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kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI és TÁRSA r. t.

A nagy gazdasági élőké- 
szüló'déseu.

Úgy hallatszik, hogy az indusztri- 
álódás felé haladó kormány komoly 
intézkedéseket tesz, hogy 1917-re a 
kereskedelmi szerződések érdekében 
nagy és biztos alapokon nyugvó ada 
tokkal rendelkezzék. Ez mind szépen 
hangzik, de vájjon ez a közösügyes 
kormány akarja-e s képes-e a nemzeti 
érdekeknek a védelmére? Eddig ugyan 
ennek a jelét a legkevés’ bé sem adta 
s másrészről ellensége lévén az önálló 
vámterületnek, mely szerinte az országra 
esak szerencsétlenséget hozhat, vájjon 
azok a nagy előkészületek meghozzák-e 
a hozzájuk fűzött reménységet ? Isten 
neki ! Ne jósoljunk, hanem várjuk 
hát meg, hogy a hegyek hogyan szü
lik meg az egeret vagy esetleg ennél 
értékesebbet. A kereskedelmi szerződé
seknek a túlnyomó része 1917—ben 
jár le » ugyanekkor úgy szólván egész 
Európában indulnak meg az ilyen 
szerződések megkötésére irányuló tár
gyalások, melyeknél a gazdasági vi
szonynak a tartama tiz esztendő. Igaza 
van a kormánynak, ha komolyan ve
szi a dolgot, hogy idejében kell a 
szerződésnek az anyagát, az adható s 
nyerhető értékeket, vaiamint az ellen
értékeket megismerni.

Különösen nálunk igen nehéz a 
helyzet, mert nemcsak a külállamok- 
kal, hanem előzetesen Ausztriával kell 
megállapodnunk és megegyeznünk. A 
nehézséget még az a körülmény is 
fokozza, hogy a külfölddel szemben a 
kereskedelmi s fizetési mérleg már 
évek óta részünkről passzív vagy 700 
millió K-val. Az eljárásoknak tehát 
karöltve kell történniük, hogy az óha
jok s kivánságok tekintetében a meg 
auapodások lehetővé váljanak.

Erre a nagy munkára volna hi
vatva a „vámpolitikai központ1*, mely 
szigorúan megköveteli azt. hogy támo
gatására az egyesülés ipar s kereske
delmi tekintetben megtörténjék, nehogy 
ugyanazon szomorú tapasztalatok is
métlődjenek meg, amelyek eddg a 
Kereskedelmi szerződések kérdéseiben 
előfordultak.

Ez a mód másutt is megvan s 
különösen Németország bizonyára az 
első lesz, mely az anyaggal elkészül 
8 mi valószinüleg Ausztriával egye
temben, alkalmazkodni leszünk kény
telenek. Igen, az indusztriált Németor
szág megkérdezésünk a tudtunk nélkül 
4 Balkánállamokkal fogja először a 
kereskedelmi szerződéseket megkötni, 
hogy saját ipari érdekeit s mezőgaz 
dasága védelmét biztoiithassa s csak 

azután következünk mi, hogy alkal
mazkodjunk ; mert mást valóban alig 
tehetünk.

Hiszen nincs is olyan tárgyalási 
anyagunk, melyet különösen az ipari 
kivitelnek teendő kedvezményekért cse- 

; rébe adhatnánk. Természetes tehát, 
i hogy a tárgyalások megindítása s a 

szerződések megkötésénél az elsőség
nek a kérdése igen fontos. Ha kése- 

l delmezünk, a Balkánállamokkal vámhá- 
I borúba keveredhetünk, mit mindene

setre Németország fog megcsinálni az 
ő gondos előre való látása által.

Ha tehát jól körülnézünk, azt 
kell tapasztalnunk, hogy mindenütt 
nagy előkészületek történnek, mikhez 
képest nálunk csak relatív tétlenség 
észlelhető. Nem is csoda, a magyar 
közvélemény, az ő régi szokása szerint, 
gazdasági kérd-sekkel nem igen törő
dik s úgy veszi, mintha a magyar 
ipar s kereskedelem érdekei, harcai 
mintha a magyar állam polgárait nem 
is érdekelné. Ne tagadjuk, ez igy vau.

Németországban, e nagy iparál- 
lamban a „Handelstag,1* mint a keres
kedelmi kamarák központi szerve, már 
1906. óta gyűjti az anyagot, hogy a 
legközelebbi kereskedelmi szerződések 
megkötésénél alapul szolgálhassanak. 
Kitűnő regitségül szolgál neki e tekin
tetben a „ Handelspolitisches Verstfln- 
digungs Komitee**; aztán az „Ael- 
testen dér Kaufmannscbaft** testületé; 
sőt a birodalmi gyűlésnek a pártjai 
is körvonalozzak már álláspontjukat 
a termelés statisztikai fölvételének az 
alapelvei tekintetében, azt akarván vele, 
hogy a külföld ugyanazon szociálpo
litikai intézkedéseket valósítsa meg, 
mint amelyek már Németországban 
vannak meg.

Ez, ipari szempontból igen fontos, 
mert a szociális terhek mint ismeretes, 
az ipar versenyképessegét nagyon be
folyásolják ; ennélfogva tehát az a kí
vánság, hogy Németország szociálpo
litikai terhekkel erősebben megrakva 
ne legyen, mint más államnak az ipara, 
egészen jogosult dacára annak, hogy 
a német ipar erős s igy a szociális 
terheket vHütik szemben könnyebben 
el is viselheti. És mégis igen ovatos 
és előrelátó,

Maga a német kormány, mely az 
iparból valóságos kultuszt üz, sem tét
len, mert már 1910. pontos termelési 
statisztikát vétetett föl abból a célból, 
hogy az érvényben levő számok hatá
sát kiismerhesse s arra az elhatáro
zásra jmhasson, hogy a jelenlegi vám- 
politikai rendszert általánosságban meg
unja e s a változtatások nem-e uj 
vámtarifa, hanem novella formájában 

illesztessék e be a jelen égi vámtarifá
hoz ? Ez az általános elv vezérli.

Sőt ma már Oroszországban is 
van a minisztérium kebelében egy 
„vámtarifát előkészítő bizottság,** mely 
állandó érintkezésben van az érdek- 
kepviseletekkel avégbői, hogy a kí
vánságukat megismerjék. A törekvés 
abban áll, hogy a magas gabonavá
mokat a maga javára kihasználhassa a 
hogy az ipari ágak egész sorozatával 
emelhesse a vámokat. Ez reánk nézve 
valóban igen fontos, mert mezőgazda 
sági gépkivitelünk Oroszországba erősen 
emelkedőben van. Romániában szintén 
van egy vámpolitikai központ.

Az érdekképviseletek Olaszország
ban is összeállították már kívánalma
ikat. Ott is van egy bizottság a vám
tarifa általános elvi kérdéseinek a 
megállapítására s az a cél, hogy meg
beszélje, vájjon miként lehetne az 
egyes tarifarendszerről a msximális 
és minimális tarifák rendszerére áttérni 
s a maximális tarifának a tételeit úgy 
megállapítani, hogy azok bizonyos ál
lamokkal szemben, harci vámokul is 
szolgálhassanak ?

De azért mégis véghetetlenül fon 
tos, mert a magyar földnek a korral 
kell haladnia Aki a földnek az ura, 
annak egyúttal serény munkásnak is 
kell lennie ; mert a mezőgazdaság 
vámpolitikai védelme, a magyar föld 
nemzeti jellegét fejlesztő birtokpolitika, 
a termények értékesítésének uj mun
kája stb. mind uj ismereteket igénylő 
modern feladatok fejtegetését teszik 
szükségessé. Első sorban tehát a világ 
legnehezebben mozgó néprétegén, a 
kisgazdákon kell valóságos alkotó 
munkát serkentőleg végezni, mert a 
magyar föld termékeinek az értékesítése, 
az ellenséges szellemű birtokpolitikai 
terjészkedésnek a visszaszorítása, ter
melésünk értékének vámpolitikai vé
delme mind a múltuk nagy mulasztá
sait hivatvák pótolni.

Ezek a harci vámok azután eset
leg akadályokat is gördíthetnek kü
lönböző agrárterményeknek mint bor, 
gyümölcs s virág stb. kivitele elé.

Ausztriában azonban szintén igen 
nehézkesen, de azért minket mégis 
csak megelőzőleg észlelhető a vámpo
litikai készülődés, mivégből már 1906- 
ban alakították meg a kamarákat s 
az úgynevezett „Zentrastelle** azután 
a referálandó anyagot fölosztja az 
egyes kamarák közt a szerint, amint 
az egyik, vagy a másik iparág a leg
erősebben van képviselve.

Az előadottakhoz mérten tehát mi 
még csakugyau azonban hátravagyunk. 
A földmivelésügyi m. kir. minisztérium 
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nem régiben ugyan szervezett egy 
„Vámtanács“-ot, mely azonban csak 
az agrárius kívánalmakat gyűjti össze, 
mi nem valami nehéz dolog a mező
gazdaságnál, mert a vámkérdések te
kintetében nincsenek olyan kompliká
ciók s ellentétes érdekek, mint az ipar
ban, a félgyártmányokat, készárukat 
előállító iparban az érdekek össze
egyeztetése tekintetében! Ami a ke
reskedelemügyi ni. kir. minisztériumot 
illeti, hát az már a legutóbbi keres
kedelmi szerződések alkalmával gyűj
tötte össze az anysgot, amennyire ezt 
csak megtehette; igaz, hogy az érde
keltség gyakorlati észrevételei s kívá
nalmainak az ismerete hiányzott, 
már pedig a részletdolgokat csakis 
az érdekeltség ismerheti.

A fentebbiekből tehát mindene
setre kitűnik, hogy a komoly munká
nak az ideje itt van s óvakodnunk 
kell attól, hogy ismét kényszerhely
zetbe jussunk. Szükséges ez annál is 
inkább, mert a nemzetközi helyzet 
mindinkább feszült úgy gazdasági, 
mint politikai tekintetben, A kínai, a 
délamerikai zavarok, a marokkói bonyo
dalom, a portugál forradalom, a tripo- 
liszi s méginkább a balkáni kérdés, 
valóságos gazdasági s politikai hadi- 
állapotokat idéznek elő. Mert nálunk 
a modern gazdasági élet sokkal fiata
labb, hogy sem saját tőkeerejéből 
táplálkozhatnék. Hiszen nemzeti va
gyonunk igen jelentékeny része holt, 
kézi vagyon; mobilvagyouunk ele
nyészőig csekély, a magyar ipar s 
kereskedelem nélkülözni kénytelen 
önálló vámvédelmet is; nálunk tőke
gyűjtésről szó sincs s ha van pénz, 
az a bankok tárcáiban van elhelyezve; 
a számottevő magántőke pedig legin
kább konzervatív s igy csak kis része 
mobilizálható az ipari s kereskedelmi 
élet Bzámára, Nálunk a pénz gazdasági 
életének csak két forrása van : a kül

földi tőke s a magyar állam ; ámde az 
elsőt a politikai helyzet köti le s a 
másik meg a belső gazdasági helyzet
tel csak keveset törődik s inkább 
ellenkezőleg, maga is, jelentékeny tő
kéket von el, ami a pénzügyi feszült
séget még jobban növeli. Az osztrák
tól támogatást alig várhatunk, dacára, ■ 
hogy pénzügyi érdekeltségünknél fogva | 
tőlük függünk. Pedig a támogatást | 
megérdemeljük, mert habár a haladás 
nálunk még lassú, de az ország lakos
ságának a fogyasztó képessége emelke
dőben van s az árukereskedelem is 
növekvőben van ; tehát az ipari- s 
kereskedelmi élet éltető elemére, a 
könnyű s gyors hitelre nagy szüksé
günk volna.

Vizy Ferenc

A sorozásról.
(Cajus.)

A mait héten olvastunk egy cikket 
valamelyik fővárosi napilapban, melynek 
cime „Iloastii Ferenc" volt.

A székelyföldön van egy község, neve 
Káinok. Ez a község 30—40 év előtt tel
jesen elszegényedett, lakói elzü lőttek, há
zai lerongyolódtak, földjeit fölverte a dudva, 
utcái csöndjét a duhajkodás s a végrehajtó 
dobpergése.

Akik ma Háromszékben járván ebbe a 
községbe beletekintenek, rá sem ismernek. 
A házak fehérek, cseréppel fedettek, ud
varaik tiszták, bennük a gazdasági szer
számok glédába állítva. Aa istállókban 
nyerit a ló, bőgnek a bivalytehenek, s a 
földeken ott terem az Istan áldása.

S mindez Hosszú Ferencnek, a kálnoki 
tanítónak a müve.

Szerény, csöndes ember volt egész 
életében, de rajongó szeretettel csüngött a 
székely népen. Vérző szivvei nézte, miként 
ront az ö községe az enyészet örvénye felé; 
miként züllenek az erkölcsök, miként pusz

tít az alkohol az ö népének fiai és leányai 
között és megfogadta, hogy visszarántja ezt. 
a népet az örvény széléről, a melyhez 
eljutott.

Nagy munka volt, egy emberöltőre 
kiterjedő óriási munka, melyet az egyszerű 
iskolamester magára vállalt. Évtizedek foly
tak le és midőn azok az uj nemzedékek 
lassan-lassan megemberesedtek, melyeket ö 
nem csak az iskolában oktatott, nevelt, de 
még akkor is atyai szeretetével és jó taná
csaival folyton istápolt, amikor már kike
rültek közvetlen hatásköréből: egyszer csak 
meg-megváltozott a falu képe.

Hosszú Ferenc székely szívóssággal 
párosult akaratereje, székely haza- és faj- 
szeretete csudái müveit, megmentett egy 
végromlásnak indult magyar községet.

*
Mikor ez idei fősorozásunk eredményét 

megtudtam, eszembe jutott az a derék szé
kely tanító, aki megérdemelné, hogy ércből 
állítsanak neki szobrot, buzdító például 
mindazoknak, akiknek a nép között élve, 
szent kötelességük volna a nép önzetlen 
tanácsadóinak lenniök.

A lévai járás 38879 lakosának csak 
l,78°]0-a, vagyis 695 ember került volna soro
zás alá, még pedig három korosztályból és be
vált 136. Ez a szám szomorú fényt vet 
népesedési viszonyainkra, megjegyezvén, 
hogy benne foglaltatik a távollevők, tehát 
az Amerikába kivándoroltak száma is. *)Hi-  
ezen itt, a járás területén is van példánk 
reá, hogy a fenti arányszámnak nagyobb
nak kell, mert lehet lennie.

A málasi körjegyzőségben ugyanis a 
lakosság 3,38°^-a, a barsendrédinek 2.230|°-a, 
a nagysziléi 2.210j°-a s az óbarsinak 2.03°|0-a 
került sorozás alá.

A többi körjegyzőség ezen arányszáma 
mind a 2 száztóliu alul maradt, sőt — és 
ezt pirulva áliapitjuk meg és pirulva vehe
tik tudomásul, akiknek ez szégyenük — 
as ujbarsi, színtiszta magyar körjegyzőség

*) Ezeket levonva 545 ember került az idei föao- 
rozáfl elé.

T ARC A.

Hétköznapi mesék.*
Irta: Ferenozy Paula. 

Folytatás.

Fiatal leány voltam, mikor az első 
sorscsapás ért. Megbukott a gyár, as apám 
iöbelötte magát, — s én, szegény anyám
mal egyedül maradtam, egyedül, árván, el
hagyottan, kitaszítva, a nagyvilágba ; sehol 
nem volt egy baráti jobb, mely felemelt 
volna a kétségbeesésből, sehol nem hang
zott egy vigasztaló szó, mely mély gyá
szunkat enyhíteni, égő könnyünket letörölni 
akarta volna.

.Sehol I . .
A jó barátok egyszerre haltak meg, — 

a házunkat is elvették az idegenek, — 
szegény anyámmal tanácstalanul álltunk, 
nem volt hely, hova fejünket lehajthattuk 
volna . . .

Akkor láttam először, hogy az embe
rek hazudni is tudnak, a mosolygásuk, hí 
selgő szavuk üres máz csupán, — akkor 
tudtam meg, hogy barátokat csak kacaj, 
derű szerez, — de ha könnyeid lesznek, 
maradj egyedül velük I , . .

Valami hideg ellenszenv támadt lel
kemben, éreztem, hogy sivár ez az élet, 
hogy nem érdemes élni I . . .

e Folytatása a 83, .sánibau megjelent tárcacikknek.

Azokban a nehéz napokban, meghívást 
kaptam egy ismerős családhoz, bogy foglal
jam el náluk az üresedésbe jött társa'ko- 
dónöi állást. Az első zuhanás, — álmaim
ból le, a szégyen arcomba futott, a vérem 
forrt bele, ezer darabra téptem a levelet, 
— de pár nap múlva vasútra ültem mégis, 
elkeseredetteu, de ambícióval, friss erővel 
indultam azon az utón, melyet annyi sok 
millió tapos, melyet annyi küzd át, az éle
tért, hosszú éveken át, mig pihenni tér 
végre 1 . . .

III.
Esős novemberi nap volt, amikor meg

érkeztem. As állomáson senki sem várt s a 
kis bakterhásból se volt senki, akit a kas
télyba meneszthettem volna. Kezembe vet
tem útitáskám, nem volt asekér s nekiin
dultam as óriás sártengernek, a szakadó, 
hideg esőben, bokáig gázoltam a mocskos 
pocsolyákban.

A torkom fojtani kezdte a kinos kese
rűség, sírni tudtam volna, de legyűrtem 
könnyem, nem akartam, hogy azok az ot
romba parasztok tudják, hogy nekem fáj 
valami, hogy nekem könnyeim is van
nak . . .

Nem, soha I . .
Jó órába telt, mig kigázoltam valahogy 

a piszkos sárkauszból. A kastélyba érve, 
azonnal bejelen*  ettem magam, — ast hit

tem, régi ismerősként üdvözölni fognak, 
hiszen az én anyám is úgy hitte, . . ott
honom lesz, nem leszek teljes idegenek 
kösött mégsem.

Az asszony kiüzent, bogy vezessenek 
szobámba s ha éhes vagyok, bemehetek, a 
komornák számomra helyet fognak adni..'

Nem voltam éhes, a'ig vártam, bogy 
egyedül legyek . . . Bezárkóztam szobámba, 
levetettem magam a pamlagra, úgy sírtam, 
mint egy kisgyerek, kinek bábuja tört 
össze . . . Tehát cseléd lettem. De mit is 
vártam én kmást ? Minek is jöttem én 
ide ? Haltam volna éhen inkább . . . mily 
keserű less is ez a megszolgált kenyér 1

Késő éjszaka volt, mikor felébredtem. 
Azt álmodtam, otthon voltam, együtt volt 
az egész család, én álmaimról szóltam, hogy 
nagy leszek, dicső ünnepelt, . . . as apám 
ragyogás szemmel bólintgatott ... az 
anyám az ö szelíd mosolyával tekintett 
reám . . .

Körülnéztem, eszmélni kezdtem . . . 
Kábult volt a fejem, zúgott as agyam, tag
jaim álmos zsibbadás fonta át . . . Évsembe 
jöttek ss elmúlt képek ... A megérkesés 
... a fogadtatás . . .

Forrt, a vér eremben, arcom égett a 
megaláztatás keserű szégyenétől.

Egy pillanat alatt elhatároztam, hogy 
egy percig sem maradok ott tovább, még
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2298 léleknyi lakossága csak 20 legény*, 
tehát csak hitvány O.82°(0-ot állított, sor 
alá és az is mind vagy satnya vagy egyéb 
hibás volt, egytöl-egyig nem vá.t be.

A szentgyörgyi körjegyzőséget két le
gény mentette meg attól a szégyentől, hogy 
az ujbarsival kezet foghat. Szomorú azon
ban Garamszentgyörgy községére nézve az, 
hogy lakosságának csak O.94o|o-a került sor 
a'á, míg a sokkalta kisebb Zsemlérének 
1.79°|,-a.

Zsemlér község eredetileg tó', de mór
inál' elmagyarosodik, azért azonban a eoro- 
zási arányszáma még mindig tanúskodik 
a mellett, hogy járásunk tótsága — lega
lább azelőtt — józanabbul gondolkodott a 
családi kötelességekről. íme tótközségeink, 
annak ellenére, hogy ott is lábra kap az 
egy-gyermekrendazer, még mindig aránylag 
több legényt kü'denek sorozásra, mint 
magyar községeink.

Már jeleztem, hogy a málasi körjegy-
zőség adta a lakosság számához viszonyítva
a legtöbb álütáskötelest, vagyis 3 38% ot;
a legkevesebbet az ujbarsi, vagyis 0.72%-ot
A felhívottak közül pedig aránylag legtöbb
alkalmas volt a

nagykálnai körben, vagyis 42.85*/.
Következik NagysaUó . . . 38.46%
a málasi körjegyrőség . . . 35.9 *1.
a garamazölösi kör .... 34 -%
a nagysárói ......................... 31.42%
a vámosladányi ......................... 29.16%
az alsóváradi ......................... 28.57%
a barsendrédi „ .... 25.—%
az alsósvecsei ,, .... 25.-%
a zselizi „ . . . . 22.54’1.
a gara mujfaiusi „ .... 16.21%
az óbarsi „ .... 15.51%
a lekéri „ .... 8.18%
a csatai ,....................... 7.31’1.
a grsz.-györgyi „ .... 5.26%
és az ujbarsi „ .... 0.—%

Az „emberanyag" tehát a magyarság
között általában jobb most, mint azelőtt. 
Valamikor, nem is olyan régen, a tótság 
állott elöl.

abban az órában szököm, ... de gondola
tomba becsapott hirtelen egy é es guny- 
kacaj.

Elmész ? És aztán, mi lesz ? És aztán I 
— Igaz ! • . . Élni kell, küzdeni, tűrni. 
Mit csinálok otthon ? És hol van az én 
otthonom ?

Sehol 1
Szegény jó anyám 1 Vajon mihez is 

kezd ? Talán az én sorsomra kerül ő is. 
Megborzadtam. A múltból képek tűntek 
újra fel. Én a kényeztetett, nagyvágyu 
álmodozó, ily hamar szárnyszegetten bukni 
el, — ily korán cselédsorsra jutva . . , 
Sirni kezdtem újra. Esek a könyek azon
ban nem fájtak oly nagyOD, sőt mintha 
enyhítették volna azt az égő sebet, melyet 
oly korán sebzett mélyre a sors.

Elaludtam újra. Álmodtam tovább a 
megszakadt mesét, álmodtam a dőre vágya
kat, a megbukott biu reményeket tovább.

Az első napok kínosan, lassan, de múl
tak valahogy. Az anyámnak Írtam, -— a 
kastélyról az időről, utazásomról, magamról 
azonban hallgattam, nem mertem Írni sem
mit sem, féltem, hogy a sorok kost is kisír 
ai én zokogó, keserű, panasz'ó szavam.

8 minek ? Gondja, buja van szegénynek 
úgyis már elég I

Kezdett az élet tanítani titkolódsni, 
uralkodni gondolataimon.

Szembeötlő az, hogy a szinmagyar és 
egyúttal módosabb községek (utóbbiak a | 
tót községek között is) aránylag kevés, 
mondhatni a legkevesebb embert Állítják 
és, hogy azok, akik ezekből a községekből 
sorozás alá kerülnek, jobb életviszonyaik I 
ellenére is fejletlenebbek, „rosszabb anyag" 
mint a népesebb és kevésbé jómódú köz
ségből va'ók. Ennek az okát majd alább 
fejtegetjük.

Ki kell itt térnem arra a szomorú 
valóra is, hogy a lévai járás magyarságának 
szaporodása gyönge. Az 1910. évi népszám
lálás az 1900. évivel szemben csak 2535 
ombernyi szaporulatot mutat. Ez a többlet 
nagyrészt a tót községekre esik. Ezeken 
felül még Nagyszilé, Ciata, Garamszent- j 
györgy, Ssódó mutat jelentékenyebb szapo
rulatot. Vamosladány, Ágó, Málas, Alsó
várad, Téré, Ujbars, Marosfalva magyar 
községek jelentékeny apadást tüntetnek fel. 
Nagyod, Kisóvár, Kiskoszmály, Garammikola 
községekben megállapodást észlelünk ; a 
többi magyar községben a szaporulat és az 
apadás olyan csekély ingadozást mutat, 
hogy szót sem érdemel.

Nem csuda tehát, hogy a lévai járás 
I az összes lakosságának csak ál

lítja a bizottság elé és hogy ennek is csak 
körülbelül 25°[O a vált be katonának. Ez az 
arányszám kielégíti ugyan katonáekat, min
ket azonban elszomorít, mert népünk sat- 
nyulását jelenti.

Nem is olyan régen, 1905 ben Ma
gyarország sorozás elé került ifjainak 31'5'%-a 
vált be. Hogy ez az eredmény nem olyan 
csudaszerü dolog, bizonyítja a nagykálnai, 
a málasi, a garamszölösi, a n agysárói kör
jegyzőség és Nagyszilé.

A sorozás tehát azt mutatja nekünk, 
hogy járásunk népesedése nem olyan, ami
lyennek kellene lennie és azt is, hogy em
beranyaga satnyul.

Mi ennek az oka ?
Első sorban az alkohol mértéktelen 

élvezete. Midőn 28—25 évvel azelőtt a 
filokszera nálunk is megkezdte pusztítását,

Mikor el szőr ültem az első ebédnél, 
a vihogó, durva cseiédhadtlal . . . azt hit
tem, a szemem ég ki, a föld süllyed alattam 
el. A fejem is zúgott, ügy éreztem, kép
telen leszek egy falatot is nyelni, torkom 
kiszáradt, futni szerettem volna, szökni, . . 
de az éhség legyőzte végre a balga álsze- 
mérmomet is.

Velük azonban nem tartottam soha.
Azt mondták, gőgös, elbizakodott te

remtés vagyok, — kezdtek gyű ölni, gú
nyolni, nem volt szóm, tettem, — melyben 
szálkát nem kerestek volna . . ,

Pokol volt köztük az egész életem. S 
mért gyűlöltek engem ? Mert nem álltam 
össze velők, csupán ... a durva férfinépet tűs
ként kerültem, taszítottam mindig. A hazug 
rágalmak, beBUgások, napirendeu voltak. 
Mennyit szenvedtem én azért is I

Szegény »pám, ha tudta volna, drága 
anyám, ha látta volna azt I

De tűrnöm kellet'. Kenyér volt az, — 
ha keserű, ha rossz is, — de mégis csak 
kenyér. Anyámtól panaszló sorok jöttek 
egyre, nehezen küzdött ö is, falura költö
zött s egy városi üzletbe varrt.

Az asszonyom se volt megelégedve 
nagyon, — most a ruhámat tartotta tulfi- 
nomnak, a hajviseletem se volt sima . . . 
Egyedüli menedékem a könyvtár volt, ott 
.irtán ki magam, ott mulattam ; egyik szög

népünk lassan az o'csóbb, de veszedelmes 
pálinkaivásra adta magát. Ebbe beleszokott 
már serdülő korában is és a fajrontó hatása 
szembetűnővé vált a mostani század második 
lustrumában sorozás elé került nemzedéken.

Azután oka az egy-gyermekrendszer, 
mely főleg a módosabb magyar, de egy idő 
óta a módosabb tót községekben is bevett 
szokássá vált.

Oka végül a korai házasságit ütés. Ti
zenöt-tizenhat éves éretlen leánykákat adnak 
férjhez még uem érett 18—20 éves legé
nyekhez. I yen fejletlen, éretlen szülök 
gyermekei hogyan is lehetnének erőteljesek, 
mintaszel ü szervezettel bírók? Az első 
gyermek több oknál fogva, általában véve 
kevésbé erőteljes és rosszabbul fejlődik, 
mint a második, vagy a harmadik, s ha 
aztán még éretlen, fejletlen szülőktől szár
mazik is, annál inkább kell satnyának ma
radnia.

Ez a népünk satnyulásának három 
föoka s ha ennek a három oknak az tlhá- 
ritásán töprengünk, rezünkbe jut Káinok 
községe és annak lü sáfárja, Hőseiú Ferenc.

Vajha miuden községünknek akadna 
Hosszú Ference, aki tpolyan apostoli ih'ettel 
fáradozna faluja jólétének megalapozásán, 
t. i. a bennlakói testi és erkölcsi egészsége 
megacélozásán, mint az az egyszerű székely 
tanitó, akinek az igaz hazaszeretete sugal
mazta, hogyan tehet a ais ember is köz
vetve nagy szolgálatot a hazának.

Beszélő számok.
Előttünk fekszik az iparoktatási főigaz

gató által szerkesztett Magyar Iparoktatás 
c mü, havonkint kétszer megjelenő hivata
los közlöny, mely a vallás és közoktatás
ügyi ni. kir miniszter főhatósága alatt álló 
ipurok'atási intézetek 1910 —1911. tanévi 
állapotáról pontos kimutatást közöl. Talán 
nem lesz érdektelen, ha a statisztikai szám
csoportnak Barsvármegye iparostanoncisko
láira vonatkozó főbb adatait e lap hasábjain 
is megvilágítjuk, mivel e számok érdekesek 
és tanulságosak mindazokra nézve, kik inae- 
oktatásunkat figyelemmel kisérik.

letben ócska zongora állt s kezdtem sor
somba törődni is.

Az úrnőm, beteges, csúnya teremtés 
volt. A komornak azt beszélték, hogy pén
zéért vették el ; azt is mondták, hogy rósz- 
szül élnek nagyon. Igaz volt, nem, sohasem 
érdekelt. Engem senki sem szeretett, az 
úrnőm férjé volt az egyedüli, aki Bzives 
volt irántam, aki régi ismerősként bánt 
velem, feljött srobámba is beszélgetni sok
szor, sétákra kisért — s én örömmel vettem 
társaságát, hisz oly egyedül, oly árván vol
tam ott. Egy alkalommal észrevettem, hogy 
egy csomó pletyka nöcseléd, vérvörös arc
cal, gúnyos, kárörvendö tekintettel ugrott 
szét jöttömre. Nem tudtam mire vélni a 
dolgot, fel se vettem azt.

A sugdosások azonban mind gyakoribbá 
váltak kétértelmű megjegyzések repültek 
mindsürübben felém, — de én gyanútlanul 
hallgattam végig, nem is értettem, hisz az 
én lelkem oly tiszta volt akkor, nem ért 
hozzá még egy szennyes gondolat sem 
soha . • .

S egy zord téli estén, megértettem 
mindent. E{y perc tiz év mocskát tanitotta 
meg, akkor lettem először öreggé, akkor 
láttam előszűr, mily gyenge, kicsiny vagyok, 
mily semmi kis porszem. Az ur bejött hoz
zám ismét, szokásos, forró szavakkal szerel
met kínált, kincset, boldogságot, — az én 
szerelmemért I
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Megyénkben 5 iparostauonciskola van, 
de mivel ezek közül egy, — az alsóhámor!, 
Szandrik-ezüstgyár — magánjellegű, tehát 
csupán a többi 4 iskolára — Aranyosmarót, 
Körmöczbánya, Léva, Újbánya — vonatkozó 
főbb adatokkal kívánjuk e lap olvasó kö
zönségét megismertetni.

Az iparostanonciskolával bíró 4 várost 
a tanulók számaránya szerinti sorrendben 
osztályozzuk.

Az eredetivel teljesen egyező statiszti
kai adatok a következők :

Iskohfeutartó

batónág (közwégj

neve
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Újbánya i 2 62 17. 6

Arauyusinauót 3 2 66 1619

Körmt'ebánya 4 2 120 3001

Léva 4 4 260 4406

A fenti számadatokból kitűnik, hogy 
egy-egy osztályba jut: Újbányán 13 tanuló

Aranyoemaróton 21 „
Körmöcbányán 30 ,

Léván 62 „
Egy-egy tanuló iskolaoktatása kerül : 
Újbányán 33 K. 77 fiil.
Aranyosmaróton 24 K. 90 fiil.
Körmöcbányán 2Ö K.
Léván 17 K. 62 ftll.
E statisztikai adatokból megtudjuk, 

hogy egy-egy tanuló iskoláztatása Léván 
kerül a legkevesebbe, de megtudjuk egy
úttal azt is, hogy mivel a lévai tanoncisko
lába több tanuló jár, mint az említett 3 
tanonciskolába együttvéve, ennéltogva ösz- 
szebasonlilbatallanul nagyobb fáradtsággal 
járó munkát kell végezniük a lévai taní
tóknak, mint a többi kollégáiknak, mivel 
itt egy-egy osztályba 62 tanuló jut.

A feltüntetett számadatokból arra a 
következtetésre kellene jutnunk, hogy mi
vel a több és terhesebb munka nagyobb 
díjazással jár, ennélfogva a lévai tanítók 
vannak legjobban honorálva. E helyett 
azonban sajnálattal kell ennek ellenkezőjét 
konstatálnujk ; mert mig a legkevesebb ta
nulóval biró Újbánya vároB ia 100—100 

Azt hittem, a szivem hasad ketté, ily 
mélyre süllyedni, ily mélységbe le.

Nem emlékszem, mit feleltem, — ügyet
len, egyszerű szavak voltak azok, — a 
meglepetéstől zavartak nagyon.

Azt mondtam, utálom, gyűlölöm. S ö 
csak nevetett rám, közeledett éhes szavak
kal újra osak felém . . jaj . . bogy borzad
tam, hogy iszonyodtam tőle.

A folyosón vihogó féifinéppel találkoz
tam ; gúnyos tekintettel néz tekvégig rajtam 
s utánam hangos gunykaoaj fakadt :

A nagyságos ur szeretője ez.
Azt hittem, összeroskadok, a szégyen, 

a kin, a hazug rágalom. S nem ia menthet
tem magam. Mi az én szavam annyi sok 
ellen ? Ki fog hinni nekem ?

Senki, sonkisem I
Még csak összepakoltam, — az éjsza

kát a kis bazterházban töltöttem el. A 
könnyem se nyomtam idegenek előtt, _
minek ? Mit törődtem én a világgal már ?

Haza akartam meun , egy napot sem 
ott tovább, ahol nem elég, hogy oly mélyre 
tiporták büszkeségem, hanem Báros lábbal 
a becsületembe is gázolni akartak.

Az egész utón sirtam. Betegen, fárad
tan értem az éu jó anyámhoz, hogy erőt 
gyűjtsék, hogy meggyógyuljak otthon.

Folyt köv.

korona évi óradijjal fizeti tanerőit, addig 
a legtöbb tanulóval bíró Léva csak 80—80 
korona évi óradijat ad tanítóinak.

A három iskola kőiül Arauyosmarót 
az, hol egy-egy tanuló iskoláztatása arány
lag a legkevesebbe — 24 K. 94 í. kerül. 
Mégis összehasonlítva ezt a lévai viszo
nyokkal, — 17 K. 62 f. — kitűnik, hogy 
itt 7 K. 28 fillérrel kevesebb a költség 
egy-egy tanulóra, mint Aranyosmaróton. S 
ha e következte'ősünket tovább fűzzük, 
akkor a kövelkezö eredményre jutunk. Vá
rosunk iskoláját nem számítva, egy-egy 
osztályban legtöbb tanu'ó van Körmöcbá
nyán. (30) Ha mi is ily arányban óhajta
nál k berendezkedni, akkor még 4 osztályt 
kellene felállítanunk, (250 :8 = 31) ami a 
személyi kiadásokat megkétszerezné, vagyis 
2480 koronával szaporítaná. Mig ellenben, 
ha a tanerők tiszteletdiját 80 kororáról 100 
koronára emelnék, az csupán 620 koroná
val s ha a hitoktatókéit is ugyanennyivel, 
ez 140 koronával, vagyis összesen 760 ko
ronával szaporítaná iskolánk évi költségve
tését.

Tekintettel városunk polgárságának sú
lyos megterhelésére, valamint arra is, bogy 
Léva városa kulturális célokra erejehez 
mérten úgyis nagyon sokat áldoz, kétségkí
vül ez utóbbi megoldás lenne úgy a városra, 
miut a taniti kra nézve a legcélszerűbb és, 
bogy ez nem késhetik sokáig, arra nézve 
elég biztositek nekünk a kereskedő- és 
iparos-tanonciskolák ielügye'ö bizottságának 
s különösen e bizottság elnökének iskolánk 
tantestülete iránt mindenkor tanúsított jó 
akarata.

Ghlmessy János.

Különfélék.
— Tanulmányi kirándulók. Mint 

értesülünk, folyó hó 7.-én a kiskúnfélegyhá- 
zai állami tanitóképzö-intézeinek egy tátrai 
tanulmányutat tevő csapatja fogja városun
kat felkeresni s természeti látniva'óink, kul
turális alkotásaink tanulmányozására egy 
egész napot állit be utiprogramjába. Minden 
dicséret illeti az alföldi tanintézetet, hogy 
bennünk nemcsak éppen lélekzetvö 
megállási pontot lát, de egy csomó leendő 
alföldi tanítónak emlékezetebe úgy kívánja 
városunkat bevésni, mint amelyiket meg
ismerni immár az ország más perifériáin is 
szükséges.

— Lelkészt jubileum. Varanuay La
jos, köztiszteletben álló ujbarsi ref. lelkész, 
barsi egyházmegyei tanácsbiró s lelkészér- 
tekezleti elnök e hó 26.-án ünnepelte lelki- 
pásztorságának 40. évi évfordulóját, mely 
alkalomból az egyházmegye papsága és 
tanítói Patay Károly esperes vezetése mel
lett testületileg keresték fel a népszerű 
jubilánst s az esperes szívélyes szavakkal 
üdvözölte őt ez alkalomból s átnyújtotta a 
papság ajándékát, egy remek szép ezüst 
serleget. A ritka szép ünnepségen Ujbars 
község minden felekezete rászívott, az 
üdvözlök sorában megjelent Stakács Viktor 
új barsi róm. katb. plébános is, bizonyságául 
annak a jóbarátságnak, mely közöttük fenn
áll, továbbá Ordódy Endre, a lévai járás 
főszo'.gabirája, Ujbars, Marosfalva, Kis- 
Koszmály községek elöljárói testületileg Az 
ünnepséget a jubiláns vendégszerető házánál 
barátságos lakoma fejezte be. A hivatása 
magaslatán álló b mindnyájunk által nagy- 
rabecsült igazi magyar papot, a fiatalok 
kedves Lajos bácsiját, kinek a Mindenható 
a legjobb testi-lelki épségben engedte 
megérni est a szép évfordulót, mi is a 
legőszintébb szerencsekivánatainkkal üd
vözöljük.

— Gyászhir. A sors rideg kese ko
rának legszebb idejében ragadta ki Bzerető 
családja köréből lóth Lajos, zólyomi tef. 
lelkésznek nejét, Mocsy Lajos garamveze- 
kényi ügyvéd leányát, szül. Mocsy Jolánt, 
aki családjának mélységes fájdalmára, életé
nek 23.-ik évében, hosszas szenvedés után, 
folyó hó 28.-án, Garamvezekényen elhunyt. 
A veszteségben övéinek nincs más vigasz- 
ta'ása, mint as a tudat, hogy együtt éré
sünk velük és részt vessünk fájdalmukban. 
Erről tett tanúbizonyságot a kösréssvétnek 

széleskörű megnyilatkozása, mellyel a bol
dogult kedves úrasszonynak koporsóját nagy 
gyászoló kösönség kisérte a nyugalom he
lyére. Áldás emlékezetén és béke porain 1
— A család gyászjelentéss igy szó) : „Mély
séges fájdalommal tudatjuk, hogy Tóth La- 
josné szül. Mocsy Jolán életének 23.-ik 
évében, hosszas szenvedés után, 1912. évi 
aug. 28.-án délután tél 6 órasor elhunyt. 
Temetése 3O.-ikán délután 5 órakor Iobz 
Garamvezekényen, Garamvezekény, 1912. 
aug. 29. Legyen áldott emléke örökké 1 — 
Mocsy Aba testvére. Mocsy Lajos édes 
atyja, Tóth Lajos férje. Tóth Gábor fia".

— Iparkamarai tagok választása. 
A besztercebányai kereskedelmi és iparka
mara tagjainak választása e hó 29.-én folyt 
le Léván. A kereskedők csoportjába meg
választattak : Báthy László, BoroB Gyula és 
Engel Gyula rendes, — Sugár Mór póttag
nak. — Az iparosok közül Kostyek József, 
Eresztő ánszky Béla és Tulassay József ren
des, — Kreskó Nándor pedig póttaggá.

— A sorozások. A lévai járásban 
sorozásra 675 ál 1 itásköteles hivatott fel, 
ebből 545 jelent meg, mig 130 másutt Bo
roztatta magát vagy igazolatlanul maradi 
távol. Az 545 előállítottból 136.-ot találtak 
katonai szolgálatra alkalmasnak, 95.-öt fegy- 
verképte ennek mondtak ki, 3i4.-et pedig 
mint jelenleg alkalmatlant, visszahelyeztek. 
A besorozottak között 133 egyszerű hadkö
teles, 2 egyévi önkéntes és 1 pap vau.

— A F. M K. E. jutalmat. A Fel 
vidéki Magyar Közművelődést Ejyeilet 
iglói közgyűlése, a magyar nyelvnek és 
szellemnek az iskolában, de még inkább az 
iskolán kívül, társadalmi utón is eredményes 
terjesztéséért, az egyesület 200 koronás 
Thuróczy Vilmos nagydiját Berwaldssky 
Kálmán kath. elemi iskolai tanítónak (Igló),
— a Budapesti Nemzeti Kaszinó 120 koro
nás juta omdiját Skoff Géza kath. elemi 
iskolai tanítónak (Hontbessenyöd), — néhai 
Bende Imre nyitrai püspök 80 koronás ju
talomdiját Gábriel Ferenc ka>b. elemi is
kolai tanítónak (Máriatölgyee), — a Dr. 
Gyürky Géza tauitó jutalomalap három 
100—100 koronás jutalomdiját : Zsoldos 
Károly állami iskolai igazgató-tanítónak 
(Nagytapolcsány), — Kvoyka István állami 
iskolai igazgató-tanítónak (Tótpelsőc) es 
Banyák Vendel állami iskolai igazgató
tanítónak (Felsözubrica), — az egyesület 
diCíéiö okleveleit pedig vármegyénkben, 
Miklóska Károly kath. tanítónak (Zsitva- 
gyarmat) és Mandics Jenő katb. tanítónak 
(Álsóziadány), szavazta meg.

— Gyászhir. Üomoyyi Lajos Kis- és 
Nagykálna községek ref. lelkipásztora, miut 
részvéttel értesülünk, augusztus hó 27.-én 
71 éves korában hosszas szenvedés utáu 
Kiskáinán elhunyt. A boldogult, köztiszte
letben álló tagja volt a ref. lelkészi karnak, 
ki magasztos hivatását 39 éven át becsü
lettel töltötte be s ezáltal nevét mindenütt 
tiszteltté tette. Egyházának igazi atyja volt; 
hívei könnyel a szemükben kisértek öt az 
örök nyugalom helyére. Temetése augusztus 
hó 29.-én ment végbe hiveinek, a barsi ref. 
egyházmegye papságának, tanítói karának 
s nagyszámú jóbarátjának s tisztelőinek 
részvéte mellett. Elhunytéról egyháza gyász
jelentést adott ki : Hűséges munkása volt 
az Urnák ; emlékét hálás kegyelettel fogja 
őrizni az utókor.

— Nyugalmasáé. Dreyschsck Nándor, 
a Ferenc József-rend lovagja, az oroszkai 
cukorgyár igazgatója, — mint értesülünk, — 
nyugalomba vonult és állandó lakását 
Bécsbe tette át.

— Meghívó. A helybeli fögimn. Se- 
gitö-Egyesiilete szeptember bó 4.-én d. u. 
4 órakor a fögimn. II. oszt, tantermében a 
könyvsegélyezések ügyében közgyűlést tart, 
amelyre az egyesület tagjait tisztelettel 
meghívja az igazgatóság.

— Vasúti hír. A B. A’.-uek illetékes 
helyről vett értesítése szerint az ősszel meg
nyitandó aranyosmarót-garamkovácsii szárny
vonalon az aranyosmaróti hetivásárok, va
lamint az országos vásárok napjain egy 
úgynevezett piaci vonat fog járni. Ennek a 
vonatnak járatását úgy oldják meg, hogy a 
Lévától Garamberzezce felé reggel 5 óra
kor induló tebervonat Lévától Garamková- 
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caiig személyszállitásssl fog az említett 
napokon közlekedni h a személykocsiként 
Aranyoemarótról ki fog menni a mozdony 
reggel 5 óra tájban Kovácsiba s onuan 6 
óra tájban a személykociikkal Aranyos
maróira indul vissza, ahová már reggel 
7 órakor fog megérkezni.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügymi' 
niszter Kritsányi Sándor adóhivatali gya
kornokot a lévai m. kir. adóhivatalnál a XI. 
fizetési osztá'yba ideiglenes minőségű adó 
hivatali tisztté a técsöi m. kir. sdóhivata'hoz 
kinevezte.

— A tankötelesek összeírása. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter u'asi- 
totta a közigazgatási bizottságukat, hogy az 
1912113. tanévre be nem iratkozott minden
napi és ismét öiskolai tankö'eleeek összeírása 
iránt intézkedjen' k. Az iparos- és keres- 
kedötanoncok korukra való tekintet nélkül 
és akár van a községben iparos vagy ke
reskedő-tanonciskola, akár nincs, tankötele
seknek tekintendők és kivétel nélkül összo- 
irandók. Az összeírásokat okt. hó végéig 
terjesztik be a helyhatóságok a kir. tanfe
lügyelőkhöz.

— Számozott helyek a vonatokon. 
Az államvasutak igazgatóságánál érdekes 
tervvel foglalkoznak. Külföldi mintára szá
mozott helyeket akarna* a vonatok utasa
inak biztosítani. A vasúti kocsik üléseit 
számokkal látnák el és minden utas a pénz
tárnál számozott helyet kapna, melyet más 
nem foglalhat el. Az üdvös reform minde
nesetre sok keserves mizériának vetne vé
get és nagybén megszüntetné azt, hogy az 
utasok a túlzsúfolt vonatokon a folyosókon 
legyenek kénytelenek siororigani,

— Megelőzött szerencsétlenség. 
Léva és Párkáuyn' na közt a benyi állo
máshoz tartozó váltónál múlt hó 24.-én 
Csonka Kálmán 6 éves fiú több hasonkoru 
pajtásával azzal mulatott, hogy a tő- es 
csúcsainak közé egész halom követ dugdos- 
tak. Rádi István pályaőr és Csukás Imre 
váltóőr szerencsére meg idejekorán észre
vették a veszedelmes játékot, mivel meg
akadályozták azt, hogy egy vonat kisiklása 
folytán esetleg sok ember elpusztuljon.

— Halálozás. Jandele József, a nagy- 
máuyai hitelszövetkezet ügyvezetője és » 
község postamestere életének 49. ik évében 
Nagymányán, augusztus hó 22.-én hirtelen 
meghalt. Nején kívül hat gyermeko gyá
szolja. Temetése nagy részvét melleit 24,-éu 
ment végbe.

— A véderő ellátása élelmisze
rekkel. A fö.dmiveiebügyi miniszter must 
küldte meg a vármegyei törvényhatóságok
nak és a vátmegyei gazdasági egyesületek
nek azokat az uj utasításokat és szabályo
kat, amelyek a hadsereg részére szükséges 
terménycikkek és anyagjárandóságoknak az 
1912—1918. évi időszakban leendő biztosí
tására vonatkoznak. A miniszter egyúttal 
felkéri az említett hatóságokat, hogy az uj 
utasításokat alaposan tanulmányozzak és 
tartalmukat alkalmas módon ismertessék 
meg a tagjaikkal is, hogy így el legyen 
érthető az a cél, hogy a termelők minél 
nagyobb számban vegyenek részt a véderő 
élelmiszerekkel való ellátásában és a ter- 
ményszükséglet lehetőleg minél nagyobb 
hányadát szállítsa magi a termelő gazda
közönség.

— Emelik az ügyvédi dijakat. Az 
ügyvédi testületek már regebben nozga mát 
indítottak az ügyvédi költségek emelése 
céljából. Úgy látszik, a mozgalom igen ha
mar eredmenuyel fog járni. így az emelés 
mihamarább ténnyé válik. Az ügyvédeknek 
várakozási dijakat is állapítanak majd meg 
s erre való tekintettel a tárgyalások negyed
órás időközökre tűzetnek ki.

— Alt „VrAnin.11 Nevelőnövédö Or
szágos Egyesület, mely felekezetre és nem
zetiségre való tekintet nélkül a nevelőnek 
részére otthonok létesítését és szociális 
helyzetüknek javítását célozza, tisztelettel 
értesíti a társadalmat, hogy okleveles taní
tónőket, nevelőtöket, gyermekkertésznöket, 
bonne-okat, társaikodónöket, magyar és 
idegen ajkunkat, valamint zene tanerőket 
közvetít az érdekelt feleknek. — Kéri az 
egyesület a társadalom szives támogatását 
és úgy az ál.áatadókat, mint az állástkeie- 

sokét, hogy igényeiknek kielégítése céljából 
teljes bizalommal forduljanak az egyesület 
irodájához I. Győri ut 2|c. 1 em. telefon 
165—84, amely az álláskeresők részére az 
e helyezést díjtalanul eszközli és úgy az 
állásközvetitésre, mint az otthonra vonat
kozólag minden feívilágopiiássai készséggel 
szolgál.

Eljegyzés Sgabó István budapesti 
gyógyszerész eljegyezte lliller Vilike okié- ' 
veies tanítónőt, Hitler József verebilyi ven
déglő nel< leányát.

— Uj pénzügyőri biztosi kerület. 
A m kir. pénzügyminiszter föl) ó évi okt.
l. -‘öl kezdödöleg Bút székhellyel uj pénz
ügyi biztosi kerületet létesít, melynek ha
táskörébe a háti és Selmecbányái péizügyör- 
szakaszok fognak tartozni

— A tejszövetkezetek száma 1912. 
január hó 1.-én vo t : Ausztr ában 826, 
Magyarországban 605, Németországban 3427, 
Olaszországban 962, Franciaországban kö- 
rüloelül 2600, Augolországuan mintegy 430, 
Svájcban 1910. ben 2785, Dániában ugyan
akkor 1164, Svédorszá gban 500, Női végi
ában 700, Szerbiában 13 és Bu gártaban 9.

— Benzinmotort használó kisipa
rosok Ügyeimébe A kereskedelemügyi
m. kir. miuiszier a benzin-mo orral dolgozó 
kisiparosuk részére szükséges adómentes 
motorbenzin mérsékelt eladási arát toiyó évi 
augusztus hó 15.-tól kezdődöieg, az érdekelt 
köolajfiLomitó gyárakkal történt megállapo
dás aiapjan 3 hónapra, illetőleg további 
intézkedésig métermazsankent 23 koronában 
állapította meg.

Nagy mosási gond. Jelenleg egy 
o yan mosókészülek keiül, a piacra, amely- 
lyel a szennyes ruhát, legyen az akár a 
legdurvább, vagy a legfinomabb vászon, 
kevés fáradtság és munkával néhány perc 
alatt tisztára moshatunk. nWashallu hatása 
meglepő. Tizenöt percnyi főzés után a ruha 
hófehér lesz, úgy hogy a szenny az üst 
fenekűre lerakódik, ami feleslegessé teszi a 
ruha kefeléset és dörzsölését. — Szóval 
ezen mosókészülek kei egy fáradságos napi 
munkát 2 óra alatt elvégezhetünk.„ WanhaU* 
rövid idő alat: nagy elterjedtségre tett 
szert, amiért mindenkinek a legmelegebben 
ajánlhatjuk.

Lévai piaciaraa.
Rovatvezető; Dr. Horváth Gyula reudörkap;tau’.

Búza m.-mazsánkent 21 kor. 70 fill.— 
21 kor. 80 Kétszeres 17 kor. — fid. 18 
kor. — tiil. — Koz* 18 kor. — fill. 19 kor.
— fii. Árpa 18 kor. — fill. 19 aor. 40 fiH. 
Zab 21 kor. 20 fid. 21 kor. 60 fill. 
Kukorica 20 kor. 40 fill. 20 aor. 80 fdi.
— Lencse 38 kor. 60 fül. 38 kor. 80 tili. — 
Bab 28 kor. — fdi. kor. 40 fül. — 
Kö'es 12 kor. — fül. 13 kor. — fül.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

A „József Főherceg Tanítók Ilázá'- 
nak Boros Gyula ur 4 köbméter bükkfát 
szíveskedett aiándekozui. Jólelkü adomá
nyáért báás köszöne.et mondunk

Léva, 1912. aug. 31.
jarosB Ferenc Köveskuti Jenő,

gondnok. » Ház felügyeli) biiottság.-i-
nak elnöke.

Értesítés.
A helybeli Unorciatroák felügyelő-bi

zottsága ezúton hivja fel városunk tanügyi 
férfiait, hogy amennyiben az iparos'at.onc- 
iskolának aitávozés folytán megüresedett 
rajztanból állásnak resz'eges vagy teljes 
betöltésére - az 1912-13. tanévet illető
leg _ vállalkozni szívesek lennének, ebbéli 
szándékukat t. hó 3-áig Írásban Holló Sán
dor bizottsági elnöknél jelentsék be.

Léva, 1912. szept 1.
A felügyelő bizottság.

Hivatalos közlemény.
6046|L912 szám

Hirdetmény.
Az 1892 évi XV. t. ez. §-a, rendelke

zésében nyújtott kedvezmény alapján mind
azon 8zÖllösga<dák, akik szeszes italok ki
mérésével vagy kismértékben elárusitásával 
nem foglalkoznak, állami borital adó fejében 
a házi szükségletre pzánt bormennyiség u- 
tán csakis a volt borfogyasztási adónak 
megfelelő összeget, vagyis városunkban hek
toliterenként 2 korona 70 fillért, bormust és 
szőllőcefre után pedig 2 korona 2 fillért 
tartoznak fizetni.

A fenti kedvezményt elnyerni óhajtó szöl- 
lösgazdák feihivatnak, hogy ebbeli igényű* 
bet legkésőbb folyó évi szeptember hó 15-ig 
a a árosi javadalmi hivatalban nevük, ház
számuk, a házbe iek számának, a szőilöbirtok 
tejjede’mének, a folyó évbeu remélhető ter- 
roésrek, a házi fogyasztásra fölhasználandó 
bor átlagos mennyiségnek és a nagyban el
adatni szánt mennyi ségnek megjelölésével 
okvetlenü jelentsék be.

Léva, 1912. évi augusztus hó 26-ón.

73óoLogrix T-ia.jos 
polgármester,

Az anyakönyvi Hivatal bajeyyzete
1912. évi aug. 25-IÖI 1912 évi szept .ho 1-ig

Születés.

A szülőt uniti A
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neve

Uhlebó J i/sef Dubovszky K. leauy Julianna
Kacsak Isivá i Fényes E. f u István

Hazassay.

Vőlegény us menyasszony neve v»u«.. 
r

Remeu János Zachar Maria | r. kath. á*. b. ev.

Haialozá*.

Az uiüuuyi neve Kora A halál oka

Ozv. Csernák András 57. éves Gdriue agysorv.
Tóth Vilma 2 eves Bélhurut
Knszuyák Va’éria 1 éves Tüdőgyulladás

Vetőmagvak 100 kilónként •• Vörös ló
here termeszeitől arankamentea 175—180 
Vörös -óhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150 —160 Luczerna 
természettől ar-nkamentes 130—138 Lu
czerna, világos szemű aránkás 115—120

Nyilttér.

M O LL- F É LE
I DLITZ-PORM

Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés 
zavarokbau és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki győgys* rtárakban kérjük X-4oll
készítményeit. _____

r M OLLTtLE^J
ÓS-R ORSZEf 7

Faiu “"fű1' bedörzsölés, 
elismert, régi jóhirnevű báziszer 
szaggatás és bűiéiből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ara Ikox. 2.

K apbató minden yyogvszertarban 
és drogériában. 0999

Foszétküldesi hely MOLL A. gyógyszerész 
Cs. kir. udv. szállitrf, Béca, I. Tuschbiieu 9.
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Eladó házhelyek
A vasúti vendéglő mögött 

olosó házhelyek eladók. 

Czim a kiadóhivatalban

Eladó
egy S z m i r n a szőnyeg.

Cim a kiadóhivatalban.

Kiadó lakás.
3 szoba, konyha és mellékhelyi 

ségekkel azonnal kiadó.
Léva, JLélszIó.tatcza 13.

Fodrásznő 
háznál fésülést elvállal. 
— Vágóhid-u. 5. —

Kukorica-száritö
----- e 1 a. cL ó -------

1 méter széles 4 méter hosszú.
Bővebbet; Ladanyi.utca *7-

2871'1912 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A iévai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság köa* 

hírré teszi hagy üxv. Ficzura Jáuosué szül. Bálái Ka
talin és társai kére mére és az arany osuiaróti kir. tör
vényszék I9I2 évi 1126 púig, szánni jogerős Ítéletre 
alapján tulajdon község megszüntetése véget a végre
hajtási joghatályával bírói árverést Ficzura Mária, 
kk. Ficzura János, özv Ficzura Jánosné Bálái Kata- 
taliu és Pásztor A.tárásnak a lévai kir. járásbíróság 
területén Zselizs I Ö78eg határán fekvő és a zselizi 
423 sztjkvben All tor 189|b brsz 182 uépsorszámu 
házára udrar és kertjére 189 korona kikiáltási árbau 
az özvegy Ficzurai Jánosné szül. Bálái Katalin özve
gyi joga ás a Dudás József lakás szolgalmi joga fen- 
tartága nélkül az árverést elrendelte még pedig a Vhn 
26 § alapján akként hogy ezeu határnapon a lenti 
ingatlan a megállapított kikiáltási ár hétharmadával 
alacsonyabb áron eladatnak nem fog.

Ezen nyilváuy s bírói árverés 1912 évi szeptem
ber ho 23 napján délelőtti 10 őrs kor Zseliz község 
házánál lesz megtartva.

Az árverelni szándékozók tartozuak az ingatlanok 
kikiáltási árának 10®|0-át készpénzben, vagy az 1881. 
évi 3383 számú 1. M. R. 8. tj-aban kijelölt óvadék
képes értékpapirbau a kiküldött kezéhez letenni vagy 
az 1881. évi LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt előleges elhelyezéséről 
kiálli ott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni, mely 
kötelezettség alól csak a Vhn. 21. §-ábau megneve
zettek vaunak felmentve.

A kikiáltási áruál magasabb ígéret esetében bánat
pénz a Vhn 25, §-anak megfelelően és az ott jelzett 
következméuyek terhe mellett kiegészítendő.

Kelt Léváu a kir. járásbiróság miut telekkönyvi 
hatóságnál 1912, évi junius hó 25. liánján. Pogány s. k 
kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül :

Dodek
kir. tlkvvezetö.

CsászárítlTdö.
w«gysr irgalmasrcnd tulajdona. Elaör.ngu 
Kanti hévvizű gyógyfürdő ; modern bérén 
deiéeü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek és 
ur«k részére. Török-, kö- és márványfür- 
dök : hőlég-, szénsavas- és villamosvlzfür- 
dök. A fürdők kitűnő eredménnyel hasinál- 
tatnsk főleg csuzos bántalmaknal és Ideg
bálok ellen ivó kúra és légzőszervek huruton 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes 
lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Oyógy és zenedij nincs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld.

Aa igazgatóság.

Kertész állást 
keres nov. 1-re több kitűnő bizo
ny itvánnval rendelkezik a kerté

szet minden ágában jártas.
Cim : Safnrik Ant-l urad kertész 

Léva. Kakóczy tér. 12 szám.

„AZ OLLA- 
szakorvosok] 
által meg 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve I 

van. I
Két évi jót-l

tucatonként
4.-t 6\- 

8.— és
10. korona]

COLLA'l
GUMMl

különlegesség.
A tv^omány maii 

I álluoa szerint J 
L bebizonyított 
■ legjobb létező 
í Gumml
I óvszer. ■

Követelje azonban hogy a szállítója

Az 
,0LLA“ 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min

den gyógy- 
szertárácan 
es jobb dro

gériákba.

önnek csakis
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* fel dicsérni' 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 

nOLLA“ tmmniBar Wien. H1437 Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

s P1CK EDE illatseerésg-üzletében.

= Kölcsönkönyvtár = 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN. 

Előfizetős bármely nap kezdhető.

Tölgyfaeladási hirdetmény.
A beszte’crel ánysi püsl)fks< g tulajdonát képéiŐ gsrams: őllősi urtdal 

mi kihasználandó résiben bátijaláia is allalmis lölgjfa záit ajánlatokkal egy
bekötött nyilvános nóbe i vertenyfárgyslés utján a következő csoportokban fog 
a tövön eladatni, m. p. :

1. “ A “ üzemosztály III. vágássorozat 36. tag 46 osztagban 22, o kát. 
holdon végvágás utján kihasználandó 3166 darab tölgyfa.

Kikiáltási ár 7000 korona. -
2- “ C ‘ üzemosztály I. vágáseorozat 4. tag 17 osztagban 19.9 kát. 

holdon végvágás utján kihasználandó 1487 darab tölgyfa.
Kikiáltási ár 11200 koroaa. -
Az árverési és szerződési feltételek alulirotnál Garamszenfkereszten. va

lamint az uradalmi erdőhivataluál Lutillán u. p. Garamszentkereazt és az ura
dalmi erdőgondnokságnál Barsberzenczéu u. p. Újbánya megtekinthetők, a- 
mely helyeken bővebb felvilágosítások is szerezhetők.

Az árverés 1912 évi október hó l*-ik napján délelőtt 11 órakor fog 
Garamszentkereszten a püspöki székházban megtartatni.

Garamszentkereszt 1912 évi augusztus hó 27-én

VetzeI István 
uradalmi felügyelő.

A borfogyasztó közönség 
= figyelmébe. .....
Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
ZZZZZZ házhoz szállítva. =

Börzsönyi zöld, fehér literenként 80 fii 
Balatonmelléki , . 100 „
Neszmelyl ó vörös „ 110 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Teleforon is megrendelhető.

Mély tisztelettel
Fertikó József

váróéi fogadó.

Hirdetmény.
A Podluzsánka és Szikincevölgyi 

Patakszabályozó társulat 5 belvíz le
vezető zsilip és egy kőfeuékbur 
kolattal ellátandó betonnit épí
tésre pályázatot hirdet.

A létesítendő épitvények tervei, a 
műszaki leírások és az előméretek a 
társulati irodában szerdán és szomba
ton d. e. 9—12 óráig megtekinthetők.

A társulat fenntartja magának a 
jogot, hogy a zsilipek bármelyikét 
tetszés szerint mélyebbre vagy maga
sabbra helyezhesse. A lejebb helyezés 
természetesen a befogadó vízfolyás 
fenekénél alacsonyabb nem lehet. Az 
e nemű változtatásokból eredő költség 
többlet vagy kevesblet a vállalkozók 
javára illetve terhére fog figyelembe 
vétetni; miért is az ajánlatban az 
átalány árak mellett az egység árak is 
feltüntetendők.

A műtárgyak még ez év folya
mán megépítendők.

Az ajánlathoz az ajánlati összeg 
100o-a bánatpénzül mellékelendő.

Az ajánlatok a társulati elnök
ségre címezve szeptember hó 9. 
napjának déli 12 órájáig nyújtan
dók be.

Léva, 1912. augusztus 26.

Báthy László
társulati elnök.
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Hirdetmény. 1912. évi. 1382. szám.

A felsösaecsei fogyasztási szövetkezet 
nyilt korcsmájához 1913. január 1-től 
üzletvezetőt keres. — Díjazás : lakás, hus- 
mérési jog, konyhai ételek éa italok szabad 
árusításán kívül megegyezés szerinti száza 
lék vagy havi díjazásból áll. — Igények 
szóval vagy írásban szeptember 20-ig kéret
nek. Nagykorúság megkivántatik, családo
sak előnyben részesülnek, mivel bolt üzem 
ia csatolva lesz. — Biztosíték 1600 korona 
pénz vagy értékpapírban. — Felsöszecse, 
1912. Aug. 26. — Barem. u. p. Alsószecse.

Az igazgatóság

Kiadó családi hdz.
Léván, Honvéd-utca 40. sz. há

rom szoba, fürdőszoba, nagy üvegezett 
verenda, konyha, éléskamra, pince, 
mosókonyha és circa 300 □ öl kert,

—november 1-jére. -

Kiadó üzlet és lakás.
Kálnai utca 23 számú házban 1 üzlet
helyiség hozzávaló lakással és pin
cével és Ozmán-téren szintén 1 üzlet 
és lakás pincével és ugyancsak ott 
1 lakás (2 szoba, konyha s pince) is 
kiadó. Bővebbet Monaco Mosenal, Léva

Modern ház
a Mángorló utcában (17), 4 szoba 
konyha, fürdő szoba, kamra, pin- 
cze, üvegezett folyosó mellék
épületben cselédszoba és mosó 
konyha, parkírozott udvar, gaz
dasági udvar kis zöldséges-kert, 
kút az udvaron, folyó év november 
hó 1-től bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél 

■■ tudhatók meg. —

Versenytárgyalási hirdetés.
A Selmecbányái m. kir. bányahivatal 430 q. a hodrusbányai m. kir. 

bányahivatal 340 p. és a körmöcbányai ni. kir. bányahivatal 2Ö0 q. összesen 
1020 q. 1912)13 évi zabszükségletét ver-enytárgyalás útján kívánja beszerezni

A szálitásra válallkozni szándékozók felhivatnak, bogy ajánlataikat köz
vetlenül vagy pósta útján a m. kir. bányahivatalhoz Selmecbányán folyó évi 
szeptember hó 15-én d. U. 5 Óráig nyújtsák be annál is inkább, mert a ké
sőbben beérkezett ajánlatok tárgyaltatni nem fognak.

Az ajánlatok ivenként szabályszerűen aláirt 1 koronás bélyeggel látan
dók el, a borítékon „Ajánlat zabszállitásra leírással pecséttel lezárt sér
tetlen borítékban nyújtandók be s az ajánlathoz 1 kgr. zabminta ’s csatalandó.

Az ajánlatban kijelentendő hogy szálitásra felajánlott tiszta zab hektoli
terenként legalább 44-48 kgr. súlyú, az egység és összár pedig métermázsára 
vonatkoztatva számokkal és bellikkel kiirandó megjegyezvén, hogy az egység 
és összár közötti eltérés esetén irányadó lesz az összár.

Ajánlattevők kötelesek a szállításra felajánlott zab értékben 5% át bá
natpénz fejében a Selmecbányái m. kir bányakerületi főpénztárnál, esetleg más 
hazai állampénztárnál (adóhivatalnál) készpénzben, vagy óvadékképes értékpa
pírokban,-hivatkozással ezen hirdetés számára, letenni és a letétről szóló igazol- 
vátit, vagy közjegyzőileg hitelesített másolatát, esetleg a póstai feladó vevényt 
az aján áthoz csatolni, a bánatpénzt az ajánlathoz csatolni nem szabad

Az ajánlatban, a bánatpénz letételére hivatkozva kijelentendő, hogy 
ajánlattevő a kiírási miveletet ismeri és annak összes határozmányait magára kö
telezőknek elfogadja.

Ezen hirdetéshez tartozó részletes szálitási feltételek, nemkülönben a sza
bályszerűen összeállított ajánlati minta a kir. b'myahivatal hivatalos helyiségben 
és hivatalos időben bármikor megkaphatok, esetleg kívánatra pósta útján is 
megküldhetők,

A benyújtott ajánlatok folyó évi szeptember hó 17-én délelőt 9 órakor 
a kiíró kir. bányahivatalnál az e célból kijelölt bizottság által fognak felbon
tatni hol az ajánlattevők, vagy azok igazolt képviselői is jelen lehetnek.

Az ajánlattevők ajánlataikkal azoknak felbontásától számított 30 napig 
maradnak kötelezettségben, a hivatal pedig fenntarja magának azt a jogot, 
hogy a beérkezett ajánlatok között, tekintet nélkül a megajánlott árakra, sza
badon választhasson, esetleg valamennyit el is vethesse.

Selmecbánya, 1912. évi augusztus hó 28.

M. kir. bányahivatal.

Eladó ház és szőlő.
Árok-utca 13, számú, 1906-ban épült 
ház, mely áll ö szoba és 5 konyhából ; i 
valamint egy Kákái jó termő szőlő 
három szoba és konyhával a Sport
egylet közelében. — Bővebb felfilágo- 
sitást ád Béres János. Kákákban.

■X
X

xxxxx XB
X

A LÉVAI ÉS KÖRNYÉKBELI ÖSSZES 
TANINTÉZETEKBEN HASZNÁLANDÓ

Eladó 
elegáns üzleti berendezés karzattal, 

vas, röfös, porczellán és üveg
kereskedőknek megfelelő. 

Bővebbet AMSTETTER IMRÉNÉL Léva

Zongora tanítást 
elvállal inteiligenr. gyakor

lott urileány. 
Bővebbet Nyitrai és Társa r. t. 

könyvkereskedésében.

Nagysallóban 
jó forg-almu 

vendéglő, mészáros és hentes 
üzlettel egybekötve a tulaj
donos betegsége miatt eladó 
eaetleg bérbeadó. 
Bővebb felvilégositást ad 

FABIANEK LAJOSNÉ NaOSallüliail-

X

ix.

NYITRAI és TÁRSA R. T.
könyvkerekedésében o*** .LÉVÁN.

ISKOLATÁSKÁK ÉS RAJZESZKÖZÖK NAGY VÁLASZTÉKBAN.

KknUKKÖNyVEK TARTÓS BEKÖTÉSRE ELFOGADTATNAK.

xxxxx: xS
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legjobb mosószer
Washall Company Wien \ 

II Kurxbauerqasste 3.

Kapható. KNAPP drogériában LÉVÁN.

Thomassalakot
őszi és tavaszi szállításra kilópercen- 
tenként 38 fillérért bérmentve 
bármely állomásra, úgyszintén super 
fosfát. káliső. kainit és egyéb 
műtrágya féléket a legjutányo 

sabban ajánl
Berceller Márton Ipolyság, 

(Ingyen vegyelemezés.) 

fiillilás is írni® 
valamint jKöltözlzöd.éselK.et 

legfigyelmesebben és jutányos 
árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Lova, Szepesi u. 2í2.

0
0
0
$
$

kÍIppdávid
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám : 33. . LÉVÁN. _ Telefon szám : 33.

A mester dalnok.

0

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
. Hazai gyártmányú gépek:

Világbirü BAP1D' láncjos kutak. ,.Alfa Separator“ tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofheir és 
Schrantz féle gőzcséplő készletek. Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrók, 
lisjt’ van

kaucsuk sarok.

= Ajánljuk : ~
legolcsóbb napi árak számí
tásával elsőrendű, direkt 

forrásokból beszerzett 
fűszer- és gyarmatáruinkat.

Kern Testvérek
fűszer , csemege és vasnagykereskedése

Telefon 14 LÉVA. Alapittatott 1881.

valamint állandóan friss csemegesajt, 
naponta < rkező felvágott és egyéb 
-— csemegeáruinkat. ----
Közvetlen kávéimportunk íolytdU 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek! — 
Legjobb Mauthnerféle kerti és 

vetemény magvak! w>r* 
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit ős kátrány vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kők 
és zöld gálicz. raffia-háncs, min- 

' dennemil festókáru, 
portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasd es löpor-arnda.
DISZKOSZORUK 

fa- és érczkoporsók gyári árou! 
VA AKKOGEPEK 

5 évi jótállásra! Szives megkeresésre készséggel szolgálunk spe 

cziális árajánlattal. Nagybani vételnél külöll ajánlat-

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

konyhaedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, »cz.él répavilla és répakiemelő, fejs: e 
csákány, kapaáru, fűrész, teszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej 
gazdasági, bádogos- és kcmives szerszámok, épü 
let- én butorvasalások olajozok, kenőszelenczék, gép- 
szijak. szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vascikkekből.

Legczéhzttűbb többször csavart horg. drótfonat 
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpá
rok, pneumatikok nagy raktára.

R

&


