
I. szám. LÉVA, 1906. január 7.XXVI. évfolyam.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
Vidéken és Léván házhoz küldve : 

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek póstautalvinynyal küldhetők. 
Egyes számok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI

BARS. hirdetések
Xéffybasábos petit-sor epyszeri közléséért 14 flll. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 flll. Szelendő.

Belyegdíj minden egyes beiktatásér tü filler- 
Hlvataloa hirdetmények 

100 szóig 2 kor. 80 fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyílttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija .30 fillér. 
Velünk '‘‘Vzeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes’ díj

kedvezményben részesülnek.

ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez ■ (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—► vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.

„BAK S“
XXVI. évfolyamára.

Lapunk jelen számával kezd
jük meg pályafutásának XXVI. évét 
— A ki ismeri a vidéki hirlapiro- 
dalom nehézségeit és szinte leküzd- 
hetetlennek látszó akadályait, iga
zat fog adni nekünk, ha önérzettel 
tekintünk vissza eddigi működé
sűnkre. Tettünk, a mennyit tehet
tünk. Első sorban is városi és me
gyei érdekeink gondozása lebegett 
szemünk előtt s jeles, munkatár
saink és a nagyközönség szi
ves támogatásával ez irányban 
fejtettük ki működésűnket, mind
azonáltal gondosan kerülve annak 
lehetőségét, hogy lapunk magán, 
avagy pártérdek szolgájává fajul
hasson. Ez alapon ajánljuk lapun 
kát továbbra is a nagy közönség 
szives jó indulatába. A múltban 
elért eredmény leend a jövő re
ménye, mely ezután is lapunk 
változatlan irányát jelenti.

..BARS" előfizetési ára :

Egész evre . 10 kor. — fii. 
Fel évre . . 5 kor. — fii.
Negyedévre . 2 kor. 50 fii.

Hivatalos közlemény.
i.

43/1906. szám.
Hirdetmény.

Léva r. t. város képviselőtestületének 
folyó évi január 3-án megtartott, közgyűlé
sében hozott 40 és 41/1906. számú határo
zatai folytán közhírré teszem, hogy Léva 
város az 1906. évi január 1-töl is tovább 
kezeli és szedi a bor—hm—szósz fogyasz
tási pótlékokat Javadalmi hivatala és ennek 

személyzete Stern Sándor, Bartos István és 
Pély István utján, — másnak senkinek sincs 
jogában azokat Léva város területén kezelni 
és szedni. — Miért azt is közhírré teszem, 
hogy Jozsefcsek Károly és Ördögh Lajos s 
társai által a nem alkotmányos kormány 
pénzügyi közegeivel kötött fogyasztási adók 
iránti szerződést a városi Képviselőtestület 
törvénytelennek nyilvánította, s fölhívja a 
lakosságot, hogy nekik senki semmit ne 
fizessen, ellenük a törvényes ellenállást és 
az adómegtagadás jogát gyakorolja.

Kelt Léván, 1906. január hó 3 án.
23ócLog-ii Xjajoa 

polgármester.

IL
1750/1905. szám. ígKÖNYVEI

Hirdetmény.
Az 1906. évre kivetendő IV. oszt, ke

reseti adó kivetési előmunkálatának teljesít- 
hetese czéljából felhivatnak mindazok, kik 
á'landó fizet st, nyug- kegy- vagy tisztelet
dijat húznak valamely pénztárból, valamint 
az á l„ndó alkalmazásban levő üzletvezetők, 
fe ügyelők, kezelők, pénztárnokok, s álta
lában a 80 koronánál több havdijat huzó 
egéd'-k, segédmunkások, állandó fizetést 
élv. ző lelkészek, tanárok, tanítók, nevelők, 
hivuia'szoigak s’b hogy a IV. oizt. kér. 
adó alá tartozó keret-menyüket, a részükre 
a városi adóhivatal által ingyen kiszolgálta
tandó valiomasi iveken annyival is inkább 
vallják be, mer ellenkező esetben a jöve
delmek be nem vallása va^y valótlan be
mondása, jövedéki kihágást képez, s a bir
ság 1—8 koronával büntetetik.

Városi adóhivatal.
Léván, 1905. deczember hó 27.

Komzsik Lajos 
az adóhivatal főnöke.

III.
1752/1905. szám.

Hirdetmény.
A lévai m. kir. pénzügyigazgatóság 

24452/1905. számú körrendeleté alapján fel
hivatnak mindazok, kiknek váltóra, adós
levelekre vagy bárminemű kötvényekre 
magán egyéneknek kölcsön összeg van 
adva, adómentességben nem részesített el
sőbbségi kötvények tulajdonosai, életjára
dekokból, özvegyi ellátásból vagy rokonsági 
évi járadékbó1, hitbizimányi, családi és 

alapítványi tőkéből eredő jövedelemben 
részesülő egyének, vallomásaikat 1906. é7Í 
január hó 15-ig a városi adóhivatal által 
ingyen kiszolgáltatandó nyomtatványon any- 
nyival is inkább nyújtsák be, mert a kik a 
tőlzekamat és járadékadó alá tartozó jöve
delem forrásukat eltitkolják, vagy valótlanul 
mondják be, jövedéki kihágást követnek el 
s az 1883. évi XLIV. t. ez. 100. §-a értel
mében büntettetnek.

Városi adóhivatal.
Léván, 1905. évi deczember 29.

Komzsik Lajos, 
adóhir. főnök.

IV.
7291/1905. szám.

Hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy az országgyűlési 

képviselő választó* 1906. évre érvényes 
állandó névjegyzéke az 1899. évi XV. t. c. 
159. §-a értelmében Barsvármegye központi 
választmányától leküldetvén, a városi iktató
ban őriztetik, hol a hivatalos órák alatt az 
érdekeltek azt megtekinthetik, díjtalanul le 
is másolhatják, vagy lemásoltathatják.

Léva, 1906. január 3.

polgármester.

1906-
Lapunk múlt számával zártuk be 

pályafutásunk huszonötödik évét, Egy 
negyedszázados múlt van mögöttünk 
s a ki ismeri azokat a nehézségeket, 
a melyeket egy vidéki lap pályafutása 
alatt lépten nyomon találkozik, lehetet
len, hogy ne méltányolja azt a tevé
kenységet, a melyet a társadalmi ügyek, 
vármegyénk s különösen városunk ér
dekében mindenkor kifejtettünk.

A midőn most az uj esztendő kü
szöbén számot vetünk huszonötéves 
munkásságunk eredményével, jól eső 
érzéssel kell konstatálnunk, hogy az 
a kis kör, melyre lapunk szorítkozik, 
az a társadalom, a melynek támogatá
sával pártszenvedélyeket túlélve csen
desen végezhette kijelölt funkcióját, a 

lefolyt huszönöt esztendő alatt egészen 
megváltozott. Léva városa a közgaz
dasági és kulturális intézmények egész 
csoportjával lett gazdagabb, fejlődése 
oly arányban indult meg, hogy a lég 
szebb jövendő elé nézhet, noha sajnos, 
hogy a hivatalos körök, a kormány ke
gyeivel és támogatásával soha sem di
csekedhetett. Sőt ép azok részéről ta
lálkozott akadályokkal, a kiknek támo
gatni kellett volna. Összehasonlítjuk a 
mai napot azzzal, a midőn huszonöt
évvel ezelőtt lapunk első száma meg
jelent. Az akkori ember, a ki az áta
lakulások processusait, s a fejlődés lép
csőinek sorozatát végig élte, lehetetlen, 
hogy igazat ne adjon nekünk, a midőn 
állítjuk, hogy ennek a fejlődésnek elő
mozdításában lapunknak is része volt.

Mindig azonosnak tartottuk ügyün
ket városunk és vármegyénk érdekével. 
Ipari, kereskedelmi és gazdasági életünk 
minden fázisára, a melyből előnyt re
méltünk városunk és vármegyénknek 
szerezni, csüggedést nem ismerő buz- 
gósággal hívtuk fel mindenkoron a 
polgárság figyelmét, s bár a hirlapirás 
göröngyös pályáján nekünk is gyakran 
a saját polgártársaink által odavetett 
akadályokkal kellett megküzdenünk s 
gyakran nemes törekvéseinkért a sár
ral való megdobálás fenyegetett, mindez 
meg nem tántoritott bennünket annak 
a hirdetésében, hogy az elvekhez való 
ragaszkodás, a meggyőződés szilárdsága 
b lelkiismeret tisztasága s a közjó iránt 
való meleg érdeklődés lehet egyedül bol
dogságunk alapja.

Jól lehet minden téren az önérdek 
harcza folyik, mind a mellett sohasem 
mulasztottuk el erélyesen figyelmeztetni 
polgártársainkat Jiogy a haza ér de
li ei n e k védelme mellet, a nép jólé
tével, szellemi és annyagi gyarapodá
sával kell első sorban törődnünk, mert

T A B C Z A.
A vendégművész!

— Kép a sziuészéletből. — 
Irta; Marténffy Imre,

„Jön! Jön!" —A „Hegyháti Kürt"— 
végre azt a biztos hirt hozta — és a kis 
város művészet pártoló közönsége örömtől 
repes, — hogy jön ! A lap művészeti ro
vatában a lefo yt héten, a kővetkezőket 
olvashattak : „Városunk kedves meglepetés
ben fog részesülni.** „Péterfalvi Adolár a 
nagy jellem színész, mielőtt Budapestre 
utaznék vissza, hol ünnepelt művésze az X 
színháznak, nehány napra városunkat tisz
teli rövid vendeg szereplésre. Peterfalvi a 
városi színház igazgatójának megírta, hogy 
sehol se lep fel oly örömmel, mint nálunk, 
művészi pályájának kezdetétől fogva tisz'eli 
és becsüli varosunkat, s ennek finom, mű
vészt érzékű közönségét."

Peterfalvi e frázist minden direktornak 
megírja, mert tudja, hogy a helyi lapok 
köziik ezt, a a hatás elmaradhatatlan. A 
„művészeti rovat* növekvő izgatottságban 
tartja a közönséget. „Peterfalvi B.-hen 
tartott vendégszereplését a közönség álta - 
nos óhajára megbosszabitoua," — barmit • 
nap írja a lap, hogy veudég)átékát Z.-ben 
folytatja," — egy hét múlva Írja „orvosai** 
tanácsára néhány n-pra a Riviérára megy 
üdülni,“ — két hét múlva Írja, „hogy ven
dégszereplés egy kis halasztást szenvedett" 
z végre mikor az izgatottság már a tető
pontra hágott, akkor „a hegyhá iak ritka 
művészi estéknek tekintenek elé, mert a 
nagy művész végre jön I"

<

Aztán a „Hegyháti kürt" — állandóan * 
Péterfalvival foglalkozik, sőt bizalmasan ' 
jelzi, hogy a mi kedves művészünk először ' 
is „Leár királyt® fogja játszani, — „Szere- ( 
tett vendég művészünk holnap körünkbe 
érkezik" — „Péterfalvi hírneves művészünk ! 
tegnap óta városunk falai közt időzik."

Egész Hegyhát lábon vaD, minden há- ■ 
zon mérhetetlen nagy falragaszok hirdetik 
érkezését, ostromolják az elővételi pénztárt, 
a direktor elégedetten dörzsöli kezeit, csak 
egy töredék nem vesz részt az általános 
örömben, hane n mogorván, és barátságtala- . 
nul fogja a művész érkezésének hírét, kivel 
— sajnos — következő napon intim érint- ( 
kezésbe fognak lépni, ez a kis töredék — 
a színész csoport.

A közönség mohón olvassa a lapban 
Péterfalvira vonatkozó híreket. Ismerik mű
vészetének nagyságát, tudják mily nyugha
tatlan vendégszereplö, a „szinpad Ahasvér*- . 
ja, nagyobb Istent magánál nem ismer.

Elhalmozzák mindenütt tapsokkal babér
koszorúkkal, legjobb szerepeiben lép föl 
mindenütt, de legjoban a klasszikus drámá
kat szereti.

Mindinkább tűnik ki kollegái közül, 
páratlan ritka tehetsége. Éjjel van ott, 
hol Peterf.lvi csillagai ragyognak, mondá 
egykor egyik humoros szini rendező, az 
ismert három csillagra czélozván, mely alatt 
a művész neve vastag betűvel volt kinyom
tatva.

Évek óta ismerjük, de ismerik a szin
pad emberei ia szokatja pikáns adomákat és 
történeteket, melyek mindanyiszor meguju1- 
nak, ha Peterfalvi vendégszerepel, ismerjük 
a drága asztrachán prémes bundát, a csár 

ajándékát, s azt is tudjuk, hogy azt Buda
pesten a Deák téren vette, ismerjük az 
ezüst koszorút, melyet péterfalvi búcsú fel
léptekor szokott kapni az orchesterből; hal* 
lőttük a művész köszönet nyilvánítását mi
kor teljesen elérzékenyül, szemei könybe 
láhbadnak stb. A színészek nem örvendenek 
sőt bosszankodnak, ha a nagy művész föllép 
a próbákon valóságos hajtó vadászat indul 
meg, azon estére uj darabot rántanak elő, 
rabszolga módra kell engedelmekedDiök, i 
szerepüknek nem szabad kiemelkednie, a 
legjobb jeleneteket törlik, régi, betanult s 
meghatározott szerepeket újból át kell ta 
nulmányozniok még pedig péterfalvi átdol
gozásban. s jaj nekik, ha egy egy fontos ' 
szót kihagynak, a szemrehányás, hogy az 
estét tönkretették, a legenyhébb, melyet a 1 
dühös szinpad Isten ajkáról hallanak. — 
Csak néhány kezdő színész és színésznőknek 
dobog hevesebben a szive, mert a vendég
játék alkalmával klasszikus-szerepekhez jut- < 
nak, remélik, hogy a nagy ember figyelme 
reájuk irányul, protektióját megnyerik, s 
az annyira vágyott fővárosi színpadok vala
melyikére léphetnek.

Hid?g, Lgyos téli nap volt. Az utcákon 
ölnyire feküdt a hó, a férfiak bajuszain jég
csapok képződtek. Hegyhát roppant vadon 
volt, s csak ilt-ott rohant az utczán egy- 
egy ember, kinek füle és orra téglavörősen 
kandikált elő a téli kabát gallérjából. 
Az a forró vérü fiatal színész, kinek anyagi 
viszonyai nem engedik, hogy téli kabátban 
járjon, nyári kabátban és lakc'pöben siet a 
szinbát felé, bizonyára szenzációt keltene 
az ucczán, ha az most néptelen nem lenne.

A fiatal ember végig haladt a színház 
udvarán, felment a színpadhoz vezető sötét 
keskeny lépcsőn és elcsodálkozott, mikor 
látta, hogy a próbát mégse meg kezdték. 
Neki csak a harmadik felvonásban volt dol
ga, s attól tartott, hogy elkésett. Izgatottan 
társalogtak színész társai és a beszélgetése
ikből kihallatszanak e kemény szavak ; 
„Valóban botrányos hanyagság ez azt hiszi 
az az ember, hogy mi bolondok vagyunk ?" 
„Én legfeljebb még öt percig várok, aztán 
hazamegyek 1“ — mondta a másik. — „Hol 
a színházi szolga ? Visszaküldöm az igazga
tónak a szerepemet !" — szólt a harmadik. 
A naiva köhögést „markiroz"; — a hős 
óriási léptekkel méri végig a színpadot, mint 
a dühös oroszlán ; — a komikus azon pa
naszkodott, hogy legalább be volna fütve ; 
a dörmögö jellemszinész, kitől Péterfalvi * 
legszebb szerepet vitte el az orra elöl, szar
kasztikusán mosolygott: mindig mondtam, 
kellett nekünk vendég ? mi magunk szebben 
és jobban játsztuk volna a darabot, s nem 
kellene órákig a jéghideg színpadon tétlenül 
állnunk!

Mi \űlt oka ennek az általános elége
detlenségek ? Péterfalvi ast kérte, hogy a 
próba 10 óra helyett 9 órakor kezdődjék, 
s most 11 óra s még sincs itt, még a hideg 
vérü diszletezök is türelmetlenkednek, kar
jukat egymásba csapkodják, hogy megme
legedjenek. A súgó, ki szűk buvhelyén nem 
sétálhat alá és fel, fogvaczogra didereg.

Ekkor kocsi zörej kallatszott, majd 
nyikorgóit a színpadhoz vezető ajtó, léptek 
hallatszottak és egy hanyag „jóreggelt uraim 
és hölgyeim" köszöntéssel belépett a művész 
erősen beburkolózott • „cár ajándékába,"

( T



csak akkor képződhetnek fejlődésre 
alkalmas rendezett viszonyok. Nem 
mondjuk, s nem is állíthatjuk, hogy 
nálunk is, mint az egész országban 
ideális állapotok lennének, mert bizony 
a létért való küzdelem hullámai úgy 
a kisebb, mint a nagyobb körben 
erősen csapkodják a partot, a nemzet 
boldogulásáért, a nép jó létéért a harc 
nagyobb, mint valaha, s a közélet 
tetemét az erkölcstelenségnek oly un
dok fekélyei boritják. a szégyen, a 
gyalázat és megaláztatás oly annyira 
lépten nyomon követik egymást, a 
becsület, a tisztesség olyannyira meg
vásárolható lett, a közszabadság bizto
sítékait oly annyira rugdossák meg 
elvetemült, gazlelkek. hogy ha a nyo
mor és szenvedés között a nemzeti ér
zésnek fellobbanását, az öntudatra éb
redés erős, markáns megnyilatkozását 
nem látnók, kétségbe kellene esnünk.

Reméljük azonban, hogy ajogtiprók 
kalózkodása nem tart sokáig s a sze
mét eltakarítása után felvirrad a tisz
tesség hajnala!

Ezekkel az érzésekkel telve állunk 
meg az uj év küszöbén. S a midőn 
olvasóinknak boldog uj esztendőt kívá
nunk, hittel és bizalommal tesszük hozzá 
hogy komoly és szívből fakadó kíván
ság ez ma minden magyar ember aj
kán. Nem a társadalmi bevett szokás
nak hódolunk vele, nem az egyszerű 
udvariasság késztet erre bennünket 
életszakaszunknak eme újabb mes- 
gyéjén, hanem mert csakugyan szük
ségét érezzük egy jobb, egy boldogabb 
uj esztendőnek.

Adjon a magyarok Istene minden
kinek e magyar haza határán belül 
boldog uj esztendőt.' !

A barsmegyei gazdasági egyesületnek 
1905. évi deczember hó 30-án Ar.-MTÓthon tartott 

rendes közgyűlésének jegyzőkönyve.
Jelen voltak Bombay Vilmos egyesületi 

elnök elnöklete alatt Simonyi Béla és Dús 
Jenő alelnökök, Berger Jakab. Eisenberg 
Károly, Kosztolányi Aurél, Kosztolányi 
István, Krascsenicz Imre, 3/a.iláth István, 
Szentiványi Egon, Dr. Szabó Lijos és 
Levatich László egyesületi tagok, ez utolsó 
mint titkár és jegyző is.

Ernők szívélyesen üdvözölvén a meg
jelent tagokat a közgyűlést megnyitja és 
felhívja titkárt a tárgysorozat előadására 
és a jegyzőkönyv vezetésére.

1. tárgy: Alelnök választás a gr. szent
kereszti járásból.

Aielnökké egyhangúlag Mihályfy Mihály 
választatott meg, miről a megválasztott al- 
elnök jkönyvi kivonattal értesittetni hatá
roztatok.

2. tárgy : Gazdasági előadásoknak és 

háziipari tanfolyamoknak társadalmi segély
zése és rendezése.

E'öadó rámutat azon szomorú körül
ményre, hogy az országnak nem lévén alkot
mányos kormány*, nem remélhető az emlí
tett tanfolyamok állami segélyzés», már 
pedig »ok éven át ezek reudeztetvén, külö
nösen á'l ez a háziipar tanfolyamokra, me
lyek megtartása azért is szükséges, hogy a 
kosárfonás és kefekö ésben eddig elsajáútott 
kézi ügyesség e téli évadban nem tanít t- 
ván, jövőre nagy visszamaradás lenne &z 
eredmény; a közgyűlés elhatározza, hogy 
mind a (cet rendbeli tanfolyamot az egye
sület tartsa meg, s az eddigi előadók ké
ressenek fel az előadások ingjenes tartására, 
a hiziipar tanfolyamokra pedig 400 kőét 
szavaz meg a közgyűlés, mely mint pénztári 
maradvány szerepel az egyesület költség
vetésében, amennyiben pedig a szerény 900 
kort a múlt évi államsegélyhez azonosan 
bármikor utalványozná ezen évadban tar
tandó tanfolyamokra, gazd. egylet átveszi 
és felhasználja háziipar tanfolyamra és kiadja 
az eddigi módon gazd. előadóknak tiszteié*-* 
díjul, nagyrészben fuvarköltségük megtérí
tésére.

3. tárgy. Óvintézkedések az aratáai 
időben felléphető munkás és cselédsztiájk 
ellenében.

Dunántúl több vármegyében nyár folya
mán nagy mérvben fellépett muukás- és 
cselédsztrájkhoz hasonló sztrájkok ellen vár
megyénkben sem vagyunk megvédve, sőt a 
jelenlegi 1 ormány által mesterségesen feli
idézett osztá'yharcz és osz'áy e'len való 
iza'áa folytán a vészé y köi**lebbé vált 
mindazonáltal egyesületünk tenni az irány
ban nem óhajt, nehogy idő előtt err*j 
a munkás elem mintegy figye'mez'etvo 
legven, azt figyelemmel kiséri 8 a-.kor fog 
akciót kifjjteni, h» arra már kétségtelen 
jelei, sőt bizonyítékai lesznek.

Vármegyénkben a munkás szerződése
ket sok gazda rém a hatóság által eszkö 
zölfette, s igy több nagyb r.'okos ét bérlő 
nem tudván értékesíteni szerződését, a munka
bért mesterségesen felemelte, ily mesterséges 
és czéltalan versengés rendes szerződések 
kötése meHe't nem vált volna szükségessé. 
A közgyűlés elhatározza, tagjait fe hívni és 
az egész gazdaközönség hatóságok által tel
hivassanak. a szerződőseknek úgy a tavaszi, 
mint az ara'ási munkáknál a legteljesebb 
jó elkészülésére ; az igazolványoknak is ható
sági kitöltésire a kettős igazolványokkal 
biró munkások haladéktalanul bejelentésire 
a h lóságokhoz. T- ' uhá munkaadó helye
sen cselekszik, ha a szerződésben a kár
térítés jogáaak mérvét megállapítva, az 
egyetemleges kötelezettséget belevéteti.

Munkások nagyon sok esetben kiját
szók ugyan a törvényt, a csendöri kíséret 
daczára olszökdösnek, úgy hogy az egylet 
a munkáskérdést akkor tartja megn dottnak, 
ha ily esetekben, midőn az elszökött mun
kás helyére kisértetvén, újból megszökik, a 
botbüntet is hozandó be, másként a huma
nizál is helytelen alkalmazása mellett mun
kaadó érdekei megóva nincsenek a rossz 
munkások ellenében.

4. tárgy : Tavaszi votömagvak beszer
zése és kiosztása kicsiben kisgazdák részére.

A költségvetésben is felvétetett mint 
átfutó tétel ezen czimen, tekintettel » takar
mánymagvak, min* bükköny, herema:;vak s 
répamagfélék kifogástalan minőségben nagy
ban való olcsóbb és jobb beszerzésére és 
szétosztására kicsiben a földm. mmister úr
tól eddig évenként mérsékelt ár mellett 
mintegy 5 -6 kor. val olcsóbban nemesített 
ped'grel hanna árpát ez évadban nehezen 
kapja meg egyesültünk, ennélfogva elha
tározza a közgyűlés hogy 4-5. W. hanna 
árpát beszerez a bejelentés mérvéhet kepest 
és ezt kamatmentesen ngyetem'eges jótá'lás 
mellett 1906. aug. 15 iki kifizetés mellett 
1 tagnak mx málisan 1-2 q-ig szétosztja 
hasonló feltételek mellett egyebükéit mo 
eddig. , . ,5. tárgy. Jövő évi munkaprogram.

Előadó előterjeszti az egyesület jövő 
évre felvett munkaprogramja*, melyet nagy
részben a múlt évi elnöki jelentés körvona
lazott és ezen év működéséhez hasonló.
. A szövetkezés terén gözeke, értékesí
tési (magtári, tej) fogyasztási szövetkezetek 
és gazdakörök létesítése.

Az első gőzeke-szövetkezetet létesítette 
egyesületünk az országban Léva székhely- 
lyel ; azóta ezen minta alapján sok kele'- 
kezett ; az aranyos maróthi járásban is 
nagy s'ükség van err*, Dús Jenő alelnök 
ez irányban tett lépéseket és itt csak a 
házalással és a rábeszéléssel lehet czélt érni. 
— Felkéri öt a közgyűlés, hogy ö vegye 
a kezébe az ügyet és tegye meg a további 
munkát, s ha a felvehető 1800 ra. hold 
helyütt 1200 ho'd meg var., a szövetkezet 
megalkotható ; a többi 600 hold jön utánna.

D.ts Jenő e’fogadja és készséggel te je
síti ezen megbízatás*.

. (Folyt, köv.)

Ktilöniélók.
— Az újév alkalmából őszintén üd- 

vötöljük azon harczedzetc gírdát, me!y 
B rsvármegye és Liva 'áros közérdekének 
fejlődéséért küzd, üdvözöjtik lapuok mun
katársait és lapunk szives olvasóit ; kö'Tü
netet mondunk lap tok igaz barátainak, 
kiknek jóakarata, támogatása tette h-he'övé, 
hogy a mai dá'ummal L.punk betölthetne 
fenáilásának négy e Iszázadá*. — Jubi
leumunk mesgyéjé'*, a múlt év k'izddmei 
á'ial sarkalva kérve kérjük lapunk közön
ségét, hogy zász ónk alatt egyesülve, vegve 
föl a harczot a társadalomnak minden egyes 
tagja, hogy nem/e i küzdelmünkben diadalt 
arathsssunk! Egyedül ezen diadalban elért 
s kér biztosiihat számunkra nyugJmat, bol
dogabb újévet.

— Léva város képviselő tes üieté- 
nek egyhangú hatarezatavai közmegvetéssel 
sújtotta azokat, akik a város hazafias 
áiiaspou'jauak gyengítőiére, a varos közön
sége által érvényben állónak tartott szorzö- 
désesjogánsk elvétele céljából ajánlatot tesz
nek a fogyasztásiadét kibérlésére nezve. — 
Mint a folyó hó 2 án tartott közgyűlésen 
meggyőződtünk, — fájdalom, — a hety- 
be yi korcsmárosok nagy része testületi szer
vezkedés által övezve, néhány kereskedő és 
mészárossal társulva vállalkozót a fogyasz
tási adók kioérlésére. Kérvénnyel járultak 
ezek a képviselő testülethez, mely szerint

őket önzetlen szándék vezette s ez alapon 
kérik a város közönségét, hogy az őszi 
közgyü'éson egyértelmű határozattal kimon
dott „hazafiatlanság és becstelenség" vádját — 
▼elüt szemben—vonja vissza s bocsássa a 
képviselőtestület rendelkezésükre ezen üz
letből remiit tiszta haszon átengedése elle
nében.n város által használt fogyasztási adó
ügyi helyiséget és a beszedésre alkalmazott 
tisztvise őket. — A város képviselőtestülete 
_  egyhangú határozattal ragaszkodva elfog
lalt álláspontjához — a kérvényezőiét elu
tasította. A kérvény aláírói a következők : 
Weisz Ziigmond. Ö 'dög L tjos,Presztolánszky 
B i'a, S abő Sándor, Jozsefcsek Károly, 
Hí i y .J inos, Lányi Aodrás, Drutsch Mi
hály, Budai Máté, Schmidt József, Vary 
Lajos, Tonhaizor János, Záhorszky István, 
Wei*z Miksa, Ha idler Ignacs, U|helvi Mi- 
há y, Láng Bemar, Keru Tssivéres, O idrej- 
kovits Adó f, Scbwitzer Gizella. — Mélyen 
sajuá ju-c, hogy ennyi köztiszteletnek örven
dő polgár ársunk válla kozott arra, hogy 
szembe helyezkedjenek a várói akara'á aj, 
me ye* elhatározásában s -m ni egy ib nem ve
zetet', csak — a hazafiasság. — Reméljük 
azonban,hogy a n iveze tok még most meg fog
ják találni a módot, hogy a do got rzp sral 
ják és a város áözöns egérben a nemzeti cé
lok érdekében az egyetértést helyreállítsák.

— Kit— rezes. Magyar Gábor, a ke
gyesrend tar:omán'i töiö-e, decz. 30 au 
kelt rendeletében Gyulányi Lajost niata meg 
a háztönöki és igazgatói teendőkkel. Aaik 
a rokonszenves modorú és jóieikü piarista 
tanárt ismeri < szívből örülnek a megérde
melt előléptetésnek. — A boldogult derek 
előd méltó u ódját mi is a iegb*maöbbeu 
üdvözö jük uj állasában!

— Fáklyásmenet. Kazy János cs. é9 
kir. kamara**, B irivaimogy , leaöszönt főis
pánjának tiszteletére m*gyén«: lelkes pol
gársága Ar. Maróton f. ho 10 én es e 8 
órakor fáslyásm nettel nyilvánuló buc u<ást 
rendű , a rendezőség aöve'kezö felhívást 
küidö'-t lapunkhoz: Polgártársak! Kazy Já
nos Barsvármegy -neit köztisz'e etbeo álló 
főispánja hazaszeretetétől indittattva állásá
ról leköszönt. F >lyó évi j <nuár ho 10-én 
fog Aranyosmaróthra érkezni. Fogadjuk őt 
hazatias magatartásához i ő lelkescdé-sel ! 
Tiszteljük öt meg fáklyásmenettel! Ebben 
vegyeu reszt mindenki, aki őt tiszteli és 
érdemeit méliáoyo ja. A fá'dyásmenet este 
fél 7 órakor az ál ami iskola előtt gyüle
kezik és a Migazzy-uton, va>amiut az E-zsé- 
bet-téreu át 7 órasor a megyeház elé vonul, 
hol az ünnepedet Dr. Persay Ferencz üdvözli. 
Ez idő alatt a vá"os ki lesz világítva, a vá
ros minden polgára gyújtson ablakábai 
ötöm űzet! Aranyoimaróth, 1906 évi januái 
hó 3-án. A rendező bizottság nevében 
Szabó Lajos jegyző. Kosztolányi Auré 
elnök.

— A lévai tanítók újévi ajándéka 
Évtizedekre szó ó mulasztást es mé tanytalan- 
ságot tett jóvá a múlt hó 30-án tartott 
városi közgyűlés, mely a róm. kath. tanítók 
javadalmazása: szolgálati éveik arányában 
tekintélyes összeggel felemelte. Az egyhangú 
határozatra büszkék lehetnek városunk kép
viselői és polgárai. A su'yos és nehéz kér
dések közepette, melyeket ugyanazon gyűlés

kifogástalan cylinder kalap borította még 
mindég holló fekete fürtös fejét, s jobbjával : 
finom batiszt zsebkendőt szorított ajkához.

Egy pillantást vetett órájára, — oh — 
én önöket megvárakoztattam. Ezer bocsána
tot kérek, hogy közmondásszerü pontossá- , 
gomhoz ez egyszer hütelenlettem ; fontos i 
beszélgetésem volt az uj színház intendán
sával, ki véletlenül most itt időzik , 
ez tartóztatott vissza, hogy meg nem jelen
hettem idejében. 0 excellentiája megígérte, 
hogy a holnapi előadáson jelen lesz.

Péterfalvi tudja, hogy e hir roppant 
csillapitólag hat a színészekre, s minden 
tag lelki szeme előtt lebeg, valamely nagy 
városi szinházzal való szerződés, magasabb 
fizetés, biztos nyugdíj, a hangul t egyszerre 
megváltozik. Mindenek előtt a rendezővel 
beszélget, az első díszletnek lejebb kell 
lógnia, a trónust néhány fokkal magasabbra 
kell emelni, mikor Péterfalvi fellép a szín
padra félhomályba burkolva kell lennie, 
csak mikor előrehajol, akkor legyen fényes 
a színpad.

Miközben a nem épen jó hangulatban 
levő rendezőnek még ehhez hasonló intéz
kedéseket mond el, megkezdődik végre a 
próba. Péterfalvi kék czeruzája, borzasztóan 
megtizedeli a közreműködők szerepeit, 
csoportosítja őket mint statisztákat, úgy 
hogy ö mindig a középen van, azt síeréti, 
ha kollégái a közönségnek hátat fordítanak 
és mindegyiknek rendes helyét irgalmatlanul 
törli. A nagyközönség irodalmi tájékozatlan
ságára való tekintettel, több ehhez hasonló 
effektust csempész be a szerepbe.

0 egyedül „markiroz", kíméli magát, a 
szerepet halkan, monoton mondja el, de a 
többieknek rendes hangon kell próbá'niok. 
Péterfalvinak tudnia kell, hogy vájjon hang

juknál vaunak-e a szereplők, s nem lesz-e baj 
az előadásnál. Kíméletlenül dressirozza a 
kezdő színészeket, kik szerencséjüknek tart
sák, hogy a „nagy Pé erfslvi“-val játszhat
nak, s kik a rendelkezése ellen még muk- 
kani sem merészeinek, s minden igyekeze
tüket arra használják fel, hogy a nagy ven
dégművész neg legyen velük elégedve, sőt 
sajátkezű aláírásával ellátott arcképével 
jutalmazza meg majd őket. A kis csinos | 
Bordélia arcán környék peregnek végig, ö 
a szerepét jól akarná csinálni, de a komp
likált Péterfalvi Leárt nem tudja a művész 
megelégedésére alakítani.

— „Es a mint lelkemnek idegen vagy. : 
— Távozz tőlem örökre,"
(Itt kedves kisasszony, önnek néhány i 

lépést kell felém tennie, -- hogy aztán egy ! 
kézmozdulattal visszautasítsam.)

— „A vad szittya és a kannibál" . , , 
(kérem tegye ijedten a kezét a szivére.)

— „Kik saját gyermeküket felfalják", 
(kérem borzadjon meg, — ez feltétlenül 
szükséges az én játékomhoz.)

— „A szivem légyen vértezve" . . . 
(Vessen rám itt hosszú pillantást, mert én 
itt kis szünetet tartok, hogy aztán annál 
energikusáéban válaszolhassak rá.)

— „Eí hasonló szerelmet, hasonló vi
gaszt fogadok" . . .

(Tördelje kezeit drágám I Erősebben, 
ha szabad kérnem.)

— „Mint te I
(Itt valamennyiüket kérem, hogy halotti 

csendben maradjanak, ugyanis hosszú szüne
tet tartok, s kabátom suhogását szabad hal
lani, és fogaim csikorgatását,"

— „Az én néhai gyermekeim I
(Itt Bordéliának térdre kell esnie, _

háttal a közönségnek kedvesem 1 öut pedig 

kérem e szavakkal: „Oh nemes királyom 1“ 
várakozni méltóztassék, m g a tapsvihar e ■ 
némult.)

És így megy pompásan a próba, — há
rom negyedrész Péterfalvi, egynegyed rész 
Shakespeare! Kentnekvisszake adni szerepé:, 
mivel hatalmas erős színész,s a vendégművész 
nem szitesrn játszik oly kartárssal, ki öt 
küllő alakban fe üimuija

Egyik fi ital színész, ki a képezdéböl 
nem rég került ki, s kinek a „bolond" 
szerepet kellene játszania, a kuliszák mögött 
tombol, mint valami öngyilkos jelölt, s kü
lönösen harapdálja ajkát.

Miként örteade.t, mikor a szinházi 
szolga átadta a lakásán a bolond szerepet, 
éjjel nappal tanulmányozta, és a legképzel
hetőbb grimaszokat gyakorolta, — szóval 
vaóságos kabinet alakítást akart produkálni 
s mivé törpü t e gyilkos próbán az ö sze
repe ? Nevetséges torzfigurává, semmivé, 
Paprika Jancsivá, — „bolond" az a szinesz 
a ki eljátsza. A bolondos „bö!csmondások“-at 
törülték, a bohókás dalokat szintén törültek.

Nagyszerűm rendezik a vihart a pusz
tán, — az valóságos természeti csoda. A 
szél zug, a fa ágak ropognak, az ég dörög 
szakadatlanul, úgy hogy a legjobb tüdejü 
színészek is hiába erőltetik magukat az ele
mek ene mübarczával megaüsdoni, csak 
mikor Péterfalvi beszél, akaor csendesül el 
minden a „természet* elpihen, a szellő 
csak susog, az ég is halkan dörög, és a 
villám fénye is oly szeretőire méltó, épp 
csak Péterfalvi alakját világítja meg, ki ha
talmas bajusszal és hosszú hajfürtéivel, felé- 
kitve virággal, bütykös fa ágra támaszkodik 
— mint igazi bosszú király.

Fél három órára a próba véget ér.

Péterfalvi tudakozódik a nappali pénz
tárosnál, a bevételről. Aztán a szállodába 
hajtat.

—• Jöttek levelek a számomra ?
Egy halommal kapott. Ügynököktől 

vendégszereplésre ajánlatok, kéj ölevelek 
autográf gyűjtőktől és más ehhez hasonlók. 
Néhány éretlen kamasz pedig, kik a szín
padhoz hivatást érésnek magukban, vélemé
nyé*, pártfogását kérik a nagy művésznek, 
sőt nyafogó kisasszonykák esedeznek arra, 
hegy előtte monológokat adhassanak elő. 
Hárman fényképért könyörögnek. Az egyik 

rózsaszínű levelet illatosat küldött 
Péterfalvi felbontja a borítékot és moso
lyogva olvassa e néhány sort ;

— Imádott me*t>r I Folyton ábrándo
zom önről — ah a múlt' -> vendégjáték_
nincs elég bátorságom hogy találkát adjak 
— oh ezer bocsánat — remegve várom. 
Aláírva : „Egy bo dogtalan."

Az „imádott mester" ösBzemarkolja a 
leve eket, és véletlenül az illatos levélkét 
mikor eltávozik, a lépcsőházban elejti.

Tudja, hogy a kapus meg fogja találni, 
és a kapusok különösen kis városban indis- 
krétek és fecsegök. Eoéd u'án a vendég
kocsin elmegy valamennyi szinkritiku-hoz. 
Egyik a harmadik emeleten lakik, de evvel 
mitsem törődik. Fel kell őket keresnie ba 
valamennyien még az Effd tornyán lakná
nak is. A kritikus szobájában Péterfalvi 
meghatóan szerény Ne higyj, uram, mondja 
az ö kedvencz frázisaival, — hogy valami 
nagy virtuozitást lát tőlem. Én csak az 
ensemble-nek egyik kiegészítő része igyeke
zem lenni. Szent kötelességem a szerepe
met úgy felfogni, mint az iró azt megirá, 
ne» követem némely kollégáimnak azt az 
eljárását, hogy a darabot teljesen kiforgat
ják mivoltából.



tárgyalt, valóságos oázis volt ezen tárgy, 
melynél a városi képviselők méltányos és 
gavahéros magatartása meghatóan nyilatko 
zott meg. A? ünnepélyes pillanatban meg- 
batottan mondott köszönetét a város közön
ségének Báthy László prépost-plébános az 
az összes lévai tanitók nevében, mert hiszen 
ezzel a többi felekezetek segélyezése is 
arányosan felemeltetett. N-g,on természetes, 
hogy a segélyezési többiét a többi feleke
zeteknél is a tanitók fizetésének javítására 
fog fordittatni.

— Egy disszonáns hang Léva vá
ros képviselő épületének f. hó 2-án tartott 
közgyűlésén megdöbbenéssel hatott minden 
jobb érzétü emberre, ament yiten annak 
merészelt kifejezést adni az „öblös torok", 
hogy ö nem törődik azzal, ha öt hazafiat- 
lansággal vádolják is. Ezt neki elhisszük, 
mert hiszen ö volt az, aki Írásban hívta fel 
a papságot és tanítóságot, mondván : „Á íja
tok tel szilárdan, mint egy ember a koalí
ciós ortzághát ontó párt ellen! Világo
sítsátok fel a népet, hogy ezek a magukat 
hazafiaknak csúfoló proletárok a hazának leg
nagyobb ellenségei, közönséges korcsmái be 
tyárok!" A ki tehát nemzetének á üzde m-ihől 
nem cs.k nem veszi ki a maga részét, ha
nem a küzdők lelkes önzetlen táborát i y 
nemteli n módon tárnát!n merészeli, leszámolt 
embertársainak boc ü'ésével. Ez az emoer 
volt az, aki a legutóbbi képviselő választásnál 
a leÍKe>ed?s tüzetöl áthatott ifj.knuk, gyer
meké‘nea jeívt nyelt tépte le, de— fájdalom 
— ez az < mbor L'ván bízót" sági tag és a 
^magyar vallásról" c imzet egyháznak 1 !- 
Készé. 8 így ez az ember van arra hivatva, 
hogy a haz-fi óságukról messze vidékén 
ismert lévai református polgárok szivét- 
ielset uemze’i irányban kep > e fej'e-sze s 
fia>nk leláebo > emes d-akat plán ájoo. 
Léván az intedigei ciának egy kö forrásában 
métely van, az ilyen frá'erek is i nét nye 
rik kigyómer ü höz táp álé ukat. Jó lesz 
mar ezek felett is s e ulet. tartani s á'adm 
ősét a hszsfias erz •» ápo á-á'a hi'-ato't 
„l>(r.sület-széka irp'e’érek ! ! — B—tt.

— UJ tanár A f<>i.im‘árumban ha á- 
lozte ét betegesKed' a foly án elöállo't tanár
hiányt a kegyrsrend kormánya ugv intézte 
el, hogy Bátvay János világi tanárt január 
1-ét kinevezte helyettes minőségben az 
intézetnél.

— Rendkívüli közgyűlés. Birs vár
megye törvény hatósági biz >tt:ága a múlt 
évi december hó 21-én tartott rendkívüli 
közgyűlésben 1233 arám alatt hozott hatá
rozatában foglait rendelkezésnél fogva 1906 
óvi január hó 11-én délelőtt 11 órakor ar.- 
Maróton a székház nagy termében rendkí
vüli közgyűlést tart, melynek tárgysorozata 
a következő : 1. Kazy János lemondott fő- 
iepáu búcsúja : 2. az alispán/ jelentése az 
újonnan kinevezőit főispán (m»gye főnök) 
beiktatása ellen hozott határoza'nak végre
hajtásáról ; 3. az alkotmány ellenes kormány- 
nyai szemben folytatott nemzeti törvényes 
ellenláilás tovább irányi'ása.

— A pénzügyi akták veszedelme. 
F hó 3-an dbtajoan tűrú tüstgomolyok tó
dultak kifelé a pénzügy igazgatóság nehány 
ablakából. Ugyanis az egyik kályha kéménye 
tüzet fogott, ettől pedig a deszkákból tákolt 
közfal gyulladt ki és a sok számadás, adó-

Ezzel könyedén vállat vont.
— Lehet, hogy fognak akadni, kik pro

fán kezekkel az én babéraimat tépdesni 
fogják, — de ezek engem utamtol és 
hivatásomtól el nem térítenek mert színi 
pályámon ifjú korom óta önzés nélkül mond
hatom — a nemes és igazi művészet céja 
lebi gett.

Felig indulóban van már Potei falvi, 
mikor még egyszer vissza fordulva, hanya
gul oda veti:

— Remélem, nem feledkezik meg arról, 
hogy X főherceg a múltkor megszólításával 
s a román király pedig érdemrenddel 
tüntetett ki.

Az est elérkezett. Fáradtan és hanya- 
nyagul ül a vendé-*,  a kulisszák mögött s 
figyel a végszavakra, viliidéire gondoi, csak 
nem a szerepére. Néhány barátjának, kik a 
színpadra küldték névjegyüket, azt üzente, 
hogy a színpadon senkit se fogadhat, mert 
annyira beleélte magát szerepébe, hogy 
inkább „Lear, mint Peterfaivi".

Est a bonmot-ot gyorsan szétbordozzák 
a társaságba.

A tan fellep, görnyedt testtartással, de 
erőteljesen, a a u» hatalmas kardra támasz
kodik, me yet állítólag D.visO'i Bogum itól 
örökölt. Őrü<t tapsvihar fogadja, mikor a 
lámpák elé lép. Méltóságteljes pillantással 
viszonozza a közönség lelkes ováczióját, s 
tekintetét végig hordozza lassan páholytól- 
páholyig, padsortó-padsorig, s e mellett 
csodálatos pontossággal megálapi ja az esti 
bevétel összegét.

A ház, a magas telyárak daczára—tömve 
van, a Péterfalvi arcán észrevétlenül az 
öröm sugara villan át.

Ma este valóban nagyszerűen lóg ját
szani.

hátralék, lelhet meg mindenféle restancia 
| már szinte örült a reménylett vértauui ha- 

halá nak, do szerencsére csakhamar ott 
terme’t a tűzoltóság a 13-ik és 22-ik számú 
minimsxokkal, éa a veszedelmes tüzet csak
hamar elfojtotta, sőt még a két minimaxot 
is megspórolták.

— Honi ipar és nemzeti közmű
velődés. A Fe mse közpöuti választmánya 
engedeiyt adott Kabina Ervin szappangyáros 
polgártársunknak arra, hogy jó hírű gyárt
mányait Femke szappan névve! és jelleggel 
hozhassa forgalomba. Ezen engedély fejében 
évenként 100 f oronat juttat a Femke cél
jaira. Tapasztalt dolog, hogy sok nehézség
gel küzdő honi iparunknak nagy emeltyűje 
az ha a nemzeti essmskkel szövetkezik, 
viszont nemzeti törekvéseink is hasznot 
húznak az ilyen nemes szövetségből! Hogy 
egyeoet ne említsünk, pl. az Emke és Fem
ke gyújtók már jóformán kiszorították a 
selejtes osztrák gyártmányokat.

— 1906. Az uj esztendő közönséges 
vagyis nem szökő év, (a február hónap 28 
napos.) A külömböző időszámítás szerint: 
7414—7415-ik a bizánci éra szerint. 6519-ik 
a Ju íán-fste időszámítás szerint. 5666—5667- 
ik a zsidó korszámítás szerint 1323—1324- 
ík a török éra (hedsra) szerint, kezdete 
május 1. Az oroszok 13 nappal hátrább 

j vannak, azoknál janár 14-én kezdődik az 
■ ujev. 1010-ik a honfoglalás óta, 605-ik az 

A pidők kibalta óta: 380 ik a mohácsi vész 
, —, 58 ik a nepkepviseleti alkotmány beho- 
1 zaia.a es 39-ik a „kiegyezés" óta. Ezenki- 

vül a „kiegyezés" óta a 2-ik esztendő, 
m lyben a nemzeti pártok vannak több
ségűéit az országgyűlésén, és ugyancsak a 
2-ia esz eudö, melyben az orszai g,üié*  i em 
sz< repeibet, V*JJ0u!  mit fog hoc.ui ? Hoz-e 
vájjon oiyau beket, mint az 1606 iki ? Njm 
fes-.-e vájjon oly meddő, mint elődje, az 
1905 iá me y vermes reményekkel vajúdott 
éi> seserüseget szült ? Mindezekre a válasz ; 
segíts magadon, es az Isten is megsegit.

— Vásár. Lovau ez e.i január 2 án 
.tartott országot b.rumvasárra felhajtatotc 
szarva-marha 1377 drb., ló 1521 drb., sér
tés 109 uro., aecdae 2 dro. összesen 4089 
drb. Énekből eiadato t szarvasmarha 458 
drb., ó 159 drb., sertés 51 drb., kecske 
1 drb. összesen 669 drb.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzését.
1906. évi december hó 31-tól 1106 január hó 7-ig.

Születés.

Házasság.

A szülök neve 1. A gyermek

neve

Bártfai János Hugyecz Mária leány Mária

Ujfaludszki Sámuel Tóth K. fiú 
fiú

Győző Viktor 
István Béla

Moravik Samu Popellár Anna fiú István Lajos

Tóth NÁndor Gimossy Anna leány Julianna

kölesen? cs menyasszony neve Vallása

Fejér Gyula Farkas Hona CamiHa ág. ev. róm. hat.

Valach Simon Gáspár Berta róm. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

ő. Tóth Jánosné Pigler K 77 végkimerül és

Lévad piacziarak.
Rovatvezető: Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 15 kor. 40 611.
15 kor. 60 fid. Kétszeres 13 kor. 20 fi1. 
13 sor. 60 fiU. — Rozs 12 kor 40 611.12 kor. 
80 6*1.  Árpa 13 sor. — fid. 18 kor. 50 fi 1 
Zab 14 ser. — fiit. 14 kor. 80 611. — Kuko
ricáé 14 kor. — fill 14 kor. 40 fill. Bab 
26 <or.— 61i. 27 <or.—üti.— Lhhos- 30 tor 
12 6 i. 34 <oi 40 I — Köles 9 20 ah
10 <or. 40 61.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vörös here 116—130 kor., Luczernamag 
102 —110 kor. Muharáig 20—22 kor. Balta
cím 28—36 aor. Bükköny 20—22 kor.

Közönség köréből.
Köszönet-nyilvánítás.

Váii Bslane úrnő (A a iyoa-Marói) még 
a karácsouyt kiállítás autaimavai özv. Vie- 
toris Saudorné urhöigy révén 10 koronát 
Küldött szerkesztőségünkbe a szanatórium 
céljaira, mely összeget mi a kiállítás jegy
pénztárának befizettük, és melyet — mivel a 
nyilvános elszámolás ez ideig még nem je
lent meg — ez utón nyugtázunk.

Léva, 1906 jan. 5,
A Bars szerkesztősége.

A művészet védelmében.
Mint Barsvármegye szülöttje, — ki oly 

sok jóakarattal és méltányló elismeréssel 
találkoztam vármegyém vezéregyénei részé
ről, — bizalommal fordulok a „Bars" tek. 
szerkesztőségéhez, hogy reputáczióm érdeké
ben a következő soraimnak tért adni szí
vest edjék ;

Egy kép történetéről, annak elbírálásá
ról óhajtom az igen tisztelt közönséget tájé
koztatni, mert igen sokan ferdítve hal ottak 
egyet-mást róla, söl rosszakaratú hazugságok 
is foroghatnak közszájon, melyek nekem 
igen sok kellemetlenséget es kárt okozhatnak.

Pályám egyébként is megköveteli a 
nyilvánosságot és igazságot, tessék ez alapon 
gyakorolni a kritikát l

Majdnem két év telt el azóta, hogy a 
„lévai kath, kör" levélben megkérdezett, 
hogy hajlandó volnék-e elnökük kép
mását msgfösteni. Én igenlőleg válaszo'tam 
és ha jót emlékszem 400—500 forint tiszte- 
letdijat kértem.

Sokalták — és arra kértek, hogy tekint
sem a kör vagyoni szegénységét és ha tehe
tem, járuljak művészi munkám által a föl- 
szentelési ünnep fényéhez. — A Képre ez 
idő szerint többet nem adhatnak 200 forint
nál, ha ennyiért megföstöm, a kör végtelen 
hálára lesz kötelezve irányomban.

Bsrsvármegye szülötte vagyok és szü- 
kebb hazám kulturális missiójában ki akarom 
venni részemet.

Tudtam, hogy e csekély tiszte'etdijat 
az útiköltségek, tartózkodási és anyagkölt
ségek teljesen föl topják emészteni és bár 
s.ját emberségemből, tisztán művészetemmel 
tartom föl magara (ezt tudja mindönki, a ki 
csak ismer) a mellett folyton tanulmányaimra 
költekezem ; mindazonáltal nem haboztam, 
félretéve anyagi érdeket, az eszmét tekin
tettem és az ajánlatot elfogadtam.

Fiibon hagyva munkáimat Pestről— 
Lévára utaztam. A képet megföstöttem leg
jobb tudásom szerint, aztán bemutattam a 
kör igazgatójának, továbbá roodellemnek 
és több bizottsági és körtagnak, valamint 
egyes érdeklődőknek. Örömmel konstatáltam, 
hogy tetszésüket megnyertem és gratuláci
óikkal és kötzönetükkel elhalmozva vissza
utaztam Pestre.

Megérkezésem után nehány napra a 
„kör" igazgatója levélben értesített, hogy a 
„kői" áltai kiküldött bíráló bizottság a 
Képet nem találta elfogadhatónak és igy a 
tiszteié'díjra nem rcfiiktálhatok.

Ez volt tehát a végtelen hála !
De nézzük az érem túlsó felét is. — 

A most említett levélhez egy bírálati nyilat 
kozat volt mellékelve, melynek tartalma 
művészkörökben kedélyes perceket szerzett 
tudláékos félszegsége és reprodukálhatatlan 
tájékozatlansága miatt ; a bírálatból még a 
rosszakarat is élesen kirí*.  — E nyilatko
zat alá négy név volt irva : Levatich (ügyvéd); 
Deák (tanár); Csorba Jenő; Pazár Zoltán 
(Miotarajzisk. növendék). Azt, hogy a bírálat 
nem árult el valami nagy jóakaratot, követ
kezőkből magyarázhatom ki: Levatich és 
Deák urak mielőtt még a képet fösteni 
kezdtem volna, erősen agitáltak ellenem és 
egy piktor védencüket ajánlgatták (ki, ha 
jól tudom aztan meg is föstötte a képet) 
és hogy erősebb legyen érvük, L. ur azt 
állította egyizben, hogy református vallásu 
vagyok, D. ur pedig, hogy nem tudok fösteni.

Csorba Jenő ur, kiről szintén nem tudom 
hol szerezte művészeti előtanulmányait, de 
azt tudom, hogy vele, ezen dolog történte 
előtt nehány hónappal, minden néven nevez
hető viszonyt és összeköttetést megszakítot
tam, a képviselőválasztásból kifolyólag édes 
atyámmal szemben tanúsított viselkedése 
miatt.

Érdekes és jellemzőnek tartom azonban, 
hogy valaki bosszúját ily nemes módon 
hajtsa végre és nem röstelkedik ezzel még 
nyíltan eldicsekedni is.

Pazár Zoltán úrról csak azt tudom, 
hogy abban az időben a minta rajziskola 
növendéke volt, azt azonban nem tudom, 
mennyiben volt hivatva munkámat meg
bírálni.

Válaszom az volt, hogy fölkértem a 
Kath. Kört, válaszszunk közösen egy igazi 
szakértő fórumot, ők azonban az én aján
latomra, — kérésemre nem reagáltak s igy 
az ügyet művészi reputáczióm védelme szem
pontjából kénytelen voltam átadni ügyvé
demnek dr. Balbach Béla urnák.

így került az ügy a bíróság elé, mely 
érvényt szerzett az én keresetemnek és 
Benczúr Gyula mestert hazánk e kiváló és 
világhirü művészét kérte föl szakértői véle
mény végett, — ö a képről elismerő nyilat
kozatot adott, melynek alapján a bíróság 
kötelezte a lévai Kath. Kört, hogy a képet 
elfogadja és a tisztelet újat nekem kiutal
ványozza.

Ez tehát rŐvideD a lévai Kath. Kör 
képének története, Ítéljen az igen tisztelt 
közönség a „Kath. Kör" és a szereplők el
járása fö'ött.*)

Budapest, 1905. XII/28.
Királyfalvi ifj. Kraft Karoly.

*) Mint értesülünk a művész, ki a képet festette 
az „Országos Képzőművészeti Tanács” által megvá- 
lasztatott a „mesteriskola” ösz öndijas tagjává, és 
ennek folytán Lotz mester műtermei közül egyet négy 
évig díjtalanul használhat, sőt a müveihez szükséges 
modell és kosztüm költségek is fedezetet nyernek. 
— Saerk.

Nyilttér.
I J
, 4548/1905 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat,!

A lévai kir.járásbíróság mint, telekkönnvi 
hatóság közhírré t>-s <i, hogy a lévai takarék 
és hitelintézet végrehajtatónak Goltfínger 

’ Adolf és neje Rózenberg Hetén vég- 
' rehajtást szenvedő elleni 8000 korona tő

kekövetelést és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben Léva községben fekvő » a lévai, 2233. 

! számú tjkvben A j* 1 sor 484/0 brszám és 
, 430/a népsorszámu ház éa beiteleknek vég- 
( rehajiást szenvedőket megillető */«  részére 

2708 korona kikiáltási árban az árverést 
' elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in

gatlan az 1906 évi január hó 29 ik 
napján d. e. 9 órakor a lévai kir, járás- 

' bíróság tkvi hivatalába megtartandó nyilvá
nos árverésen a kikiáltási áron alul is el 
.og adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át készpénzben 
vagy az 1881: XL. t.-cz. 42.§-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes értékpapírokban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáitatni.

Kelt Léván 1905. évi uov. hó 24.
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

Pogány, 
kir. jbiró.

Gyöngyvirág- créme és szappan 
arezra kézre leg

jobb, teljesen ártalmatlan szer.
I 1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill' , 

BOLEMAN gyógyszertárban Léván..

i

I 
i

Sajáttermésü ujborok.
Kiváló minőségű:

Rizling, Kövidinka. Kadar
külön szűrt fajborok kaphatók : Léván.

lefejtve, 7 hektós hordónként hektója 
17 írtért,

„ „ hektoliterenként 18 írtért,
Egyszerre nagyobb mennyiségben (21 hek
tótól feljebb) a termelés helyéről Szikra- 
Alpári pínczémböl, lefejtve, ott a vasút
állomásra szállítva, hektoliterje 16 írt.

Léva, 1905. december hó.

Holló Sándor
pinezéjeben.

í HÁZ és BAKTAR
Kohári ntezában Tivoli név alatt 
ismert ház és Városháza mögött 
lévő

Raktár 

eladó vagy bérbeadó.
Bővebb felvilágosítást ad :

Schubert Pál
Léván.

5 korona és több napikereset.
Házimunka-kötőgép-társaság.

Kerestetnek mindkét nem
beli egyének gépünkön 
való kötésre. Egyszerű és 
gyors munka egész éven 
otthon végezhető. Nem

kell előkészültéig. Távolság nem határos, a 
munkát mi adjuk el.

Hazimunka-kötőgép-tarsaság.
THOS H. WHITTICK és TÁRSA

Prága, Petersplatz, 7—384,I



1. Mim. hirdetések. 1906. január 7.

Haszonbérlet. I
A besztercebányai püspöki uradalom a tulajdonát képező s alább felsorolt 

ingatlanokat és jogokat zárt ajánlatokkal egybekapcsolt nyilvános árverésen 
haszonbérbe ^adja^ október hó 1-től számítandó és 1918 évi szep-

rét égi830 ho'd legelőből álló u. n. kapcsai és 
chlnoki majorsági birtok.

a — v — — — -- 
szöllösi majorság! birtokotr

a 1—----- --
a K’szelfalu község határában lévő u. n.
a 1—,-----
a Kislócs község határában lévő u. d.
a Karvaly község határában lévő u. n.
a Kürtös község határában lévő „Szulina® szabást, 
a Koszorús község határában lévő „Paleje lazy“_ ne

k. a Kürtös község határában lévő -T
l. a 1
m. az ------ r,
n. a Karvaly községben lévő mezogazdaságo’,
o. az Óitörmöcske község harárábau lévő
p. a Bartos község határában lévő mezőgazdaságot és
r. a Bartos község határában lévő kertet, r .
II. 6 évre az 1906. évi október hé 1-től 1912 évi szeptember hó 30-áig terjedő időre, 

a garamszöliöst vásár és helypénzszedési jogot,
t. a garamszöllösi téglavetőt, .

a garamszentkeieszti őrlőmalmot s az azzal egybekapcsolt vizhasználati jogot, 
a Lutilla és Ókörmöcske ha'á-ában található kvarca és tracliitkövek bányászatá

nak és kihaszná'ásának jogát.
III. 6 évre azonban már 1906 évi julius 1-től 1912 évi junius 30 áig terjedő időre, 
z. a Némethi község határában gyakorolható vadászati jogot,
IV. ől/eévre azonban csak 1907 évi január 1-töl 1912 évi junius 30-áig terjedő időre 
x. a Garamszőllös, Cteikö és Barsberzencze községek határában gyakorolható

vadászati jogot.
Az árverezni szándékozók tartozna c az árverés megKezdese előtt sz a, b. és c alatt 

megemlített haszonbél tárgyakra 1000 kort, a d-u a'att megemlített bertárgyakra 100 koro- 
rooát, a v-x alatt megemlített, béketárgyakra pedig 500 koronát mint bánatpénzt kész
pénzt vagy óvadékkepes értékpapírokban letenni, illetve zárt ajánlathoz csatolni,

A zárt ajánlatot tevőkről felteleztetik, hogy azok úgy az árverési, mint a szerződési 
feltételeket ismerik s azokat elfogadják, a nyilvános árverésen résztvevők pedig kötelesek 
ezen feltételeket elfogadásnak jeléül sajátkezűiig a á is Írni.

A püspöki uradalom az ajánlatokhoz kötve nincs és azok közölt-tekintet nélkül a 
megajánlt bérösszeg nagyságára tal'eien szabadon választhat s eserleg valamennyi aján
latot is vissza utasíthatja.

Azon árverelö. a ki ajánlatától visszalép nemciak bánatpénzét veszti el, de tartozik 
azon lö ül a püspöki uradalomnak minden ezen visszalépéséből származható s különösen 
az általa megajánlt s a visszalépése folytán megtartandó egyetlen uj árverésnél elért 
bérösszeg közötti küiöiubözetbeu nyilvánuló kárt, az étről nyert értesítéstől számított 15 
nap alatt, megtéríteni. Az el nem fogadott ajánlatokhoz tartozó bánatpénzeket kötelesek 
az árvere'ök azonnal visszavenni s a visszavételt elismerni, mivel ellenkező esetben azok 
illetőknek költségeikre birói letétbe fognak helyeztetni.

A szerződési feltété ek az árverést megelőzőleg is Gararuszentkereszten az uradalmi 
titkárnál megszerezhetők, Lutillán és Barsberzenczén az erdögondookságnál pedig meg
tekinthetők.

Az árverés az a—r a atti bértá^gyakra 1906 évi február hó 7-én reggeli 
órákkor, az s—x alla ti béke<árgyakra pedig 1906 évi február hó 8-án reggeli 
órákkor fog Garauiszentkereszten a pü-pöái pco áuau megtartatni.

Garamazentkereszten 1906 évi január 3-án.

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák

*s* legdíszesebb kivitelben *s*
készítettnek

a.

b.

c.
d.
e.
f.
<-
h.
i.

8.

u.
V.

Nyitrai és Társánál Léván
2U0“hóid 'szántó 3 hold kert, 22 bőid rét és 117 ho’d legelőből álló garam- 

lGö’^ld‘szántó’2 hold kert, 170 hold rétből áUó némethii majorság birtokot,
“ „Chlebova* szállást,

Majláth község határában lévő u. n. „Ber>yov“ szállást, 
— ... • ■ .. ir_« - „Nemeszny* szállást,

Borevje szá'lást,
» 

r- nevű területet, 
Kürtös község "határában iévö „Medokis és’Utopo'je" nevű területet. 
Mogyorómái község halárában lévő 131. 9 holdnyi erdei réttterület, 

; Ujgyarmat község határában lévő u. n. klakkai mezőgazdaságot,
wav—-r — ~ —--o-___ - C »

Ókörmöcske község határában lévő mezőgazdaságot,

i

9
9

Vetzel István
urad, felügyelő.

• Minden darabb szappan a Schloht névvel 
V vtvl OtU • tiszta és nem káros alkatrészektől.
I Af á I I n c • 2Ö0O0 koronát tizet Schicht György cég 

Uvlflll O *> • Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, bozy 
srappana a „Schicht* névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

Árlejtés.
A lekéri apátsági javadalomhoz tartozó épületeken foganatosítandó helyre

állítási. átalakítási illetve újbóli építési munkák biztosítása céljából itt Besz- 
terozebánván ügyvédi irodámba 1906 évi február 3 ík napjának d. e.

•* . .. . . z 1Z-*. LJ.»♦órájára zárt ajánlati versenytárgyalást hirdetek.
A
1.
2. a ucnviaa uvijivw..—----- . ’
3. a majorsági ököristálló helyreállításánál . .
4. __ ;........../■'
Felhívom a versenyezni óhajtókat, hogy ezen munkák

biztosítandó munkák költségvetési összegei a következők : 
a kastély helyreállitása és átalakításánál . .
a bérlőlak helyreállításánál...........................

az ispánlak újbóli építésénél

14396
2161

640
6599

végrehajtásának

k, 75 
k. 90 
k. —
k. 90

f. 
f.
f. 
í.

elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat a fentemlitett időig nálam nyújtsák be, 
mivel az elkésve érkezett ajánlatok figyelembe nem vehetők.

Az ajánlatban kifejezést kell adni annak, hogy az ajánlattevő a szerző
dési feltételeket ismeri s azokat elfogadja.

A versenytárgyalás alapjául szolgáló tervek, költségvetések és szerződési 
feltételek Bokelen Ignácz apátsági erdővédnél Lekéren megtekinthetők.

Beszterczebányán 1906 évi január 2-án.

Dr. Tilles Béla 
mint a lekéri javadalmas apát 

meghatalmazottja.

I

SCHICHT-szappan!

Faárverés.
A lekéri apátság zárt, ajánlatokkal egybekapcsolt nyilvános árverései 

áruba bocsátja a Lekér és Oroszka községek határában mintegy 155 kataa 
rális holdon lévő és összesen 43285 kor becsértékü 1044 m3-re becsült ha
szonfát 6450 m’-re becsült összes tü/ifával együtt tövön az erdőben.

Az árverés 1906 évi február hó 6-án d e. 11 órakor Lekéren az 
apátsági majorban fog megtartatni

A szerződési feltételek alulírottnál és L tkéren Bokkelin J. eidővédL'él 
megtekinthetők.

A zárt ajánlatokhoz a becsértéknek 10%-a v. i. 4328 k. 50 f, készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírokban csatolandó s azok az árverés megkez
dése előtt az alulírottnál beDyujtatidók. A zárt ajánlatokat tevőkről feltételez- 
tetik, hogy azok az árverési es szerződési feltételeket ismerik s magukat azok
nak teljesen aláveiik.

Az árverés alkalmával tett ajánlatok az ajánlattevőkkel feltétlenül kötele
zik, ellenben az adásvétel az eladóra csak a vabás és közoktatásügyi m. kir. 
ministerium jóváhagyása esetén lesz érvényes.

A szerződéskötéstől visszalépett árverelö nemcsak teljesen elveszti bánat 
pénzét az apátsági javadalom javára, hanem tartozik ezenkívül az ő ajánlata és 
az újabban megtartandó árverésen elért esetleg csekélyebb vételár között mu
tatkozó külömbözetet, is az erről nyert értesítéstől számított nyolez nap alatt 
az apátsági javadalomnak Besztercebányán megtéríteni, a nélkül hogy az eset
leges vételári többletre bármily igényt tarthatna. Utóajánlatok el nem fogadtatnak.

Beszterczebányán 1905 deczember 31-én.
Dr. Tilles Béla 

mint a lekéri javadalmas apát 
meghatalmazottja.

MilJiöszor kipróbálva és kitűnőnek bizonyult!

(„Szarvas" vagy kúlcsszappant)

a legjobb és használatban a legolosóbb!

Ama nagyszerű, hatályos tisztító erő, valamint ama 
kiadóság a mellyett Schicht-szappannál észlelhetünk, 
lágysága és teljes tisztasága, azon különös gyártási mód 
eredménye, a mely a nyersanyagok feldolgozásánál a 
legnagyobb pontosságon alapul. A nyersanyagok nagy
részt saját müvekben állitattnak elő.

74 
kitüntetés, 

6 
állami érem 1

10 ooo 
motor a leg
teljesebb meg 

elegyesre 
szállítva.

Árak részletfizetésre:
El.ömagyar monopol-, Dürkopp it Gasser uj Sláger varrógép 56-től 
“ . ......................................................... i ■ ;

Varrógépek és Műhímzés 
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- ős Gasse-féle uj Singer gépek 

igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

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

100-ig
120-ig
150-ig

Uj Singer médium iparosgép állványnyal 
Titanía uj nagy Singer 4-es iparos varrógép . 
Nagy Howe iparos varrógép . .
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép

9 9 „ láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff) gép

r, iparos (Ringschiff) gép 
Valódi Dürkopp — központorsó — gép

n tr e i»
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra 

Műhimzési készülék

Drezdai motorgyár r t.
^(Azelőtt Hille) fióktelep*).*

GELLERT IGNÁCZ és TÁRSA
Budapest, VI., Terez-körut 41. sz

Telefon l£-yl.
Benzinmotorok, légszeMziMotórok, nyers, 
olajmotórok, szcmz- (apiritiinz) motórok- 

acetylen-motőrök, Bénái n-io kon* obi lók 
csépiéire

8

72-töl
78-tól
76 tői
86-től
96-től 

100-től 
130-től

családi 
iparos

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

ára 4 korona.

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptuk, részek és osónak olosón.

Léván

Szlvógáz (Renerátoros.) motorok a legmo
dernebb és legtökéletesebb, beigazoltan a legol- 
CSÓbb üzemet nyújtó erőgépek.

A drezdai motór
Kipróbált tökéletes szerkóiét. Válogatott legjobb 
anyagbői a legszolidabban és legpontosabban 
készítve.
TUrtÁíl Sok ha8zu4,llt után sem szorul 1U1LVÜI reperaturákra. Feltétlenül üzembiztos 
Kezelése rendkívül egyszerű Az üzemköltségek 
a legelőnyösebbek.
DrP.7(ÍAÍ motórnk ilz®mben megtekinthetők VlCZiUűl UIUIUIVÜ számtalan iparvállalatban 
és uradalmak gazdasági üzemeinél : malmokban 
téglagyárakban, famegmunkálásnál, faapritáa- 
p«l, vizemelő (szivattyú) telepeken, gazdasági 
takarmány-kamarákban tejgazdaságokban csáp lésnél stb s'b-

Teljes üzembe endezéaek (malmok, gazda
sági üzemek, közlőmü szerkezeten stb.) szak
szerű szállítása.

Felvilágosítások s költségtervezetek készséggel adatnak. 
Legmesszebb menő jótállás! Kedvező fizetési feltételei I

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván,

= A MÁLNÁSI = 

„SICULIA“ 
(SZÉKELT) 

ARTÉZI SAVANYU gyógyforás 
biKartiónátoKban es Konyhasóban a 
világ legdusabb — természetes 
alkalikus sós savanyuvlzét 
Korányi, Kétly, Rigler, Vá- 

mossy, Hirshler, Genersich, 
Tauszk, Irsai, Odoni. Polatsek 
stb. hírneves egyetemi tanaros. es 
specialisták a G “g». Torok L1gc»ö, 
Tüdő, G vomor, B-l. Ve-e. Ma| ...
lovag b Hit. ma a,<Ü. ő u 0 se n ezes- 

uex heveny vagy idült hurutos 
rnegbetegedeseinéi minden eddig ib- 
mert ásványvíznél jóval hatásosabb
nak minősítet ek. 
páratlan nyálksp dó és őtvágyger- 
j«ertö.

ICezelő t\xla.jd.ozx©s : 
„S1CULIA“ R TÁRS MÁLNASFÜRDŐ 

(Háromszék vai megye.) 
Kapható Léván : ENGEL Jó
zsef usie auau, Körmöczbányán 
GAZDIK János gyógyszertá 
raban es Selmecbányán Erust 
Zsigmond Üzletében _

FöraJrtar Budapesten LUK Ö 
Mihály IV. Muzeumaőrüt 7 sz 
1! Kerju -. a „Sículia" nevre figyelni 11
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