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Leirat a székhely-kérdésben.
A barsmegyei azékhely-kérdéaben 

leérkezett a vármegyéhez a belügy
miniszter leirata. A leirat Léva váró
tára, de magára a vármegye igazi 
érdekeire nézve is sérelmes; a bel
ügyminiszter ugyan is nem hagyta 
jóvá a vármegye törvényhatósági bi
zottságának azt a határozatát, amely 
szerint a vármegye székhelyét Aranyos- 
marótról Lévára helyezi vissza.

Ügyünk igazsága és az előzmények 
után nem ezt a döntést vártuk a bel
ügyi kormánytól. Amikor a vármegye 
vezérférfiai a főispáni szék megüre- 
sedése alkalmával tisztelegtek Andrássy 
Gyula gróf akkori belügyminiszternél, 
Andrássy grót kijelentette, hogy szi
veken beleegyezik, ha a vármegye 
törvényhatósági bizottsága a székhely
kérdést megoldja és hiszi, hogy ezen 
az alapon a nyugalom helyreáll.

Tudvalevő, hogy a vármegye 
törvényhatósági bizottsága a székhely- 
kérdlst a maga hatáskörében megol
dotta. Az 1907.-ik évi december hó
12.-én  tartott rendkívüli közgyűlés 
127 szavazattal 106 ellen, tehát 21 
szótöbbséggel Léva mellett döntött. 
Ha a belügyminiszteri székben ma is 
Andrássy Gyula gróf ülne, akkor két
ségtelen, hogy ez a határozat most 
jóváhagyással érkezett voIds le a vár
megyéhez, mert Andrássy Gyula gróf, 
amint az előbb idézett nyilatkozatából 
is kitűnik, tiszteletben tartotta a törvény
hatóságnak az 1886 : XXI. t. c. 3-ik 
szakaszában körvonalazott azt a jogát, 
hogy: , önkormányzati jogánál lógva 
a törvényhatóság saját belügyeiben ön- 
iilólag intézkedik.“

Nem férhet kétség ahhoz, hogy 
a vármegyei székhely megállapítása, 
meg változtatása (vagy, mint a jelen
esetben ; visszahelyezése) a vármegyék 
‘rgsajátabb belügye. Annyira, hogy ez 
az ügy nincs is azon ügyek közé 
Róroiva, melyek az 18b6 t XXI. t.-c. 
o-;k szakasza szerint csak miniszteri 
jóváhagyás után hajthatók végre. Mi
niszteri döntés alá az ilyen ügy — 
mint az a jelen esetben is történt — 
C!í‘k felebbezés utján kerülhet. Ám 
t'Ttigodt lélekkel kérdezhetem, hogy 
amikor a kormányzat az ilyen ügyben 
dönt, * mérlegelésnél melyiknek a 
szav*  kell, hogy ^agyobb nyoroaték- 
* bírjon; a vármegye egyetemét és 

a közérdeket képviselő törvényhatósági 
bizottságé-e, vagy pedig a rendszerint 
magánérdekekben magukat sértve érző 
felebbezőké ?

Mivel a székhely megállapítása a 
vármegye legsajátabb belügye, érthe
tetlen, hogy a jóváhagyást megtagadó 
miniszteri határozat a megtagadás in
dokául a többi között azt is felhozza, 
hogy a kérdés elintézése az ország
gyűlés hatáskörébe tartozik. Ennek az 
állításnak azonban semmiféle törvényes 
alapja nincs. Ha az országgyűlés, job
ban mondva törvényhozás magához 
akarta volna ragadni a vármegyei 
székhelyek megállapításának jogát, 
úgy ezt bizonyára akkor cselekedte 
volna, amikor törvényileg újjászervezte 
a vármegyei és városi törvényható
ságokat. Azt látjuk azonban, hogy a 
törvényhozás, amikor törvénybe iktatta 
(1886: XXI, t,-cz. 1. §) a törvény
hatóságokat, egy szóval sem emléke
zett meg a vármegyék székhelyeiről, 
amivel világosan elismerte azt, hogy 
a székhely megállapítását a várme- 

I gyének az autoDom hatáskörébe tar
tozó belügyének tekinti.

De ilyennek tekintették azt a 
mindenkori kormányok is. Ezért tör
tént, hogy pl. Gömörvárntegye szék
helyének a 20C0 lakosú kicsiny' ób 
fejletlen Pelsöcz faluról a népes és 
virágzó Rimaszombatba való áthe
lyezését a belügyi-kormányzat 1883-ik 
évben ; a nagybirtokos felebbezők elu
tasításával. minden kifogás nélkül 
helybenhagyta Amint látjuk. Gömör- 
vármegye székhelyének kérdése sza
kasztott párja a mi székhely-kérdésünk ; 
mig azonban Göntörvármegye már 28 
éve meg tudta nyerni a maga igazsá
gát, Barsvármegye közönsége elé újabb 
akadályok gördültek. Bizonysága ez 
annak, hogy az autonóm jogok tiszte
lete a kormányzat szemében az utolsó 
28 év alatt nemcsak nem öregbedett, 
hanem határozottan csökkent.

Belügyi kormányunknak a szék
hely-kérdésben hozzánk intézett leirata 
tehát — fájdalom — nem hozta meg 
Barsvármegye közönségérek Andrássy 
gróf által is kilátásba helyezett régen 
várt nyugodalmát.

A vármegye közönségének r agy 
többsége jogérzetében mélyen meg van 
sértve. Ezen közönség — a szociális

törvényekre támaszkodva — folytatni 
lógja a küzdelmet tovább, folytatni 
kell mindaddig, mig törvényes jogai 
— a többség akarata szerint — a 
közjó és közérdek szolgálatában, min
den hatalom és cselszövés ellenében, 
érvényre nem jut!

A szilárd kitartás — bölcs mér
séklet mellett — minden igaz ügyet 
győzelemre juttat!

Holló Sándor.

Belügyminiszteri leirat.
Másolat, Magyar királyi beliígyaiuister.

Szám : 18827t ‘>/l»10 II—a.
A válaszirat alapjául szolgáló jelentés sz.: 12446/lélű. 

Tárgy : A vármegye székhelyének Aranyos- 
maróthról Lévára tervezeti áthelyezett. 

\ tíarsvúrmeyye közönségének Aranyotmaróth.

1907. évi december hó 12-én tartott közgyűlésében 
a vármegye székhelyének áthelyezése ügyében S42 
szám alatt hozott Határozatát Karácsonyi Sándor és 
társai, valamint Vépy Vogrouics Ödön és társai feleb- 
bezése következtében leliilvizsgálván, annak azt a 
részét, a mellyel kimondotta, hogy a vármegye szék- 
helyét Aranyosmarótról Lévára helyezi át, — hatályon 
kívül helyezem. Ezzel ugyanis a vármegye közönsége 
túllépte törvényes hatáskörét, mert a törvényhatóságok 
rendezésére vonatkozó minden fontosabb szervezeti 
kérdés, a minő kétségtelenül törvényhatósági székhe
lyek megállapitása, vagy a létezők áthelyezése — a 
mórt erre különben maga a vármegye közönsége is 
hozott határozatának további részében helyesen reá 
mutat — nem a vármegye önkormányzati hatáakörébe, 
hanem törvényhozási útra tartozik, s épen ezért 
az 1886. XXI, t.-c. 47. §-a nem is sorolja ez ügyeket 
az>k közé, amelyek a törvény által a közgyűlés ha
táskörébe utaltattak. Ennélfogva a vármegye közön
ségének csupán az állott volna jogában, hogy a kér
désnek a törvényhozás elé vitele iránt tegyen ide 
félterjesztést. — Egyébiránt megjegyzem, hogy a ma
gam részéről egyáltalában nem találok elegendő elfo
gadható indokot arra, hogy a vármegyei székhelynek 
Lévára való áthelyezése iránt a törvényhozáshoz elv
terjesztést tegyek. A vármegyei székhelyek megboly- 
gatását ugyanis általában véve aggályosnak, csakis 
abban az esetheti tartóin kivételesen megengedhetőnek, 
ba azt olyan alapos közérdekű indokok követelik 
meg. melyek mellett nem jöhetnek figyelembe azok a 
tetemes áldozatok éa érdeksérelmek, melyek a szék
helyváltoztatást a dolog természeténél fogva uyomou 
követik. Az adott eleiben azonban a székhelynek Lé
vára való áthelyezését ilyen kivételes elbírálást igénylő 
közérdekű szempontok nőm támogatják, minélfogva 
enuek a kérdésnek a további tárgyalását merőben 
céltalannak éa igy teljesen mellőzendőnek tartom. Er
ről a vei megye közönségét az aiispáui jelentés itt 
nélkülözhető csatolmányainak visszaküldése mellett 
értesítem.

Budapest. Ilii. évi jauuár 16-áu,

Gróf Khuen JJédrrváry •. k,
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Gömörvármegye székhely-kérdése.

A Baékhely-küzdelem évtizedeken át tartott Üömörvámü
gyében is Úgy Pelsőcz, mint Rimaszombat vindikálta magának 

elsőséget, mert valaha mindkettő székhely volt. Gyűlések 
eleinte felváltva tartattak, a tisztviselők eleinte Pelsöczön is lak
tak, majd a megye urainak hallgatag beleegyezésével — az is
kolák miatt Rimaszombatba települtek át. Ettől kezdve a gyűlé
sek kizárólag Pelsöczön tartattak. Egyik város sem feküdt a 
megye központján ; Pelsőcz 2095 lakossal, de a vármegye ha
talmas főurai aital portált város, a megye keleti részen, -- 
Rimaszombat 5776 lakossal, kulturailag fejlett, ipar és kereske
delemmel biró várOB pedig a megye nyugati szélén fekszik.

A belügyi kormány végül a küzdelemnek végét vetendő, 
íelhivta a vármegye közönségét a székhely kérdés rendezésére. 
1882.-ben március hó 28-án meghozta a törvényhatósági bizott
ság határozatát, meiyszennt a törv. hat. bizottság 131 szavazat 
ellenében 150 szavazattal a kulturailag fejlettebb város mellett, 
Rimaszombat mellett foglalt állást ; tehát 25 szótöbbséggel döntött a 
kérdés felett. Érdekes tudni, hogy az állandó választmány Gö- 
mörben is, a hatalmas, nagybirtokos osztály befolyása alatt Rima
szombat ellen foglalt állást.

Itt is felfolyamodástal éltek a vármegye határozata ellen. 
Andrássy Manó gróf megyei nagybirtokos és Pelsőcz vidéki erdek- 
társai 158 aláírassa! feliratot nyújtottak be.

A belügyi kormány azonban Rimaszombat városának kultu
rális fejlettsegét s általában a fejlődési feltételeknek megfelelő 
voltát kiemelve — a törvényhatóságnak többséggel hozott határo- 
salát 1883. év január 7-én kelt miratával jóváhagyta.

Feltűnően súlyt helyez a magas leirat — úgy látszik a tiszt
viselők magatartására — s a mellett látszik állást foglalni, hogy 
a törvényhatósági bizottságok által felállított nagyfontosságu 
kérdésekben nekik semlegeseknek kellene maradniok. — A le
irat erre vonatkozó része így szól : „Nem bemerhetem el alapos
nak a feifolyamodváuyban iogiall azon érvet sem, hogy az alá
írások tanusaga szerint a bizottsági tagok aheoluttöbbsége a ha
tározat e len van, miután ezen megyében a törvényhatósági 
bizottság — a szavazati joggal biró tisztviselőket nem számítva — 
összesen 348 tagból all, az absoiuttöbbseg tehát 175, holott a 
felfolyamodvanyt csupán 154 és nem, mint a ieifölyamodványbán 
állittatik, 158 irta aiá.u

Barsvártnegye székhely-kérdése.

Ezen vármegye székhelyének áthelyezése, jobban mond a 
székhelynek Ar.-Marótról Lévára leendő visszahelyezése k. ülj 
újabb küzdelem több, mint 50 évre vezethető vissza. A küzdelem a 
Garamvölgyi és Zsitvavölgyi érdekeltség közt állandó ; agara, .b, 
melyhez három rendezett tanácsú város is tartozik, Dévára, a 
8325 lakossal biró, kulturailag fejlett, a közforgalom góczpontját 
képező, a magyarság határán fekvő, magyar városba, tört. ue|. 
műnk fénykorát hirdető ősi székhelyre törekszik visszaírni Jni 
— Ar.-Marótról, a 2777 lakóval biró, kis, tót községből, a 
őseink, a megközelíthetlenség miatt, miut félreeső zugba, irat', aj. 
kát elrejtették.

Belügyi kormányunk bölcs vezetője, Andrássy Gyula rét 
belügyminiszter, értesülvén küzdelmünkről — ez év folyamán, a 
főispán! szék megüresedéso alkalmából — a megye vezérférfiai 
eiőtt, azoknak 1908. nov. 11-én történt tisztelgésekor kifejezést 
adott annak, bogy szívesen belenyugszik, ha a vármegye törvény
hatósági bizottsága a székhely-kérdés felett dönt.

1907. deczember hó 12-én tartott rendkívüli közgyűlésen 
meghozta Barsvármegye közönsége erre vonatkozó határozatát. 
Az állandó választmány — a vátmegye alispánjának, tisztikar
nak befolyása mellett a méltatlan kis község mellett foglalt 
állást — és javaslatával Léva ellen nyilatkozott. Jönnek dacára 
a törvényhatósági bizottság 106 szavazat ellenében 127 szava
zattal, tehát 21 szótöbbséggel Léva mellett döntött. (Megjegyzendő, 
bogy a 106-ban 14 tisztviselő, 1 vagyonbukott Weinbeiger Mór 
és 2 uyitramegyei bizottsági tag: Conlegner Káioly és gróf 
Erdödy Imre, kik a tavalyi és idei mindkét megy e listájában, 
mint virilisek szerepelnek.) Ezeket leszámítva, nem 21, hanem 
38 lenne a többség.

A lévai tisztviselők fogyasztási 
szövetkezetének alapszabalytervezete.

Folytatás.

29. §.
Az igazgatóság hatásköre.
u) Az igazgatóság gyűléseiről köteies 

jegyzőkönyvet vezetni, mely jegyzőkönyv
ben az összes tárgyalt ügyek és ezen ügyek
ben hozott határozatok kitüntetendő^ és az 
összes jelenvoltak megnevezendök. Bármely 
igazgatósági tag kívánságára a jegyző
könyvbe felveendő, hogy kik szavaztak a 
határozat mellett, kik eilene.

ó) Az igazgatóság megválasztja a szö
vetkezeti tisztviselőket és szak-alkalmazot
takat. Megállapítja ezek szerződési feltéte
leit és as esetleg általuk letett biztosítékot. 
Megállapítja a díjazásokat, kiadja nekik a 
szükséges szolgálati utasításokat, szüuség 
esetén felfüggeszti állásuktól, helyettesíti, 
vagy végleg elbocsátja.

c) A pénztári kiadásokat és bevétele
ket, valamint az üzlet menetét és anyag
raktárt állandóan ellenőrzi, az árukészlet 
tekintetében a szükséghez képest időnként 
vizsgálatokat tart.

d) A tagok felvétele, kilépése és kizá- 
ratása felett határos.

z) A közgyűlés által megállapított ha
tárok között a szükséges hitel beszerzésé
ről, valamint a tagok részére rendkivüli 
hitel nyújtásáról, a cikkek megrendeléséről 
s aaek eladási árának megszabásáról gon
doskodik.

/) Az előző évnek felülvizsgált éa az 
igazgatóság által aláirt mérlegét legkésőbb 
8 nap alatt a felügyelő bizottságnak átadja.

</) Az évi rendes közgyűlés elé a le
folyt év üzleteredményéröl, mérlegéről, a 
azövetkezeti tagok és befizetéseik, valamint 
a szövetkezet kötelezettségeinek részlete
zett állományáról jelentést és a közgyű
lésre kitűzött egyéb tárgyakat, illetőleg 
javaslatokat tova.

h) Minden előforduló ügyet az alap
szabályok értelmében a szövetkezeti érde
kek megóvása mellett intéz el és az alap
szabályok, valamint az ide vonatkozó tör
vények betartása felett őrködik.

i) Az igazgatóság kötelezve van gon
doskodni arról, bogy a leltár legalább egy
szer óvónként az üzlet év utolsó napján 
felvétessék. Felvételénél a napi ár irányadó.

;) Végül elintézi a szövetkezeti üzlet
ben rendelkezésére álló panaszkönyvbe be
jegyzett összes panaszokat. Az igazgatóság 
havonként, a szükséghez képest többször is 
gyűlést tart. A rendes havi gyűlés napja 
és illetve ideje egy óv tartamára előre 
meghatározandó ób a szövetkezeti üzletben 
kifüggesztendő hirdetmény által közzéte
endő. A rendkivüli gyűlések idejét nem 
kell közzétenni.

30. §.
A szövetkezeti igazgató különös fel

adatai ;
a) A rendes és rendkívüli igazgatósági 

gyűléseken elnökölni, azokon a tanácskozá
sokat vezetni és a rendkivüli gyűlésekre 
az igazgatósági tagoknak összehívásáról 
gondoskodni.

b) Az igazgatósági rendes ülésén az 
ügymenetről je’entést tenni, valamint 
minden előforduló elintézetlen ügyet beter
jeszteni.

c) Az igazgató ir alá minden levelet 
és ügydarabot, föltéve, hogy azokban a 
szövetkezet kötelezettséget nem vállal. Ha
a szövetkezet valamely kötelezettséget 
vállal, szabályszerű cégjegyzés szükséges. 
Az igazgatósági ülésen megszavazott kiadá
sokat az igazgatósági határozat korlátain
belül utalványozza.

d) Közvetve ellenőrzi a szövetkezeti 
üzlet alkalmazottjainak működését és intéz
kedik az e tekintetben felmerült panaszek 
felett. Utasításokat ad szokni k a teendőik 
mikénti ellátására és a szövetkezeti tagok 
mikénti kielégítésére, felügyel arra, bogy

a hozzájuk utalt teendőket pontosan es 
részrehajlatlnnul intézzék.

e) Sürgős szükség esetén az igazgató
ság hatáskörébe tartozó ügyeket is elintéz
heti saját felelősségére az igazgatóság 
jóváhagyásának reményében. Őrzi a szövet 

’ kezeti pecséteket u az üzleti személyzet 
I által netán adandó biztositékra vonatkozó 

ás minden a szövetkezeti üzlet menetére 
irányadó okmányodat.

31. §.
Ha az igazgató teendőiben 24 óránál 

tovább akadályozva van, helyettesítőére 
az igazgatóság egyik tagját küldi, A tit
kári teendőkkel megbízott szövetkezeti 
tisztviselő vezeti az igazgatósági gyűlések
ről szóló jegyzőkönyveket. Az igazgató 
utasitása szerint foga.mázzá a leveleket, az 
igazgatósági gyűlés határozata szerint l. gal- 
mazza meg a határozatokat és az üzleti 
szerződéseket, amelyek közé tartóinak az 
üzleti alkalmaiottak szerződései is.

32. §.
A pénztárnok a fogyasztási szövetke

zet üzletében minden nap zárlatot czir.si, a 
befolyt pénzt átveszi és a pénztárba elhe
lyezi és megőrzi. A pénztárnak két kulcsa 
van, amely kulcsok egyike a pénztárn-xnál, 
a másika a fogyasztási szövetkeze' üzlet
vezetőjénél van. E kettős ellenőrzés :-ellett 
kezeltetik a pénztári készlet, ine-nek 
állásáról aa igazgató bármikor betekintést 
szerezhet, de minden igazgatósági gyűlést 
megelőzőleg a pénztár állapotát átvizsgálni 
és arról az igazgatósági gyűlésnek jelentéit 
tenni köteles.

c) Felügyelőség.

33. í.
A felügyelő bizottság a közgyűlés által 

3 évre választott 3 tagból áll. A bizottság 
maga választja meg elnökét.

34- §. , .
A felügyelő bizottság sa alapi**háJy®  

1 értelmében az igazgatóság által oJkéssitát 
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mérleg és nyeremény számlát átvizsgálja, * * 
könyvekkel összehsaonlitja éa est a számlán 
kitünteti. ö tödik a f l’tt, hogy az igzzga- 
ó ig mmden en, a szövetkezeti alapsza

bályokhoz tartea magát. Aion esetben, ha 
f.tforog gyenu, hogy mulasztások vagy 
sissaaélesek történnek, a közgyü és hala
si j taian egybeh vasáról gondoskodik. É zen- 
,,D» a mérleg átvia.galá ánál átvizsgálja a 
lenért ízt

d) Nspi-biatos.

36. §•
A napi biz'oa a szövetkezeti tagok 

ö ü b ü síidben hivatik be aa igazgató 
& tál éa a aaövetkezeti Üzletben ellenőrzi a 
pontot éa ressrehajlatlan kiszolgálást éa ha e 

ámtetben panasz merül fe1, azonnal intéz- 
sedik.

36. §.

Mmden szőve k<*zeti  tag vagy szemé- 
esen, avagy családtagjai valamelyike 

által gyakorolja a napibiatoai teendőket. A 
családtag, aki a ezövetkeaeti tagot helyet- 
iottii, Kell, hogy legalább 18 évet legyen, 
bármelyik nemhez tartozhatik.

A ezövetkeaeti tagokat, akik aorra 
knrii néz, a napi biatoai teendőkre az igaz
gató legalábo 3 nap előtt kötelea erről 
er osi'eni. Ha a behívó t efogadha’ó okból 
kimenti magát vagy egyébként meg nem 
je.enik, aa igazgató a napi biatoai teendőkre 
egy maaik ezövetkeaeti tagot szólít be. De 
aa így elmaradt szövetkezeti tag legköze
lebb újból behívandó.

e) OUeti-saemélyaet.

37. §.
Aa ü.leti taemelyaet aa üzletvezető 

f-itt.yelete aiatt áll a aa üzletvezető beoaztáaa 
a .érint >ig>i aa összes ttaieti leendőket. Az 
üzleti aaemalyaet közvetve az igazgató felü
gyelete alatt ál>, aa igazgató azonban caak arra 
ügyel fel, hogy a sssmeiyzet lelkiismeretesen 
és ponioaan végezze teendőit. A szakszerű 

működévé szempontjából az üzletvezető 
utaaitáaait követi.

V. Fejezet.

38. §.
D.jtsás.
Az igazgató, aa igazgtóségi éa telügyelő 

bizo tsági tagok az üzleti eredményhez 
képeat jutalékban részesülnek, amelynek 
öaazegét a köagyülés évről évre határozza 
meg.

Az igazgató dija ezer koronánál keve
sebb nem lehet, az igazgatósági tagok 
jutaléka a tiszta nyereség lO’/0-áuál, a 
felügyelő bizottság jutaléka a tisata nyereség 
3% anál több nem lehet.

VI. Fejezet.

39. §.
Vegyes intézkedések.
Az évi tiszta nyereségből mindenek 

előtt a tartalékalaphoz legalább 10 °/0 csa
tolandó, azután az e'öbbl fejezet szerint 
meghatározandó jutalékok vonandók le és 
az ekként fenmaradó üzleti nyereség az 
üzletrészek arányában osztandó fel. Ha a 
tartalékalap az alaptőke 50 °/0-át eléri, 
annak további növelése a szövetkeaetre 
nem köteleaö.

40. §.
A tartalékalap a felosztás esetén az 

üzletrészek arányában felosztandó.

41. g.
A felosztás tárgyát képező évi nyere- 

ményréaz, mely osztaléknak neveztetik, 
3 év alatt felveendő, máskülönben a tartalék
alap javára évül el. A föl nem vett osztalék 
után kamat nem fizettetik.

42 g.
Ha a szövetkezet feloszlását határozza 

el a köagyülés a 21. § szerint, úgy eaen
kő-gyű és egyúttal 3 tagú felszámoló bizott
ságot is választ. A felügyelő bizottság 
elenörzési kötelezettsége a iolszámolas 
tartama alatt is érvényben maradt.

Vége.

Különfélék.
— A népszámlálás eredménye 

Léván. A varosunkban megejtett népszám
lálás felülvizsgálása e hó 7,-éu befejoztetvén, 
az összes adatok a statisztikai hivatalhoz 
felterjesztettek. — A felülviasgálás a követ
kező örvendetes eredményt tünteti fal: a 
népsaámiáláa alkalmával összeirt jelenlevő 
polgári lakosok száma: 9481, — távollevő : 
493 ; összesen : 9974. — A helybeli hon
védség 171, — a osendőrség létszáma : ó. — 
Az összes lakosság tehát: 10.150 lélek. _
Az 1900 évi népszámláláskor a lélekssám 
8488 volt, — a szaporodás : 1662 lélek ;
vagyis: 20*/ 0. — Városunk lakosságának 
esen nagyaaámu emelkedése azt bizonyítja, 
hogy Léva hazánk Felvidékén a rohamosan 
fejlődő városok között elsőrendű helyet 
érdemel.

— Hangverseny. Az állami tanító, 
képző tanári testületé f. évi tebr, hó 2ö.-én 
az intézet segélyzö egyesülete javára a városi 
vigadó nagytermében, tánccal egybekötött 
hangversenyt rendez, amely iránt úgy a 
városban, mint a vidéken olyan élénk aa 
érdeklődés, hogy ez a hangverseny az idei 
farsangnak egyik legsikerültebb mulatsága 
lesz. — A hangverseny műsora : 1. Megnyitó 
zene. Boildieu, Bagdadi Kahfa c. operájából. 
Előadja aa ifj. nagy zenekar. 2. Liliomnál. 
Góth Istvántól. Előadja az ifj. énekkar.
3. Az egyetlen kabát. Vígjáték egy felvonás
ban. Irta WiihelmP, Btereplök : Ponty Manó 
nagybácsi, Vasa János IV. é. t. n. Ponty 
Leó festő, unokaöccse Saalay Pál III. é. t. a. 
Kondor Imre iró, Farkas József IV. é. t. n. 
Baross Endre szobrász, Ördögh Árpád III. 
é. t. n. Levélhordó, Hoschek Vilmos IV. é. 
t. n. Pikoló pincér, Skotf Gyula II. é. t. n.
4. Tréfát Népdalok. Révfy Gézától Előadja 
az ifj. énekkar. 5. Flóta-Koncert, Polka. 
Klingtöl, Előadja az ifj. zenekar. A flota- 
saólót játszók : Páckor Béla intézeti nevelő 
és Csuvara József IV. é. t. n. — A hang
verseny 8 órakor kezdődik. — Belépődíj : 
sseuiélyjegy 2 K 50 fill., — családjegy 
5 K. Akik bármily okból a tanítóképző 
hangversenyére meghívót nem kaptak s 
arra igényt tartanak, forduljanak ez ügyben 
kérésükkel Pazár Zoltán tanárhoz.

— Gyásihlr. Városunk egyik derék 
és kiváló iparos-polgárát vssstette el Ulrieeh 
Nándorban, aki a 60.-as években mint 
kovácsmester telepedett le Léván. A szive 
magyar, de anyanyelve német volt s amikor

TARCA.
Gondolatok a dalról, zenéről.*)  

Ina : Kéveakaty lesé.

Ti síelt hölgyem es uraim, tudják-e 
önö-, hogyan lett a dal és a zene? .... 
N m tudják. Minthogy pedig esak arról 
tudhatjuk, hogy : m», amiről 'udjuk : hogyan 
le t, áöveikezc-ieg annak bizioa tudomásá
vá s. m m.lóa ainaa bírni, hogy tulajdon
át pri. m. aa a da, meg a aene.

LL) hívsem, eleg udvariasan fejeztem 
ki ezt ez udvat.at.anságoi. De hat csak 
keli va amire. meL egeiuem aat az eljárá
somat, hogy én itt e.öailok es go. dolatokat 
oróesako ok önökre a daltól es zenéről.

Önök lehat halljak, ereik, mert földe- 
rfcliei, vagy eibusulnak, szelíd érzeimes- 
H-igUen o vad, avagy szenvedelmek láogja- 
0 n izeik a lékük, oe tuiajdonkrpen meg
áim tudják, hogyan lett ée mi tehet az, 
-mi a zeneben aa önök arcára tüzes sósét

ól pirt fest, a szivükbe msikol csodás jól- 
ssessel, a leiköket eningatja, mint a hullám
* sajkát, vagy bányja-veti, mint a viirr a

hajót s öl ők mosolyognak, felderül- 
Lik, m,(mosdóinak, táLcraperdűlnek, tom- 

c n*k,  vagy elszomorodnak, nekibusuinak, 
*) Szerző felolvasta a Lévai Kath. Kör fsbrué

* d‘ki dalMtdlyéa.

könnyesnek, sokognak ; de tulajdonképen 
nem tudják, bogy mindez miért ?

Kell itt valami titkos erőnek lenni, 
olyannak, mint a vi . luosság, melyet min
denki meg. rés, de melyről senki sem tudja, 
hogy mi aa ? E-ről a titkos erőről akarok én 
egyet-mást elmondani, akár tetézik, akár nem.

Hogyan lett a dal és zene?

Ősidőkben, midőn aa ember Istentől 
elhagyatva vad állapotában bolyongott a 
rengeteg vadonban, magasabb szellemi 
életre teljesen képtelen volt, ügy látszott: 
Isten minden ajándék; t visszavonta bünbe- 
esett remekművétől, teremtömüvészetének 
koronájától: az embertől. Egyet azonban 
meghagyott: a tököl .esedésre való képes
séget, sőt bajismot. Ez él szunnyadóévá 
abban aa ősemberben is, aki egyelőre nem 
emelkedik magasabb érzelmekig, mint, hogy 
érzi az éhséget b es leverőleg hat rá, s 
vágy k a jó lakásra, mely kellemes érze
lemmel tölti el.

Aa étvágyát kielégített ősember aztán 
sziesztája közben kedvre derül s két kőnek 
ütemaaerfi össreverésével egyhangú, de 
ritmusoa mondókát monmol, talán éppen 
erre aa étel dicséretéről. Aa első öröm a 
jóllakottság érzete, as első lyrai vers az 
étel dicsérete, az első dal a ritmusoa mor

mol ás, at első hangszer két ködara-0.

Hölgyeim, kik a zenéről táplált előkelő 
illúziókkal jöttek ide, bocsássanak meg, 
hogy goromba kezekkel nyúlok szines álom
képeikhez. Megkísérlem én alább aa illúzi
ókat kiazineani hajnalssinre, beszórni rózsa
illattal, kivarrni selyemssállal, a megtoldani, 
valósággal. Mert mint az ősember életviszo
nyai változtak, látóköre tágult, képset- s 
vele érzalemvilága bővült, gszdsgodott: úgy 
lép ki a dal és zene is ős-, kezdetleges 
állapotából s indúl fejlődésnek, bár igen ne
héz és lassú fejlődésnek. Láttuk, hogy 
dal és zene együtt és egyszerre születtek, 
mint ikertestvérek. Csakhamar, vagy talán 
nyomban társul velők a tánc is. As öster- 
méssoti állapotban élő vadember, kinek 
élőiéről bizton következtethetünk as ösam- 
bsrro, ma ie egyszerre dalol, zenél, táncol. 
E három művészeti ág azonban terhére 
veit egymásnak. Mig együtt voltak, egymás 
miatt caak nehezen, vagy sehogy som fej
lődhettek. Logolőssör a táno lépett ki a 
szövetségből, mint járulékos és különben is 
alaoeonyabb rangú művészet.

A dal és zene azonban még nagyon 
sokáig együtt maradnak, sőt ma sem váltak 
el teljesen. Együtt maradnak évezredeken 
át és lesznek as emberiség első nevelőivé, 
társadalmulásának egyik leghatalmasabb esz
közeivé. A dal az ember minden érzelmé
nek, indulatának, tanúvédelmének legkön-
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hozzunk került, csak törve be»élt magya
rul. Rövid idő múlva azonban nemcsak Hí
vében, de nyelvében ia magyar lett. Szak
képzettsége, szorgalma, műveltsége és jó 
modora által, amely szép tulajdonságainak 
nagy részét Külföldön való hosszabb tartóz
kodása alatt szerezte, — általános tisztele
tet vívott ki magának. Évek hosszú során 
át az ág. ev. hitközség 6ondnoka volt. Az 
utóbbi időben betegeskedeBe miatt felhagyott 
mesterségével és nyugalomba vonult, — de 
a jól megérdemlett nyuga'mat nem élvez
hette, mert állandóan beteg volt a kínos 
ezen védéséitől e hó 6.-án, életének 74.-ik s 
boldog házasságának 46.-ik évében váltotta 
meg a halál. — Mélyen sújtott családja, 
melynek fájdalmában mi is őszintén oszto
zunk, a következő gyászjelentésben tudatja 
elhunytét : „Alulírottak úgy a maguk, mint 
a kiterjedt rokomág neveben fajdalomtól 
megtört szívvel jelentik, hogy a szeretett 
férj, a szerető apa id. Ulreich Nándor folyó 
évi február hó 6.-án d. u. 3 órakor életének 
74,-ik és boldog házasságának 46.-ik évében 
hosszas szenvedés után az Urban csendesen 
elhunyt. Hűlt tetemét folyó hó 8.-án délután 
*/g3 órakor fogjuk az ág. ev. egyház szer
tartása szerint — Zugó-utca 31. sz. — a 
lévai ág. ev. sirtkertben ötök nyugalomra 
helyezni. Léva, 1911. február hó 7.-én. 
Áldott legyea emlekezete I Uireich Nándor, 
Ulreich Oltó, Uireich József, Ulreich László 
fiai. Özv. Ulreich Nandorné sz. Kmnetb 
Maria, mint neje.*

— A kömöczbAnyai siket néma 
intését vezetősége, több váiosaal egyetem
ben t. hó 12.-én Levét is fel fogja keresni, 
amikor is, az intézet igazgatója és egy ta
nára a siket-néma intézet néhány növendé
kének bemutatásával előadást fognak tar
tani: a siketBégiől, a némaságról es a siket
némák oktatáséról. — Tekintve a nemes 
célt, melyet ez előadás szolgál, nem mulaszt
hatjuk el felhivni rá a szülők, pedagógusok 
szóval aa érdeklődők figyelmet, hogy e ta
nulságos előadást badg.asz meg és tömeges 
részvéttel honorálja a fáradozók nemes <s 
nagy munkáját. Az előadás díjtalan s a 
városháza diszteimeben délután 5 órakor 
kezdődik.

— öéktőndij pályázatok. A beszter- 
ozebányai kereskedelmi és iparkamara a 
kereskedelemügyi m. kir. mintatér által, 
adományozandó következő ösztöndíjakra 
pályázatot irt ki. Két egyenkint 1600—1000 
koronás ösztöndíjra iparos mesterek vagy 
idősebb segédek reszere, továbbképzés, — 
mtthelyi berendezés, illetve annak tökéletes- 

bitése céljából, vagy kik atyjuk iparát 
folytatják a attól az iparüzletet átvették 
vagy átvenni akarják, forgótőke gyanánt. 
Pályázati határidő folyó évi április hó 15. 
Két egyenkint 300-300 és egy 250 koro
nás segélydijra, szákmájukban kivált, józan 
életű, de fiatalon elhunyt, képesítéshez 
kötött ipart űzött, magyar honos iparos 
mesterek szegényaortú, de J8 évet meg be 
nem töltött (fiú esetleg leány) árvái részére. 
Pályázati határidő folyó évi április hó 15. 
Az ezen pályázatokra vooaikozó közelebbi 
feltételek az ipartestesületeknél és a besz- 
terczebányai kereskedő mi és iparkamaránk1 
tudhatók meg.

— Előléptetés A m. kir. pénzügy
miniszter — mint örömmel értetü.ünk — 
Péteri Béla tenkei m. kir. adótárnokot, 
vármegyénk szülöttét, a VlII.-ik fizetési 
osztályba léptette elő.

— Az izr. nöegylet mulatsága. Az 
isr. nöegylet —- mint értesülünk — március 
hónap folyamán igen éidekes mulatságot 
rendez, amelynek keretében előadásra kerül 
a Babatündér cimü láLCegyve eg is, melyben 
80 gyermek fog szerepelni. A táncot dr. 
Baloy Sáudorné tanítja be, aki a Babatün
dér szerepét fogja betölteni. Az előadás 
sikerét Fenyvesi Károlynak ismert rendezői 
ügyessége eiöie is biztosítja. A darabhoz 
szükséges jelmezeket a budapesti vígszínház 
igazgatóságától kapja az egyesület.

— Beállott a tél. Hosszú várakozás 
után, amidőn már azt hittük, hogy a télnek 
ereje gyengült, midőn a gazda, iparos és 
kereskedő jegezüi ségletet csak müjéggel 
vélte fedezni, — váratlanul olyan erős hi
deg köszöntött be, hogy a gazdasági jég- 
szüktéglet most már teimészetes utón ne
szerezhető. Ámde a tél beálltával a járdák 
is síkosak lettek, amelyeknek tisztántartá
sáról és bebintéséröl nagyon sok házigazda 
megfeledkezik. A mulasztókat ajánljuk a 
rendőrség figyelmébe, a háztulajdonosokat 
pedig felhívjuk, hogy eiözzek míg a bün
tetést es siessenek teljesíteni kötelességüket, 
ezzel vehetik elejét annak, hogy az iskolás 
gyermekek — a járó-keiök veszedelmére — 
csuszkákat rögtönözzenek a házaik előtt 
levő jardáu.

— A névmagyarosítás statiszti
kája. A belügyminiszter a napokban tette 
közzé azt a k.mutatást, amely az 1910. év
ben engedélyezett névmagyarosításról szá
mol be. A statisztika szer.nt a múlt év 
loiyaman az egesz országban 1938 névma
gyarosítás engedelyeztetett az illetékes mi
nisztérium állal.

— Vasúti baleset. KÖrmöobányái ó 
írják, hogy a Ruttka és Zólyom közti vo
nalon fekvő Bartoe állomáson e hó 6.-:n 
éjjel a 806. számú személy vonat be'eütkö 
zött az állomáson veszteglő tehervonati':. 
A személy vonat, valamint a tehervo-ji 
nehány kocsija megrongálódott. Szerencsén- 
asonbau emberéletben nem esett kár. 
utasokat Zólyomból jött segélyvonst vitt 
lovább. Az összeütközés oka hibás váltó
állítás. A kár mintegy tízezer korona.

— Ingyenes népkönyvtárak. A 
földmivelésugyi miniszter újabban Berekalj? 
Csata, Garamapáti, Oroszka, Gsramsolymos 
Garamujfalu, Garamkeszi, Fenyökoeziolár.y , 
GeBztöd, Garsmkovácsi, Peszér, Oszlái.y, 
Töhöl és Pózba községek részére egy-egy. 
100—100 kötetből álló népkönyvtári gyűj
teményt engedélyezett és a könyvtár elhe
lyezése céljából minden községnek 20—20 
korona állsmsegelyt folyósított a szükséges 
könyvszekrény beBzeizesére.

— Hirtelen halál. Radnaj Vilmos, 
nagysziléi izr. népiskolai tanitó, aki 15 évig 
müsödölt Nagysalióban, múlt bó 31-én es.e 
családjával vidáman elbeszélgetve hirtelen 
rosszul lett s néhány pillanat múlva — 
szivszeibüdéa következtében — meghalt. — 
A megboldogult buzgó tanítónak váratlan 
halála mé>y gyászba borította családját ea 
rokonait, akiknek fájna mában igen tokán 
őszinte részvéttel osztoznak.

— Enyhítsük a nyomort I A könyö 
rüiet oltárán való áldozás nemcsak erzu 
szivet, de körültekintő figyelmet is kíván, 
hogy a meghozott áldozat olyanoknak jus
son, akik arra valóban rászorulnak. Ily rnó 
dón a könyörületes szivek adományaiké, 
lehullott morzarkkal is sok és nagy nyemo- 
rusagnak akadályozhatjuk meg az útját. 
E ejet vehetjük a nyomornak, amikor az 
meg csak a tejét kezdi felütni s a maga 
ijesztő alakjában még nem tűnt szemeink 
elé. Egy csepp a könyürüietböl a nyomo
rúság kezdeten talpra állítja a szerencsét
lent. Orvosságot, javulást jelent szamára. 
Míg az elkesve nyújtott áldozat már nem 
segít a gyógyíthatatlan betegen. — A lévai 
kerületi munaásbiztositó pénztár igazgató 
sága a múlt napokban tartott ülésen dr. 
Gellényi Miksa javaslatára egyik pénztári 
lagiát, egy. a pusztító kórral küzdő mun
kást es annak családját akarja megmentem 
a társadalom javára, amikor a beteg csa
ládfőről úgy gondoskodott, hogy annak a 
tüdőbetegek szanatóriumába való elhelye
zései határozta el. — Az orvosi javaslatból 
közöljük a következő sorokat: Kuldán Ka-

vetJenebb, leghívebb követője és kifejezője. 
Nyomon éa híven kíséri az ősembert a lé
tért való nehéz küzdelmében. Jelentkezik 
munkaköaben a megszületik az első munka
dal. Felhangzik a küzdelem előtt, után és 
elhangzik a csataorditásban aa első csata
dal. A természet szépségein megfinomult 
éa megnemeaűlt lélek félemelkedik a dal 
szárnyain, kereai a mindenség öaokát, aa 
Istent és előáll aa első vallásos enek, a 
hymnuas. Saerelmea leánynak vagy legény
nek vágyó szivében kelt éa ajkain csendült 
meg aa első szerelmi dal.

Kezdetlegesek, egyhangúak e dalok 
még jó sokáig, de a találékouy emberi elme 
a művészi hangulattól ihletve utóbb válto
zatosságot visz belé aa egyhangúságba s az 
érzelmek nagyobb hullámzása nyomán meg- 
osendül a ritmus mellett az első dallam.

Bizonyos, hogy a dal éa zene ettől 
f ogva indul mereazebb fejlődésnek. Mert 
a dallam a tulajdonképpeni zene. Ez képea 
nagyobb lelki izgalmakat kiváltani az em
berből. Es indította az ó-kori pásztort, 
hogy feltalálja a sípot, mely kezdetben 
emberi vagy állati csontból készült, de 
később tökéletesedett, hogy dallamot lehes
sen belőle kicealni. A csatadalok előadására 
kürtöket használtak s e kürtök hatalmas 
hangszerek voltak; tudjuk a bibliából, hisz

JózBue Jerikó városát ostromolván, megfu- 
vatta a csatakürlöket s azok hangjától a 
város falai omladozni kezdettek. A vallásos 
énekben is a zsidó nép alkotott az ó-korban 
legnagyobbszerüt. Zsoltáraikat ma is éne
keljük, habár nem is az eredeti dallamokra 
A zenetörtenelem megemlékezik arról, hogy 
Salamon király templomában már orgona ia 
volt. Monstruozus alkotmány lehetett, melyet 
vízbe állítottak, a történet ezért víziorgo
nának nevezi, billentőit lábbal kellett nyomul 
es sípjai oly erős hangot adtak, hogy az 
orgonaszó mertföldekre e.hangzott Jeruzsá
lemtől. Halottjaikat a zsidók valami végte
lenül rémes, fájdalmas kürtszóval siratták 
el. De divatozott náluk a szerelmi dal is, 
Dávid a hárfás dalnokból lett király, a val
lásos himnuszok mellett nem vetette meg 
a szerelmi dalt sem. Fiának, a nagy Sala
monnak udvara, illatos vo.t nemcsak az ott 
élő szép leányoktól és szép ai azonyoktól, 
de a szereli mtöl, dalul és zenétől is. A 
táLC e maradhatatlan volt az előkelő királyi 
mulatságokról ; s ha volt tánc, akkor volt 
zene is, hiszen e nélkül táncot elképzelni 
sem lehet. Salome bizonyára bóditó zenére 
lejtette híres táncát, mely Heródest megré
szegítette, Keresete.ö Jánosnak p> dig a fe
jébe került.

De legmagasabb fejlettségig a görögök
nél jutott el a zene. Ez a nagymüveltsegü 
nép nemcsak megalkotta a zene mai 
rendszerét, de eljutott a zeneművészet 
bölcseleti ertekeleseig is. A görög bölcselők 
mar felismerlek a zenének a lélekre való 
rendkívüli hatását a ezt a hatást a nép 
neveléseben értékesíteni törekedlek, ök aa 
ifjuiágoi rendszeresen tanították a dalra 
es a zenére, s a dalnak és zenének léiek- 
müvelö hatását nyíltan vallották. Arcádia, 
Görögországnak egyik hegyes-szirtes tarto
mánya. In a műveltségben elmaradt durva 
pásziornép tanyázott. A görögnép anaak 
tulajdonította Arcadia elmaradottságát, hogy 
itt nem tanítottál', az ifjúságot a dalra, 
zenére. Azt tartották, hogy a zene vadál
latokat szelídít meg, a hangjaira elpihen a 
tenger vihara. Hogy a görögöket a zene 
mennyire tudta lelkesíteni, tudjuk Tyrtiur 
példájából is. Ez a zenész-énekes ifjn 
annyira föllelkesítette harci dalaival az 
athénieket, hogy bár erős ei.enseggei ál.tak 
szemköit, gyŐae.meien befejezlek a messeni 
háborút. Nem csoda tehát, hogy a görögök 
vallásában a zenének és összbazgnak k ü,ön 
istene volt, mint annyi Bzépnek, remestek, 
jónak éá — rostznak. És tem csoda, hogy 
» görögök a zenét az istenek ajándékának 
tekintették.

Folyt- köv. 
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rOly szabósegéd tüdöcsucshurutban szen
ved ét már betek óta munkaképtelen. La
jtos. kicsiny é» egészségtelen s csupán egy 
szobából áll s félő, hogy gyermekei is 
megfertöztetnek általa. Minthogy a pénz- 
arból a beteg számára kiutalt kétszeres 

táppénz mellett a súlyos betegnek tem a 
jó táplálkozás, sem az egészséges, friss le
vegő nincsenek biztosítva, — tisztelettel 
| ozom javaslatba, bogy a íentnevezett pénz
tári tagnak, aki igen törekvő, komoly, jó
zan és szolid ember, — a tüdőbetegek 
zzanatóriumába való felvétele iránt intéz
kedni szíveskedjék, — A beteg és teljesen 
vagyontalan embernek hat kiskorú gyer
meke vau, akiket aa apa munkaképtelen- 
ége miatt a legnagyobb Ínség fenyeget, 
minek azzal óhajtjuk elejét venni, hogy 
apunk jólelkü olvasóit s a város kőnyörü- 
etes lakosait kérjük hogy kegyes adomá- 
yaikkal enyhítsenek a szegény család nyo

morán. A Lévai Takarékpénztár — mint 
rtesüiiink — 50 boronát adott a nelkülö- 
tss'l kürdő csa ádnak. — Lapunk szer- 
esztösége Bzives készséggel közvetít min
ién legcsekélyebb adományt.

— Analfabéták tanítása. A vám
unkban állomásozó honvedtisztikar — miut 
rtesüiiink — a honvédség között levő 

-na.fabéta legénység tanításával Bányai 
Ferenc izr. népisko ai t.nitót bízta meg, aki 
rre szívesen vállalkozván, a tanítást a ta- 

jókban már mégis keidte.
— Névmagyarosítás. Kiskorú Hor

nyuk Gyula papnőrendek, zsemléri lakos, 
, vet beiiigymiuiszteri engedéllyel Hollós-rs 
magyarosította.

— BimbÓhulláS. Nagy fájdalom 
, rte /leveti Gyula fe sözsemberi tanítót és 
nejét, akiknek Maryitka nevű kis leányát e 
hó 10. én, négy hónapos korában, röv:d 
zenvedés után ragadta ki a halál a melyen 

luegszomorodott család köréből.
— A piaci husárusolr figyelmébe 

janijuk a földmiveiesügy i miniszternek 
most kiadott körrendeletét, melyben a 
búsnak piaci árusítását közegészségügyi 
szempontból szabályozza. Minthogy az elá
rusítandó húst pornak és piszoknak kitenni 
nem szabad, a piaci eátorok oldalait es 
teiejet legalább vízhatlan ponyvával el kell 
zárni úgy, hogy csak az árusitó asztal fe öl 
legyen nyitva. A satorbau a húst nem hor
gokra függesztve, hanem az asztalra fektetve 
kell tartani és tiszta térítővé! letakarni. A 
sátor taváza és esztala testetlen, mindig 
tisztára súrolt legyen s a hulladékok azonnal 
összegyüjtendök. Ezen üdvös rendelet értel- 
mebeu a piaci sátrak megfelelő átalakítása 
haladéktalanul teljesítendő.

— Esküvő Turcsán Gyula f. hó 21.-én 
tartja esküvőjét a telsö-zaemberi r. k. 
templomban Vaskó Ferenc leányával, íísó- 
/ iával.

— A bort, sört vagy egyéb szeszes 
italt tarta maró zárt palackoz menuyiseg- 
t.rialmanak kötelező megjelölési tárgyában 
l'JÜö, évi december hó 30.-án 107.232 szám 
alatt kibocsátott kereskedelemügyi ministen 
rendelet végrehajtását — az ezen szabalyo- 
z nak életbeleptetess körül felmerült ne- 

segek kötelseit' ben az 1911. ev decem- 
ber hava 31. eig terjedő időre kereskede- 
cmügyi m. k>l'. Mintatér felfüggesztette.

— Milyen pályára adjuk fiainkat ?

jövő. Mégis oly nehezen küldtük eddig 
ukai ipart vagy kereskedőt pályára.

Ljsbban e tekintetben örvendetes változás 
zleihetö. Az ország több városában le'.est- 

tanoncinternáiU'okba mind gyakrabban 
■ ■ak intelligens szülök gyermekeiket.

3 ívesen adjak, mert tudják, bogy a fiuk 
kellemes otthonra tatainak, állandó te.ü- 
leiben, gondos nevelésben részesülnek.

A nyitrai Unonciulernatusban a szülök 
jára ezeken te.ül polgári iskolai rnagán- 

v.. galatra is elökesziiietnek. S mire temza- 
ulnak, a négy polgárit is elvégzik és 
vétlenül, gyakorlati felvételi vizsgalat 
kül mehetnek felső ipariskolába. A tartási 

ti j és tandíj havonta csak 50 K. Bzskmá- 
at a növendebek a varos legjobb iparo

sinak műhelyeiben, ill. kereskedők üsle- 
l iben tauulják.

i

-"iudenkt tudja, nugy a gyakorlati palyakiF*'

i

I

Szőlősgazdáinknak kitűnő alkalmat 
nyújt a Szölöoltványtelep Ksszvényfárszság 
Gyöngyösön 77. szám, amely a legolcsóbban 
■ s legjobb minőségben árusítja a gyökeres 
szölöoltványok, gyökeres srölövesszök, sima 
szölöoliványok ás sima szölővesszök órád 
ni< nnyiaégét a legjobb csemege- és borta- 
jokbsn és a gyökeres és í rna ripária por
taiét, azonkívül a legjobb gyöngyüs-viiontai 
hegyi borokat. Mii dón szó ÖBgazda kérjen 
árjegyzéket.

T. Olvasóinknak Akinek 1 — 2 éves 
akácé, yledicsla, gyümö csfa vadoné, továbbá 
mindertfe o ojtott nemes yyümöcsfára vau 
izütsége, annyival is iimább ajánljuk 
ünyhváry László faiskolájának (Czegled) 
mai számunkban közzé tett hirdetését, mert 
a nevezett cég már több mint a 26 éve 
küldi a szélrózsa minden irányába évenkint 
100 000 számra a newes qyüm öles fát és 
miinó szarura az 1—2 éves yledicsika, akácé 
rs minc’e déle gyümölcsfa vadoncot.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

A1 i dazon jó barhtaink és ianuerösöink, 
kik ktdves halottunk temetese alkalmából 
mé y fájd*  lm un kát szives részvétükkel pny- 
h t ni kegyesek vo’tak, ez utón is fogadják 
hálás köszöneiünket.

L-va, 1911. február 9.
Ulreich csalid

Szerkesztői üzenet.
K- J. Léva Nagyon sajnáljuk, hogy csak szakí

tással közöhetjülr. A szép igy is szép marad.
Sz. I. Körmöcb <nya. Ebbe a szamba sehogy se 

Voltunk képesek beszorítani-

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi felír, iió 5-től 1911 évi febr. ho 12-ig

Születés.

á szülúlí neve
<b 4»<§§'0) Qe

A gyermek 
neve

Kovács Mátyás Csepjecz M. fiú lstváu
Burkó János l>al Jozsa fiú Jáuos
Qnimesy István Pallér Zs, leány Juliauua
R csei János Berek Erzsébet fiú János
Taby Lajos Hág óra Júlia fiú Gyula

Hazai sár,

TTImJA TsAb A Kohary-utca 10 siamu
JailwClU llfiLZe ház kerttel együtt eladó. 
Bővebb értesítést ad ott a háztulajdonosnö.

Kiadó lakás. mellék helyiségek ke - 
május hó 1-töi kiadó. Koseuth-u. 9 sz. alatt.

Vőlegény es mf uyasszunv neve Vallása

Kolár János Huszár Kataiii

Halaiozas

ref. r. kath.

Az eliimi ütve Kora A bálái oka

Do upil Anna hó Tüdőgyulladás
id. Ulreic/li Nándor 73 év Véres agyguta
özv. Lehoczki Foreucné év Szerviszivbaj

Hr>sko Maria
Zouuek Józsefné 21 év Tüdögümökór*

Molnár Margit 
Vimeták .Juliauua t hó Tüdőgyulladás
özv üiosz Ispáu 6i év Outaütés

HlYAlülOS u 11 e m 6 n y.
3763/1910. szhoz.

Hirdetmény.
Lév» r. t. Véres képviselőtestülete 

Sao ar M.hály es nejenek a .Hideg piic=“ 
előtti köztérré vonatkozó vető >1 ügyet a 
fen ■ számú hallatával az 1886 évi 
XXII t. ez. HO. á-u értelmében aa 1911. 
évi február bó 22- ik napjának d. u. 4 
órájára összehívandó G’igyüles n.p.rendjére 
kitűzte. Est ezennel özhirré teszem s a 
képviselőtestület tsgj.it ezen kögyü ésre a 
jelen hirdetmény ú j m meghívom.

Lévz, 19H. évi j»n. hó 20-án.
EóőLogrH Eiajea 

polgarmwter.

Lévai piaciárak.
lloT.tvs.etö ; Kó-iya Jóneí reudőrkaeüáay

Busa m.-mázsánként 20 kor. 20 fill. — 
20 kor. -40 Kétszeres 16 kor. — fill. 17 
hor. — fill. — Rozs 14 kor. 40 fill. 14 kor. 
60 fill. — Arp 16 kor. — fill. 17 kor.
— fill. Zab 16 kor. 60 fill. 17 kor. 40 fill. 
Kukorica 13 kor. — fill. 13 kor. 80 fii.
— Lencse 24 kor. — fill. 25 sor. — fill. — 
Bab 19 kor — öli. 20 kor. — öli — Kö
ri 1 Iá kor. — fii!. 14 kor. — ri)L

Vetcnaj,vak 100 kilónként.*  Vörös ló
here let luesze töl sranksmentes 150 — 155 
Vörös lóhere, kis aránkás 135—145 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 125—140 Luczerna 
természettől araukamenles 165—170 Lu- 
czerna, világos szemű aránkás 155—160 
Luczeri a, barnás szemű 115—120 Biborhere 
80—85 Baltacím 32—34 Mubarmag 14—15

Nyiltér.

LSEI DLITZtPORjiI
Enyb**,  oldó házintr n incAzoknak, kik missziós 
za'.arokbAu és az illő életmód tgyebb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményeit.

f
SÓS - BORSZES-rJ

*UL. ‘TMT bedömőlés,
elismert, régi jóbirnevü báziszer 
szaggatás és bülésböi származG 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára kox. 2L

Kapható miudeu gyogvszertárban < 
ás drogériában, MM

Föszét küldési hely MOLL A. gyógyszerész 
Cs. kir. udr. szállító, Be'es, I. Tuacbbnen 9.

TI*  Ja la Ab Ket u,cára nyíló hás, 
jklaCLO UdiZ. busz méter széles, gyü- 
mölcafi kkal beültetett kerttel és udvarral,
— eladó. Bővebb értesítést ad a tulajdonos
— Ladányi utca 23. as. a1***.  

Fiz fizetés lett alkalmazunk vidéki 
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eadátáboz. Havonként elérhető jövede'em 
300- 600 korona. Hecht Bankház Rése- 
vény t Budapest }? erenoiek-terö 6.

r»: - J x 1 a 1_A m Kohary-utca 77 «ámu 
XkllQ.0 l&HaS. házban bét szoba, egy 
konyhs, fásksmra, kerttel együtt 19X1. ÓT 
május 1 tői kiadó. Bö' ebb felvilágosítással 
a tulajdonos szolgál, Budapest, Mohács-utca 
9. az. I. em. 19. aj'ó.
TPIrAA Különleges csemege és bor- 
JdlwUQo fajjal kiültetett — jó termésben 
levő Forgács fele sző lö, egészben vagy 
két részre osztva, egy 4 szobás és egy 21 
szoba, konyha, éléskamra, zártfolyosó, prés-; 
ház, jó pince és külön gyümölcsös udvsrból' 
ál ó lakással. > t

Csaszárítrclő. es teh gyógyhely, a 
magyar irgalmasr*  nd tulajdona. Eisöraugu 
kénes hévvlzü gyógyfürdő ; modem bérén- 
dfZésü gözfü *dő,  kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatáeok. uszodák, külön hö^yek es 
urak részére, Török-, kő- éa márványfűr- 
dők : hőlég-, azeneavas- éa villamoavlzftr- 
dök- A fürdők ktiüuö eredménnyel használ
tatnak főleg csuzos bántalmaknaLés ideg
bajok ellen.ivó kúra és legzösvervek hurutoa 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes 
lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
G.ógy és cenedíj nino.. Prospektust irigyen 
és béimentve küld

As lgMg*tÓ«ág.

tsgj.it
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RÓTH bank
BUDAPEST.

Magyersrwég leftskinWyesébb, 
legerelMabb ée legrégibb 

B A. 1ST K EL A Z A..
Bankkizpontunk:

VI., Váci körút 45. Bankpalota, 
latarurbán talaphon 92—25.

FdaeStyekbee díjúimul oyqjtunk bár
kaiak aukuert falviláfoailáat.

Levélbeli meg here»4ehe« múidenker váhew 
bdlyef meUéhleoól.

100 mílMO arany forint késspénst folyósítanunk Bár-vármegye területén! 
===== Folyósit + atuzilcz „

«r ju- —l. . a. Kórházakra 10 — 65 terjedő törlegziasru 3*/.*/ t, 4*/«  én 4t/,,/,.»sTörlesztéses jelzálogkölcsönöket kí».iL tők-«»<i«M««i keeipéu-ei, ..>.^1 ááo'y». v^udc Uéik«i. 
jelzálogkölcsönöket u-»<i * ih -< -*»'*•*" 6-15 é’re M k“*‘

Személy és tárcaváltóhitei íf*«>« c3c ... . i„d._...kl ,Értékpapírokra, vidéki pénziuiézettk és Kállaiitok réi ziénytire n^b-.> köiusm »rot»>k » oie,r>k-
KODTCnilUUl bal- éa külföldi éiaákpapirt tapi ártoiy.aioo v;"‘*Bk ** •'** ’"*•  , . , ... g_Uto, , , . .
T.keukbeU-hH elfogeduiik b.MUt «. a-UapwU. mriu. Pdu.ífn -akba ryő nuadeu reel . Ifylalk a la«Q.rTob.

Bei de küSk*  p .DacaopornkDaJ lóé »»T» öeuekölteí^ei-kudl f.<’« leifka ánaabban boncoltunk la.

Bővebb felvilágositáet ad : BÖTH BABK Igazgatósága. Budapest

JÓL JÖVEDELMEZŐ FESTÉK-ÜZLET 
mely aradat! adatokkal igazolható, 
17,000 korona évi jövedelmet hoz 
betegség miatt eladó. Szükséges tőke 
35.000 korona. Aj nlatok e lap kiadó-

------- hivataléba kéretnek

2 nagyobb .
--------Wertheim szekrény 
subád késből eladó. Bővebbet 

■ lapunk kiadóhivatalában □

Szabadkézből eladó 
• Báti-utoza 32. számú ház. Bő
vebbet Buohinger Miksa úrnál 
= a házban. ==

KALMAR és ENGEL
Kotor és Gépgyár, Budapesten.

Városi raktár 4a iroda: 0U/0) ■■ ■■
V. U0t Kéret ». VI. ütee-ktea 19

VUtMrll EnéeSi .Ben*

USvéfélMéer talap. — A jelenkor Itgoloedbb fleeen 
.Boái* ayarwlaj Bátor.

IKamrt lepleké pvártBáay.
AJdelje bennin-lekemebilee oaépISkáMleteil, Melyek 

bÍBolatee epymrf aaorkeaetöok.

Teljeejidldllde, kedvűé fleetdei feltételek. K-'t.dg 
veafc de á'jepndk inryen de bdrmen've.

Védjegy: „Horgonyt*

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Fain-Eipeller 

pótleka
egy Férj ónak bizonyult liítiirer, mely már 
sok év óta legjobb bedorxftölennek bixonyult 
kötzvénynel, Máznál ée meihilótekMl. 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bováaárláakor óvatosak legyünk ée 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Htrjany*4 véd jegy gyei ea a Richter 
oégjegyzéeeel ellátott dobozba van ceoma- 
golva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 éa 
K 2.— ée úgyizólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Tűrök Jótsef 

gyógyazeréaznél, Budapest
Dr Rlclter lyénnrtin íz „Amy tfíszliiur, 

Prápábaa, Elisabethítruee 5 aeu.

Tűzifa
teljes vaggon rakományokban 

kapható 
Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető V0LFNEB 8. czeg- 
nel Budapest, VI., Drava utcza 6.

Szőlő-vessző 
szőlő-oltvány 

Gvöngvös-v sontai hegyi bor 
t legjobb minőségben, legolcsóbban eladó.

Gyökeret tzéiöoltvany. gyökeres őrölő eesrö 
• Ina siölöoltvány alna •rölövrii.zö.

A legjobb csemege és borfajokban 
és gyökeres es s ma R paria Portaié

Szö.öo'tványteiep Részv.-Társ.
Gyöngyös 77 szám 

Árjegyzék Ingyen!

Egy vizsgázott gépész 
azonnali belépésre kerestetik Monacó 
Moae téglagyárában. Bőveboet Meisel

■ - Samu Dobó utcza 1. —'

/r 1.

gledicsia
i

•i

akácz,

B esz te rezei szilva, 
kajszin-baraczk/ 

ojtott gyümölcsfát, vadoncZot. 
akácz és gledícsiátipo.000 számra 

képes küldeni.

CLIMAX 
nyersolaj-motorok 

és lokomobilok
Leajokb •• leg- 
elesebb bajté- 
•rl eerigudt 

sági pb Ipari 
célekru

Minős 
robbanási 
veszély I 
•1 pénzügyi 
ellenőriét. 
Eltör*-,-  
refaesilak

Bachrich és Társa 
Magyaromégl silataraktá- éa Iroda: 

Budapest, V., Szabadsagter 17. 
(Tözede-palota.)

Budapest. Wien, Hamburg
MOTORGYÁR

W'en X'X 6, Heilioens ddHersirasse 93

Henrin

Nyersolaj 
Szivógáz 
Diesel 
Loco mobil
- ------ - 1-600 lóexílf
Tiljae cnép? firazzxltinxák ée aalo-iberttdeiéMk

Brünn-K.őnigsfeldi gépgyár motorosztályaj
a Monarchia legelőkelőbb gyárai — Egyedárusitó: ABEIES EMIL Budapest, V. Vécri út 14^

Jéggyár és
Hűtőtelepek 
városok, tejgazdaságok, 
hentesek, ezukrászok, 
szállodák, kórházak, ser

főzök stb. részére.

Alacsony és magasnyomású 

zivattyuk 
, transmissió-, villany

vagy motorüzemre bármely 
vízellátási és ipari czélra. 
Fűrész- és famunkáló gépek 
fűrésztelepek, asztalos mű
helyek teljes berendezése 

TeUcx traisMtoiótelfjck, rtzréjek, iMrtuL » egyét tfejezeti tpreaíezásek. — UMpnn, mjásii»rtí.iui.pdiiii iijanina uiipiii.
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Vissza » hsmlsltvsnyokkal mert kártékonyak.

Szereti egészséget?
Ki ue tudná, hogy u'olérherttleuiil legjobb hashtjtó 

a világhírű

Purgo-Bayer.

Minden valódi dobos •£.'» darabot tartalmas. 
Mlndenitabblettán rajta van e két azé

Vissza a hamisítványokkal, mert kártékonyak.

,KL OLLA" 
szakorvosok 
által meg 
vizsgálta és 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évijót-

tucatonként
4.-, 6.-,

8.—, és
10. korona

GUMMI
különlegesség.

A tudomány mai 
ál ki se szerint 
bebizonyított 
legjobb létező 
litmml
óvsier.

Az 
.OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min- 
(len gyógy
szer tárácan 
c jobb dro
gériákban.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csuk 
OLLA-t adjon, és ne engedjen magának csekély eb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót*  feldiesérni 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzékei és eredet 

propaganda reklámot ingyen küld az 

-0LLA“ gummigyar Wien. H 437 Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában

Drezdai Motorgyár részv.-társ. 
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

A legújabb rendszerű motorcaéplökeizletek, 
továbbá a legjobb benzin-, nyersolaj- es 
szivógázmotorok, valamint teljes malom

berendezések legolcsóbban

Trebitsch Gyula elspén
Budapest, VI., Eötvös u 42 kaphatók 
Teljea jótállás I Könnyű reszletfizetes 
—------Árjegyzék ingyen'-------------

Köhögési
Siá'lit s -kitörőkben elirmert legjobb gyártmányú

Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petréleum- 
motorokat és locomobilskat 
valamint sslvógázmotorokat 

meglepő újdonság I 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
óránkint csak kb. 1 fillérbe kerUI.

Vezérképviselet:

Gellért Ignác és Társa 
Budspest. Téréi körút 41. Telefon 1'2- 91 

Legmssrsbbmenö jótállás. Kedvező fizetési feltételek

rekedtség, katarut és elnyálkodá,- ■ 
görcs- es hörghurut ellen ne vára. 8 
m roljon mást, mint a finomizü ZZ rx> 

SZMell Caramellet g 
a „Három fenyőivel jg 
—drb. 0rv09°k 98 magáno- M 
QSwU e<-hiól eoárniaeó bizonyít- 

vány igazoija * bizton jZs 
eredményt. Csomagokban 20 es 40 ~ 
fill. Doboziján 60 fillér. Kapható: M 
Burda Karoly, dr. Flittner Jenő, 
Göllner Béla gyógyszertárában Besz- Zj 
tercebanyan, Jeszenszky Ervin S 
gyógyszerárában Trsztenán, Weiss 
Conrad Gusztáv gyógyszertárában K 
Gyervan és Knapp Ignác gyógyszer- 

tómban Levan. jgf

^^misKiaKmi

Ezen jóhirii c^g motorai könnyű kezeljük 
és nagy erőkifejtésük folytán az egész or
szágban nagy elterjedésnek éa k jdveltségnek 

ö venden-k.

- -1-. '/fck

utolérhetetlen 
elanyei folytán 
naponta milliók 
isszák. Egyedül 
igazi családi 
kávé! Olcsó és 
■ egészséges. ■

c

KERN TESTVEREK 
_____ fűszer-, gyarmatáru- es vasnagykeraskedése ■■■ 
Alapittatott 1881. -***  LÉVA. Telefon szám 14.

Ajánljuk mindennemű fűszer- és 
csemegeáruinkat naponta iriss fel
vágottakat és prágai sonkát.

Állandó nagy raktárunkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
teák, ée angol

rumokból.
Teasütemények likőrök, cognacok, 
pezsgők, cukorkák éa déli gyümöl
csök legjobb minőségben.

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoszorúk 
és koporsók gyári áron.

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 
alumínium es valód nickel főzőedé
nyekből, modern háztartási és kony
hafelszerelési cikkekből.

Takarektüzhelyek, folyton égó 
kályhák, fa- és ezéutartók, kályha
ellenzők, szesz- és szénvasalók, gyors
forralok. kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, konyhamérlegek stb., legju- 
tányosabb árakon.

Varrógépek
B évi jótállásra.
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Meghívó.
AZ „UJBÁIYAI NÉPBANK EÉSZVÉNYTÁBSASÁG" 

1911. évi február hó 26-ik napján 
délután 3 órakor saját helyiségében

XXV. évi rendes közgyűlését 
tartja, a melyre a tisztelt részvényeseket 
meghívja.

Újbányán, 1911. éri február hó 3-án.

Az igazgatóság.

Tárgysorozat :

1. A közgyűlés megalakulása és a hitelesítés iránti intézkedés.
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatósági tanács és 

a felügye'ő-bizottság jelentésének tárgyalása.
3. A mérleg megállapítása és a felmentvény iránti határozat
4 Az igazgató, az igazgatósagi tanács és a felügyelő-bizottság 

fizetésének megállapítása.
5. A tiszta nyeremény felosztása.
6. A könyvelő fizetésének továbbá a könyvelő éi pénztárnok 

drágasági pótlékának megállapítása.
7 Az alapszabályok módosítása és ezzel kapcsolatban az 

aligazgatói állás beszüntetése iránti javaslat.
8. Indítványok tárgyalása.

Aki a kö’gvíllésen szavazati jogit gyakorolni kívánja, tartozik az alap 
szabályok 15 §. szerint részvényeit a közgyűlés előtt az intézeti pénztárnál 
téritvény mellett letenni.

Vagyon. Mérleg számla 1910. deczember hó 31-én. Teher.

Vagyon K. f. K. f.

1 Pénzkészletek 1910 december 31. 6477 99
2 Váltó táreza 187719 —
3 Jelzálogos kölcsönök 236176 —
4 Irodai berendezés és felszerelés 847 92
5 Nyomtatványokra kiadas 447 92 400
6 Idegen intézeteknél elhelyezett töke 82837 44
7 !j Ennek kamata 2941 16 85778 GO
8 ii Folyó számlái adósok 10924 83
9 Óvás számla 12 64

10 Értékpapír táreza 1500 —
11 Posta takarékpénztár 1132 30
12 Ennek kamata t 16 99 1149 29
13 l Hátralékos kamat 1582 29

|L
—

531720 64

Teher K. f. K. f.

1 Részvénytöke
1

32000
2 Tartalék alap 38815 35
3 Betét 446713 46
4 Fel nem vett osztalék 570 -
5 Veszteség alap szarnia 1400 -
6 Hitelezők 37 -
7 Igazgatósági rendelkezési számla 345 50
8 Jótekonyczél 4 64
9 Előre bevett kamat 3765 65

10 1909. évi nyereség áthozat -s. 1798 81
11 1910. évi tiszta nyereség 6270 23 8069

-

04

J - ’* 1 Í531720 64

Gyuris Samu s. k. 
pénxtArnok.

-A. ss igazgatóság:

Dr. Bfschanek Béla s. k.
igazgató.

Ztmmsr Autal s. k. 
könyvvezető.

Jelen mérleg-számlát megvizsgálván, annak egyes tételeit a fö- és segédkönyvekkel mindenben megegyezőknek, • törvény éa 
alapszabályok értelmében készülteknek találtuk.

Kelt Újbányán, 1910. év deczember hó 31-én.

föl cl g: y • 1 ő—b izottság:
Baumann Győző s. k. Staudt Nándor s. k. Krafft Károly s. k. Cxibulka Ad lf s. k. Niz*n<k  Béla s. k 

ÍeCT»ó. f. bit elnök.

MELMANN és TÁRSAI
sör- és maláta gyár

= VlHNYa. =
Tévlrstsila; /pipCMPryr \ MererWs tslef

Mrgyár fikajepaairtay tDAfiüfiUJt j Vibnjspa-isriaj T.

Ajánljuk ki Onö mínősrgű

„aczélsör"
név alatt fergalcnba hozott gjárn á> y ut kát.
Megrendelhető: h». 1/4, 1,2 bi. b.rdokb.n 
és 0.5 és 0.7 1. pali tikokban.

Léván éa vidékén egyedüli elárusító 
WEIL JAKAB 

Léva > árteufy-ut cza 8 asám.

FArtoljulc hl megyei ipart !

íaloc
izits , rosta- és sodr-ny-kerltes készíti!

Léván

Ihállal: todrany kerítések, temetők, 
sétányok, faiak élik, sirkeritécek. kavioi 
és bent ok áthényók és egyéb gazdasági 
területek bekerítését, úgyszintén minden
nemű e szakmába végé Bukik éa javí
tások jutányos áron.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.

í 
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