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ELŐFIZETÉSI

Egy évre . .
Hat hóra . .
Három hóra . 
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. — f. 
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS
POLITIKAI HETILAP.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként • 4 fillér 
N yilttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen, vasárnap reggel.

FÓMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI ŐS TÁRSA r. t-

Miniszterek ajkai.
Má», rendezett viszonyok közt levő 

államokban, a miniszterek, a nemzet 
szive szerint éreznek s gondolkoznak ; 
ahol pedig zavaros állapotok uralkodnak, 
ott meg ugyancsak a népnek az érve
rését hallgatják * ennek alapján törek
szenek a bajoknak a megszüntetésére. 
Mi kivételt képezünk. Nálunk most, 
ha minisztereknek megnyitnak az ajkaik, 
a nemzeti érzéseknek s törekvéseknek 
a lekicsinyítése jött divatba.

Először is rendes mentsváruk 
Deák Ferencnek az alkotásához való 
ragaszkodás és visszatérés. Hát minisz
ter urak, az összes magyar pártok csak 
legközelebb is nem-e a 67 es alapon 
állottak mégpedig azért, hogy e tör
vényeknek a keretében, melyek bizony 
amugyis szűkre szabták a nemzet jo
gaiba nemzeti egységnek az érdekében 
fejthessék ki tevékenységüket ? Vájjon 
a nemzet nem-e maradt hű Deák Fe
renc ama bölcs kijelentéséhez, hogy 
csak azok a jogok érnek valamit, ame
lyek gyakorolhatók is ? Mit szól- mind
ezekre a hatalom ? Azt, hogy bizonyos 
kérdések, melyek Deák törvényein ala
pulnak, még nincsenek kellőleg meg
érve, egy érett magyar kö/vélemény 
sincs. S nem gondolják meg, hogy ily 
veszedelmes okoskodással összes joga
iból kiforgatható a nemzetünk ? Az 
ÖDálló bankkal csak tisztában van 
mindenki ebben az országban, mert 
hiszen az országgyűlés január 28-án 
kimondotta nagy többséggel, hogy nem 
hajlandó a bankszabadalmat meghosz- 
azabbitani és mégis süket fülekre talált 
a határozat a kormánynál; most szerinte 
ez még mindig nem egy kialakult'köz
vélemény ! A közvéleményt Khuen és 
társai meg az udvar képviselik Az 
ilyen törekvés szerintünk nem öntu
datos gazdasági s kulturális érvénye 
sülés és nem életerős működés! De 
erről nem diskurálnak, nem hajlandók 
arra, hogy a meddőségnek s a munka
képtelenségnek, a szakadásnak az okait, 
még pedig igaz okait, feltárják, hanem 
azokat elhallgatják s a nemzetet állít
ják oda bűnbaknak; azt akarják, hogy 
politikai életünk csak temető legyen s 
ezrtdéves alkotmányunk meg a fej 
fa rajta !

Emlegetik az összhangot, a nemzet 
a a király közt békét akarnak ! Hát 
ki zavarta meg az összhangot s a bé
két ? A nemzet semmi esetre sem. 
Tessék megelégedést teremteni, a kö
zös cél érdekében az ellentéteket el
tüntetni ; s ne keserűséget élesztei i ! 
Fölhozzák a csatakiáltásokat, mint jel
szókat s állítják, hogy a zavarokat evvel 

idézték elő. Persze minden kárért a 
nemzet felelős, ez a rakoncátlan hű
béres !

Csatával senki s<m fenyegetett. 
Ez egy könnyelműen kigondolt ráfogás. 
így csak az beszélhet, aki ebben az 
országban a társadalmi rendet a feu
dalizmus igájába akarja hajtaui s a 
függetlenségi jogos törekvéseket gyen- 
giteni. Szerencsétlenségünkre ilyen de
rék magyar van egész egy légió vagy 
talán több is ! A függetlenségi törek
véseket délibábnak, részeg i.luzióknak 
mondják ? Hát akkor miért mondják, 
hogy Deák Ferenc alkotása biztosítja 
államjogi s gazdasági önuál óságunknak 
az érdekeit ? Hát mit ér az a papiros, 
amelyre e jogok Írva vannak, de c-ak 
a felségjog köntösének a terjedelmében 
gyakorolhatók ? Hát ez az alkotmányos
ságunk nem egyszerű puszta komédia ? 
Álomképek ezek, melyeknek a megva
lósítására nincsenek meg eszközeink ? 
Hát ki adja, ki szerzi meg ezeket az 
eszközöket ? Nem a nemzet ? Nem 
ebben, van az erő s a hstalom ?

Uj tanhirdeiésnek nevezik a nem
zeti törekvéseket s nem akarják tudni, 
hogy ezek százados törekvések, me
lyekért már millió meg millió m.gyár
nak a vére folyt ! I/eu, vére folyt azért, 
mert ez az ország soha ki nem tudott 
fogyni az udvari lakájakból, akik az 
országot megillető javakkal mit sem 
törődtek ! Elérhetetlen utópiák gomoly- 
gó ködének hivja nálunk azt a keser
ves nemzeti küzdelmet, mely ennek az 
országnak hivatva volna pénzt s ke
nyeret adni s a koldu-állapotból kie
melni ! Könnyű igy beszélni a bár
sony székből, ahol az egész parlamen
tarizmus, már tudniillik a mienk, csak 
puszta forma ! Produktiv munkára kell 
törekednünk, mondják ők I Hát mikor 
henyélt ez a nemzet? Nincsen ennek 
munkás keze ? Ne tessék tehát ezeket 
a munkás kezeket királyi vétóval 
megkötni !

Egy varázsütésre tért észre a 
nemzet, dicsekednek ók ! Hát igen, 
azonnal észretért a tekintetben, hogy 
itt egy nagy had alakul a már régeb
ben titokban működő „Nemzeti Tár
saskör" tömérdek sok tagjaiból, akik 
miudenféle felfogás és értéssel eltelve 
hadat üzennek annak, aminek minden 
magyar ember előtt szentnek kellene 
lennie, vagyis a nemzeti törekvéseknek, 
Ezeknél hiába kereaüuk egyéni meg
győződést, vagy pedig * törvényadta 
polgári jognak a tiszteletét! Sőt ehhez 
még egészen uj hadsereget szervez, 
ugyanis az állami tisztviselőknek konc
leső soraiból. És szerencse, hogy ezek 
közt is vau sok önérzetes hazafi s nem 

áll be Fabricius ezredesnek, aki saját 
véreinket, saját vederőnket vezényelte 
az ország törvényhozása ellen !

Vizy Pereno

Köz és magántisztviselők fogyasztási 
szövetkezete.

(Befejező közlemény.)

Eözö cikkeimben, azt hiszem, sikerült 
kimutatnom, hogy a fogyasztás szövetkezet 
azon az alapon, amilyen alapon én azt fektetni 
javasolnám, egy jól jövedelmező vállalatot 
nyújtana nekünk. De legyünk pessimistikueok 
a legnagyobb mértékben és mondjuk, hogy 
befektetett alaptőkénk csak egy szerény 
jövedelmet biztosit részünkre, még akkor is 
törekednünk kell ennek létesítésére, mert 
legtöbb nyereségünk abban lesz, hogy a fo
gyasztási cikkek árhullámzását megakadá
lyozzuk, az indokolatlan és önkényes áreme
léseknek útját Alijuk és sem minőségi, sem 
mennyiségi megrövidítéseknek nem leszünk 
kitéve. Nsm 1 m irt e tekintetben szigorú 
ellenőrzést fognánk gyakorolni magunk — 
egyrészt az igazgatóság által — amelynek 
kötelessége vo na minden panaszt megvizs
gálni és a szá iitókat meglepő látogatásokkal 
ellenőr.zni, magában az üzletben pedig a 
szövetkezeti tagok vagy azoknak családtag
jai avagy máa megbízottai, mint nap'biztosok 
naprói-napra ellenőriznék a kiszolgálatot, a 
rés^rehajlatlan és pontos mértékű kiszolgá
lást. Es ez nem is volna terhes, mert ha a 
szövetkezetnek szám.lásom szerint három
száz tagja volna, pedig lehetne négyszáznál 
is több, akkor egy egy szövetkezeti tagra 
évenként csak egyszer és alig többször 
kerülne reá a sor, hogy napibiztos legyen 
a szövetkezetben és más dolga nem lenne, 
mint figyelemmel kísérni azon a napon a 
kiezolgá ást, a mértékek pontos kiadását, 
a cikkeknek részrehajlatlan elosztását s ha 
e tekintetben valami visszaélést venne észre, 
saját hatáskörében annak elejét venni, avagy 
ha ez neki nem sikerülne egy vagy más 
okból, a sérelmet a panaszkönyvbe bevezetni 
és az Igazgatórág döntése alá bocsájtani.

Az Igazgatóság pedig minden hónapban 
legalább egyszer ülne össze az esetleges 
panaszok elbírálása s avégatt is, hogy az 
»lapoz. I á ,, oá szerint elintézze mindazon 
ügyeket, amiknek elintézését a közgyűlés 
magának nem tartaná fenn, avagy amiknek 
elintézése a szövetkezet tisztviselőire nem 
volna bízva.

Hogy milyen hatáskörrel bírna a szö
vetkezeti közgyűlés, amely évenként legalább 
kétszer jönne össze, milyen hatásköre vol
na azután az Igazgatóságnak és a szövetke
zeti tisztviselőknek ; ezek részletkérdések, 
amiknek kifejtése e cikket^ szűk keretébe 
nem illeszthető l ele, azt majd az alapsza
bályok volnának hivatva kifejteni,
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Befejezvén már e»eku<áu cikksoro
zatomat, miután nagyban óa e;éssben kifej
teni megpróbáltam eeimémet ; ámde tartozom 
még ref eotálni, e beoeea lap hasábjain „Falusi* 
név alatt megjelent egy birálati közleményre. 
E közleményben fel lettem hiva idő előtt arra, 
hogy számot vetettem-e én a szövetkezettel 
járó nagymérvű befektetések és kiadásokra ?

E figyelmeztetést időelőttinek nevezem, 
mert a legközelebbi cikkeim megmutatták, 
hogy igenis ssámoltam ezekkel a kérdésekkel 
és azt hiszem, hogy ezekben le is vettem 
sikerrel a falról as odafestett ördögöt.

Úgy de .Falusi* a cikkíró még egy 
javaslattal is áll elő, amire eddig refleotálni 
nem volt módom*.*-»n, mert nem esett eszmei 
körömbe s azért arra még itt teszem meg 
a megjegyzésemet.

Azt javasolja ugyanis a oikkiró, hogy 
a szövetkezeti köz- és magántisztviselők ver
senyajánlatokat kívánjanak be a kereske
dőktől, mészárosok-, pékek- és hentesektől 
stb.,hogy ki hajlandó bizonyos cikkeket a 
legjutányosabb árban szállítani a ezután a 
legkedvezőbb ajánlat elfogadásával a szövet
kezeti tagok járjanak oda vá árolni s egy 
végrehajtó-bizottság időnként megvizsgálná 
a kisaolgálatot s a visszaéléseket bírsággal 
sújtaná.

Esen módon azonban célt nem érnénk, 
mert nem hiszem, hogy e'őször is akadna 
olyan vállalkozó, aki alávetné magát egy 
magánegylet ellenőrzésének és bírságolási 
jogainak. A hatósági ellenőrzést is cssk 
kényszerűségből tűrik.

De nem képzelek olyzn üzletet, ahol 
a vevő köaönség között.küiömbség tétetnék, 
hogy a fogyasztási cikket egyik drágábban, 
a másik o'osóbbau kapja s nem képzelek 
vevő közönséget, amelyik eltűrné, hogy egy 
más társadalmi osstályba tartozó vevők 
ugyanazt a cikket olcsóbban kapják. És ha 
mégis úgy van, akkor bizonyára a drágább 

vevőknek as áru javait szolgáltatják ki, as 
olosóbb vevők pedig megkapják as áru se
lejtesebb részét, ebből pedig nem kérünk. 
Nem akarjuk magunkat lenézetni. Nem akar
juk, hogy bennünket a vevők között a II od 
osztályú vevők közé soroljanak és Il-od 
osztályú áruval szolgájának ki. Vo't alkal
mam személyesen meggyőződni arról, hogy 
akkor, amikor egy tanintézet növendékei 
részére a mészárosnak olcsóbb húst kellett 
kiszolgáltatni, hogy szedte össze, még a 
vágó-asztal alól is a czafat busókat. Ha 
pedig ezt tűrni nem akarnánk, örökké harc
ban állanánk a vá'lalkoaóinkkal, avagy pe
dig ott hagynánk őket, mint Bzent Pál as 
oláhokat. Kölcsönös kiábrándulás volna 
a vége.

Ezért hát meg kell barátkoznunk azzal 
a gondolattal, bogy magunk rendezzük be 
magunsnak azokat az iparágakat és üzleteket, 
amikre reá mutattam.

A kezdet nehéz lesz ugyan, de aki nem 
kezd, az nem érhet el eredményt s végezetül 
is osak azt mondom, bogy segitsünk magun
kon s akkor az Isten is megsegít bennünket.

Fel tehát tisztviselő társak, jelenjetek 
meg minél számosabban a majdan megha
tározandó értekezleteken, vitassuk meg ott 
as eszmét s fáradozzunk közös erővel a 
kitűzött cél érdekében, s meglátjátok, hogy 
amit egyesek el nem érhetnek, azt egyesült 
erővel kivihetjük és naggyá, erőssé tesszük. 
S még utódaink is hálásak lesznek.

Pogány Virgil.

Különfélék.
— A király Budapestre jön. A 

király — legújabb hírek szerint — május 
bó első napjaiban Budapestre érkezik a 
ekkor nehány hetet fog tölteni nálunk. Es 
alkalommal többrendbrli fogadát is lesz 
a királynál. Már körü beíül egy esztendeje 

annak, bogy a király nem volt a magyar 
fővárosban.

— XTagysalló ünnepe. Az 1849. évi 
április hó 19.-én Nagysauóná1 t ivott győző
dé mes csatának emléknapját es évben is 
méltó kegyelettel ülte meg Nagyszilé és 
vidékének lakossága. Múlt kedden a község 
házain a tavaszi szellőben lengedező nem
zeti zászlók már kora hajnalban jelezték a 
hős honvédek győzelmének évfordulóját. 
Ünnepi disst öltöttek Nagyszilé lakosa', 
hogy külsőleg is kifejezést adjanak a dicső 
műit emlékeiből fakadó hazafias lelkesedés
nek, amely e napon szivüket < Költötte. A 
délelőtt megtartott hálaadó isteni tiszteletek 
után a sáliéi r. kath. iskolában Kuceera 
Imre lelkes megayitó beszéde után a tanít
ványok hazafias szavalatokkal tüzelték a 
lelkesedést, majd innen zászlók alatt a ref. 
temetőbe, ott nyugvó hösök eirdombjáhoa 
vonultak az ünnepély folytatására. — Ás i<.t 
elhangzott aaavalatok után a jelenlévők lelkes 
örömmel és kedves emlékekkel távoztak e1, 
kiemelvén a főtanitó hazafias gondolkozását. 
Este 6 órakor a közönség a községbáza elölt 
gyülekezett a onnan zárt sorokban, mozsarak 
durrogása és zeneszó mellett, nemzeti dalo
kat énekelve vonult a vásártéren a csata 
emlékére feláliiiott szoborhoz, melynél — a 
közönség elénekelvén a Szózatot, — Cieg- 
lédy Sándor, nagysziléi ref. lelkész szónoki 
hevvel és hazafias lelkesedéssel elmondott 
ünnepi bestédében méltatta a szabadságban: 
történetének lapjaira arany belükkel vésett 
diadalmas nagysziléi ütközetnek emléknap
ját. A Himnusz eléneklese után a közönség 
visszatért a kivilágított községbe. 8 óra után 
a vendéglőben tarsasvacsora volt, amely 
alatt számos éa szép felköszöntő fokozta a 
jelenvoltak kedélyes hangulatát.

— Honvédség köréből ö-felsége a 
király Mibaicsics György ezredesnek, a m. 
kir. debreoeui 3. hon ved gyalogezred pa
rancsnokának a vaskoronsrendet adomá
nyozta. Úgy hisszük, osztatlan örömre talál 
varosunkban a hős ezredesnek esen újabb 
kitüntetése, ki sok éven át volt honvéd
ek.zlóaljunknak közszeretetben és köztiszte
letben kiló parancsnoka. — A Rendeleti 
Kösíöny másik örömhírt is hozott, Schieb 
Károly aiásadoa a 14. honvéd gyalogezred

T ARC A.

Lélekvásár.
Amíg a lelkedet viered a vázírra,
Amíg as osztrák pénz becsületed ára, 
Amíg eladó vagy, mint egy igáé marha : 
Hifibe Társz egy szebb, vidámabb tavaszra, 
Szegény magyar u^pem, osztrák iga rabja ; 
Nem fog reád sütni a szabadság napja, 
Nem lessel egyéb, mint Bécs hitvány cseléde, 
Kit ha arcul vágnak, kezet csókol érte,

Rákóczit, Kossuthot bár baza hoztátok. 
Nyomon kisér most is régi, szörnyű átok ;
A rút visszavonás, amely összetörte 
Büszkeséged, hited, reményed Örökre. 
Hiába várjátok a függetlenséget,
Nem hisztek egymásnak, egymást megölnétek. 
Nem a közös ellent űzitek, hajtjátok, 
Egymást cibáljátok, egymást tiporjátok.

Nem is félnek attól, akit megvehetnek. 
Eladó a lelked, fizetnek s megvetnek. 
Mint pórázon az eb, tAncolsz, ha fütyülnek, 
Megfonnyadt hajtása ősi, büszke tölgynek. 
▲ kuruo ivadék császár udvaronca, 
Annak talpát nyalja, úgy pislog a koncra, 
A címer és arany leveszi lábárul. 
Minden utcasarkon becsületet árul.

Nem lesz szabad addig, magyar hazám népe, 
Mig aljas indulat lakik a szívbe | 
Amíg lemondással cifra jármát vonja, 
Mindhiába áhit, szabadság Sión ja I
Nem lesz szabad addig büszke Magyarország, 
Ameddig tűri, hogy idegenek fosszák. 
A függetlensége csak bujdosó csillag, 
Mig a bécsi dt<n koldusmódra ballag.

Föl a fejjel, magyar, Árpád unokája 1 
Qyuljon ki lolkedbon önérzet szikrája*

Erő a karodban, égő vágy szivedben, 
Utolsó stáción állj meg rendületlen. 
Oda lenn a mélység, as enyészet pokla, 
Itt fenn a szabadság napja süt ragyogva. 
Rajtad a választás. As utolsó próba. . . 
Úgy válassz, hogy rád néz egész Európa.

Támadjon fel újra régi büszkeséged. 
Becsületes harcban nem győztek le téged, 
Mint egyor a Mestert biblia Judása, 
Rabul ejtett fiad hűtlen áru ása.
Dicsőség elveszni a csaták tűsében, 
De as idegennek jármát húzni szégyen, 
Vitézséged vasa vágja ki a foltot 
Szeplőtlen nevedről, akkor leszel boldog.

J(ersé{ Járjos.

Zíür után.
Irta: Lábay József.

Ssinhely: Beretvásík ebédlője. Idő: Éjfélutdn 1 óra. 

(A vendéget ..éionloltah. Az ...talon (Alak, tányérok, 
üvegek, ep e. torolt poharak tömege hever öaaae-visiaa. 
A aaobaleáuy nagy rákká edkunyel tart kifelé. A fiatal 
••Mony pedig aa aaatalon maradt dolgokat takarítja, 
reudeai nagy .intve. — A férj almoian néai e. 

nagyokat kait.)

Asssony: (S.emrehányólag.) No, mond
hatom, mintafórj vagy Tóni 1 — Velem 
dolgoatatsz, mint valami utolsó cseléddel, 
magad pedig nésed, — mulatsz rajta. A 
legjobb esetben egy nagyot ásitass. Arra 
aaonban rá nem jönnél, hogy feleségednek 
segíteni kellene. Ó, annyi figyelem ninos 
benned I

Firf ; (Mozdulatlanul ülve.) De ódeaem, 
bisa ....

Feleség; Semmi ódeaem I . . . Ast na
gyon jól tudom, hogy beoéaö szavakban 

| kifogyhatatlan ai ur. Tubioám, . . . gyé

mántom, . . . aranyom .... a a jó Isten 
tudná ctaz elősorolni őket mind. De azután 
aa a tubioa, as a gyémánt, aa a kinoa akár 
ketté is Beakadhat, — te bizony a füled 
hegyét sem moiditod.

Férj: Hat mit tegyek, kérlek. Rendel
kezzél velem a késs örömmel teljesítek 
neked a erted mindent.

Feleség; Mindent .... hahaha . .
mindeut ? — Hát nem nevetségei es ? Leg
jobban kitűnt es a mai ssúron, am kor mint 
ogy Hamupipőkének as irigységtől sárgára 
vált arccal bámulnom kellett as albiróné 
remek princesset, a pohos századosLé co
bolypréméé kalapját, Kárásané gyönyörű 
estélyi ruháját. — Nekem, Daráaa Petar 
kir. táblabiró leányának s Borotvás járás
bíró felesegenek csak álmodnom lehet róluk.
— Bizony azegyelhetnéd magad I

Férj: . . , i'eeséz 1 ... Gondoltam 
hová lyukadunk ki, — Mint minden ssúr 
mán, úgy most ia as aa atkozott toalett 
kérdéa. Pedig legalább egy időre bekét 
hagy hatnál vele. Hias olyan a ruhatárad, 
hogy akár a velsi hercegnő is megirigyelhetné.
— Hogy többet se említsek, — ott van a 
lila a a drapp koestűmöd, a íréi kimonód, 
a barna estélyi-ruhád, a krém selyem-pon
gyolád. — Hat még a sok blús, a tömérdek 
alj, as neked mind semmi ?

Feleség-. (Ingerülten dobbant lábával.) 
Ugyan kérlek, jobb lenne, ha nem idegesí
tenél folytonosan oly dolgokhos való hosaá- 
ssólásaiddal, melyekhez amúgy sem értess 
semmit. — Ha pedig mindenáron szakértőnek 
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törzséhei Nyitrára, a fegyver és lövís ügyek 
vezetésével megbízott törzstiszti helyre ne
veztetett ki. Őszintén gratulálunk, bár saj- 
iá'juk, hogy a lévai honvédtisztikar éppen 
égj ik legrokonszenvesebb tagját veszti Schieb 
Károly századosban.

— Gyaszhlr. ö>zinte részvéttel vet 
tűk a leverő hírt, hogy Dombay Vilmos 
barsendrédi földbirtokosnak, vármegyénk 
volt alispánjának neje, született Balogh Er
zsébet, e hó 20.-án, Birsendréden elhunyt. 
A boldogult jóleikü es vármegyeszerte tisz
telt úrnőnek halála a legmélyebb gyászba 
borította családját, melynek vesztesége felett 
a legszélesebb körben nagy részvét nyilvá
nul. Áldás és béke poraira!

— Táncmulatság. A Lévai Katb. 
Legényegyesület folyó ho 17-én saját h< lyi- 
Bégében, házalapja javára sikerűit táncmu
latságot rendezett, mely szórakoztató és 
Övezetes mű orral volt egybekötve. A műsor 
első számát „A csapda" c, dialógot Uhrik 
Böske és Major I onka igen üg/esen ját
szották. ,A szerencsétlen flótás" c. egy felvo- 
nssos vigjáttkban a szerep ük : Bella János, 
Heller Jenő, Kovács József, Csuvara László, 
B zik Ernő, P^ulovios J mos, Danis Lijos, 
Tóth Károly és Szentgyörgyi Pai, kik 
mindannyian derekai an megálát helyüket. 
„A bál előtt" c. monolog kitűnő előadója 
Medveczky Ilonná volt. Majd negyesszóiamu 
összhangzatos dalokban gyönyörködött a 
hallgatólag, melyeket Szabó Károly képző
intézeti növendék tanított be. A változatos 
és tartalmas műsort megtoldotta Csuvara 
József élvezetes fuv olajatokéval, melyet 
többször kel ett megismételnie. A buzgó 
szerep.őknek bőven kijutott a taps és elis
merés a közönség részéről. Lehetetlen azon
ban meg nem em ékeznünk azon derék 
ifjakról, akiknek lá-adotasa e szép sikert 
eredményezte, ezek : Szabó Káro.y, Suppau 
György és Csuvara József rendezőn, az áll. 
t nitóképző intézet 111. éves növendékei. 
Tálán mondanunk sem kell, hogy a tánc és 
jókedv még a késő reggeli órákban Bem 
akart véget érni.

— Áthelyezés. Valkovics István, ara- 
nyosmatoti kir. törvényszéki bíró, jarasbirói 
minőségben a köimöctá.yai járásbírósághoz 
helyeztetett át.

— Gyászhír. Qyenes Studor, nagyka
nizsai kir. törvényszéki bíró, néhai Qyenes 
József volt lévai kir. jarasbiró fi*, Qyenes

akarod magad felio ni, bebizonyíthatom, 
hogy a lila t osztümöm az régi, — a íréi 
kimonóm is divatját múlta, az estélyi ruhám 
stűk, a..............De mit fogok polemizálni
veled ily dolgokról. — Egyszerűen meg
veszed azt a 200 koronás princesst, melyet 
mar ki is választottam Nemesnél s avval 
punktum 1

Férj; (Nyomatékkel.) Nem veszek sem
mit s avval punktum 1

Feleség : (Hízelegve férjéhez simul.) S ha 
szépen megkérnélek akkor sem ? (Simogatva 
férjé arcát.)

Férj: (Kissé engesztelödött hangon.)
J Jen körülmények között bizony bajos. — 
K'i.önben egy kis jóakarattal magad is be
láthatnád, hogy még a tavalyi fürdőzés 
anyagi bajait sím hevertük ki s már is gon
doskodnom keli újabb pénzforrásról, hogy 
az idei fürdő izezónt ismét Tátrafüreden 
tölthesd.

Feleség : Látod, ez szép tőled, de . . .
Férj: . . , De majd szétreped a fejem 

a sok gondtól. S aztán még te panaszkodó), 
hogy rossz férjed van, hogy nem teszek 
mog semmit kedvedért. — Egy kis belátás 
Nusi . . . egy kis belátás 1

Féleség: Kérlek, hisz én belátok min
dent.................Nézd, — egy remek empiere
módfelett teteie’, de eszembe jutottál te, 
— a sok zeúr s a tavalyi Tátrafüred a ki
alakult az a vélemény bennem, bogy mégis 
csak jobb lesz at egyszerűbb s olcsóbb 
prinoess.

László lévai honvédfőhadnagy bátyja, e hó 
18.-án este váratlanul szivszélhüdés követ
keztében alig 38 éves korában elhalt. A 
boldogult Nagykanizsán általános tiszteletnek 
örvendett ; rendkívül pon’.os, szorga más és 
lelkiismeretes biró volt. Elhunytét neje 
Szalay Gizella és két árvája siratja.

— Uj plébános Csiffáron. Sankovics 
László, dunaszeutpáli plébános, aki egy ideig 
Léván is káplánkodott, haaonminöségben 
Csiffárra helyeztetvén át, — plébániáját e 
napokban foglalta el.

— Változások a vasúti menetrend
nél. Május hó l.-töl vasún menetrendünknél 
a következő lényegesebb vá tozáiok lesznek: a 
Parkánytáaa felé most reggel 5 óra 5 perckor 
induló vonat 5 óra 14 perckor, — a délelőtt 9 
óra 30 perckor induló 9 óra ti perckor és 
a déli vonat 12 óra 15 perc helyett 12 óra 
41 perckor fog indulni. — Parkánynánáról 
az esti vonat nem 7 óra 5 percsor, hanem 
6 óra 56 percsor érkezik Livára.

— Kinevezés. A m. kir. igazságügy
miniszter Barsi Ambrust, városuua szülöttet, 
a székesfehérvári javítóintézet gondnokát a 
nevezett intézethez ellenőrré nevezte ki. — 
Örömmel üdvözöljük jól megérdemlett ki
tüntetése Bizalmából.

- AF. M. K. E. évnegyedes gyű
lése. A Eelviueki Magyar tzozmuveiodesi 
Egyesület dr. Gyürky Géza emöklete mel
lett április 18.-án tartotta évnigyedes gyű
lését. Cllair Vrrnos főtitkár előterjesztette 
az elnökség jelentését, mely szerint a nyit- 
rai közművelődéül baz epitesére fölveendő 
300 ezer koronás kölcsön ügyeben az egye
sület befejezte tárgyalásait s a kölcsön tör
lesztési tervezetet jóváhagyás céljából a 
miniszter elé terjesztette. Az anyagi viszo
nyok egyre javulnak és a toiyó évben tel- 
jeseu e.iűuik a szamadáio&uol a törzsva- 
gyouh áay. A gróf Kaiásonyi alapítvány 
Kamatait ovodak fönntartására fegja fordí
tani az egyesület. A tanítói jutalomalap 
összege 1542 koroua, ameiy Dől tiá-oiu 
100—100 koronái díj kerül kiosztásra. 
Magyar isteni tiszteletek céljaira az egye 
eú.ei magyar énekes es imaköny veket enge
délyezett egyes isko aknak. Vegü. eiha á 
rozta a gy fiies, hogy az őszön Reciczky 
Gyuia vitaoci szülöha.á. emléktáblával jelöu 
meg. Az egyesület ez evi közgyűlését Érsek
új váróit fogja megtartani.

Férj : Ez mind szép és jó lenne, de 
mikor egészséged szempontjából töltetlen 
szükséged van egy kis üdü.ésre. Magad 
mondtad ... A fürdő pedig sokba jön.

Feleség: (Egy mentő, jó gondolattól in
spirálva, lelkesedő arccal ugrik fel Bzékéröl.) 
Nagyszerű 1 . • . Kiiünö 1 . ■ . (örömeben 
tapso) Tudod mit Tóni ... mi jutott 
eszem . e ?

Férj : Nos, bálijuk.
Feleség: Az, hogy mégsem megyek Fü

redre l Tudod, az sokua jön b beteg Bem 
vagyok már. Hanem a helyeit holnap elho
zatod Nemestől a ruhát, hogy a megyei 
báioa eauehesoüna. A nyáron pedig leme
gyünk Erdélyi e a V.c.ahoz, Jó lesz ? I . . . 
Ovt töltjük majd a 4 heti szaDadoágot.

Férj: (Nagyot ásítva) Jó lesz, ... jó. 
Csak hagyj mar békén, mart 2 óra van s 
aludni is kell tan valamit.

♦ * •

(A megyei bálról visszajőve. A férj k.fúli poros ozi- 
uudorel s jajgut, hogy ismét óé koronával könnyebb 
a tárcsa. Aa asszony uebez moaré priueessébeu bele

rogy a karusszekbe).

Feleség : (Elhaló hangon nyög) Jaj . . . 
Jaj a szivem l . . .

Férj: (Rémülten) Mi bajod drágám ? 
(Hozaárohn1).

Feleség : Jaj . . . csak a fürdő . . . 
csupán Tátrafüred gyógyít még mag . . . 
(vesstjósió tekintetet vetve férjére). Meg
halok neked, meglátod, ha mm küldesz oda.

— Főpapok a nők választójoga 
mellett. Míg más országokban a főpapság 
igen tartózkodó a nők választójogával szem
ben, addig a magyar főpapság legkiválóbb 
tagjai őszinte hívei ezen reformnak. Főképen 
Frohászka Ottokár püspök és Qiesswein Sán
dor hirdetik a női választójog etikai értékét 
és erkölcsnemesitö hatását. Prohászka püs
pök a közelmúltban ezeket mondotta : „Meg 
vagyok győződve róla, hogy sokkal több 
etika lenne törvényeinkben, ha azokat nem 
csupán a férfiak alkotnák, hanem ha a 
nőknek is volna közvetlen befolyásuk a 
törvényhozásba. Ezért feltétlenül kívánatos
nak tartom a nők választójogát.“ — Dr, 
Giesswein pedig igy nyilatkozott ; „A válasz
tójog alapjául a teljesített társadalmi és 
nemzeti munkát tekintvén, a nők választó
jogát teljesen megokoltnak tartom. Más 
korlátot férfinél és nőnél nem tartok m g- 
okoltnak, mint annak az intellektuális kép
zettségnek követelményét, mely biztosítékot 
nyújt, hogy a választójoggal felruházott 
jogú' öntudatosan gyakorolja és a honossá
got és morális integritást mint természetes 
alapfeltételt11.

— Választás. Újbányán a nemrég 
szervezett állatorvosi állást Rudas Henrik 
okleveles állatorvosnak 8 más pályázóval 
szemben történt megválasztásával töltöt
ték be.

— Jutalom a faiskolavezető taní
tóknak. A Magyar földhitelintézet a hazai 
gyümö.csfatenyésztésnek községi faiskolák 
utján való előmozdítása céljából a folyó év
ben is 1, 600 koronás ; 2,400 koronás és 18 
200 koronás dijat tűz ki oly tanítók jutal
mazására, kik faiskolát kezelnek és a fa- 
tenyésztes terén feltűnő sikert képesek fel
mutatni. Palyázhatik minden faiskolát kezelő 
tanító. A kérvények május 15.-ig az illető 
kir. tanfelügyelőhöz adandók be és a m. 
kir. föidmivelósügyi miniszterhez intéiendök. 
Az egy koronás bélyeggel ellátott kérvény
hez melléklendő; a faiskola vázlatos rajza 
és rész etes leírása, kimutatás a csemete
laknak koráról, nevükről, fajtájukról.

— Egyhuzamban való tanítás. 
Zichy János kultuszminiszter rendeletet adott 
ki, hogy a középiskolákban lehetőleg egyhu
zamban, tehat csak délelőtt, legfölehb délu
tán egy óráig tartsanak az előadások. A 
fövarosőan és a nagyobb vidéki városokban 
ez mar most is igy van és a rendelet szerint 
a főigazgatók doiga rávenni a vidéki nem 
állami középiskolákat is, hogy mindenütt 
vezessék be az egyhuzamban való tanítást. 
Előnyösnek találja ezt a miniszter a kővet
kező okokból: 1. A 'ávolabb lakó tanulók 
mar délután 1 óraaor hizamahetnek és nem 
keli magukra hagyva csatangolniok a délu
táni tanítás megkezdéséig. 2. A felszabadult 
délutánokat kirándulásra, testedzésre és 
szórakozásra lenet felhasználni. 3. Ebéd után, 
kivált nyáron, a lankasztó hőségben, semmit 
sem ér a tanítás. 4. A déli órákat 11-től 
2-ig a diák úgy sem használhatja semmire. 
5. Önművelődés szempontjából megbecsülhe
tetlen az a diákra, ha szabad délutánjai 
vannak, amelyeken rajzzal, zenével vagy 
modern nyelvekkel fuglalkozhatik és nem 
kénytelen erre esti óráit feláldozni és sze
meit rontani.

— Kettős esküvő. A róm. kath. 
templomban május hó 5.-én, délután 5 óra
kor Krekovics Józsefnek Vilma és Karolin 
leányai egyszerre tartják esküvőjüket. Kre- 
kovics Vlimit Fder Imre, Karoliut pedig 
Gvöt dics Marton vezeti oltárhoz.

— Ki akar honvódtiszt lenni 7 Az 
1910—11 tanévre pályázatot hirdet a hon
védelmi miuiszter a honvéd főreáliskolában 
megüresedett 50, a honvéd Ludovika Aka
démiában pedig 58, részint tejesen díjmen
tes, részint fizetéses helyre. A honvéd fő- 
reáliskolaba IV. középiskolai, a Ludovika 
Aaadeimáoa pedig Vili, középiskolai osztály 
elvégzése szükséges. A pályázati kérvények 
május 15.-ig nyújthatók be.

— Szivattyús közkutak. A különféle 
ragá.yos Dutegsegeknek faluhelyen tőképp a 
nyitott közkutak aa okozói, ahová edénye
ivel az egész falu népe eljár s amelyekbe a 
szél mindenféle piszkos port, szemetet beso
dor, a gyerekek pedig még elhullott á lato
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kát is dobálnak bele. A szomsaédos Easter- 
gomvármegye egyik főszolgabirája — mint 
értesülünk — esen tapasitalatok alapján 
elrendelte, hogy ajáráa községeiben a nyitott 
köskutak mindenütt szivattyús hutákká ala
kíttassanak. Esen intézkedést a közegész
ség megóvása érdekében nálunk is meg 
kellene tenni.

— Az UtcaOntÖzésröl sok kivánrá?, 
sok panasz esett e lap hasábjain. Vannak 
már új öntözd lajtjaink, végig locso gattak 
már as idén is egy-egy u'cat, de az utca
seprők azért mégis csak felkavarják az ut
cai szemetet oly időben, mikor a legtöbb 
ember jár as utcákon. Mi azt sseretnök, ba a 
hatóság éber megfigyelő képességét inkább 
oly városok közállapotainak szentelné, me
lyeknek tisztaságáról vehetne követésre mél
tó példát. Addig is nem kívánunk példás 
tisztaságot, csak arra kérnök a gazdasági 
tanácsost, hogy öntöztesse meg jól az utcá
kat köavetlen azok sepertetése előtt, midőn 
az utca tisztítása a legnagyobb forgalom 
idejében történik. (Btt.)

— Udvarias rendelet. R ndeletet 
adott ki a keresi, miuiszter arra, bogy a 
postán a feleket ne várakoztassák, hanem 
ügyeiket azonnal intézzék el, még akkor is, 
ha kezelői munkák végzésével vannak el
foglalva ; ezen munkájukat a kezelőknek 
abban kell hagyni és a közönség ügyét 
elintézni.

— Másfél órás leckék. A közokta
tásügyi miniszter kisérletkép megengedte a 
középiskolákban a má-tél óráig tartó leckék 
berendelését oly tárgyakból, amelyeknek 
háromnál több óraszámuk van. A rendelet 
szerint a kisérletezessel járó vegytani és 
terméaaettani órákon tapasztalták, hogy egy- 
egy kísérletet 50 perc alatt nem lehet el
végezni. Ugyancsak a rendelet szerint előnyös, 
ha a magyar irodalom és idegen irodalmi 
órák és hosszabb irodalmi szemelvények 
felolvasása, a nyelvórák pedig a nyelvgya
korlatoknak társalgás utján való begyakor
lása céljából másfél óráig tartanak. Ezért 
felhatalmazta a miniszter a főigazgatókat, 
bogy amely középiskola ezt a rendszert 
akarja követni, as már most kísérletezzen 
a másfél órás leckékkel. A kísérletező isko
lákat a kultussminisstériumban be keli je
lenteni.

— 103. éves választó. As ország
gyűlési kepviselőválasstók es idei névjegy 
Békébe — mint a Honti Lapokból olvassuk — 
Mézet Miklós ipolybalogi fö'dmives 103 éves 
korral van felvéve.

— Fölrobbant gyufagyár. Nagy 
szerencsétlenség történt e hó 19.-én Szege
den. A gyufagyár kasánháaában fölrobbant 
as üzemben levő vízcsövet kasán, A robba
násnak borsalmas következései voltak. A 
kaaáuhás és » mellette álló két pavillon 
romba dőlt, maga alá temetve azokat a 
munkásokat, akik aa összeomlott épületekben 
dolgoztak. A halottak ezt mi 10, a su yosan 
sebesülteké 49. A katasztrófát — állítólag — 
a kasán felügyeletével megbízottaknak ha
nyag ága okoata.

—’ Védekezés a késői fagyok ellen. 
A szőlőtőkéknek, melyek téieD 15—20° C. 
hideget kár nélkül kiállottak, tavasszal — 
smikor * tényé-set megindult — s fagy
ponthoz közeledő hőmérséklet is könnyen 
megárthat. A szőlőtőkéknek kü önböső anys- 
gokkal való betakaráaa itt-ott célszerűnek 
bizonyult ugyan, de emellett az a hátránya 
van, hogy a betakart szőlőhöz sokáig sem 
levegő, sem világosság nem jutván, fejlődé
sében akadályoatatik. Ennél cébserüobnek 
bizonyult as ügyesen alka mázott füstölés. 
Ehhes mindenekelőtt oly tüzelő anyag szük
séges, mely könnyen gyú', sok tű ü ée nehéz 
füstöt ád s emellett sokba sem kerül. Leg- 
oéisserűbb, ha az egész vidék szőlőbirtokosai 
egyesülve, egyszerre végzik a tűs'ölest, mert 
igy Olcsóbb a művelet éa hatása is biz osabb. 
A felügyelő és a füstöléssel megbízott sze
mélyzetet úgy kell szervezni, hogy mihelyt 
a hőmérséklet a fagyponthoz közeledik, a 
füstölést azonnal egyszerre megkezdjük. A 
kátrányt, mint kitűnő füstölő anyagot külö 
nősen aján.hatni. A tüzelő anyagot lehetőleg 
egyenlően kell as egész szőlőterületen bizo
nyos távolságban felosztani. A füstöléssel 

több helyen tett kísérletek mindig sikerül
tek s az illető szőlőket megmentették az 
eifagyáitól.

— BendklvOl életrevaló, kipróbált, 
modern inteaméi yt ajánlunk tisztelt olva
sóink szives figyelmébe a Budapesten VIII., 
Főherceg Sándor-utca 30-'k sz. a. fennálló 
Magyar Otthon penzióban. Évek óta általá
nosan kedvelt, pompásan bevált, családi 
eaálló es, ahol mérsékelt napi áron (mind
össze három koronáért is és fokozatosan 
feljebb) teljes ellátáshoz és lakáshoz, Bzépen 
bútorozott külön bejáratú szobákhoz lehet 
jutni. Vidékiek, akik rövidebb hosszabb időt 
kívánnak a fővárosban tölteni, szórakozás, 
vagy üzleti ügyek intézése végett, a Magyar 
O.tbon barátságos hajlékaiban nyugalmasan 
berendezkedhetnek. Csoportos jelentkezők
nek, utazóknak, turistáknak, hivatalnokoknak 
ée más hivatásuknak még kivételesebb ked
vezmény jár ki. I ko ák vakációé, tanulmányi 
kirándulásai számára egyenesen megbecsül
hetetlen a Magyar Otthon I Villamos világí
tás | Tükrös szekrények I

Magyar kir. szab Osztálysorsjá
ték. A 26. eorsjátéa uj sorsjegyeit immár 
kibocsátották s azokat mint eddig is régi 
tulajdonosaik lefoglalják. A külföldön mar 
több évszázad óta bétát rendszere az osz
tó ysore játéknak nálunk is kitünően bevált 
s a szerfölött reális és körültekintő vezetés 
lolytán közönségünk évröi-évre mind na
gyobb bizalommal viseltetik az osztálysors- 
játék iránt.

Savoy Nagyszálloda Budapest, VIII. 
József-aörut 16. a Nim-.éti Színház közvet
len közelében. A főváros legszebb és leg
modernebb szállodája, 120 szoba és szalon. 
Központi gőzfűtés, villanyvilágítás. Lift. 
Hideg és meleg viz minden szobában. Szobák 
3 kor-tói feljebb. Elsőrangú étterem.

Nem csak gyermektől vonandó meg 
minden, ami szívgyeugitö, és az idegeket 
megtámadja, — felre tehát a szesszel ée 
kávéval 1 — felnnötteknek is legnagyobb 
kincs az egészség. A gondos háziasszony 
azért reggeli és ossonna kávéhoz mindig a 
valódi Kathreiner-fele Kueipp-malátakávét 
használja, mert elégedettség és megtakarítás, 
főleg azonban a gyermekek viruló kinésése 
a jutalma. A sok értéktelen utánzás miatt, 
a bevásárlásnál a legnagyobb ovatoiság ki 
vánatos. Csak Kathreiner névvel ellátott 
eredeti csomagokat tessék elfogadni I Minek 
is hagyna utánzatot magára erőszakolni, a 
mikor ugyanannyi pénzért valódit is kaphat.

Tanügy.
424/1909—10.

Pályázat.
A léva-i m. kir. állami tanítóképző-intését az 

I. osztályba a jövő 191U/11. tanévre 85 növendéket 
vesz fel. De felvesz az intézet a felsőbb osztályokba 
más intézetből is jó magaviseletü és legalább jeles 
előmenetelő növendékeket.

Jő magaviseletü és megfelelő előmenetelő növen
dékek szamara a nm. vall.- es közokt, miniszter ur a 
következő kedve menyeket nyújtja, még pedig mind a 
négy osztály bau:

1. Teljes ingyenes helyet, mely áll ingyen-étke* 
zésből s havi 10 ao.. iakaspeuzkedvezméuyböi, mélyért 
a LŐveudek laká-ou felől tisztogatást es mosást is kap.

2. Féldijas helyet, mely azzal a kedvezmenynyel 
van összekötve, bogy évi 140 kor. ellátási dij es évi 
50 kor. lakáspénz befizetése ellenében a növeudék 
teljes ellátást nyer, mert az ellátási költség felét az 
állam viseli.

8. Havi 12 koronás ösztöndíjas helyet.
4. Teljes fizető, azaz éti 2öü kor. étkezési és 

évi 100 k«»r. lakasuij befizetésével összekötött helyet.
Ö. Tisztességes ellátásáról annak is gondoskodik 

ai igazgatóság, akit a miniszter ur mindeu kedvez- 
nxíuy veikül, btjáriaak vett fel. As ellát*, dija itt 
is évi 280-f-l0u 380 koron*.

A folyamodványok beküldéséuvk határideje májas 
hő 81-ik uapj*. Aa I. osztályba telvesz a* tuteaet oly 
épteslü es ego.es get uöveudékeket, akik életük lé-ik 
évét mar betöltőitek, de 18 évesnél uem idüsebbek s 
a polgári vagy koaépi.kola IV-ik osstalyát sikeresen 
bevégeztek.

*£7 koronás bélyeggel ellátott és sajátkezű- 
lég irt folyamodvány a nagymélt. m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz címezendő, de 
a tanitó^épáö-intexeti igazgatóság hot küldene! , A fo
lyamodvány mellékletei : a, születési bizonyítvány ; 
b) iskolai bizonyítvány a múlt iskolai évről; c) orvosi 
bizouyitváuy arról, bogy a folyamodó a tanítói pályára 
alkalmat, ép, egészséges ; továbbá d) ujraoltási bízó- 
nyitvány ; <) hiteles községi bizonyítvány a szülök és 

folyamodó vagyoni állapotáról, a családfő polgári 
állásának, évi jövedelmének és a szülői gondosáé alatt 
álló keresetképtelen kiskorú gyermekek számának, 
nevének és életkorának feltüntetésével ; f) ha a folya
modó már nem jár iskolába; erkölcsi bizonyítvány; 
g) ha a folyamodó még nem tanul, ak«or utolsó évi 
bizonyítványát legkésőbb julius bó 1-ig tartozik pótló
lag beküldeni. E bizonyítvány nélkül a folyamodvány 
tekintetbe nem vehető. A folyamodás eredményéről a 
tanulók hozzátartozóit angusz’ns bó második felében 
hivatalosan értesíti az igazgató, éppen ezért a folya
modó pontos címét, ahova az értesítést várja, lakó
helyének (vármegye, utolsó posta) megjelölésevei írja 
a folyamodváuy külső lapjára. A felvétel azonban 
csak akkor válik érvényessé, ha a felvett növendéknek 
zenei hallása s testi állapota megvizsgáltatván, az 

I kifogás alá nem esik.
A felvett és beiratkozott növendék köteles magát 

a beiratástól számított 8 nap alatt a szükséges tan
könyvekkel és tanszerekkel ellátni.

Régi könyvek eladása és vétele tilos.

Lé vád, 1910. év április bó 13«án.

Köveskuti Jenő
tanítóképző int. igazgató.

Irodalom és művészet.
Maramaros múltja Már maros történe

téről most jelent meg az első öaeiefnglaló 
munka. Cimi : Ada’ékok Alira maros Törté
netéhez. Irta : nagymtuti ifj. Pap Józtef, 
A szerzőt müve ö,aleállításakor a* aa indok 
vez tte, hogy alkalmat nyújtson a vármegye 
fiainak szükebb hazájuk múltjának migis- 
meréeere. A könyv 1800 ig tarta maisa a 
vármegye történetét s felöleli az összes 
kimagasló eseményeket, amelyekben eddig 
az ideig a mármaroziak szerepet vittek. 
Rég letűnt családok emlékén kivül taiálko- 
aánk a ma is élő, virágzó családok őseivel, 
akik szülőföldüknek hírt, nevet szereztek, 
így sokan nem csupán vármegyéjük töoté- 
netét, de családjuk múltját is megismerhetik 
a műből. A mii megrendelhető a Márama- 
rost Független Újság kiadóhivatalában, Mara- 
marosszige, Erzsébet-Főtér 11. sz. Ara a 
348 oldalas, egykorú képekkel illusztrált 
könyvnek — a pénz előlege, beküldése 
mellett bé-m-ntas postaküldéssel — di.zkö- 
tésben 3 koroua, fűzve 2 korona. E könyv
nek minden könyvtárban ott kellene lenni.

Hivatalos közlemény.
2140/1910 szám,

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete 1910. 

áv; március hó 30.-án 1914 sz. a. hozott 
határozatával a Part-utca ét sz uj tanitó- 
képezdébez vivő Ú Kinyitásénak s ötv. 
Tó h Jánosné haate ke megvetelenek ügyet 
• z 1910. évi aprUis hó 30,-ik napjának d. 
u. 4 órájára összehivandó közgyűlés napi
rendjére tűzte ki — első izbeni — érdem
leges tárgyalás végett, — midőn ezt köz
hírré teszt m, — a kepviselötestület összes 
tagjait aion Köagyüésree hiidetméoy utjin 
is meghívom.

Láva, 1910 évi április hó 19.-én,
Béáogh Z-atjoa, 

polgármester.

2153/1910 szám.

Hirdetmény.
Láva r. t. város képviselőtestülete folyó 

évi március hó 30. án tartott évnegyede, 
rendes közgyűlésében 73/1910 ai. véghatá
rozatával megalkotta a közsegélyre rzoru'ók 
segéíyezóserő1, gondozásáról éz ellátásáról 
készített szabályreudeletet, mely zssbály- 
reudelet folyó évi április hó 25 napjától 
kezdve a városi kiadóhivatalban 15 napon 
át kör szemlére van kitéve éa ott megtekint
hető, ellene ugyanazon ieő alatt as illetők 
által felebbeaéz adható b-.

Mely körülményt eaennel közhírré t szem. 
Léva, 1910 évi április hó 15.-én.

Bóiog-K Zafejos 
polgármester.
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Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

A lévai róm. kath. Legényegyezilletnek 
1910. április 17.-én tartott mulatsága alkal
mával felülfisettek : Ghymessy János éa 
Lakner Láaaló urak 2-2 kor. ; Sebő János, 
öav. Klincsok Borbála, öav. Horváthné, öav. 
Kiss Pálné, öav. Scbmieeberget Jánosné. 
Stugel Jóaaef, Iványi András, Drlicska Gás
pár. Kacsenyeo Gyula, Brnák József 1-1 kor. 
Kovács Józsefné, Moh ár Gyula. Vargha 
Lajos, N. N. 40-40 fill.; mely szives fölül- 
fizetésekért hálás köszönetét fejezi ti,

az egyesülőt választmánya.

Elszámolás.
farkai Ákosnak, volt lévai tanítónak, 

síremlékére adakozók gyüjtöivét, valamint 
a síremlék költségeiről szóló elszámolást a 
láva elemi iskolák tanítóinak megbízásából 
felülvizsgáltál, azt 190 korona 80 fillér 
bevétellel és 190 korona 80 fillér kiadással 
rendben találtuk. Ennek alapján a gyűjtést 
és felállítást eszközlö Tokody litván úrnak 
a felmentés megadatott.

Léván, 1910. április 23.
Svarba Endre. Tóth István.

Az őszigyűjtés alkalmával a Stefánia árva
ház részére következő adományok folytak be.

Folytatás.

Vosztruba Györgyné 2 zsák krumpli, 
Weisz Salamon 3 drb. kenyér, Szarka Ist
vánná bab és krumpli, Gracza Bá'íntné 
krumpli, Csikkel János bab, Izsóf Jánosné 
lúdtsir, Lutovszky Györgyné krump i, Uhrik 
Jánosné krumpli, Miseik Antalne krumpli, 
GyurgyanovicB K. bab, Svarcz Ferencné 
krump i, Beres Jánosné bab, Kratyina Pé- 
terné bab, Ku dán Károlyné krumpli, Panek 
litván hrumpli. Kovács Imréné b b, Kovács 
Jánosné bab, W-i« Izidor krumpli, Weisz 
Bernáth kenyer, hrtler Hmrik 4 kilo rizs, 
Kósa Petemé bab, Szepesi Józsefné bab, 
Demeter Jáiosne krumpli, Szobi Andrámé 
krumpli, Szabó Andrasné krumpli, Maiz 
Györgyné krumpli, D-hoskí Lajos krumpli, 
Varannai Ist7án kiumpb, D mján Jánosné 

krumpli, Rács Jónás krumpli, Jsncsovics 
Istvánná krump'i, Tó*h Sándorné krumpli, 
öav. Klára Autalné bab, Paraky Gergelyné 
bab, Ráca Jónásné krumpli és bab, Rácz 
József bab ée krnmpli, Faragó Ietvánné bab, 
Mésiáros Károlyné krumpli, G.lsmbos J i- 
nosné bab, Szűcs Andrásáé bab, Klacsmányi 
Jízsefné rumpii, Kazi Láezlóné krumpli 
és bab, Dóka Jónás bab, krump'i és ká
poszta, Rácz Jánosné krumpli, Konta Jánosré 
krumpli és bab, Konca Józsefné krumpli és 
bab, Váczi Istvánná krumpli, Tóth Jánosné 
krumpli.

(Folyt, köv.)

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi ápril. hó 17-tŐl 1910. évi ápril. hó 24-ig.

A szülőt cere A
 

gy
er

m
ek

 
ne

m
e A gyermek 

nőve

Kurucz János Lukics K. leány Anna
Sztribula József Víczencz E. leány Ilona

Házasság.

Vóleaeny es menyasszony neve Vallása

özv. Spányik István özv. Sinák 
Jánosné Vozárik Zsuzsi

Neu Berta'an Rozenzveig Etel
r. kath. 

izr.

Halálozás

Az elhunyt neje Kora A halál oka

Stad’er László 
Lcderer Jánosné 4 hó Tüdőgyulladás

Kóczián Ma ia 38 éves Gutaütés
Tóth Tihamér 21 nap Tiidögynlladás
S'uk'vszky Julianna 2 hó Heveny béihurut
Minárovics Sándor 25 éves Tűdőgümőkor
özv. Lá?ár Jánosné 
Szócső Ezsébet 79 , Tüdőgyulladás

Stukovszky Márii 2 hó Veleszü1. g eng.
íd. özv Dem tér János 68 éves Szervi szívbaj
özv. Kovacsik Mihályné 
Jelenka Boris 62 . Agg aszály

Lévai piaciárak.
Kovatvewtö ; Kónya Jóm*. rendőrkapitány

Busa w.-mázsánként 26 kor. — fill. — 
26 kor. 80 Kétszeres 16 kor. — fill. 17
kor. 20 fill. — Rozs 19 kor. — fill. 20 kor.
— fill. — Árpa 13 kői. — fill. 13 kor.
80 fill. Zab 14 kor. — fill. lb kor. 60 fill.
— Kukorica 12 w. — fill. 12 kor. 40 fii.
— Lencse 16 kor. — fill. 17 zor. — fill. — 
Bab 15 kor 60 fiit 16 kor. — fill — Kő- 
les 16 kor. — fill. 17 kor. — fill.

Nyilttér*)

M O LL- FÉLE
LSEI DLITZ^PORaI
Enyb^, oldó báziozer mindazoknak, kik emésztés* 
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz* 
tnényeibeu szenveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 koroaa.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X-dZoll
készítményeit.

Lm oll-féle í^i
SÓS - BORSZESZ

bedörzsölés,
elismert, régi jóhiruevü háziszer 
szaggatás és hűtésből származó 

mindeunemü betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kor. 2

Kapható minden gyogyszertarbao
MM és drogériában. MM
Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész.

Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuacbbuen 9.

T5x cs. ós kir. udvari szállító
A AwZwUljr virágkereskedése, Buda
pest, Vili., R»kócsy-ut 3. Képes árjegyzé
ket kívánatra dijtalanul küld.

a J A a>9a1a Ó-oroáuban, kösel a hl3il0 SZ010. városhoz jó bortartó 
pinczével. Bővebb felvilágosítást ad tulaj
donosa, Ladányi utca 23

Harmónium. Eai“í“J::0 
harmóníum szabad kézből eladó. Bővebbet 
a kiskálnai tanítónál.

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

(|) Hirdetmény.
BUTORRAKTAROMAT,

kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá
helyeztem át,

h kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a legmodernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József,

bútorkereskedő LÉVÁN.

LL . ÖZZ

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar 
Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a 
Megy. Kir. Szab. Osz’álysorsjáték (XXVI. sorsjáték) 

. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgál'ák, azok a 
főárusitőkoak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1910 májas hó 19. és 21-éa 
Urtatik meg. A húzások a Magyar királyi állami 
ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, 
nyilvánosan történnek, a huzási teremben. Sorsjegyek a 
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi áruaitóinál 
kaphatók.

Budapest, 1910. évi április hó 24-én,
Magy. Kir. Szab.

Oaztálysorsjáték Igazgatósága.

Tolnay. Hazay.

M.

©

Magyar Vulkáncementgyár R. T.
Központi iroda : Budapest, V., Sas utca 25. szám. - Telefon sz.: 107-16. - Gyártelep: Selyp. - Telefon; Hatvan 46 

Jinnl, Elsőrendű Selypi portlandceinentet, Vulkánportland cementet, kitűnő mi
nidül ■ nőségűt, mely a portlandceinent szabványait 50°jo-kal tulhaladja. "W "W
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Orvosi műszerek, vi"s:p”‘
Kossuth utcza 17 ik szám. 

Kiadó lakás.
b*D, barom r*ot>8, e ösio^a és mo ékheiyi- 
ségeíbÖí áDó lakás «upu«tu’ hó 1-tö kiadó. 
Bővebb értesítés Csekey Vilmos ügyvéd 

árnál ott a hátban.

Harmónium. c.‘-..í. “"“.C. 
harmóniám éa egy olást mandolin szabad 
kézből eladó. Bővebbet Cs. Gy. nagy 
koszmályi tanítónál.
TTmwwXl.al. M gkifeeknel azeles- UgyHOKOK. kö>ü ismerett.égeel bíró 
utasok ésképviselök azonnal és mindenütt 
minden helységben alíalmaitatnak, egy min
den családnál né kölözhetlen cikk terjesz
tésere 100 K fix fizetéssel és magas 
jutalékkal Ajánlatok rNagy mellékké 
rését 1910“ jeligével Mosse Rado f, Prága 
küldendők.

Eladó takarmány. lucerna.
lóhere, arp éa zabsr. m ju'ányo’ áron el
adó ; megtekinthető Csernak János föerdö- 
Crnél Barsberzencen .hol ára is megtudható.

Gazdák figyelmébe. fsX7
Chyly Salpeter, síar.tott marha- és sertés
trágya úgy vaegon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá prima porosz kőszén, koksz- 
és kovácsszén. — Korpa és más erö’akar- 
mány, — prima kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joachim 
Léván, Lász’ó utcza 2.

Eladó bor és pálinka.
Ezer hektó saját termésű kitűnő asz

tali boraimból. A fehér borok hektónként 
40 koronáért, a kevert borok 38 koronáért. 
Törköly pálinkám literenként 1'60 fillérért, 
barack pálinkám literanként 2 60 fillérért 
eladó Kiskörösön (Pest megye.) Dr. Bor- 
say Sándor. — Saölőnagybirtoaos főor
vosnak, vendéglősöknek árengedményt adok.

Védjegy: „Horgonyt*
*FT

3 A Liniment. Capsici comp., 
a Horg on y-Pain-Expeller pótleka
egy régiónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsöl é®nek bizonyult 
köazvefiynel. osuznal ée meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk ée 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk eh 
mely a ..Horgony- védjegygyei es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van csoma
golva Ára üvegekben K —.80, K 1.40 ée 
K 2.— ée úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél. Budapest
01 Rlciter lyóíyszertiri u .Anv tfOHliUwr,

Prágában, Eliaabethatrasae 5 neu.

*

§0

Butorárverés
Hirtelen eltávozás miatt Blumenfeld 

Árminnál. Honvéd-u 11. «z alatt 
tihelyezett 2 szoba bútor nyilvános 
árverésen április 27 én d. e. 9 órakor 
el fog adatni.

Tűzifa
teljes vaggon-rakományokban 

kapható 

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból. 

Megrendelhető WOLFNEB 8. czeg- 
. nel Budapest, V-, Drava utcza 16. 

k

Bars- és HZoxxt megyéket érd.ek:ló 

vasúti uj menetrend 1910. május hó l-töl.

„UtmUtatÓ“ l6gujaJ^ t menetrend

Nyitrai és Társa r. t.
könyv*, papír- és leneműkereskedésében Láván

B.-GYarmat— Parkany-Nana » nssza. Erseittjyar—Kis-Tawlw üs Túsza.
B.-Gyarmat ind. 255 820 1 220 Érsekújvár . . ind. 440 9” 442 900
Dej tár . . . 3’2 847 2‘6 "Binkesű 3 <z. Örh. 453 9’0 454 *913
Ipoly Vecze *338 *903 . *302 N.-S irány . . érk. öuu 933 502 921
Drégely-Paláuk 359 9“ 3>o Nagy-Suráuy ind. 5” 950 504 923
Ipolyság . . érk. 413 943 335 Zsitva-Födémes 1004 5" 935
Ipolyság . . ind. 4őó 950 3‘3 Kis-Hánya . . 5” 10" 5’4 •943
Vük .... 5Öí 10" 405 Hánya . . . 53s 10’5 531 9ŐÖ
Szakállos . . 1029 426 "Szt. Mihály úr 547 10’6 5” •957
Bél .... *534 10‘0 438 Vajk .... 557 10‘« 5‘8 10Ő«
Ipoly-Pásztó . □ 5Ü 1063 455 Verebély . . 6" 1113 610 10’6
Zalaba . . , 6" 1110 512 Zsitva-Ujfalu . 635 112« 6’1 10”
Csata . . . érk. 620 1123 525 "Betekints 6 44 113‘ 6Í9 *1045
Csata . . . ind. 640 1130 547 Taszár . . . 654 1144 637 1053
Párkány-Nána 7” 12" 1 Aranyos-Marótb 7 09 120» 6öű llöi

Vissz. Kis-Tapolcsany 4 20 12’‘ 7Ö0 1118

Párkány-Nana ind. 900 428 545 V1MZB.
Csata . . . érk. 9 61 5“ 1 6“ Kis-Tapolcsáuy öio 8” 359 800
Csata . . ind. 10’0 543 6‘5 Aranvos-Maróth bSő 8“ 411 815
Zalaba . . 103‘ 56’ 6» Taszár . . . 532 907 422 8“
Ipoly'Pásztó , JÓ36 615 710 "Betekints örh. 5” 9" ♦ 429
Bél ... . 1106 *ö!í *729 Zsitva-Ujfalu . 547 926 4” 8űu
Szakállos . . 11” 6t 7‘6 Verebély . . 6" 931 502 916
V isk .... 11‘0 öo5 803 Vajk .... 6>» 10°‘ 5‘* 928
Ipolyság . . erk. 1202 712 826 "ást. Miháiyúr 627 10" 9ds
Ipolyság . . ind. 12os 7«J 846 Mauya . . . 636 10>i 5*> 10ÜÜ
Drégely-Paláuk 1230 739 92O Kis-Mánya . . 6*0 KP7 ♦535 1OÖ7
Ipoly-Vecze . 12‘3* .701 *9’2 Zaitra Födemas 64» 10" 5" 10”
Dejtár . . . 1«4 822 950 Nagy-Surány . érk. 709 U0‘ 566 10“
B.-Gyarmat 1” 822 10" * * ind. 707 IP’ 568 10w

"B sokasai örh. 7 >6 11” .606 *1056
Érsekújvár . . érk. 7” 11” 618 Illő

▲ fekete vonallal aláhúzott számok az mú « árától reggeli 6 óráig teriedó időt mutatták
IX =a gyorsvonat; | = személyvonat.

jelzettek feltételes megállás.
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Loserth Dezső
es Mv.-viz kereskedése. 

LÉVA. Kossuth Lajos-ter I. szám.

Naponta friss íeliajolt. Teljesen friss árut. Prágái sóiar. 
Naponta friss teavaj Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Finom cukorkát. — Friss Mautimer-fcle magvat-

Jutányos ár! Gyors és pontos kiszolgálási

Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T
könyvkereskedésében Léván

Aki bútort

fc'iját érdekében cselekszik, 
ha vásárlás előtt megtekinti a
BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET

védnöksége alatt álló

Bútorcsarnok és Hitelszövetkezet 
árúcsarnokait melyek a követSe&ö helyesen vannak : 
VIII., József körút 28. sz. (Bérkocsis utca sarkán), 
IV . Ferenciek-tere 1 sz (a királyi bérpalotában) 

Esen szövetkezet az .Országos Központi Hitelszövetkezet* tagja s ennek 
felügyelete alatt áll

Vásárlási kényszer teljesen kizárva 
Stilszerü modern lakberendezések 

Jutányos árak! Szavatosság az áru minőségéért! 
fV Az arccsarnokba kizárólag elsőrangú 

budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.
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Ajánljuk ;
lego’csóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett 

faszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss C8emegé- 
Sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeáruinkat
Közvetlen kávéimportunk folytan 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek!
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak l
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir. 
oarbolineum, aszfalt-íedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min

dennemű festékáru,
portland és románozemont 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasó és lőpor áruda.
DISZKOSZORUK.

fa- és érczkoporsók gyári áron! 
Varrógépek 

5 évi j ó t á 11 á 8 r a.

Kern Testvérek
fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése

Telefon 14. LÉ V A. Alapittafott 1881.

Ajánljak továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

Állandó raktárt t irtunk legfinomabb nickel alumí
nium. email, öntött és lemez

konyhaedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru. fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej 
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok, épü
let- és butorvasalások, olajozok, kenőszele c'.ék, gép- 
szijak. szivattyúk, kendertömlők, törnitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, ktlspácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.

Legczelszerilbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgaiunk specziális 

arajanlattal. — Nagybani vételnél külön ajanlat.

HA NINCS SZALMA, NINCS TRÁGYA
Ex a veszély fenyegeti a gazdaságot az idén, amely pedig nagyon megsínyli az állati trágya hiányát, mert annak különösen fizikai hatását 

a műtrágyán sohasem pótoljáK.

A szárított hizósertéstrágyával
kitűnő eredménynyel, jutányosán és biztosan pótolhatja mindenki BUDAPEST.KŐBÁNYAI TRRGYRSZRRITÓGY^R

S hiánytó istállótrágyát, ha ismertetést és a^natot kér a l«ui|i, kkiáiafi uhui u|tl. iuuut, u. I.:|; 41 ti úti
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Tanoncz felvétetik

Schück Gyula 
divatkereskedésében 

JLÉ'V-A.ISr.

f

bői fflriiiD'iiYer'ol^inQtorol[D U-LlllllUjil-njersoIajloliomobílok
csak I

Szabó Emil és Társa cégnél
Budapest V., Ferenc József tér 6 sz. 
(Gresham palota, a isnchlddal szemben kaphatók.

Szivógázmotorok Benzinmotorok 
Cséplőgépek. Malomberendezések.

Árjegyzék Ingyen es bérmentve

-ÍSCHER JÁNOS
í.. Nitdor-ntca 35. szám.

mérnök, malOT.épHészBt, Büdapest
Sürgönyeim: TI’IIBINA.

Cséplnkészlctek 
milDKTELL 
eredeti svéd 

nyerEolajmoiDrés 
lokoniobilok 
BENZIN- és 
szivógáztelepek 

Legmeszebbmenfi szava
tosság, legbiztosabb 

üzem.
Árjegyzék és költségvetés 

ingyen.

PALMA KAUCSUK 
SAROK

VAN CIPŐJÉN

Telefon

76-48.

-gíOste.ta.Jcfcxéleper-.ztá.xl ci.eo.ua számla: 22-105.

K_ a p h a t ó

Ipolyságon:

Léván:
Engel József éa fia 
Haksch Illés 
Kern Testvérek
Kertész Lajos 
Knapp Ign&cz 
Loserth D 'zeö
I ollók Ka mán

HANGVERSENY GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép 

23—22 cm. széles és 13 cm, 
magas tokban, kitűnő hang
dobozzal, játszás közben for
gatható azines virágtölcsérrel 
minden nagyságú lemezhez 
alkalmas, 2 darab 19 cm. át
mérőjű mindkét oldalon be
játszott lemezzel együtt 

W 16 forintért "WB 
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy- 
zéket ingyen és bérmentve

küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes. 
Kiéin Sándor, Órás és ékszerész Léván.

Btroseller M. 
Bolner Pál 
C’ó' a József 
Doniba Károly utóda 
Braok Irnácz

Újbányán:
Cservinka M. 
Hoinr'ch Ede

Verebélyen;
Ctirok István

Erdei József
Pollák Zógoaond

Zsarnóczán:
Ftiszek Győző
Feichherz Izidor

8 Knapp Dávid,

800000
2.

mezőgazdasági és varrógépek
— nagy raktára LÉVÁN == 

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
újonnan épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
vau berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek

zz._____________ „us_
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden

0
8
0

Legjobb sütemények CinÍP7|/u 
kaphatók OipibíKj

I u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőz- 
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden

I nagyságban, valamint minden « szakba vágó 
)------------gépek éa géprészsk. ~
OOOOOOOOQOOOOa

k

ezukrászdában
Léva,

______ ______________  _ Főtér :Friedmann-haz.) 
Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyoraaajtóján Léván, — ——— -------------- -

ci.eo.ua

