Ferencné 
Raitzner Miksáné, Ritter Lipotné, Tevelv 
Miháíyné, dr, Wildmann Adolfné, és Vizy 
Ferencné. Bizton hisszük, hogy a nemzeti 
és népmen'ő feladatrak ilyeu nemesszivü 
gárdával nagy sikere lesz.

— Szerencsétlenség. Borzaimss szeren
csétlenségnek volt tanúja Ztarnócza közön
sége a f. évi november hó 15 én a zsarnócai 
garami vas hid építése alkalmából ; ugyanis 
a vállalkozó a szükséges földet, mely a vashid 
pilléreihez útnak cdnálására iletve kitölté
sére szolgált — a vasút mentén levő domb
ból ásatta ki. A munkások az ásással jó 
mélyen behato'hattaá a földbe, onnan követ
keztethető, hogy a föld beomlott, maga alá 
temetve 9 embert, kik közül 0 szörnyethalt 
2 súlyos egy pedig kisebb sérülést szenve
dett. Hogy kit terhel a felelőség és milyen 
mértékben,>azt a folyamatban levő vizsgálat 
fogja kideríteni.

— Hivatalos vadászatok. Csárádon 
f. hó 16-án és 17-én az elszaporodott vad
disznók irtása czéijábó' hivatalos hajtóvadá
szat tartatott, melyre Barsvármegye főispánja 
több lévai vadászt is meghitt. A vadászatot 
21-én és 22-én folytatni fogják a németi köz
séghez tartozó erdőségekben.

— Kinevezés. A pénzügy miniszter 
Cherebó Tódor verebélyi járási írnokot Birs
vármegye oszlányi járásába a járási számve
vői teendőkkel való megbizátással pénzügyi 
számtisztté nevezte ki.

— Német méltányosság. A mi ked
ves szász tanítóink borzasztó lármát csap
nak, türelmetlenséggel vádolják az uj nép
iskolai törvényjavaslatot, s elviselhetetlennek 
mondják azt az állapotod, hogy ezentúl min
din képesítőt tevő tanítónak — tehát a 
szásznak is —• m a gy áru 1 k e 1 1 tud n ia. 
Ez már igazán borzasztó 1 De mégis, hogy a 
szász urak is vigasztalódjanak, szabad legyen 
idéznünk a porosz közoktatásügyi minisz
ternek a kerületi tanfelügyelőhöz intézett 
leiratát, melynek éle természetesen a lengyel 
tanítóság ellen fordul. A többi közt ez van 
a leiratban : „Követeljük, hogy a tanítók a 
családban cs'ak németül be
széljenek, és a kér, tanfelügyelő urak 
kötelességévé tesszük, hogy minden alka
lommal, de különösen az évi ellenőrző láto
gatások alkalmával meggyőződjenek arról, 
mennyiben teljesitik a tanítók ezen rende
letet. A rendelet követését azzal bizonyítják, 
„ha saját gyermekeik11 az iskolába lépés 
alkalmával „a német nyelvet bírják." Ha 
egy tanító e rendelet ellenére cselekednék 
úgy a kórmány erről értesítendő és az illető 
tanitótól megvonandó a helyi pótlék. Ha 
ezen eljárás hatástalan lenne, akkor a tanító 
ellen megindítandó a fegyelmi eljárás elbo*  
csátás iránt. Mikor adhat ki a magyar kultusz
miniszter ilyen rendeletet?

Közönség köréből.
Részletes kimutatás

a barsmegyei tüikárosulcak javára a 
Léván alakult „Sagitö bizottság" gyűjtése 
eredeményéről.

(Folytatás.)
Tóth Károly-né gyüjtőivén.

Kovátsik Samu 5 K. Kovátsik János
4 K, Molnár Sacdor 3 K., W-iiszB.. Naupei 
Rjziö. Kosa Petemé, E zély Lajomé, Tóth 
István, Tóth Dániel, B-aua Gyula 2—2 K., 
Zilai Istvánné, Tó h Jánosné, Wdheim Ja
kab, Bém Antal, Mitske József, Haulik 
Lajos, özv. Jóka Istvánné, Dubó. szki János 
özv. Szepesi Józsefné, Akács Istváuné, Klin- 
csok Istvánné, Doháuy István, Baranya Béla 
Miié Berta, Pakis József, Tóth Sándor, Gut- 
ray Jónás, Fornai Iilváuué, ifj. Konta János 
Demeter István, Barka András, Szabó András 
Z lai Jánosné, 1—1 K., Pachinger Józsefné, 
Kis Jóuásnef Konc József, Dohány Jónás, 
80 - 80 f., N. N., özv. Ecler Jakabne, ifj. 
Máté Lajos, Gergely Sándor, Demeter János 
60—60 f., Akács János 50 f., Spisák Antal, 
Doleg Lijos, Mihalik János, Boldis Józtef, 
Csillag Ferencz, Saabé János, Gyurcsek 
József, Szabó Ii-.váu, J :nei Bertalan, Bíró 
Jsnosne, Schmid Károlyné, Virág Elekné, 
Madarasa János 40—40 f.. Kazy Lász óue 
32 f., Oizuska István, Kerepesi Sándor, 
KHncsok Ferencz. 30—30 f., Varadi Jauosné, 
Dubnicki István, Jarábek Flóriáné, Spányik 
István, Kálnai Jónás, Vadkerti Máté, Gutrai 
Károiyns, Tóth Samué1, Konta Jauos, Rác 
Jiuoí, Molnár Jóuás, Maia György 20—20 
fillére, őaszesou 66 Korona 52 fillér.

A lévai önk. tűzoltó egylet 
gyüjtőivén a mászóház felépítéséhez adakoz
tak a múlt szambán közöltökén kívül :

Soos Jauosué 1 k., özv- Bsrtos Istváuné 
40 f., Bobo János 20 f, Gapel és Gajdos 
30 f, Scwjiger Á min 20 f., Tjnhaiser F. 
60 f., L' lenthál 20 f., Hugyinka Mária 40 
t . Bar.megyei népbank 10 k., N. Gyula 1 
k., B :rger Adolf 1 k., ifj. Kovátsik János 
60 f., Mácsia István 60 f., Sct.wns ts Tré- 

'■ bus 1 k., Kovács N. 60 f., I/áoyi András 
1 k , Ridák István 1 k., Altmau József 60 

l f., Weisz Ignácz 2 k,, Pál Imre 60 f.. Weil 
I J , 1 k., S.einer A-'hur 1 k., Varga Pál 1
i k., Hekscb Illés 1 a., Janosí'l k„ Dr. Wein- 
I berger 1 k., I.vay Náudor l k., Rohács 
I Gyula 20 f., Gráuer József 20 f., Nyemecz 
i József 20 f., Wnheim Mór 1 k., Agárdi S. 
I 1 k., B umenthál Jónás 2 k., Kovács Sándor 

40 f., Kohn Adolf 40 f., Monacco M. 2 k., 
‘ N. N. 2 k.

(Folyt, köv.)

! Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1934.071 november hó 13-töl 1904. november hó 2 Mg. 

| Születés.

A szülők neve sa< á- « A gyermek 
neve

Fehér Rozália fiú Bé'a

Styevjár Bálint Homola Júlia leány Ilona

Melicber Sándor Stróbl Erzsébet hány Erzs. Emília

Obert Sándor Veisz Borbála leány halva szül.

Harsághy Náudor Balogh 
Erzsébet

leány Elza Martba 
Már; a

1 Lehoczky Vilmos B< s Margit leány Margit Erzs.

C»úri István Dékay Ann« leány Anna

Házasság.

Yöleaeny es menyasszony neve Vallása

Popellár Sándor Császár Anna rém. kath.

Magyar Károly Csányi Veronika róm. kath.

Valasik József Laczkó Anna róm. kath.

Jamrich János Dominka Mária róm. kath.

Kucsera János Schvéda Jozefin róm. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A haláloka

Svarcz Istvánné 20 tüdövész
Szabó Rozália

Tóth Gyula 3 agybártyalob

Kovácaik Ilona 4 hó görcsök

Lévai piacziárak.
Hovatvei-tó; Kónya József rendőrkapitány.

Búza na.-mázt énként 18 kor. 80 fill-
19 kor. 20 fill. Kétszeres 15 kor. 20 fi i 
16 kor. —fill-— R< «s 14 kor.60 fii).14 kor.
20 fi!l — Árpa 14 kor 40 fii). 15 kor. — fi1. 
Zab 14 kor. 80 fill. 15 kor. — fill. — Kuko 
rinza 15 kor. 40 fill 17 kor. 60 fii). Bab 
23 kor 60 fill. 20 kor. 25 dll.— Lencse 27 kor. 
20 fill. 28 kor. — fill. — Köles 9 kot. 20 fill. 
10 tor. 40 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Vöróshere 70—80 kor. Luczerna 48—55,

Nyilttér.
1232./1904. tkvi. sz.

Árverési hirdetmény és feltételek 
kivonata.

A iévai kir. járásbíróság mint tkvi. ha
tóság közhírré teszi, hogy a lévai takarék
pénztár végrehajtónak Pucsek Lukács 
és társai végrehajtást szenvedők eheni 
1O00 aorona tőkekövetelés és jár' iránti 
végrehajtási ügyében az ar. maró i kir. Tör
vényszék (lévai kir. járásbíróság) területén 
levő 0 B»rs községben fekvő az ó barsi 
112. számú tjkvben A I. 1 sorszám 111. 
hrszám a.att foglalt B4./6 ö. sz. ház és udvar 
jelenleg Vaszaráb János nevén álló azelőtt 
llt részben Visauer Antal és neje Staud 
Anna nevén állott egész házra 864. korona 
az u. o. 687 sz. tjkvben a 1. 1. sorszám 
319/b. hrszám alatt foglalt Pucsek Lukács 
és neje Ma ya Mária úgy a társtulajdonos 
nevén álló egész ezántifildre 288 korona 
az u. o. 704. számú tjkvben A I. 1 sorszám 
525 hrszám alatt foglalt szántó és rétnek 
Smeraj M háiy és neje született Trhan Júliát 
megillető ’/z reszt'e 372 kurna az u. o. 87. 
sz. tjkvben A I. 3. 4. sorsz. 604. 723 hrsz 
allait foglalt szántó és rétnek Visauer Antal 
és neje 8 aud Anna nevén álló */ 3 reszre 
409 koroua, és az u. azon tjkben A f 1 
sorsz 391 hrsz. alatt foglalt Visauer Autal 
és neje S aud Anna és a társtulajdonosok 
nevén álló egész szántóra 144 korona kiki
áltási árban ezennel elrendeltetik s annak 
megtartására határidőül : 1904 évi de- 
czember hó 10 napján d. e. 9. órája 
Ö Bars község házához tűzetik azzai, 
hogy az ingatlan a kikiáltási áron alul is 
etfog adatni.

Megjegyeztetik azonban, hogy az ó 
barsi 87. és 704 sz. tjkvben foglalt ingatla
nok a C. 3. és 2, t. alatt özv. Lsczky sz. 
Ssbo Apolónia j .vára bekebelezett özvegyi 
jognak f.*n  artása mellett adatnak o1, ameny- 
oyiben az ingat'anok az özvegyi jog fentar- 
tasával olyan árban adatnának e1, mely az 
özvegyi jog tkvi. bejegyzését megelőző te
hertétel fedezete szempontjából megállapított 
1600 korona összeget meg nem üti; az ár
verés hatásta anná válik és az ingatlanok 
az ölvegyi jog fentartása nélkül a kitűzött 
határnapon újabban fognak elárvereztetni.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%-at készpénzben, vagy 
az I881.éviLX. t.cz. 42- §-ában jelzett ár
folyammal számított 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 történt elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Léván 1904. évi október hó 27.
Kir. jbiróság, mint tkvi hitóság.

Dereáuo 
kir. aljbiró.

4480/1004. tkvi szám.
Árverési hirdetmény kivonat.
A lévai kir. jbiróság, mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Rozencveig Lipót nagy
tőrei lakos végrehajtatónak Baka Árpád 
Baka András nagytőrei lakos gondnoka 
végrehajtást szenvedő elleni 171 korona 32 
fillér tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a lévai kir. jbiróság területén 
levő » a nagytőkéi 66. sz. tjsvben A -j- 1 
sor 34/b. hrsz, alatt foglalt udvar és kertre 
s a rajta épült 20, ö. i. számú házra az ár
verést 1962. korona ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlan az 1904. évi 
december hó 7 ik napján d. e 10 óra
kor Nagy-Tőre községházái megtartandó 
nyilvauos árverésén a megállapított kikiál
tási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%.-át készpénzben, 
vagy az 1881.LX.t.-cz. 42 § ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8 § ában kijelölt óvadékképes
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Léván, 1904. évi október 31,
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

Dereáno 
kir. aljbiró.

Szél hajtó, görcs csillapító

hódzsir-csöppek.
Étvágyat elősegíti és az emésztéshez 

szükséges háziszer.
Ára üvegenként 1 korona

Két üvegnél kevesebb (2.50 kor. után
vétellel) postán nem küldetik. Beszerezhető :

BITTNER GYULA gyógyszertárában
Gloggnitz. (ALó-Ausztria).

Tanuló kerestetik
Pollak Kálmán

vas és füszerkereakedésébe Déván.

Gazdák figyelmébe ’.
Tisztelettel alulírott tudomására juttatom 

a nagyérdemű gazdi>közönHégnek, hogy ha
zánk legjobb nevű cégjeinek képviselete en
gem hatalmazott fel arra, miként e megyé
ben és vidékén a gazdaság körébe és 
üzeméhez tartozó cikkeinek elárusitá- 
sát közvetítsem

így az első m. kir. államvasutak gép
gyárának a gazdasági üzemhez tartozó tár
gyaknak, u. mint ekék, boronák, szelelö 
rosták stb. eladását

Továbbá a magyar olaj ipartársaság ré
széről mindennemű gépolaj és kocsikenöcs.

Közvetitek továbbá eladás és vételt erő
takarmány abraktaka,mányokból, mint repce
pogácsa, derby melass, műtrágyát, mint chili), 
salétrom, vilsavkalit és tőzegből.

Mindennemű gabona gyapjú-zsákokat a 
legjobb forrásból.

A budapesti hengermalmokból eladok 
buza-korpát.

Végül birtokok eladását és bérbe
adását a legkisebb jutalek melle t. Egyben 
már most felhívom a nagyközönség figyelmét 
a következőkre :

Ajánlok Nyitramegyében 250 hold szántó 
és rét, 80 hold legelő, mely eddig házi kezelés 
alatt állott, 1 órányira a vasúti állomástól, 
rövidebb vagy hosszabb időre haszonbérbe.

Ugyancsak Nyitramegyében 1OO hold első
rendű szántóföld, vasúti állomás helyben sza 
bad kézből eladő.

Bővebb adatokkal szolgál ;
Wrbovszky Joachim 

Léva, Szepesi-utca 21.

Óvás 1
Tudomásomra jutott, hogy vásárokra 

utazó cégok a t. vevöközönség megtévesz
tésére áruikat nevem alatt s több mint 35 
év óta fönálló

női felöltő cégemet 
ily módon bitorolják. Ezen n.m s állítással 
szemben a leghatározottabban jelentem ki, 
hogy en áruimat kizárólag főüzletemben 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 9., fioküz- 
üzletemben : Temesvárt, Rozsö utca 7 sz. 
árusitom, vásárorra egyáltalán nem utazom, 
de nem is képviseltetem magam.

Tisztelettel kérem az igen t. hölgykö
zönséget, méltóztassanak b. megrendelései
ket hozzám juttatni s mindenkor a legna
gyobb figyelem s pontossággal eszközlöm 
azokat. Ásón cégek ellen pedig, kik ily 
tisztességtelen módon óhajtanának velem ver
senybe lépni, jövőre a legszigorúbb megtor
lással fogok élni.

Kiváló tisztelettel
HOLZEB. SIMON 

cs. és kir. udvari szállító.

Kávéházi vagy — " 
vendéglői helyiség 

kiadó Aranyos Maróthon Barsvármegye 
székhelye. Itt van a törvényszék; járásbíró
ság, szolgabirói és az összes közigazgatási és 
pénzügyi hivatalok székhelye és 1905. évtől 
a m. kir. pénzügyigazgatóság székhelye. A 
házban 12. éven at káveház es vendéglő vo<t 
mindig kedvező forgalomma1. — Ugyanitt 
eladó egy tükrös szekrény és egy teke 
asztal. — Bővebbet: ' -

Szabó Kálmánnenál Ar.-Maróthon

Eladó takarmány.
Jancsó Kálmán gazdasága Demén- 

den elad:
1OOO mm. burgundi répát, 
200 „ szénát.
800 „ szalmát.

i

Léva és vidékén
osztálysorsjegyek

Török A.és Társa 
legnagyobb és kiválóan 
szerencsés bankházából

Budapestt VI,j Teréz-körút 46 a,

kizárólag nálam kaphatok.
az I. osztály Imzasa folyó eyi 

november lió 24- es 25-en.
Az I osztályú sorsjegyek árai:

’/, sorsjegy )/a sorsjegy '/, sorsejgy ‘/, sorsjegy

12 kor. 6 kor. 3 kor. 150 kor.

Kivá ó tisztelettel

Kohn Adóit 
vegyeskereskedő U é v a.



47. szám. HIRDETÉSEK. 1904 november hó 20.

Tölgyfaeladási hirdetmény.
A beszterczebányai székes káptalan hontbesenyödi uradalmához tartozó 

és Alsóalmás határában fekvő „Lipovcse* 4 nevű 20 99 kt. hold területű erdő
részben kihasználásra kijelölt 2181 drb. 15 — 48 cm. átmérőjű tölgy haszonfa 
mintegy 739-60 tms re becsülve és 195 drb. tölgy és cser- tűzifa, mintegy 
585 tm3-re becsülve írásbeli árverés utján fog eladatni.

A becsérték és egyúttal kikiáltási ár 8081 
korona, melyen alul a fa eladatni nem fog.

Venni szándékozók felhivatnak, hogy a 
pénzűi készpénzben és 1 kor. bélyeggel ellátott 
nyődi uradalmi ellenőri hivatalnál

Borjú bélt
vesz legmagasabb árakon.

SaMEL LEOP. bőrüzlete
TEPLIT A-SCHÖNAU.

kor. nyolczezernyolczvanegy

becsértéknek lO’/oát bánat
zárt ajánlatukat a hontbese-

november hó 3O-ig ■
nyújtsák be, mely napon az ajánlatok a hontbesenyödi uradalmi ellenőri hiva
talnál tárgyaltatni fognak. A legnagyobb ajánlat lesz elfogadva és benyújtója 
val lesz a szerződés megkötve.

A részletes árverési és szerződési feltételek a hontbesenyödi uradalmi 
ellenőri hnvatalnál megtudhatók.

Szélnye 1904. évi novemb r hó 14 én

Káptalani erdögondnok.

tojeev
Védjegy: „Horgony". £

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 35 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsólés- 
képpen használva.
9 Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony" védjegygyei és a Richter czég
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél. Budapesten.
•7 Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz44, Prágában, 

Elisabethstrasse 5 neu.
MMMM Mindennapi szétküldés. NMUM

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a
RÉTHY-féle

pemetefű czukorkánál 1
Vásárlásánál áronban vigyázzunk és határozottan 

HÉTHY-félét ^érj-ü-zils, 

mivel sck haszontalan utánzata van.

1 doboz ára 60 fillér
Csak RÉTHY-felét fogadjunk el!

?!
Steiner Sándor

órás és ekszaxész Xj ÍH2 "V -A- XT.

Karácsony.
A legalkalmasabb kartc-onvi ajái dek, 

a tökéletesített GRAMOPHON. melyek
ből raktárt tartok.

A világ legnagyobb csodagépe, hűen 
éneket, beszél és hangversenyez.

S.-ép szórakozás' nytijt családodnak, 
igen alkalmas vend ég’öiökuek. 
egyéneknek részletre is.

Steiner SétncLor fÁ' 
órás és ékszerész.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Varrógépek és Mühímzés 
valódi első magyar szab, Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle aj Singer gépek 
igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

Árak részletfizetésre: korona
EMmagyar monopol-, Dürkopp és Gasser uj Singer varrógép 56-tól
Uj Singer médium iparosgép állványnyal
Titania uj nagy Singer 4-es iparos varógép .
Nagy Howe iparos varrógép .
Valódi szabadalm. Adria családi varrógép

. , B láb és kézi hajtásra
Kör hajós családi (Ringschiff > gép

„ iparos (Ringschiff) gép
Valódi Dürkopp — közpoutorsó — gép

ff » n ff
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra

Műhímzésí készülék

76-ig
80-ig
88-ig
80-ig
96 ig 

100-ig 
120-ig 
150-ig

72-töl
78-tól 
76 tói 
86-tól
96 tói 

100-tól 
130-tól

Hitelképes
Nagy raktár tűkben és lemezekben.
Továbbá ajánlom arany, ezüst cs ezüst-doublé ékszer 

tárgyaim, melyekből állandóan nagy raktár*  tartok.
Valamint arany, ezüst és nickl zsebóráim, azonkívül 

inga és ébresztő óráimat.
Eredeti svájci gjánmáDy 2 évi jótállássá'.
Tört arany és ezüst megvétetik.
Mindennemű óra és ékszer javítás elvállaltatik. 
Karácsonyi ajándékok már 1 koronától feljobbb.

Kitűnő tisztelettel :

fali,

♦Lfe:
Látszeráru raktár.

Kiváló szerencse Töröknél!
Felülmulhatlanul

kedvez főárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt ÍT7 
millió korona nyereménynél többet fizettünk lei 
nagyrabecsült vevőinknek, ktözt-ük:

a legnagyobb nyereményeket.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesőlydusabb osztálysorsjáté 

kában vegyen részt. — A most következő magyar királyi szabadalmazott 
15 osztálysorsjatékban újból

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut és összesen egy hatalmas összeget,

14 millió 459.000 koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

Továbbá 1 jutalom <><><>.<><><>. 1 nyeremény 4<><>.OO<>*  
1 á 200.000, 2 a 100'000*  1 á <>0-000*  2 á 
80'000.1 á 70-000 2 á 60*000,  1 á 50*000.  
1 á 40 000.5á 30-000' 3 á 25-000,8á 20*000'
8 a 13.000. 36 á 10'000 korona és még sok egyéb; 
összesen 35*000  nyeremény és jutalom 14.459.000 
korona összegben.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
7. eredeti sorsjen írt — 75jan kor. 1.50; 7*  eredeti sorsjegy írt 1.50 vagy Kor. 3.- 

• „ „ „ 3. „ 6. < /i ,| I, n 6. u ,j 12'
A sorsjegyeket utánvéttel, vagy az Összeg előzetes beküldése ellenében 

küldjük.
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk 

folyó évi november h.ó 24-ig 
bizalommal hozzánk beküldeni, miután a húzás már f. é, november hó 24-én és 25-én lesz. 

TÖRÖK A. és TÁRSA
ZBA.ISTK1 ETÁZA BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
Főárudánk osztály sorsjáték-üzletei:

Központ: Teréz-körut 46a. I. fiók: Váoi-körut 4a. 
ILfiók: Muzeum-körutll a. IILfiók: Erzsébet-körut54 a.

családi 
iparos

. . 120 korona 
. . 150 korona 
. . 44 korona

ára 4 korona.

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptűk, részek és csónak olosón.

Léván

"21 
y THOMAS-SALAK U

lóhere és csillagjegyük: ♦- úgy összphosphorsav, mint cytromsavban old- pi 
ható phoBphorsav szerint legolcsóbban beszerezhető ||

V Dukes és Herzog czégnél jj
y G a 1 g ó c z,

műtrágya és erőtakarmányneinüek nagy kereskedése. ,
Jí Közvetlen bevitel Chilisalétromban 1905. tavaszi szállításra. LH, 

„XT N I O IST“
elsőrendű fehér szárított moslékból, 

emészthetősége az eddig ismert szárított moslékból sokkal 
bérmentve mintával és

Erőtakarmányok :
Búza korpa 
Rozskorpa 

| Szárazmoslék 
Szárított répaszelet 
Melasse
Szántott sörtörköly 
Kender és repcedara 
Cocosdiódare 
Olajpogácsa 
Malátacsira 
Tengeri.

melynek
nagyobb. Kívánatra

Mütrágyafélék: 
Thomasphosphat 
Kainit és kálisó 
Superphosphat 
Ctiilisaléirom 
Trágyafősz 
Szári'ott mai hatr.igya.

árajánlattal szolgálunk.
II

Különféle:
G polajok fiumei 
Cirboltneum 
Tovotte kenőcs 
Kocsikenöci 
C mement 
Tőzegpor és alom 
G.bonazsákok 
Ponyvák.

A

A
HS 
W

g>ooooooooo<l>oooooooooocg
$ Hangverseny Grammophon

A jelenkor
csodagépe!

0
0

\l

Beszél, énekel, 
zenél, rendkí

vül érdekes 
szórakoztató 

eszköz családok
részérére,- vendéglőknek és kávéházaknak.

Több ezer reproductió a világ leghíresebb 
művészeitől.

0
0
8
0
0

Nyomatott Nyitrai ée Társa könyvnyomdájában Léván,


