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előfizetési föltételek.
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Hat hóra ... 5 kor. — fin. 
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kétszeriért 12 fii!., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér
Hiva.aloR hirdetmények

100 szóig 2 kor. <0 fill., azontúl minden szó 1 
fillérjével ‘/.ám itta tik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
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kedvezményben részesülnek.
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Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
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A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
3« 1907 szám.

Hirdetmény!
Közhírré tétetik, hogy a ház és föld 

ingatlanokra bekebelezett kö'c-önöknek a 
városi adóhivatalnál leendő bejelentése ha
tárd*  jük elérkezvén, minélfogva felhivatnak 
az sd'zók, hogy vallomás >ikaf- 1997 február 
hé 1-ig annal is inkább nyújtsak ue, mert 
azontúl a vallomást iveket a városi adóhi
vatal figyeembo nem veheti.

A vallomások benyújtásához szükséges 
nyom1 at vány ok >z erdekeit felek részére a 
városi adóhivatal alta szolgásainak ki. 

Városi adóhivatal.
Líva, 1907. január hó 4 én.

Kcmzslk Xja.joa 
adohiv. tűnök.

A vármegye.
A közelmúltban lezajlott nemzeti 

küzdelmünk is fényes tanúságot tesz 
arról, hogy alkotmányunknak legbecse
sebb alkatrésze a vármegye.

A parlamentet megfoszthatják ere
jétől; mert meghamisitott választások 
által oly többséget gyűjthetnek egybe, 
mely az uralkodó hatalomnak — min
den időben és mindenre kész — szolgála
tában áll; de a vármegyét, alkotmá
nyunk védelmének e biztositó sarkkövét 
megtörni nem képesek.

Kíméletlen, erőszakos támadások, 
piszkos hullámok csapásai vármegyénk 
ragyogó fényét olykor homályba bur
kolják; címerének, koronájának egy-egy 
gyöngyszemét az őrök hűtlensége árán 
elrabolhatják, vérveszteség folytán egyes 
tagjai bággyattabbakká válhatnak ; de 
organizmusának törvényei biztosítják 
izmainak rugalmasságát, s erejével 
fénye, koronája, régi dicsősége visz- 
szatér.

A vármegye alkotó elemei : a vár
megye közönsége és a vármegye tiszti
kara. E kettő együtt képezi a magyar 
alkotmány áttörhetlen páncélját ■ a 
vármegye egész testének alkatrészeit.

A vármegye közönsége képezi a

T ABCZA
Otthon.

Csöndes téli este, pattogó tűs mellett,
A jövőről olykor elbeszélgetünk.
Hogyha megoö majdan három láuytestvérem, 
És kitűzött célom én is majd elérem,
Hogy és mint lesz akkor életiiuk folyása - 
Lesz-e örömüuk vagy tán szivünknek gyásza ?

S ed, a szó-beszéd közt, tréfa közepette, 
Az idő szaladva, gyorsan elsuhan.
Nő a kedv, s szobácskáuk hangos lesz a Z 'jtól, 
Csilingelő, csengő, üde lanyk-cajtól, 
Megtelik sugárzó, róz-apiros fénnyel, — 
Hogy a jó Ég sose oszlatná bár széjjel I 

Szeredai Károly.

Pázmán bajnok.
_  Irta : Havas István. — 

Folytatás.
S fáradtan hunyt*  le szempiiléit megint. 
Másnap, harmadnap, mindig ott látta a 

saép leányt. Mikor már erősebb lett, meg
fogta a leány kezét és megcsókolta.

__ Köszönöm, te mentettél meg az élet
nek, ugy-e ?

— Csak époltalak, bajnok.
_  De a anélkül meghaltam volna.
_  Nagyon rosszul voltál. Több éjen át 

virrasatottam melletted.
_  Nemes szív, miért törődtél te velem, 

a ki idegen voltam és vagyok neked.
__ Nem tudom; de azt tudom, hogy 

reszkettem életedért, szép vitéz.
— Oh, gyönyörű leány, hogy hasonlítsa 

te valakihez I
De már megint kimerü t Pázmán bajnok, 

lehunyta szemét és elaludt. 

szervezetitek gyökérzetét, törzsét, lombo
zatát ; a tisztikar disze, virágja a viruló 
törzsnek ; virág alkotja a lombozat díszét, 
ezen ékesség fontos szerve a növény 
organizmusának, de nem életfeltétele.

Nemzeti küzdelmünkben tapasztal
tuk, hogy azon vármegyék, ahol a 
tisztikar, a vármegye tartozéka egybe
forrott közönségével: könnyen, fényes 
diadalt arattak az erőszak felett. Össze
tartás nélkül, a tisztikar árulása, az 
őrszemek megbizhatlansága rést nyitott 
a védők seregeiben s fokozott éberség 
által lehetett csak a két irányból jövő 
támadások ellen védekezni.

A vármegye védelmi harcának terré
numa egy oly küzdőtér, ahonnét támadni 
és védekezni egyatánt lehet.

Ninci bölcsebb intézmény, mely a 
kor viszonyaihoz úgy be tudott volna 
illeszkedni, mint a vármegye ; minden 
időben kielégítette a nemzet igényeit; 
fegyverré vált, ha a nemzetnek támad
nia kellett, erős védvárrá, ha védelemre 
volt szükség,

A vármegye közönségének, mint a 
sereg alkotó elemének súlyt keli tehát 
helyezni a vármegyei vezérkarnak szer
vezésére, hogy vármegyéjének támadó 
s védelmi harcában a küzdelmet a köte
lességét hűn teljesítő tisztikar megköny- 
nyitse, a nemzet diadalát biztosítsa.

1687-ben a Habsburg-fiág trón
öröklését elfogadta a nemzet, lemondott 
király választó jogáról; helyette a 
vármegye — mintegy kárpótlásul — 
megszerezte a korona által féltékenyen 
őrzött alispáni állás betöltésének jogát; 
azonban az 1867-es alap hívatlan, lel
kiismeretlen védői vármegyénk auto
nómiájának ezen legfontosabb biztosí
tékát, — választási jogunk'at — újból 
áruba akarták bocsájtani.

Már-már omladozni kezdettek alkot
mányunk véd-nüvei, pedigtudnunk kell, 
hogy vármegyénk falain belül, institú
ciónk védelmében, s a korszerű alko
tások bölcs alkalmazásában kerülhetjük

A leány pedig, a ki már hosszú idő óta 
meg se mozdult a beteg ágyától, ragyogó 
szemekkel nézte őt. Szinte ösztönszerüen 
tette kezét az alvó hom'okára, a ki — íel- 
áiomból is — elfogta azt, é" másodszor is 
megcsókolta.

III.
Olt messze pedig, az ékes parkban, a 

hol a lorettói szűz fehér szobra áll, halkan, 
fenséges pompájában pirkadni kezd a hajnal. 
A fák m-ntha nesztelen álomból bontakoz
nának ki, nyugodt körvonalaik lassan, gyen
gén hullámozni kezdenek. A szökőkút egy
hangú mormolása mind élesebbé válik, s az 
erősen szűrődő fényben a sötétzöld fűszálak 
harmatja bukkan elő.

A csend mindinkább eltűnik, halk pezs
gés, távoli moraj tölti be a méltóságosan 
mozdulni kezdő levegőt. Üde csicsergés hal
latszik a park bokraiból : az ébredő madarak 
első szava. Ö'< suhannak elsőbb sebes szár
nyakon a sejtelmekkel telitett levegőn át.

Kettő odassáll a szökőkút medencéjére 
és iszik a kristálytiszta vizböl. Bohó, ifjú 
madarak, legény és leány. Kitörő, pajkos 
dalt hallatnak s kőiben csókokkal üldözik 
egymást. A medencs egyik párkányáról a 
másikra röppennek, nem nézVs se jobbra, se 
balra. Átiramlanak a szökő vizsugáron is 
keresztül e gyors mozdulattal lerázzák szár
nyukról a vizet.

A márványszobor égbemeredö szép sze
mével egyszer mintha kérőn rájuk tekintene. 
A két madár hirtelen szárnyra kap, s nyíl
egyenes iránybar, egymást ü dözve, vakon 
szerelmesen neki rohannak a kastély egyik 

el egyedül a katasztrófát, melylyel 
ádáz ellenségeink folyton fenyegetnek.

Ellenségeink méreg-fullánkja még 
ma is azt sziszegi, hogy parlamentáris 
rendszerünk ellentétben áll vármegyei 
tendszei ünkkel s készek ma is hadjá
ratot indítani a vármegyék ellen ; sze- 
íintük ezen régi, elavult intézményünk 
lejárta már magát és központosítani 
kell — szerintük — minden irányban. 
E sziszegés szirén hangja — fájdalom 
— még nemzeti küzdelmünk alatt is 
hívőkre talált, és akadtak olyanok, a 
kik merengő tébolyukban a központi 
hatalom morzsái után esengtek

A vármegyét, mely a nemzet őse
inek a legbölcsebb intézménye, mely 
alkotmányunknak védbástyája, védjük 
utolsó leheletünkig. De hogy küzdelmün
ket megkönnyítsük, el kell választani a 
vármegyétől a nemzet méltatlan elemeit, 
nehogy e könnyelmű, frivol alakok a 
kormányváltozások forgatagában elpa
zarolják legdrágább kincseinket.

A vármegye közönsége legyen szi
lárd elhatározásaiban, követelje meg, 
hogy akarata a nemzeti erők fentartá- 
sában, a közérdek védelmében érvénye
süljön ; közgazdasági és kulturális intéz
ményeit építse fel szabadon, saját jói felfo
gott érdekeinek szolgálatában, Jól 
\ álassza meg tisztviselőit ; ma már nem 
a bürokrácia fenhéjázása képezi a vár
megyei tisztviselők zománcát, hanem a 
i emzeties irány rajongó követése, tisz
teletreméltó szakértelem, becsületes 
munka és igazságszeretet.

Ily értelemben szervezkedve a vár
megye alkotó elemei : a vármegye 
közönsége, a vármegye tisztikara ott
honná varázsolják a vármegyét. Dz ezen 
szószoros értelemben vett otthon, nem' 
lehet a hazafiatlan, a közönség akaratát 
meghamisító silány emberek elhelyező 
intézete.

Aki hűtlenül szolgálja a vármegyét, 
árulója a nemzetnek ; alkotmányunk

lefüggönyözött ablakának. Oh, a kis vakok 1 
Kop-top, egymásután odaütöduek az üveg
hez. Lepottyannak, de abban a percben föl 
is burrannak mindjárt, s szállnak-szállnak a 
friss hajnali levegőben, míg csak el nem 
tűnnek.

Az ablak a kis Gyöngyike ablaka volt. 
Nem aludt, mint hosszú idő óta már minden 
hajnaltájban fölébredt, fönn volt. Szepegve, 
félve hallgatta mindig, nem hall-e két kopo
gást: köp, köp! Most hallotta, tisztán, vilá
gosan hallotta. Két erős koppauás volt.

Dobogó szívvel, hevesen ugrott ki a 
fehér párnákból s rohant az ablakhoz, hogy 
kitárja. Kinézett: senki, semmi. A park né
mán bámult rá, akis virágfejecskék csillogó 
harmatszemüket meresztették feléje*  Nem 
volt ott semmi, csak az ébredő természot 
távoli morajlása hullámzott a légben. S a 
hogy némán, megdöbbenve meresztette sze
mét a távolba, tulnan, az átellenső hegyeken 
fölbukott a nap óriás tüzkorongja s vakitó 
fénnyel hintette be a tájat. Gyöngyike a 
finy láttára befogta a szemét, lerogyott a 
földre, s keserves zokogás közt tördelte est 
az egy szót:

— Meghalt 1 . . . Meghal 1 . . .
IV.

Gyöngyike, a ki a márványszobor előtt 
addig mindennap kér'e a mennyei szüzet, 
hogy oltalmazza a háborúk zajában az ö 
szép lovagját, elment azután is oda, s kö- 
nyörgött most is a szüahöz, hogy eszközö'né 
ki neki, hogy minél előbb viszontlássa szive 
választottját -- az égben.

tárházának, a vármegye közkincseinek 
tékozlója.

A nehéz, ködös légáramlatot, mely 
közéletünket még részben ma is fedi s 
a tisztalátást fékezi, kormányunk vetítő 
fénynyel igyekszik elhárítani. Élesszük

■ e fényt mi is, tegyük azt éltető nap- 
1 sugárrá polgári kötelességeink hű 
' teljesítése által, hogy alkotmányunk 
í védbástyáján, avármegye falain belül,
■ erő és hatalom mellett, a megelégedés
• és béke áldása viruljon.
! •-------- -------------------- ---- - --------- -

Osztalyharc
Nincsen seb az állam és társadalom 

I testén, melynek hatása károsabb, eredményei 
vészesebbek volnának, mintha annak alkotó 
elemei ke'nek egymással harcra.

Nem szorul e tétel bővebb magyarázatra, 
sem bizonyításra. Amiz átlátszó és megdönt
hetien igazságok sorába tartozik, melyeket 
a logikus gondolkodás és a tényekből levont 
tanúságok egyaránt bizonyítanak. Tartalma 
a banálissá vált valóságok Borába tartozik, 
amelyek lajstrooiozatlanul illeszkednek a 
közkeletű igazságok leltáráoa.

Da bármily igaz is e tétel, tanúságai 
hatják át legkevésbbé az emberiséget. A

• történelem lapjaira e'mult. évezredek esemé- 
' nyeinek megrögzítéséből látjuk, hogy valahol 
' egy államszervezet bomlásnak indult, társa

dalmi élet korhadáéba ment át, az osztály-
I gyűlölet já'szo.ta a mag erjesztő elemei 

között a főszerepet, sőt sok esetben ez volt 
a romlás és pusztulás egyedüli okozója. A 
hatalmas római világbirodalomnak, amely 
egy világot vetett uralma alá, ez ásta alá 
létét és lapp ingó mérge azóta is számos 
virágzó állami létet semmisített meg, alatto
mos erővel támad a meg gyökereit, hogy 
annak nyomában sz egész test elpusztuljon. 
Elmondhatjuk tehá*,  hogy ha valamely tár
sadalmat az Iiten büntetni akar, az osztály
harc nyomorúságává' veri meg.

Magyar társadalmunk szervezetébe a 
méreg még nem hatolt be teljesen, még nem 
sikerült a vér egészséges keringését meggá- 
to'nia: de az nficiálás szomorú szimptomái 
már mutatkoznak.

1 _______________________—
I

A fehér szobor mozdulatlan szemei csak 
az ég felé meredtek, örökké egyformán, a 
szökőkút vize csak csobogott, csobogott, és 
Gyöngyike — csak nem halt meg. Hanem 
mikor már kiesé beletörődött szomorú sor
sába, az a gondolat fogam?ott bánatos lel
kében, hogy elmegy, elu'azik innen. Bejárja 
azt a fö'det, a hol az ő szépséges Pazmáuja 
harcolt és elesett, s talán fölleli, megtalálja 
sírját is valahol.

I Ment, ment. Nigyon messzi földön járt, 
egyre uj vidékek, uj tornyok, városok kö
szöntötték ; látta a tereket, a hol kedves 
lovagja harcolt, de sírját nem látta sehol. 
Ki tudja, hol esett el, hova temették. Ds ő 
csak ment, ment, hisz agy se volt nyugalma 
sehol Bem,

I Egy városba ért a közbeD, a melynek 
olyan nagy temp'onoa volt, milyent még soha 
sem látott. Tömérdek a tornya, ajtaja, meg
számlálhatatlan az ablaka. Kőfalai már rég 
megmohosodtak, hatalmas ajtajai rég meg
feketedtek. Éppen ki volt nyitva, bement, 
csak nézett, nem tudott imádkozni. Végül 
mikor már majdnem kiment, egy fülke kis 
oltárán megpillantotta a lorettói szűz fehér

■ márványszobrát. Szakasztott mása annak, a 
melyik a parkjukban állt. Odament hozzá, 

I letérdelt a kis padra, és édes imádságba 
merült,

l Már jó ideje imádkozott ott, egyszerre 
Csak megharsant az orgona, s I ü >ájos meló
diák szálltak a homályos boltivek alatt. 
Föltekin'ett, és az oez opok erdején át is 
látta, hogy fényes nászmenet áll a főoltár

1 előtt s ifjú pár várja boldogságára a pap



i

Tudjuk, hogy állami és társadalmi éle
tünk konszolidálódásának munkája alig 
harminc éve tart. A kiegyezés az időpont, 
a melytől az ifjú Magyarország megszületését 
•■ámítani szoktuk. Egy halálos zsibbadtságból 
ébredt ekkor fel a nemzet Erői felszaba
dultak, a halálos csendet, mely az országot 
közel húsz esztendőn át betöltötte, a munka 
vidám zsibaja váltotta fel. Azóta dolgozunk, 
egy ifjú izmos óriás minden erejével. Az elért 
eredményekkel azonban, a melyeket ezen idő 
alatt elértünk, nem lehetünk megelégedve. 
A dermedt, visszamaradt országból kultur 
állammá lettünk, némi ipart, művészetet, 
kereskedést teremtettünk, de a munka még 
koránt sincs befejezve. Sokat tettünk, de 
még többet, sokkal többet kell cselekednünk, 
hogy a nagy célt : Magyarországnak, mint 
minden tekintetben méltó verseny társaságnak 
beillesztését a nyugat nagy kulturáltaméi 
sorába, elérhessük.

Nem az erők szétforgácsolására, hanem 
az összes erőforrások egyesítésére van tehát 
nekünk szükségünk és pedig nekünk ezer
szer inkább, mint bármely más népnek. Nem 
csupán azért, mert nekünk több a tenni 
valónk, hanem azért is, mert közöttünk amúgy 
is elég a széthúzó törekvés, amelyet leküz- 
denünk, sem békés utón elcsendesitenünk 
eddig nem sikerült.

Mindenki tudja, hogy az erők alatt a 
nemzetiségeket ér’jük. Más nemzetiségi vére
ink még mindig nem tudtak igazi testvé
reinkké válni. Nekünk tehát kettősen kell 
összetartanunk, hogy befelé is, kifelé is, mint 
tömör, megingathatlak fal álljunk, nem 
alkuvó, egyöntetű magyarságunkkal.

Második baj gyanánt, mint amely tár
sadalmi egységünk megbontására van hivatvs, 
jelentkezik a felekezeti ellentét. Es a kérdés 
a múltban sok bajnak volt okozója. Reméljük 
és hisszük, hogy népünk kipróbált józansá
gán e kísérletek megfognak törni és ter
jesztőik siker nélkül fognak visszahullani a 
homályba, melyből születtek.

Társadalmunk harmadik baja s talán 
a legfontosabb, hogy annak osztályai nem 
olvadtak még kellőleg össze.

Régi panasz, hogy aristokraciánk nem 
vess! ki a nemzeti munkából kellőleg részét. 
E téren az állapotok ujabbaD tagadhatlanul 
javulnak. A politikai és művészi életben 
számos fényes név viselője jutott fényes 
szerephez, amelyet nemcsak történeti nevé- 

áldását. Keserű kin facsarta össze a szivét. 
Ö sohasem fog állni igy ottan; az ő egyet
len szép lovagja meghalt.

De mégis föl akart kelni térdepléséből, 
hogy megnézze a boldog párt. Úgy érezte 
azonban, hogy hirtelen fáradtság lepte meg 
a tagjait, s bágyadt álmosság nehezedett a 
szemére. Akaratlanul hajtotta le szép szőke 
fejét összekulcsolt kezeire, s elaludt a kis 
padban. 8 a mint ott aludt, halk szavát 
hallani lehetett álmában is mondta csendesen :

— Meghalt 1 Meghalt !
8 a lorettói szűz fehér keze megmoz

dult az oltár fölött s végigsimitotta Gyön
gyike szőke haját, miközben mennyei hangon 
mondotta:

— Igen, kis bárányom, reád nézve 
meghalt.

Pázmán, az ifjú bajnok, épp akkor mon
dotta a főoltár előtt csengő hangon az igent, 
annak a leánynak, a ki öt ápolta s nem 
engedte meghalni a csatatéren.

Mikor Gyöngyike édes álmából, mely 
csodás megkönnyebbülést hagyott a szivében, 
fölrezzent, s körültekintett, a nagy dóm már 
üres volt. A földön elszó rt rózsák hevertek, 
egyet fölvett és ment tovább. Hogy járja 
tovább is azokat a tereket, a hol az ö szép 
lovagja meghalt.

Vígé.

Mi a szerelem ?
(Felelet egy kisleánynak.) 

Ha vágy fakasztó nyáii éjjel 
Szikrázik hirtelen,
S ezernyi lánggal megtelik a 
Sötétlő égperem ;
Ha nótát hoz feléd a szellő, 
Mereugöt, édeset,
8 bűvös varázs az Ö kezébe 
Hajtja forró kezed ; j
Ha elfogy majd a szó belőled, 
Míg ö melletted van,
3 egy szent gyönyört érzel fakadni 
Szivedben hangtalan;
Ha késztet egy rajongó érzés, 
Hogy zokogj csendesen — 
akkor majd megtudod, én drágám, 
Hogy mi a szerelem. j

Sztrádái Károly.

nek és vagyonának, hanem eszének, szorgal
mának köszönhet.

De ha a nemzeti munka más ágait 
tekintjük, még mindig szomorú tünetekkel 

, találkozunk ez irányban. — Az ipar, a ke
reskedelemre nézve az a roppant anyagi és 
erkölcsi tőke, mely arisztokratiánk kezében 
van, ma is el van veszve. Szemben a külföld 
példáival, hol a legnagyobb nevek viselői 
sem restellik virágzó ipari- és kereskedelmi 
vállalatokat létesíteni s ez által beálianak a 
produktív nemzeti munka munkásai közé, 
nálunk ma is fehér holló számba megy az 
oly föur, aki hasonló vállalkozásba bocsát- 
kozik. Még mindig szégyennek tartják a 

, polgári munkát » gőggel fordulnak el attól, 
‘ akinek életcélját ez képezi, s zömük kizá

rólag a lóversenyben és hasonló élvezetekben

I

l
I

í

I

i

találja gyönyörűségét.
Ez az igazi osztályharc, mely gátként 

áll társadalmunk egyesülése elé. Ez az a 
tényező, amely társadalmunk egysegét meg
bontja, a munka sikerét állandóan veszé
lyezteti.

Ennek kell megváltoznia. A nagy műben 
mindnyájunknak össze kell fogni, a r>a?y 
munkában egyesülni. Csak igy vihetjük 
törekvéseinket diadalra, igy tiporhatjuk le 
ellenségeinket s foglalhatjuk el a nyugati 
kulturállamok sorában azt a helyet, amely 
bennünket megillet. — Z

Tekintetes Szerkesztő úr ! *;
A „Magyar Szó" december hó 28-diki 

száma Közoktatásügyi rova'ábai a B »rsvár- 
megyei tanítótestületnek Léván 1906 évi 
december hó 22-én tartott közgyűlést ismer
teti, s többek között csekély személyemről 
igy nyilatkozik ;

„Kiss Gyula tanító egyedül az, ki öröm
mel üdvözli a fizetés felemelés tervezetét. Több 
ez, mint amit Tisza Kálmán nyújtott, akire 
azért haragszik, mert azt mondd ; Ha nem 
tud megélni a tanítóság fizetéséből, egyenek 
krumplit.*  Azt kiváoja, hogy a tanítóság 
közt ne legyen külömbség fizetést illetőle. 
„Állami és felekezeti egyforma e bírálásban 
részesüljön."

Engedje meg Tekintetes .Szerkesztő úr, 
hogy becses lapjában ezen közleményre vá- 
szoljak, a mely egészen más értelemben s 
elferdítve hozza szavaimat !

Dj hogy a „Magyar Szó" fent emlitett 
közleménye mennyire felei meg az igazság
nak, annak megítélését az olvasó közönségre 
bizom ; aki azonnal megítélheti, vájjon hüpn 
kifejezte-e az illető cikk az én szavaimat, 
ha megtudja azt is, hogy én mit beszéltem, 
íme azért leirom szóról-szóra azt, a mit a 
gyűlésen mondottam ; „Mélyen Tisztelt Köz
gyűlés 1 Midőn a közoktatási miniszter urnák 
a tanitók fizetés rendezését célzó javaslatai 
köztudomásuakká lettek, bár ez teljesen ki 
nem elégít bennünket, de úgy érzem mégis, 
hogy talán e'mondhatjuk azt, hogy már 
elmúlt azon reánk nézve gyászos emlékű kor, 
midőn még Magyarország miniszter elnöke 
is csas úgy nyi atkozott az ország tanítóiról, 
midőn 300 forintos fizetésből megélni nem 
tudtak és javítást kérlek, a melyből húsra 
is teljék, hogy : ha húsra nem telik, egye
nek krumplit."

Azonban a javaslatnak az a része, mely 
külömbséget tesz állami és /elekezeti tamtó 
között, nemcsak hogy igazságtalan, hanem 
reánk felekezeti tanítókra határozottan sértő, 
mert több munkáért ad kevesebb fizetést’ 
Hiszen ha igaz a krisztusi kijelentés, bogy 
minden munkás méltó maga bérere, akkor nem 
az állami tanítóknak, hanem a felekezeti 
tanítóknak kellene több fizetést kapniok, 
mert ők többet dolgoznak, mint az államiak. 
Ezt nem azért mondom, mini ha irigyelném 
az állami tanítóktól a több fizetést, oh n< m. 
Da azt mindnyájan jól tudjuk, hogy a? á ítmi 
iskoláknál külön hitoktatók vannak, a kik 
a vailáserkö.’csi tárgyakat tanítják s ezert 
ők külön díjazásban részesülnek. Nem =gy 
van ez nálunk felekezeti tanítóknál; mert 
itt mi tanítjuk a rengeteg sok vallási anya
got s ezzel kapcsolatban 123 egyházi éneke 
14 imádságot, 6 erkölcsi s illemszabályt stt>’ 
stb. s mégis az a jutalmunk, hogy a javaslat 
nekünk ezen több munkánkért akar keve
sebbet adni, mintáz államiaknak. Kövessünk 
el uraim mindent, úgy a miniszternél, m.nt 
egyházi hatóságainknál, hogy a javaslat ebben 
az értelemben törvénnyé ne válhasson I

Ezek voltak az én szavaim s úgy hiszem 
hogy ezekből még nem lehet azt ki magya- 
rázni, hogy én olyan nagy örömmel fogadtam 
volna a miniszter urnák fizetés fölemelési terve
zetét. Igen is örömmel fogadhatják azt azok 
a kezdő tanitók, akik most kerülnek ki a 
képzőből, de reánk, kik már 25 30 év óta 
működünk, nem hozza meg a javaslat a 
várva-várt örömet.

Maradok a Tekintetes Szerkesztő úrnak 
őszinte tisztelője :

Léva, 1906. január hó 2-án.
Kiss Gyula

____________ tanító.

•) Sziveaen helyet adtunk a nyilatkozatnak, ámbár 
mi azt tartjuk, bogy önérzetei magyar embert nem 
érthet a „Magyar Szó“ semmiféle közleménye, Itt 
csaakugyan áll az, hogy „vota psmlerantur.’

Különfélék.
Lapunk jelen számával megkezdtük AA Vld-ík 

évfolyamunk 1. negyedévét. Előfizetést nyitunk a 
nBarsu XXV[L-ik évfolyama 1. negyedévére. 
Tisztelettel kér jük ez alkalommal előfizetőinket, 
hogy előfizetéseik megújítása iránt e hét folya- 
mán intézkedni szíveskedjenek, nehogy — ké-
sedelem miatt — a lap szétküldésében akadá

I

lyok merüljenek fel.
Helyben az előfizetések eszközlésével e lap 

kihordója bizatik meg; vidéki előfizetőink ré- 
szére pedig póstautalványt mellékeltünk.

— A Megyei Párttagjaihoz. — A 
megyei tisztujitas ez év folyamán történik, 
a párt céljainak, a közérdeknek szó gá aiá- 
ban ez utón hívja fel az elnökség már eleve 
a tagok figyelmét arra, hogy a párt tagjai 
elöleges Ígéretet ser.kinek ne tégy-nek, egyes 
tisztviselői állasok betöltésére szavunkat 
előre le ne kössék. A szervező bizottság 
idejében e készül javaslatával és azt a párt 
naggyülése elé terjesz-i, a hol végleges meg- 
állabopás történik a tisztviselői kar megvá
lasztására nezve, — A párt tagjainak az 
ereje összetartásban vau ; ös-zetariva crlt 
érünk. — A j- meg tehat a he vet a párt 
mind-n távja, ho y vérre valahára Barnvár- 
megye kő öna-ginek érd-öte i? -z v delemre 
találjon s akara a mind n irány: an t- j er
dősbe menjen.

— A nőegylet mulatsága, >ui>■■ már 
mű t známatikban is j-i-.tti , t - • 12- u
tartsuk meg. A me-hívók, m r kűd- t k 
Eszerint sz esiely 8% órakor ve-zi kei de ét 
az „Oro-zlán" szá' odatian, h>-. pn sz me.y- 
je y 4 koron , c a’edj gy 10 «or J gyeket 
Nyitrai és Társánál e,öre is lehet vaitaní, 
801 az árvaa javara felül is lehet fizetni. A-. 
estely aikauiival szinre-kerü’: A végrehajtó 
Eredeti vieja ek egy felvonásban. Sz-me ye» : 
Özvegy M jorné Stosius Erna. B rike, fogadott 
leánya Szakmáry Margit. Fehérváry Nándor, 
köz- es váltó üt yvéd Bellán Saudor S«ad*y  
Ltjos ifjú dr. Ordódy Vnmos Csaby Gáspár, 
magyar királyi végrehajtó Fenyvesi Káro y. 
ivoppants Ferenc, társ-végreha) ó Kottek 
Ferenc. Néni, szakácsáé, özv. Majoménál 
Pólya G:zike. Történik Budapesten, özvegy 
M ijorué lakásán. — Idő jelenkor. R mdező ; 
Fenyvesi Karoly. Súgó; Kováts József. Est 
megelőzi; Egy baleset. Dialóg. Irta Gabá- 
nyi. Személyek; Gyula Jánoss Jenő. Margit 
i tosius Erna. Az estély iránt a nagy közön
ség igen melegen érdeklődik, és bizonyára 
ott fog a helybeli és vidéki értelmiség talál
kozni, hogy jótékonyságot mulatva is gya
koroljon. Bizony ez áldásos lesz a szegény 
árvák érdekének.

— Szociális kurzus. Két napra volt 
tervezve. Az egyik napot eltemette hófú
vás, a másikat elmoshatja a hóviz. Hoj-pedig 
de szükséges az a modern evangélium 1 
Századokat mozgató eszméknek nem szabad 
akadályokat ismerniük. Jöjjön be január 7-én 
délelőtt 10 órára minden p»p, minden tanító. 
Eszüknek féuyével, szivüknek tüzével vilá
gítsanak, gyuj sanak, hiszen oly nagy a 
sötétség, s fagyosok a lelkek. A fő váróiból 
három szónok érkezik. A kaihotikus kör 
dísztermiben tariják előadásaikat a követ
kező tárgyakról: A szocialdemoaracia es a 
heyesirányu szociauzmus tekintene: a taní
tóság munkakörere a szocializmus körül _
2. A kisiparosok h-lysete és jövője. — 3. 
Az elhagyott gyermekek gondozása. E tár
sadalmi kérdések oly nagyfoutossaguak, hogy 
azoknak ismerése minden veze ö embernek 
szükséges. A m-ghivott népnévé őkön kivü1 
a kaih. kör tagjait és városunk közöusoget 
is szívesen iájus. a szociális kurzuson.

— Városi alakuló közgyűlés. Már 
f. hó 3 ara ki volt tűzve, de altkor i em 
volt megtartható, mert az ali-p-in úgy ren
delkezett, bogy a gyűlés f. ho 5-rtn d. e. 
11 Órakor tartassoH, A gyű es megnyitására 
Mailath I-tvan vármegyei főjegyző kü detettt 
ki. E özöleg az ígaz-olö va asz’alanynak vöt 
ü ese, ezert »z alakuló gyűlés csat l/ 12 
óra után ke dodhefett. Maiiath ívván ei*..k  
az ezen h-yröl zokat an iné egaeg el fl ivó

in > d —
'■•jen, ho y 

-tiü n va- 
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zö.te a varo- k p lse ói , ö _  u
először van hzou szer, ncsea he vz 
Léva város i-ö.'.ö Hegével -ö e 
calosan is érm kezoetia, á f| 
érzett tisz «:e:ét es rokon-zen*  , m>y ro- 
konszenve, b*  cselekvési tere ónnal ó lett 
volna, mir edd.g is tettekben nyilvánu l 
volna. M után a városi k pvis -iőiesiületet 
megalakul nak nyilván .otta, átadm az elnöki 
tisztet Bódogh Lajos polgármesternek, aki 
megköszönte a varos közönségé neveben a 
kifejezett jóindulatot. A polgármester ezután 
bejelentette az igazodó választmány határo
zz-áf, melynél fogva a választott képviselő
testületi rendes tagok megmaradnak • a II 
kerületi választás ellen ugyan fellebbezőt 
ada'ott be, ea azonban érdemlegesen csak 
a póttagokat érinti, s a választmány határo
zata szerint pót agok Repiczky János éz 
Knapik Miklós, Repiczky rendes tagnak a 
póttagságról való lemondása következtében 
második póttag lett Frasch József. Ezután 
felolvastatott az uj tagoknak az egyes bizott
ságokba való beosztása, s az e tekintetben 
kifejezett kívánságok feljegyzése után a 
gjü és véget ért.

Gyászrovat. Reményteljes fiatal 
életnek vetett korai véget a könyörtelen 
végzet: Liptai László ág. ev. lelaész hunyt 
el élte virágjában, 26-ik évében. Gyászbabo-
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rult családja a következő gyászjelentést adu 
ki: Fájdalommal te't szívvel jelentjük, hogy 
drága jó fiunk, illetve testvér, sógor és 
nagybátya Liptai László segédlelkész és a 25. 
hadkiegészítő parancsnokság tartalékos táuorj 
lelkésze hos-zas szenvedje után 1907 janujf 
hó 2-án reggel 8 órakor életének 26 ev , ea 
jobb létre szanderüit. A bőid igult drág, 
tetemei folyó hó 4 én dé.után 1 órakor 4 
fakóvezekényi sirkert >en fognak örök rvug,. 
lomra helyeztetni. Fvkóvezekény, 1907 évi 
ja uár hó 2-án. Béke lengjen porai fe ett | 
Liptai András és neje Balbach Hona 8/ 
Liptai I oria férj. Trieber E ekné Liptu Vi- 
dov, Liptai Irénke férj. Széki Já ioaue, J.. 
Lujza es Béla testvérei. Trieber E ea, 
János sógorok. Trieber Sárika, Trieber L». 
ciki unokák.

— Az 1907. évre összeírt eskü ek 
névjegyzéke. Ardo Sándor dr. Ara. vos- 
marót, A drassy Lajos Oh»j, Beluca Pa'dr. 
Bartosik Bertalan, Bartos Frigyes, Bottká 
Gvőzö dr. Aranyo-marót, Baráih 1 van 
L dec, Borsitzky Ottó Kistaposcsány, B,. ; íg 
Ödön N«mcseny, B«rtal István, B.rtai F ,ac 
Z itvabesenyő, Bogyó Imre Aha, Bán dek 
E ek Verebély, Bottl.a Arpád Kisveze- :ny 
Busovszky István Vare -ely, B lián Ado.f 
Léva, C-epele István, Csikkéi János Ara. 
nyo marót, Czambel József, C-rp ovics cde 
Léva Doni nvi Élik, Drex or József, D x- 
i«r J nő, Did 'K S tudor Araoyo m-rót 
Du -av S niior L d--c. Dömötör Zúgaiond 
V-i-há. E ti Vince A .ovosmarór, E ,ge| 
Z tuo d L vx, F edi R eső, Fürst J 
Ar.ryosmaró , Fazekas G-rgelv Ledac, l at 
I - -
F 
G
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au A nószelez-iény, Fű e Tamás C Hír 
ny e-i Karó y, Fogier Lajos Léva G >dor 
UÍs A xnyosmaró', Gyspay Gu-ztáv 

Gusztafy E dre, Guttmann L pót, Grüt.oer- 
ger M nó Léva, Hegedűs Ignác, Horváth 
Józs f. Hostyák János Aranyosmarót, Horváth 
Karó y Kistapolcsány, Honyec József Léva 
I 'atiovic Alajos. Juszt Ferenc A anyosmaróf 
Imre Ferenc Cjffir. Imre Karoly T,ld 
J tvorovszky Sándor Ziitvagyarmat, Jarabek 
János Zsitvabeseuyö, Jankovica Imre Vere
bély, Kobn Bertalan, Kreszta József, Kürthy 
Antal, Kauzál Péter Arauj osmarót, Kugler 
Lijos Sielepcsény, Krastenic Imro A sósze- 
;ezsény, Kosztolányi István Nemcsény, Kosi 
Albert cs ffsr, Kopcsányi László Óhaj, Kovács 
Ferdinánd Aha, Korencsy Sándor, Komaromi 
Ambrus, Kertész Imre Verebély, KiainÖJöo 
Léva, Lányi Gyula dr., Lódarer József 
Arauyosmarót, Listvan István Hizér, Lánard 
László Valkház, Ltassy József Láva, Mittel- 
mann Tivadar Aranyosmarót, Moszkovcsák 
Ernő Aisószelezsény Matuska József Verebe j , 
Márkly Jáno’ L va, Naszeimann Kálmr® 
Aranyosmarót N-gy Z igmond Z utvagyarmaf, 
Poilák József dr., Pányik Imre, Pracbár 
János, Pecsadni János, Persay Ferenc dr., 
I etrovics János, Pető H >rtaian Á-anyoatua- 
rot, Pen Ignác G<ramszeutbenedak, Petro- 
vics István N<ver, Pazar Károly, Póiya Ká
roly Léva, Rikovszky István, Ra ovszxy 
István, Rikovszky János, Rzkovszay József, 
Rakovszky Lajos, Száméi József, Schiesinger 
Jakab, Schiller Káro y, S ikora János, S an- 
gel Jónás A^nyosmarot, Szent-Ivány E on 
Perlep, Szabó Gyula, Szabó József Z va
gyaimat, Szalay Bsla Zsitvaujfaó, S-oiar 
Mháy ZsitvaOeeeuyö, Schubert Pál, Ssems- 
icdy Lajos L v-, Toros. Mór dr. Annyof 
maró’, T.xiier B-,ia Kisapáti, Tóth I.tvan 
Verebély, U.reicn Nándor Léva, V*  i.eh 
lárván. Valkovics Endre, Wech Győ/..i, 
Wertheimer S moo, Vince Gyum, W - ti 
Miklós Ara: yosmarót, Valentinyi István Per- 
lep, Veres L<jod Léva, Z inszky Lajos, Z ia- 
menák Sándor Aranyosmarót, Zuteru.rt
V mos Nemcsany. — Pótesküdtek; B. sz
Miklós, Ciatö László, Csepela Márton, C r- 
ná< M.hay, Da ictgMór, Demény Gz . a, 
Do iis Ja .o.s, Dóid Lőrinc, Erba R iz ö, 
Fürchtgott Lipót, Kziics József, Kát. 
Gyula, K em Emu, K.ein Adolf, K'eiu Sa a- 
mon, Kozma Ödön, Krajcsovics Rszsö, M s- 
HOV cs József, M.rtsáuyi György, Muuk Mik»a 
p yA i’D N A :dra -
r > Antal, RajCzy Ka mán, Rasovazky János, 
b mao A v. t, S einer S .rnu, Steiner Lip t,

g i!y- Selw .re Sándor, Satzke
F 'i c r..uke. R zso, Vai.ch István ifjú,
V i.ch J -uos, Valaovics Is van, Weisz Ede, 

e.si. adolf, Voimann Antai. Wassermai a
Baiu. ’

r ^.íé7ai Kereskedő Ifjak Tar 
SUlata UÜI január hó 20 un az „Oroszlán 
szál oua" összes termemen műsorral egy be- 
autott táncestéiyt rendez. Kezdete este tél 
9 órakor. Belepti-d.j : személyjegy 2 kor., 
csaiádjegy o gor. MüjOrft a köv"keló j. 
üe.o.va.ás tartja; főt. Preseller Ferenc 
Kegyesrend! tanár. 2. „Magyar dalegyveleg" 
szavalja ; Fisehe,- Ilonaa, zongorán kíséri: 
Duschek Ernő kepezde! tanár. 3. .Monolog" 
eio-dja : Reitmann Piroska. 4. Részlet Wagner 
„ ranhau_ser“-éböl, zongorán játssza ; Fisc r 

9 1 0- 0 nA fogadás" előadja : Weisz Gyű a. 
, ., ~ U-Í0nc20k bevouulAsa. Az ex-lexss 

< oa Oiyomanya, hogy a romantikus „októ-
. !6Jb L ° 19ÜÖ- év‘ besorozott katonákra 

á fo.yó évben január 3 volt. Most bezzeg 
nem reng a virág a regruta rezes csákójának 
tetején, ha csak nem a jégvirág. — Zászló
aljunkhoz 155 ujoncz vonult be, közöltük 
o9 barsi, a többi hoatmegyei. A laktanya 
kapujáig csak szólt a nóta, de odabent a 
bemutatásnál bizony összeverődött némey 
lágy sz.vü legény térde, egyik másik féléi- 
niöböQ dadogott Nem is csoda, a jauuéri



zimankó nem ujonczkiképzésre való időszak I 
A legöregebb őrmesterek sem emlékeznek 
januári ujonczsorványra. Ki fogja most a 
gyakorlótéu füvét az „in ülj egy“-re kopárrá 
taposni ? Mert a térd g érő hó és az olva
dása latyak miatt bizony nem lehet kiruk
kolni. At ujoLCtok a laktanya udvarán ta
nulják a „joobra áiu-or ea „ba'ra arczu-ot • 
az udvaron felhalmozó-1 hócsimborasszók 
közölt pedig kedélyesen foyik az a bizonyos 
„bál“ és eeyéb szellemet „társasjáték11.

— Cseléd jutalmazás Á múlt hó 
18-án szí p jelenet, folyt le G.ram-UjMuban 
a köz-égi iri'dvban. Fránya Károlt, Lipthay 
Las- ó tő dbirtoko3 juhásza volt az ünnepeit, 
a i 55 ev ó a szolgált ugyanazon birtokon’ 
meg a jelenlegi bir okos nagyatyjához szegő
dött s azóta hűségesen folyton ott szolgál. 
Az ezü t érdemérmet Ordódy E-dre főbíró 
szemé y esen tűzte a 70 eves, derék juhász 
mailére és átadta a jutalmat kifejező 100 
koronát. Báthy Gyula esperes-plebános tol- I 
macsolta megható szavakkal az esemény í 
jelentőségét a közs^gbeliek előtt.

— Halálozás. Az orosztai főtanitó • 
38 évi buzgó és fáradságos működés után ' 
nyuga.omba, örök nyugalomba vonult ; a ‘ 
L.pna.ebs testet-lelket őrlő nehéz munkája ■ 
aránylag korán, 58 éves korában vitte sírba. • 
Haláláról igy szól a jelentés : özv. Csongrády ' 
Xmcéué a saját, valamint gyermeke Izabella i 
és férjé Szvoboda Vince, Lász ó és neje 
Krotnek Róza, Jolán és férje Reményi Ede 
t vaboá unokái, a nagyszámú rokonság fáj- ; 
dalomtelt szívvel jelentik szeretett férjnek, • 
ibetve atyjuknak, testvérüknek, apósuk- , 
nak és nagyanyjuknak Csonyrády Vince ‘ 
oioszkai fő tanít ónak, 38 évi áldásdus müKö- ' 
dése és 33 évi boldog házassága után 58 
éves korában folyó évi január hó 2-án hosz- ' 
ezas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos 
felvétele után történt gyászos elhuny tát. A 
drága halott hűit tetemei fo yó hó 4-én d. e. 
11 urakor adatnak vissza az anyaföldnek. 
Az engesztelő szent mise áldozat szombaton ’ 
Oroszkán lesz a bo dogultért a Mmdenha- i 
tónak bemutatva. Oroszka, 1907. január hó 
2-áD. Nyugodjék bekében 1

— A virilizmus eltörlése. E;y a 
kormányhoz közelálló lap értesülése szerint 
a kormány kész tervezetet do gozott ki, mely ? 
az összes törvényba*  óságokban eltörli a 
virilizmust. Ezzel megszűnik az addigi nem 1 
alkotmányos államba va,ó rendszer, hogy a 
törvény hat ósági bizottságok tagjainak egy 
része nem a nép választottadból, h'-nem a 
legtöbb adót fizetők sorából került ki. Ez 
oly vívmánya a nemzeti demokrat ának, amely i 
hivatva lesz az egész ország képét megvál- ' 
toztatni. A fővárosi, városi és megyei tör- • 
vény hatósági bizottságokban ezentúl kizáró- ■ 
lag a választóközönség szava és akarata fog ‘ 
ét-ényesülni. A virilizmus eltörlésére vonat- i 
kov.u törvényj vaslat tervezését Andrásig ; 
tjyula gróf belügyminiszter először a parla
ment legnagyobb pártjának, a függetlenségi 
és 48 as pártnak fogja előterjeszteni. A 
függetlenségi párt legközelebb bizalmas érte
kezletet tart, ame-yen Aidrássy bemuta'ja a 
párt megvitatása aiá oocsáto t törvényterve 
zeiet. Az országgyül s pedig még a folyó 
évben az alkoimauyt*'ztosit<*kokkal  együtt 
tárgyalja a törvényhatóság életünkre nagy 
befolyással bíró javas atot.

— Lakatosék haza Jönnek Lakatos 
Sándor egy kártyán oodoz újévét rivanván 
nekünk, egyúttal tudomásunkra hozza, hogy 
egy pár hét múlva fiaval együtt haza jön 
Nyíregyházáról és kitűnő zenek: rt fog szer
vezni, meiy a „legkényesebb igényeket is 
ki fogja elegiieni.u Szép dolog ez, csak 
legyen hol és kinek mU'Sikálni.

— Korona helyett huss fillér. Egy 
esztergomi laptian oivaisuS : A városi adó- 
pénzt-irban 21-en pénztárvizsgálatot tartottak. 
A nap ók iezárá>a után megállapították, hogy 
mennyi pénznek kell a pénztarban lenni. 
Dóci Antal pénztárnok szép nyugodtan ki- 
o.vasta a naplók szerint mutatkozó összeget. 
Mesésen egyezett a pénzkészlet a bizottság 
által megállapított összeggel. Egy fiiíérnyi 
kü önbözet nem volt. Se hamis bankók, se 
újpesti hatosok nem kerüllek a bizottság elé. 
A koronák tekercsben voltak elhelyezve, ‘ 
szépen, gondosan, ötven darabon kint. A bi- < 
zottsag egyik tagja, Lettyéi János úgy találta, , 
hogy a tekercsek soványkák, vékonykák és 
éppen nem felelnek meg a korona vastag- I 
•agának. Szóval hiányzik róluk a téli bunda. , 
As egyik tekercset szétbontották és koronák 
hrlyett 20 filléreseket találtak benne. A többiről ; 
>s lefejtettek a takarót és valamennyiben 20 
filléresek teleltek, korona helyett. A turpisság 
feítedezese után megállapították a hiányt. ■ 
Százötven korona helyett csupa huszfiilérest . 
csu-nagolt be es igy akarta a naplók sze
rinti összeget kiegyenlíteni. Mikor a bűnös 
manipulációt felfedezték: becsempészett a 
pénztárba 200 koronái. A becsempészes nem 
sikerült. Fehér Gyula rajtakapta és >gy a 
vétses cselekedet napfényre került. A bűnös 
pénztárnokot nyomban eltávolították a hiva
talból és az ellenőrrel helyettesítették.

— Anyakönyvi adatok 1906 ról. 
1906 évi születéseit szama 265, és pedig : 
tóm. kath. 172, ev. ref. 38, ág. h. evangl. 
iő, izraelita 40. — 1906 évben házasság 
kötete 80, és pedig : róm. kath. 42, ev. ref. 
6, ag. h. evangl. 2, izraelita 10, és vegyes 
vahásu 20. — 1906 évben meghalt 201, és 
pedig ; róm. kath. 146, ev. ref. 26, ág. h. 
evangl. 13, izraelita 16.

— ▲ IV. országos borvasár. A
iiMagyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete 

március hó 23 tói 25-ig tartja a legközelebbi 
országos borvásárt Pozsonyban, mely iránt 
országszerte nagy érdeklődés mutatkozik. 
Miután úgy Ausztriában, mint Németország
ban az idén igen rosszul sikerült a szüret, 
mindazok a szőlőbirtokosok, a kiknek régebbi 
borkészletük van, nagj on helyesen teszik, 
ha boraikat a vásáron bejelentik, mert ilyen 
ked e ö alka'om borok jó áron való értéke
sítésére egyhamar nem kínálkozik. A bor
vásárra jelen kezni február hó 20 áíg lehet. 
A ki a;on részt venni kivan, forduljon beje
lentő lapért a „Magy-r S<ő lősgazdak Orszá- 
gn-< Egyesülőin* 1 igazga'óságához (Budapest,
IX.,  Uilői-ut 25. II. 11.

Faragó Sámuel 
nőegyl. titkár

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Sojmos község elöljáróságától 4 korona 
készpénzt és élelmi szereket, Kiskálna köz
ség elöljáróságától 10 korona 50 fillér kész
pénzt, 1 zsák babot és egy zsák krumplit. 
Berekalja község ö' 2 zsák krumplit és */»  
m. babot, Szilasey C'.aesarné úrasszonytól 
pedig — káposztagyalu — jövedelméből 20 
korona készpénzt kaptunk S.efania árvahá
zunk céljaira.

Amidőn fenti kegyes adományok kéz
hezvételét nyilvánosan is van szerencsénk 
igazolni, fogadják a uemeslelkü emberbará
tok kis árváinkkal éreztetett jót. töményükért 
legh.ílásabb köszönetűukket.

Léva, 1906. december hó 28-á-?. 
Leidenfrost Todorne

nőegyl. elnök

Köszönetnyilvánítás.
A karácsonyi ünnepek alkalmából az irg. 

növ. intézetének sz“gény eoisu növendékei 
részére adakoztak : N, N. 10 kor., Intézet
1 vég kelme, 5 pár harisnya és fehérnemű, 
Po'g. isk. gyűjtésé 71 kor. 40 fill., Elemi 
isk. gyűjtése 33 kor. 67 fill., Óvoda gyűj
tése 14 kor. 70 fill., Ismétlő isk. gyűjtése
2 kor., Végzett növendékek gyűjtése 6 kor,, 
Erdösi L pótné 5 kcr., Oiztrider Györgyné 
10 kor., özvegy Ziarnayné 2 kor.. Egy 
ismeretien jótevő levélbélyegekben 6 kor., 
N. N. 3 kor., Grotte V.lmos 25 m. barchet 
és 2 kendő, Kovács I ka és Sári 2 pár cipő, 
Weisz E'za 6 pár keztyü. Ruhá*  kapott 57 
gyermek. R ihát varr ak : Bakos Lajosné, 
Benyó Jolán, özvegy B ró Já: osné, Foltin 
Jánosné, Bodánszky Adó iné, Franciszczy 
Margit, özvegy Halabuk Györgyné, Hartl 
Rszsőné, Kalapos Anna, Kern Vilmosné, 
Korcsmarek Jánosné, Koskó Bliáné, Kovács 
Józsefné, Kozma Erzsébet, Kratyina Mária, 
Minárov eh Rezsöné, NyizBDyánszki Gezáné, 
Pacbik laa, Weisz Ludmilla 1-1 darab. 
Krizsmanek Károlyné, Nyuli Mária, Szunyogh 
Júlia, To nay Msriska, Tóth Terka 2-2 darab. 
— Bslia L., Oszuaka Maria, Petrás Róza, 
Scbwsrc Vilmosné 3 3 darab. — Nikiecher 
Etel 4 darab.

Kimutatás.
A lévai iparos olvasókör által az 1906 

évi december hó 26-án tartott karácsonyi 
estély alkalmával történt felülfizetésekröl : 
Babusek Gusztáv 20 fi I., Ordögh Lajosné 
20 fill., ’fju Kaján Ferenc 20 fül., Mészáros 
József 20 fill., Go'dbiunuer Sándor 20 fii)., 
S-.ilassi József 40 fii1., Fizély Lajos 40 fill., 
Akács József 10 fill., Frecska István 40 fill., 
Cibu ka Rezső 40 fi I., Oodrejkovits Lajos 
40 fiil., V dinszki József 40 tiíi., Forgács 
Mihály 40 fi i., B riha József ev. ref. lelkész 
40 fii., Bucsek Lajos 40 fül., Schvartz Dezső 
40 fill., Bodná'ik Vilmos 40 ti )., Schmidt 
József 60 fii., Guba János 80 fill., Hatecher 
Károly 80 fid., ifjú Thurócy János 1 kor., 
Galambos István 1 kor., Bakos Lajos 1 kor., 
Túrái Bsla 1 kor,, BJoach Lajos 1 kor,, 
Veres Lajos 1 *or,  Kovátsik Stuiu 3 kor. 
80 fill., összesen : 17 korona 80 fidér, mely 
szives felüti etésükért fogadják e: utón is 
az iparos olvasókör hálás köszönetét, forró 
köszönetét nyilvánítunk mind azon szereplő 
és közreműködő személyiségeknek, kik szí
vesek voltak szerény körűnk érdekében 
fáradságot nem kímélve részben oktatás, 
részben pedig szereplésük áital közreműködni, 
továbbá mindazon szives adakozóknak, kik a 
tombo'a tárgyakat szives adományukkal 
gyarapították. Az iparos olv. kör nevében 

az elöljáróság és választmány.
Köszönet-nyilvánítás.

A lévai nőegylet által fdntartott „Ste
fánia árvaház*  részére a folyó év őszigyüj- 
tésének eredménye :

(Folytass.)
Makacs Istvánné 2 K., R ppaportné 1 

K., S reicber Józtef 1 K, Vesék 50 f,, 
D-utsch Eieonor- 1 K , Kostyekné 1 K., özv. 
Vomkay 1 K., Knapp Dávidné 4 K., Kernp- 
fner Jakab 1 K., Honecz Józsefné 2 K., 
Medvegy Lajos 1 K., N. N. 40 f., ifj Jozsef- 
csekné 1 K., Kempfner Izidor 40 f., Rait- 
mann Ignáczné 2 K., Ny üli Józsefné 80 f., 
Ruasicska Károly 40 f., Franczisczy János 
2 K., Dr. Lakuer Zoltán 2 K., Tolnay 
Istvánné 1 K., özv. Csepreginé 20 f., Papp 
Róza 40 f., Svarbáné 50 f., Weisz Adolfné 
1 K., N. N. 50 f., Pollák Simu 60 f., Pintér 
Jóssá 1 K., Schlesinger Lajosné 30 f., Ben- 
aütz Jánosné 1 K, Lovas Gvula 1 K., Dr. 
Gergely Fülöp 1 K., Lévai Takarékpénztár 
50 K., Stiaszny Aitalné 2 K., Korsók Já
nosné 2 K., Bilcsek Jóisefné 1 K. Friedmann 
Samu 2 K , Suhajda Jánosné 2 K.,B>leman 
Edéné 2 K,, Lévai kereskedelmi bank 5 K.,

í

!

Frommer Ignácné 2 K., Weisz 1 K., Adler 
B-rta l K., Dr. Kleinné 2 K-, Fenyvesei 
Ká o'yné 2 K., Szabó Imréné 2 K., Leva- 
tich Gusztáv 2 K., Gyenes Józseffé 2 K., 
Dr Kaszaniczky 2 K., Dr. Kmoskóné 2 K., 
Benyó Istvánné 2 K., Ujfa'usi Istvánná 1 
K., özv. Fischer Lipótné 2 K., Weil Simít 
1 K., Bay Ignác 1 K-, N. N. 1 K., özv. 
B.busek litvánná 2 K., özv. Udvardmé 80 
f., Moravekné 1 K.. Barkó Istvánné 2 K., 
Fogler Lajosné 2 K., Krizsányi Károly 60 
fi, Béna János 60 fi, Nyitrai 4 K., Pollák 
Vilmosné 2 K., Braunnmüllerné 4 K.. lloch 
Vilmosné 10 f, Horváth Imréné 1 K , T ioth 
Kálmánné 60 fi, Csuvara Mihály 20 fi, Kor 
pasue 60 t., Jakabfaivayne 1 K., Fokán
Jánosné 40 fi, Vajda Jánosné 20 fi, özv. 
Manczér Lipótné 20 fi, Izsák Andrásné 20 
fi, Bozsik Sándorné 50 fi, Tonhaiser Józsefné
1 K., Bojsza Vendel 12 fi, Valent Mária 20 
fi, Leyrer K. 1 K. Be'csákné 2 K., Újhelyi 
Antal 1 K, Gimesy József 2 K.. Kovács 
Imréné 20 fi, Kuciera Jónás 1 K., Német 
Sándor 1 K., Jarros Ferenczné 2 K , Szokol 
Lajosné l K., Jancsovics 20 f., Moravcsik
2 K.. Tipari Anna 2 K., Záhorszky 1 K., 
Partli Józsefué 40 fi, Kusner László 20 fi, 
Bazóky I ona 60 f. Pigler István 20 fi. Jura 
József 1 K., Nikiser Józsefné 1 K., Melfer- 
bér M. 1 K., Néveri Sándorné 50 fi, Gunyits 
Sándor 20 fi, Schweisz Mihályné 4 fi, Mi- 
hálykáné 40 fi, Siüngi Jánosné 60 fi, Guba 
60 fi, Adamcsa Gaörgy 2 K., Szalay Vilmos

Mihalik Palné 20 fi, B ezina József 
Gáspá^né 10 fi, Koskó Mariska 30 fi, 
Ferenc 60 f, N. N. 20 fi, Rosenberg 
Ambruska András 60 fi, özv. Foltinné 
Uhrik János 20 fi. Svarba Józsefné 
Gyurtsinka Teréz 1 K., R ciey János 
H Ica Pál 40 fi, Kaufmannné 1 K.,

t

60 fi,
40 fi, 
Béres
20 fi,
10 fi,
10 fi,
10 L
Wetsz Benőné 2 K., Bódogh Lajos 2 K., 
özv’ Richter Ferenczné 1 K., Jeszenszky 
Józsefné 4 K. Földes Sándor 2 K , Schulpc 
Aifonzné 6 K., Csirok Jánosné 2 K„ Frorn- 
mer Mérné 2 K., Sshubertné 2 K., Bídogh 
Lajosné 1 zsák burgonya, 20 liter bab.

Irodalom és művészet.
„Kis Pajtás*  nagy gonddal, érdekesen 

szerkesztett heti képes g) ermeklap első száma 
a következő kivá'ósn becses, kedves ♦arta 
lommal jelent meg : Szepessy bácsi : Bekö
szöntő. (Vers.) — Fáics Irén : Farkas La
cika törtéuele. — Szerkesztő bácsi: Gyi, paci, 
gyi! (Vers.) — Huszár Károly: A kis Pista 
barikáj >. — Auer István: Altatódé1. (Vers.) 
— Szepessy Lász'ó : Újévi imádság. (Költe
mény.) Kontor Elek zenéjével. — Domonkos 
litván : Buksika meg a Picike. — Rendkívül 
érdes : Gyermekhtrek, mindenről fölvilágosító : 
Gyermekirodalom. — Továbbá Laci bácsi : 
„Mi leszek én ?“ cimü egész oldalt betöltő, 
8 kacagtató képpel illusztrált pompás humo- 
roi verse. Jóisü a „Békabetegség11 mókás 
képe is. Végül Fejtörők, Számtani tréfás kér
dések, Tarka barka, Szerkesztő bácsi postája s 
más ügyes rovatok zárják a lapot, mely 
telideiteli van gyönyörű, a gyermek fantá
ziáját foglalkoztató képekkel.

Az igen gazdagon illusztrált, csinos kiál
lítású gytrmeklap egész évre 6 korona. A ki 
legtöbb előfizetőt gyűjt február végéig, 
gazdag jutalomban részesül. Megrendelhető : 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésében Léván. 
Szives pártolásra ajánljuk a valóban élve
zetes gyermeklapot, melynek kiadója T. 
Pelikán Krizsó, szerkesztője Szepessy Lász'ó.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 
1906 évi december hó 30-tól 190" évi január hó 6-ig. 

Születés.

A szőlők neve

gy
er

m
ek

 , 
ne

m
e A gyermek

neve

Bánovszki Julianna leány Irén

Czudor Ferenc Lebocki Mária leány Julianna

Házasság.

Vőlegény cs menyasszony neve Vallása

Kiss István Sklenár Karolina ev. ref. ág. h. e.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Özv. Jagyernyáik János 

özv. O ólián Györgyné

80 éves

81 éves

tüdölégdaganat 

tüdőgyulladás

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jósset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 13 kor. 20 fill. 13 
kor. 60 fi 1. — Kétszeres 12 kor. 60 fill. 13 
kor. 80 fill. — Rozs 11 kor. 20 fill. 11 kor. 
40 fiit. — Árpa 12 kor. 40 
fii. — Ztb 13 kor. 60 fii.
— Kukorica 10 kor. 20 fill.
— L nce 25 kor. 40 fi I, 26 
Bab 18 kor. 60 fii'. 19 kor.
les 9 kor. 60 fill. 10 kor. 20 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lóhere 116 124, Lucerna 116 132, B borhire 
30 32, Fehérboré 80 110, Nyu'szapuka 110 
120, Baltacin 26 28, Muharmag 14-15, Bük
köny 18- 20.

fid. 13 kor. 60 
14 kor. 20 fill.
10 kor. 60 fill, 
kor. 40 fill. — 
80 fill. — Kö-

Nyilttér. *)  
Szentkarácsony első napjának megszent- 

ségtelenitése.
Igen kérem tek. Szerkesztő urat, legyen 

kegyes a következő pár sort, bocses lapjá
ban közzétenni mert botrányos eset nyil
vánossá tétele, kötelességem nekem ; de mert 
az eset, következményeiben a közjó ellen 
irányul, ezt megbélyegezni kötelessége a 
hírlapirodalomnak is, különösen a nagyra- 
becsüit „Bars“-nak. melynek mindig fötörek- 
vése volt, és legyen is a jövőben, hogy 
társadalmunk kóros kinövéseit táryyilayosan 
ugyan, de kíméletlenül nyesegesse !

Évek óta tapasztalom, hogy bizonyos 
vadász urak — ezúttal nem nevezem meg 
őket — rendesen és következetesen, egy 
vasár- vagy ünnepnapot választanak ki, s 
azon tartják meg hajtó vadászataikat, köz
megbotránkozására a környék keresztény és 
katholikus lakosságának.

En ismételten figyelmeztettem azokat a 
róm. kath. urakat, hogy tisztességes úri em
ber, pláne mikor hivatalánál fogva is arra 
van hivatva, sőt erkölcsileg kötelezve, hogy 
minden teúntetben tehát, és kü'öuösen 
vallásügyi tekintetben is, fénylő példát kell 
adnia, vasár- vagy ünnepnapokon, hajtóva
dászatot nem rendez !

Barátságos figyelmeztetésem hiába 
való volt !

Horrendum dictu! Ezek az úri emberek 
ezidén, már annyira megfeledkeztek ma
gukró1, hogy p'áne a karácsonyi ünnepek első 
szent napján, a nagy-málasi és részben a 
bars csekei határban, épen abban az időben, 
midőn a hívek köröskörül — katholikusok, 
luteránusok és reformátusok — áhítattal 
üdvözölték ájtatossagaikban az emberré lett 
Üdvözítő1, a fennevezett urak, puskaropo
gások között ölték a vadat !

Hát kérem a vadságnak és bornirtságnak, 
olyan hallatlan foka ez, hogy tulajdonképeni 
elnevezésére nem is találok alkalmas kife
jezést ! Súlyosbítja a gyalázatot ama körül
mény, hogy miután a ficsuiok, az igazán 
komisz tetth-z, napszámos hajtókát nem 
tudtak szerződtetni, neki mentek a cseléd
ségnek s kiadták a parancsot, hogy egy 
korona terhe alatt mnden béres, kocsis os
toros stb. a hajtásnál megjelenjék! Meg is 
jelentek, de mégis találkozott avagy hat 
ember, a síben volt becsületérzés, s inkább 
lefizette az egy koroná1, és nsm állott be 
ezen a nagy szent napon hajtónak 1 Ez a 
tényállás 1

Kommentárt írni hozzá felesleges!
Az igen tisztelt olvasó közönség jó 

izlésé’-e bizom, enne.t a cudar tettnek a 
megítélését, egyet azonban meg kell jegyez
nem, s ez az: ha az intelligencia m aga, ilyen 
módon öli ki lassanként a köznép leikéből, 
az Isten, az egyház iránti tiszteletet, ama 
belső vallásos — máris fogyóban levő — 
érzelmet, mely az embert emberré teszi, 
mely őt az oktalan állat fölé, oly magas 
polcra emeli, mely tisztelet és érze
lem, egyedüli talpköve az emberi társadal
mak ekzisztenciájának, ha mondom, maga 
az intelligencia meggondolatlan könnyelmű
sége által, ezeket az alapokat, oly szánalmas

■ módón kikezdi, akkor ne csodálkozzunk, ha 
' a vörös szociaiizaiuB oiy rettenetes módon
■ nö, terjeszkedik, pusziit 1

Hát nem veszik észre, kérem szeretettel, 
hogy egy ilyen gavallér-vadászat, jobban 

1 mozdítja elő az auarkiát, m nt a Jakabok, 
Bokányiak és vVeltnerok, tudja ég hány 

! ostoba szónoklata ?
Mert hát 1 ? Kérdem a nem nagyon 

tiszteit vadász-kompániát; ha önök az Isten 
tiz parancsolatjának a harmadikat, a mely 
igy hangzik : megemlékezzél róla, hogy 
ünnepeket szentelj 1 olyan frappáns módon, a 

' szent karácsony első szent napján a sutba 
dobnak, fumigálnak, sős mint értésemre esett, 
még élcelődtek is felette, mondják meg 
kérem, micsoda pofával követelhstik önök, 
hogy hajtó-társsik, reipektálják ugyanezen 10 
pa'ancsnak az ötödikét: neőlj ! a hetedikét: ne 
orozz 1 a kilencedikét: felebarátod, feleségét 
bűnre ne kívánjad \ stb. Hiszen önök urak 1 
tanult emberek, intelligencia I Tehát önökcek 
jobban kell tudni, mint annak a béresnek, 
kocsisnak, ostorosnak, hogy mi a teendő ? 
mi a kötelező 1

Ne játsszanak a tűzzel!
Különben, a nagy-málasi és bars-ciekei 

keresztények, azt üzenik a kevésre becsült 
vadász-bandának, hogy : a szent karácsony 

' első napján rendezett vadászati cécó, az ö 
paraszt felfogásuk szerint, nem úri tempó, 
hanem úgy gondolják, hogy az egész stikli, 
nem más, mint: parasztba ojtott, krakéler 
pökkhendiséy, mely gúnyt üz Istenből, vallásból, 
az ember legszentebb meggyőződéséből!

Bars Gseke, 1907. január hó 1 én,
Dr. Reindi Romín

plébános.
*) Ezen rovat alatt való koz lőtte kér t nem válla*  

felelősséget a Szerk.

í Gyöngyvirág- tsrc;
1 jobb, teljesen ártalmatlan szer.

1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill. 
| BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

"Ról-i ácsi-tram méterenként 60 krajcár- JDUill ötJlJtfUl tói. legfrissebb újdonsá
gok. Franko és vámmentesen házhoz szálitva. Gaz
dag mintaválaszték postafordultával.

Kenneberf selyem-gy&r, Zürioh.
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Tűzifa eladási hirdetmény.
A Selmecbányái m. kir. erdőgondnokság D. gazdasági osztálya 10 erdőtag 

21 és 23 számú erdőrészeiben készen kitermelt 1974 ürm.' bükk. 8.1 ürm. 
tölgy és 38 ürm ' mjér, vegyes hasáb és dorong tűzifa, » zsarnócai m. kir 
erdőhivatal tanácstermében — Zsarnócán — 1907 évi jaguár ho 14 en délelőtt 
10 Órakor nyilvános Írásbeli tárgyalás mellett eladatik,

Kikiáltási ár : 3422 korona 30 fillér.
Bánatpénz ; 350 korona.
Vásárolni szándékozók tartoznak, hogy a bánatpénzzel es 1 koronás 

bélyeggel ellátott s kellően lepecsételt borítékba zárt írásbeli ajánlataikat, annak 
az ajánlatban való kijelentése mellett, hogy az árverési és szerződési feltételeket 
ismerik és magukat azoknak alávetik, legkésőbb a kitűzött óra e ott nyújts 
be, mert elkésett és távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Szerződési feltételek az erdőhivatalnál tekinthetők be.
Zsarnóca, 1906. évi december hó.

M. kir. erdöhivatal.

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák 

legdíszesebb kivitelben «♦» 
kószittettnek

Kávé.

New-Cuba kávé .....................
Jamaikai legfinomabb ....
Kuba legfinomabb.....................
Ceylon legfinomabb ....
Ceylon finom................................
Portorico finom, és Cuba . .
Gyöngy legfinomabb . . 1.60
Mocca legfinomabb.....................
Arany Jáva legfinomabb . . .
Brazíliai legfinomabb ....
Brazíliai II. rendű.....................
Cuba pörkölt................................
Hungária kávé ... . .
Örötl kávé .................................

1 klg. frt. kr.
. . 1.60

. 2.20

. 2.20

. 2.10

. 2.—
1.60 2.—
2 — 2.20

. 2.20

. 2.20

. 1.60

. 1.30
2.— 2.40

. 1.20
. 1-

Kapható:

Testvéreknél, Léván.

QTMCI7D Varrógépek 
oL\ vTl^l\ különféle czélokra.

nemcsupán ipari célokra, hanem ' 
a családban előforduló összes 
varrómunkákra 
általunk

egyedül 
szerezhetők be.

Vigyázni 
kell, hogy a 
vétel csakis 
r ml üzlete
inkben esz- 
közölteisék.

Köhögés, rekedtseg es hurut ellen nincs jobb a 
RÉTHY féle 

pemetefű czukorkánál! 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 

RÉTSY-félét lséxj-a.n.te, .0OO mivel sok haszontalan utánzata van.
1 doboz ára 60 fillér.

Csak R É T H Y-íélét fogadjunk el!

Nyitrai és Társánál Léván.
,£3«q..€>€>'4í3mO,,€3"O“O,'O

0
0
fi

vö

Horgony:

g-öcxöiloi 
Borászati AKS 

Egyesület 
mint résn. társaság 
pilacik-bmiiuk 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst

AZ ARANY KASZÁHOZ. festekek

05
$J
$
ö Magy. kir. 

dohány, szivar, 
lőpvr és kártya 

árulás.
Első 

gazdasági es var
rógép-, 

kossoxu.-, 
fa- és 

érczkoporsó 
raktára.

Ajánlják dúsan herendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt- festek-, kefekötő. áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró- 
Bének öt évi jótállás mellett, gazdasági gepek es gépreszek. 
Szerszám : asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kadar 
kerekgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekercszek, valódi Fischer-féle reszelő« 
és ráspolyok, lószőr-,afrik Ainpuoés tengeri fü, épület- és bú
tor vasalások, finom kávé, ezukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, valódi Meid inger-féle és öntött vas 
kályhákkal felszerelt raktárukat.

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel es 
gyorsan teljesittetnek, uj képet árjegyzékek kívánatra bér- 

entve küldetnek. m

Valameny- 
nyi fiókja

it ink erről a 
védjegy; öl 

ismerhetők 
fel. =~z

Singer Co varrógép r. t.
Léva Kazinczi u. 2.

I
■

ií
ü

■i

0
0
0
0
0
0i
0

HÁLA
késztet engem, hogy minden tüdő*  ók torokbaj 
szenvedővel .«zivesea és díjtalanul közöljem. i dlr 
módon szabadult most iwár tanító fiam egy egysrsrn. 
olcsó és hatásos termék által hosseadalmas -zen 

védésétől
K^anmgartl^aatwir^njíeydek bel Karlet ad^

| TTecskemeti keserű
K ecskeméti gyomorkes.

| Iv-cskemeti gyógyke erű 

Tulipán cognac 
48 as likőr

Baxs- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

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

dalmazott érczkoporsó gyárából-
Ezen szabadalm. 

érez koporsók Eu
rópában majd 

minden egészség- 
i ügyi hatóságok 

által nemcsak a 
hullák szállításá
hoz, leginkább 

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

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

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

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

Kaphatók KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.

ír.

Elsö Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság es 
Szeszfinomitógyár Kecskeméten. Ajánlja : 

Barack-pálinka 
arack-cognac 
arack-créme
Tulipán likőr
Jéglikőr

Port-ArtllUr-lfBS- I Influenza elleni likőr 
Porth-Royl rum Cake-Walke likőr 
Kecském vidi 11 Malakoff és Mogador

Urü-lönlegesség-eit.

Kapható ;
Kertész Lajosnál Léván

A Lirii'reiit Capsici Cöinp., V. 
l a Horgony-Pam-Expeiler 

pótleka
í egy régjónak bizonyult háziszer, mely már töb! 

mint. 37 év óta legjvhb fájdalomcsillapító szem
í bizonyult köszvezynel, csúznál és meghűlések 

........ nél, bedől zsölós képpen használva. ....
* l' igyelmeztc1és.*Silány  hamisítványok miat' 

bevásárláskor óvatosak legyünk és es ik olyai
I üveget fogadjunk el. mely a „Horgony*  vó<l 
S jegJ dyol ős a Richter czógjegyzéssel ellátott de
I bozba van csomagolva. Ára üvegekben K—.80 

K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
I szertárban kapható. — Főraktár: Tőrök Józsi 
: gyógyszerésznél, Budapest.
■ Dr Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz'

Prágában.
Klisabethstrasse 5 neu 

Mindennapi szétküldés.

Megjelent "íSSá és még mindég kapható ;; 

az 1907-ik évre széllé t

B A ESI nagy képes naptár
Barsvármegye címtárával ára 80 fillér.

Garamvölgyi Protest. naptár
éura. 50 fillér.

B A R Sí kis képes naptár
ára 30 fillér.

K a. p h. a t ó k : X
NYITRAIésTÁRSA?

könyvkereskedésében Léván. ö

Nyomatott Nyitrai éa Társa könyvnyomdájában Láván.


