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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 póataatsl ványn.zl küldhetők. 
Ecyefl szamok 20 miérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK
Né^yhaaÁbos petit-gor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér-
IlivatnloH hirdetmények

100 szóig 2 kor. <0 fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyílttérien:

mirden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^Vzeköttetésben levő hirdető-irodák, elő* 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez ■ fZö'dkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—► vasárnap reggel, -t—

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

A LAP KIADÓJA = NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

6654/1905. szám.
Hirdetmény.

Léva r. t. város képviselőtestülete az 
1905. évi deczember hó 30-án tartott rendes 
közgyü'ésében 6654/1905. számú határoza
tával a Lévz város közönsége s Lörincz 
András és neje Rikovszky Anna között a 
365/a helyrajzi számmal jelölt 11 négyszögöl 
területű telebrésziet e'adása fölött létrejött 
adásvételi szerződés tárgyalására az 1886. 
évi XXII. t. ez 110 § a a'apián 1906. évi 
január hó 31 -ik napjanak d. u. 4 óráját 
tűzte ki, mikorra a képviselőtestület tagjai 
ezen hirdetmény utján is meghivatnak.

Kelt Léván, 1905. deczember 30-án.
Eód-Cg-ix Uajoa 

polgármester.
II.

6148/1905. szám.
Hirdetmény.

A kálnai utcza 27. számú ház előtti 44 
négyszögméter közterületnek 3 korona egy* 
Bég ár mellett leendő eladás* üsyében a 
vevő C i^u'ka Rszsö háztulajdonossal ily 
értelemben kötött szerződés e fogadása, 
illetve az elidegenítés elhatározása, s annak 
névszerinti megszavazása végett a képviselő
testület 6148/905. sz. határozatában a köz
gyűlés egybebivasát f. hó 31-ére délutáni 
4 órára rend-lte el, mely intézkedésről az 
1886. évi XXII, t. ez 110. § a érteimé en 
a közönséget ertesitem s a képviselőtestület 
tagjait a fenti határidőben megtartandó eme 
rendkivü i közgyűlésre ezen hirdetmény utján 
is meghívom.

Léván, 1906 január hó 17-én.
SóoLog-ja. Xjajoa 

polgármester.
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A magyar kereskedelem.
Az újabb nemzttgazdászok főfigyel

me, a kormányok gondozása is főké
pen a föidmivelés és kisipar fellendí
tése és felvirágoztatása felé fordult. 
Ellenben a magyar kereskedelem ügyé
ről szó is alig esett, mig nem a múlt 
év elején felmerült önálló vámterület 
eszméje azt aktuálissá nem tette. Pedig 
a két tényező, föidmivelés és ipar 
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mellett nem csekély szerepe van a 
nemzet gazdaságban a kereskedelemnek 
is, mert hiszen a nélkül sem az őster
mék, sem &7 ipari produktum nem jut 
el a világ piacra. S bizony be kell 
ismernünk, hogy iparunk pangásának 
is egyik alap oka az volt, hogy a 
kereskedelem fejlesztésére keveset tet
tünk. Ennek következtében fejletlen 
kereskedelmünk uem hogy a földmive- 
lés és ipar szolgálatára lehetett volna, 
de eddigelé maga is támogatásra szorult.

Tekintsük csak a hazai kereskede
lem állapotát, Kereskedelmünk helyze
tére szomorú világot vetnek az aránya
iban szokatlanul nagy fizetésképtelensé
gek, minek előidézését a politikusok a 
politikai helyzet rendkivüliségében lát
ják. Kétségtelen, hogy ez a nagy ka
varodás és ez a nagy bizonytalanság, 
mely ma a politikai életben van, 
nagyban befolyt a kereskedelmi pangó 
életre, de a helyzetnek eredete, mé
lyebben fekvő okokra vezethető vissza.

Minden politikai szemponttól elte
kintve, annyi bizonyos, hogy az osztrák 
kereskedelem csak Magyarország előtt 
nagy, mert bebizonyodott igazság, hogy 
az osztrák ipar és kereskedelem erőtlen 
arra, hogy a nyugati országok nagy 
iparával felvegye a versenyt. így aztán 
szinte örjöngő könnyelműséggel vetél
kedik osztrák az osztrákkal, csakhogy 
portékáját Magyarországon elhelyezni 
tudja.

A csődöket a könnyelmű hitelezés 
szüli. Látjuk az eseteket. Szinte ma
rékkai dobálják a hitelt minden firmá
val ellátott kereskedők kezébe, nem 
törődve egy-kétszeri bukott kereskedő 
kedvezőtlen és letaposott nevével sem ; 
hitelt kapnak annyit, a mennyi kell. 
Tudja az osztrák nagyiparos és keres
kedő jól, hogy jelentékeny veszteség
nek réme fenyegeti és miután tudja, 
őrült, hatalmas üzleti forgalmat akar 
elérni, hogy a veszteségi hányad meg 

ne haladja azt a mértéket, melylyel 
az ár kalkulációban szerepelt.

A fizetésképtelenségi esetek, csőd
ügyek részleteinek kutatásával meg
döbbentő bizonyságait találjuk a gyá
rosok egy nagy részének csalárd ma- 
nipulátiójára vonatkozólag. És hogy 
ezekkel szemben, kik a bűnös esetek 
előidézői, tehetetlenül állunk, mert hi
szen ők állanak felperesként, hitelezők
ként a biró előtt, a mikor a könnyel
mű hitelezéssel, rábeszéléssel, vásárlásra 
ingerlő készségükkel elszéditett áldozat 
nevének elvesztésével, szabadságvesz
tésével, börtönnel bűnhődik mások 
bűneiért.

Ezekből telik ki az egyik csoportja 
a szomorú eseteknek.

A másik csoport azokból, kik köz
vetve áldozatai az előzőknek. Tisztes
séges, régi kereskedők, kik nem bírják 
felvenni a versenyt azokkal, kik, csak 
hogy egyik napról a másikra, úgy, 
ahogy élni tudjanak, hogy a minden 
pillanatban beállható veszedelem, bűnös 
manipulációk felderitése előtt még 
valamit összeharácsolhassanak, áron 
alul vesztegetik áruikat; — tisztességes 
kereskedők, kik pontosan meg is fize
tik az eladásra került árukat és nem 
versenyezhetnek szédelgő és szédelgésre 
készített firmákkal, a tönk szélére jut
nak.

Kétes exisztenciáju kereskedő olcsó, 
majdnem a barátságig kegyetlen kevés 
fizetésű személyzettel dolgoznak.JA tár
sadalomnak igen számot tevő tagjai, a 
kereskedőségnek—Budapesten a nyo
mor minden fázisain keresztül vergőd- 

• nek s a helyett, hogy e fényes város 
és igényei után joggal követelhető ke
reskedelmi ismereteket szerezne itt a 
vidékről beözönlő fiatal segédek soka
sága — a fővárosban elzüllik, mert el 
kell zülnie. A fizetést, a szolgai munkára 
szerződtetett intelligens ifjú véresverej
tékkel szerzi; dolgozik egy pár hato
sért, — tisztességből. A másik osztály 

is dolgozna — de munkát nem kap. A 
kereskedelmi alkalmazottak egyesülete 
nem tudja ellátni a jelenkezők igényeit 
s intelligens kereskedő segédek kény 
telenek fináncoknak, szolgáknak, cim- 
iróknak menni, csak hogy élni tudja
nak és mégigy is egy-egy rendőri 
razzia alatt megdöbbentő sok rongyos, 
facér fiatalembert fogdosnak össze, a 
kik a ligetek és a külvárosi lebuj 
korcsmáknak valóságos rémei, a kik 
az erkölcsi rend notórius gyilkosai.

Neves, ezégjegyzett és előkelő ke
reskedők felszólamlását, ankettjét és 
tiltakozását kérjük e dologban, mert a 
piszkos konkurrencia melegágyai ezek 
az olcsón fizetett segédek, de javarész
ben ezek okozzák a könnyelmű üzlet
alapításokat és az ezzel járó csődöket is.

A csőd, az üzletbukás okát látjuk 
a könnyelmű vevő közönség hitelezé
sében is. Nálunk ez a kényelmes adás- 
vevési mód valósággal elfajult, melyet 
különben a hivatalnoki kar igénye és 
rendezetlen fizetési viszonyai is istápol- 
nak. A részletfizetési hitelezés tönkre 
juttatja a kereskedőt, mert az üzletbe 
belemegy könnyelműen.

Ezek javarészben a csődök előidézői.
A védekezés csak az lehet, hogy 

amint a legsúlyosabb epidémiák elle- 
' nében, az egész általánosságot illető, 
, mindenkire egyaránt ható intézkedé

sekkel, de erős egyéni akarattal is vé- 
védekezünk a baj terjedése rettenetes 
következményei ellenében; kereskedő
inknek éppen úgy kell védekezniök a 
felsorolt bajokban is. A bajok lokális 
kiirtásával elsősorban mindenütt kér
lelhetetlen összetartásra és arra van 
szükség, hogy azokat a gyárosokat 
bojkottálják, kik könnyelmű hitelezéssel, 
szédelgő cégek támogatásával a piac 
ártalmára vannak- Kíméletlen szigorral 
csinálják meg a szabott árak és nincs 
hitel rendszerét.

Nehéz, fáradságos munka lesz, de 
elvégre valakinek már meg kell kez

T A R C Z A.
Karácsonykor.

Ez uem Karácsony, — ez kínszenvedés . . .
Jézus mihozzánk nem hoz örömet,
Elvitte mind a jókedvet, mosolyt
Elvitte édes, jó testvéremet

Mig a sok gyertya szerte szórja 
Pazar fényét, — örülni nem tudok; 
Hiába jöttök békehirdetön
Zengő ajakkal szárnyas angyalok 1

Karácsonyfát nem látok én sehol,
A gyertya lángja szomorún ragyog, — 
Feuvöillattal szál a lelkem is ;
Fenyölombos ravatalnál vagyok . . .

Az angyal ott van . . . mozdulatlanul . . .
8 a béke ott van márványhomlokán, 
A szeretet leszállt a sírba is,
A szeretet erősebb mint a halál.
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Nem kell ajándék, nem keli semmi sem I 
Vigyétek el, vigyétek angyalok I 
Csak egyet kérekanyám homlokáról 
Csókoljátok le ezt a bánatot . . .

Sohasem. . . .
Sohasem néztem ily szomorún hullását 
Elsárgult levélnek,
Őszi szél siráma, haldokló virágok 
Mind róla beszélnek.

Kit siratok, többé nem egy szálló emlék, 
Nem szerelmes képek,
Kit siratok : napfény, ifjúság, remények 
Egy elpusztult élet . . .

* fi
Valamikor ilt járt közöttünk, mosolygott, 

Elűzte as árnyat,

Vártuk, hogy az álmok, miket szövögettünk 
Mind valóra válnak . . ,

Es mi lett belőlük ? — szép reményvirágok 
Messze vagytok tőle,
Egy egész világot tettünk kora sirba 
Künn a temetőbe' . . .

Dr. Radványné Ruttkay Emma.

Csobánka Péter újéve.
Au én derék pajtásom, Csobánka Péter 

fölötte babonás ember volt. Hitt az égi je
lekben, kiolvasta a felhők formájából a jö
vendőt; bal lábával a világért sem keit 
volna fel, ha pappal vagy vén asszonnyal 
találkozott, e'tordult és varázsmondásokat 
mormogott. Tisztelte a javasasszonyokat és 
többre becsülte Sárát a város muzsikus 
cigányának anyját és komasszonyát, bármely 
tudósnál. Valahányszor valamibe fogott az 
én Csobánka Péter barátom, mindig felke
reste Sára asszonyt, aki rendszerint a pá
linkás üveg mellett ülve fogadta e kitűnő 
„kundsehaftját." És Sára asszony előszedte 
az ódon piszkos kártyacsomót, a Piatnikok 
szárnypróbálgatásának eme zsenge eredmé
nyét, egymás mellé rakta a disznókat és 
királyokat és megmondott Csobánkának 
mindent, amit egy forint és ötven krajcárért 
lehetett. Azt meg kell adni, hogy a Sára 
ügyes asszony volt; az első pillantásra tisz
tába volt vele, micsoda emberrel Van dolga 
éa nagyjában megsejtette, hogy micsoda 
jövendömondásra van szükség. Sára pletykás 
némber is volt, ösmerte a városka összes 
cselédeit, akik min en aja bajukkal fölke
resték a javas asszonyt, aki tudós asszony

hírében is állott egyébként és ezektől sok 
mindent megtudott. S ismervén a város 
lakóinak életviszonyait, könnyű volt a gyors
kezű cigányasezonynak a helyzethez illő 
hazugságokat a piszkos kártyából kiolvasni. 
Uj esztendő előtt két nappal Csobánka Pé
ter hivatalos volt a város-gazda pincéjébe, 

) ahol is ke leténél többet vett be azon neve
zetes nedvből, amely Noé apánknak 
is galibát okozott valaha. Jeles barátunk 
egy gazdaszboz éppenséggel nem méltó lép
tekkel tért meg rideg legénylakására és 
ágyba dűlt. A felső hatalmak úgy akarták, 
hogy a részeg Csobánkának álma legyen. 
Megjelent előtte ükanyja, Néhai Csobánka 
Petemé, aki négy férjét siratott el a múlt 
század első felében és megjósolta harmadik 
férjétől való édes ükonokájának, hogy még 
ebben az ujeszteodöben meg fog párosodni.

— De csak olyan asszonyt végy el 
Péter, szólt sz ükanya szelleme, aki túl 
nem él téged. Lásd, én négy férjemet te- 

j mettem el. Sokkal jobb, ha te temetel el 
■ az asszonyt, mint ő téged.

Éne bölcs intelem után eltűnt a dicső
ült ük anya szel eme és Csobánka Péter 
felébredt. Meghányván vetvén a csodá'atos 
álmot, hajnali öt órakor felköltözött s elro
han’ Sára asszonyhoz. Annyira izgatta a 
csodálatra méltó látomány, hogy rögtönöseú 
meg akarta tudn;, miképen vélekedik az 
esetről a jövendőbe látó bölcs némber.

Sára asszonyt már ébren találta. Éppen
• harmadik kupicát haj'otta le, m dön Cso
bánka barátom berontott hozzá s elmondta 

‘ neki a csodálatos álmot. Nagyon különös,

mormogta az agg hölgy s megsimogatta sör- 
tés állát. No majd meglátom, mit mond a 
kártya.

És a kártya azt mondta, hogy azt a 
nőt veszi el Csobánka feleségül, aki uj év 
napján legelsőnek megy el mellette.

Csosánka Péter izgatottan távozott a 
czigányok viskójából. Szentül hitte, amit 

I Sára asszony mondott neki. A házasság 
gondolatát már régóta forgatta harminchat 
esztendős fejében, de nem tudott ügyesen 
forgolódni a nők körül s rendszerint ami
korra elhatározta magát, hogy valamelyik 
hölggyel foglalkozni fog, azt már lefoglalta 
nálánál élelmesebb legény.

Szilveszter estéjén csak 11 óráig maradt 
fenn Csobánka Péter. Éjfél előtt ment haza, 
nehogy az éjszaka folyamán találkozzék 
azzal a növel, akit a sors feleségéül szemelt 
ki. Mert éjszaka as ember sok olyan nővel 
találkoshatik, akik nem valók feleségnek,

S újév reggelén felkelvén és megmosd
ván, kopogtattak C.obánka Péter ajtaján.

— Ki az? kérdezte.
— Én vagyok, Sulyokné.
Özvegy Sulyokné, a negyven tavaszt 

látott magányos nő, volt Csobánka barátunk 
háziasszonya. Boldog újévet akart kívánni 
Csobánkának.

Ellenben Csobánka megrémült. Hát 
Sulyokné ? ! Ez legyen az a nő, akit e nagy 
jelentöségte'jes napon először megpillant ? 
N'm. inkább a halál!

És szinte gorombán kiáltott ki ;
— Boldog uj évet, nagy iád ! Nem lehet 

bejönni.
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denie, mert fontos közgazdasági érdek, 
hogy tiszteséges kereskedőink képvi
seljék a hazai piaczot, hol maguk, az 
állam és a társadalom erkölcsi és 
anyagi sikerekben osztozkodva, a hazai 
kereskedelmet ne a lejtőre, de a pie- 
desztálra emeljék, azt hírnevessé tegyék.

Bojkottáljuk az osztrák ipart'
Ebben a közgazdaságilag olyan meddő 

politikai zűrzavarban azok, kik a nemzet 
szivének húrjain játszanak, megütöttek már 
minden hangot. Nincs a nemzeti büszke
ségnek az az extázisa, mely ki ne csendült 
volna a beszédjükből, nincs a lelkesedés
nek az a tirádája, melyet ne dobtak volna 
a népközé. Az ellentállás ezernyi eszközeit 
ajánlották a nemzetnek. Csupán egyetlen
egy, —■ mondjuk ellentállási módra, — nem 
oktatják a nemzetet és ez az, hogy bojkot
táljuk az osztrák ipart !

Ha a politikai élet bajnokait a közgaz
dasági küzdelem folyásától oly mérhetetlen 
ür nem választaná el, tisztában volnának 
azzal, hogy az ilyen mozgalom megindítása 
az irányadó körök erkölcsi kötelessége. 
Kötelessége nemzeti szempontból és köte
lessége a magyar ipar érdekében.

A nemzeti küzdelem hatásos voltának 
egyik legnagyobb akadálya volt a közgaz
dasági háttér teljes hiánya. Ma az alkot
mányjogi evolutiók csak közgazdasági sanc- 
tió mellett mehetnek végbe a nemzeti 
fejlődés hasznára. A mit mondottunk, a mit 
tettünk, csak azért maradt puszta szó, mert 
olyan nemzetet láttak bennünk, mely nem 
elég érett arra, hogy közgazdaságilag adjon 
nyomatékot önnáliósági törekvéseinek.

Mert mit is gondolhatnak a mi aspirá
lóink komolyságáról, mikor elkeseredett 
küzdelmünk hevében szépen szomszédunk
hoz visszük jövedelmünk legnagyobb részét 
és halvány kísérletet sem teszünk arra, hogy 
tágítsunk egy kevéssé azon a gazdasági 
rabláncon. Vájjon hihetnek-e a mi akarat
erőnk szilárdságában, a mikor látják, hogy 
sínylődni hagyjuk a saját iparunkat és ellen
ségeinket preferáljuk saját véreink, saját 
gyermekeink elnyomásával ?

De hogy mit hisznek rólunk, az nem a 
kérdés leglényegeseb része. A födolog az 
hogy szavunk súlyát, öklünk erejét csak 
akkor érzik meg, ha hadat izenünk az 
osztrák iparcikkek beözönlésének.

Közel egy milliárddal adózik ma Ma
gyarország Ausztriának.

Olyan adó ez, melynek eltörléséhez 
nem kell sem az uralkodó elhatározása, sem 
a törvényhozás zavartalan működése. Es 
mi mégis tovább cipeljük a nyakunkon ezt 
a jármot és nem látjuk be, hogy a ki 
lekötött kézzel forgatja a kardot, csak 
magamagát sebezheti meg ? Ideje, hogy

— Ja igen; még nem tetszett felöltöz
ködni. Majd később bejövök.

— Később sem lehet, hallatszott ki a 
szobából.

— De már hogyne lehetne, fortyant 
fel Sulyokné. Az én szobám, az én lazásom, 
akkor jövök-megyek, amikor nekem tetszik.

— Mégsem lehet.
— Hallja maga Csobánka ur! Hogy 

beszél maga velem 1 Micsoda titkot őrizget 
az én szobámban ? Micsoda bűnt ? Azért is 
bemegyek.

Es döngetni kezdte az ajtót.
— Nyissa ki, mert betöröm I
— Nem nyitom,felelte dacosan Csobánka.
— Nem nyitja ? Nohát tudja meg az 

ur, hogy két hét múlva mehet. Felmondok 
magának. Most pedig nyissa ki az ajtót, 
mert rendőrt ki vök. Tudni akarok mindent, 
látni akarom, kit rejteget maga az én tiszta 
házamban.

A nagy lármára összegyűlt a ház népe 
Sulyokné lakása előtt. S beszólt Fütykös 
Bálint, a gordonkahangu czipészmester is, 
aki Sulyokné mellett lakott.

— Majd hozok egy baltát kérem, azzal 
betöröm az ajtót.

Csobánka belátta, hogy nincs veszte
getni való idő. Es nehogy Sulyoknét lássa újév 
napján elsőnek, inkább kiugrott az ablakon. 
A gallérját az utczán gombolta be, a kalap
ját a nagyszekrényben felejtette, s czipöjét 
pedig megfordítva vette föl. S a megfordí
tott czipők keservesen nyomták a Csobánka 
barátunk tyúkszemeit.

Csobánka a városház felé rontott. Ott 
lakott barátja, a rendőrkapitány, aki szin
tén legényember volt. De Csabánka ter-
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kijöjjünk ebből a Dona Quijotte-szerepbö/, 
ideje, hogy véget vessünk ennek a szégyen
letes állapotnak. Vegyük figyelembe, hogy 
nem azok a lövegek sebeznek bennünket, 
melyeset az osztrák diplomatia zudit felénk, 
hanem azok, m dyek a bécsi gyárosok rak
táraiból hullanak ránk. Hadd folyjon "ováhb 
a harc a fórumon, e fellett ítélkezni nem a 
mi hatáskörünk, de ennek a harcnak legyen 
meg a maga logikai folytatása a közgaz
dasági életben és ne csak a politikai élet 
arénáján zúgjon fel a tiltakozás moraja, ha
nem az ipari és kereskedelmi életben is, a 
hol minden hang a nemzet tényleges élet
erejét gyarapítja I

Az osztrák iparcikkek ellen va'ó boj
kott kihirdetése erkölcsi kötelesség, mellyel 
a küzdelem elöharcosai a magyar iparnak 
tartoznak. A harmadfél év óta húzódó há
borúskodás elsősorban a magyar iparfej
lesztést akadályozta növésében, elsősor
ban a magyar ipar életerejét emész
tette fel. Ausztriához való áldatlan 
viszonyunknál fogva mi magunk installáltuk 
a fejlettebb osztrák ipar uralmát a magyar 
magánfogyasztás felett és mindjobban bele
nyugodtunk abba a természetellenes hely
zetbe, hogy a hatósági szükségletek ellátása 
Bzo'gáltassa, ha cseppenként is, a magyar 
ipar fennmaradásához szükséges egész élet
erőt. A politikai harcok folytán a hatósági 
szállítások zsilipjei nagyrészt bedugultak és 
a magánfogyasztás híjján szűkölködő magyar 
ipart a teljes elsenyvedés veszélyei kör
nyékez'.

Kérdezzük mindezek utáu: hát nem 
utalja e a Ifelkiismeret szava a nemzeti küz 
delem vezetőit arra, hogy némileg recom- 
pensálják a magyar ipart azokért a károkért, 
melyeket a politikai harcok folytán szen
vedett ? Kérdezzük, hát kárta'anithatjuk-e 
m ssa* 1 * * * S * *, mintha belesegitik természetadta jo
gainak élvezetébe és megszerzik neki a 
magyar magánfogyasztás egy részét ?

Es vájjon mivel érhetik el ezt a célt, 
ha nem az osztrák ipar elleni bojkott hir
detésével ?
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Ma az egész ország forrong és felizga
tott kedélyek szívesen ragadnak meg min
den alkalmat a cselekvésre. Es kinálkozik-e 
ebben a sivár helyzetben a cselekvésre szebb 
alkalom, mint az, melyre rámutattunk ? Von
juk hát be a magyar iparpártolás ügjét a 
nemzeti küzdelem zománczával, és bontsuk 
ki végre igazán a nemzeti iparpártolás lo
bogóját.

Kétségtelenül bebizonyított tény, hogy 
ezt a küzdelmet azoknak kell vezetni, a 
kik szellemi és lelki erejükkel irányítják 
az egész nemzeti hadjáratot.

A politikai megszokás letipróinak kell 
elpusztítani azt az évszázados közgazdasági 
megszokást, mely hazafias érzésünk, magyar 

vez ... Az első utcasaroknál szembejött 
vele a szomszéd szatócs szurlos cselédje. 
Csobánka visszafordult és szembe találta 
magát Csipinszky Klotild kisasszonnyal, a 
világ egyik legfullánkosabb nyelvű vén le
ányával. A kisasszony mosolyra nyitotta 
száját, billentett a fejével, üdvözölni akarván 
Csobánka urat. Es Csobánka minta sebzett 
bika, bőszülten rohant át az utcza túlsó 
oldalára.

— Ezt megkeaerülöd, sziszegte Csipinsz- 
ky kisasszony.

Es már másnap tele volt a város azzal 
a hírrel, hogy az én Csobánka barátom
megörült, kalap nélkül rendezetlen ruházat
ban szaladgált az utczákon.

De ne vágjunk elébe az eseménynek. 
A városház előtt Csobánka Péter találkozott 
legjobb barátjának feleségével, a szép 
Czirkónéval, akihez uj esztendei ebédre is 
hivatalos volt. Gorombán kikerülte s a sz-'p 
asszony sértődötten kiáltotta utánna:

Aki az utczán nem ismer, azt há
zamnál sem akarom ismerni.

— Végem van, nyögött a szerencsétlen 
Csobánka, aki köré időközben egész tekin- 
télyes tömeg verődött össze.

S Csobánka tovább rohant, a kiváncsi
utca népe utána. A véletlen úgy akarta 
hogy csupa öreg, csúf nő jöjjön vele szembe 
és Csobánka mindegyik elöl rémülten me
net üt.

Így száguldott keresztül kasul a váró- 
són, végre is sikerült öt elcsípni az önkén
tes mentőknek, akik az én csobánka bará
tomat elvitték a kórházba.

SAxdy Kiírnia.

voltunk csúfjára, nemesebb értelemben vett 
közgazdasági érdekünk rovására bennünket 
szomszédunk iparához fűz.

Jel snjenek meg hát a városok "falain a 
magyar vezérférfiak falragaszai, melyeken a 
nemzeti küzdelem foly tonoéságáoak nevében 
a magyar közönséget felhívják, hogy kérjen 
mindenütt magyar iparcikkeket és tudjuk, 
hogy a magyar társadalom zárt sorokban 
fog sietni hazai iparunk védelmére.

A magyar társadalom lobogó tetterő, 
melyet nem köt le teljesen a jövő kedvéért 
folytatott küzdelem, érezni fogja, hogy a 
magyar ipar pártolása által a nemzeti vé
delem bástyájához hordja a legszilárdabb 
köveket. Uj szilárd és a nemzet életére 
produktív alapot nyer a szilaj harc és a 
csatározások ideje nem fog teljesen termék- 
teletiül lezajlani a magyar közgazdasági élet 
felett.

Ne mondják, hogy kalmár-szellem beszél 
belőlünk, ne mondják, hogy a nemzeti ipar 
nem tud áldozatokat hozni és nem tud várni 
egy jobb, egy szebb jövö r ményében. A 
magyar iparosok példásan viselkedtek az 
egész hadjárat fo'yamán és az ö jajszavuk 
sohasem vegyült bele a támadó hadosztályok 
lelkes csatakiáltásába. Ds ép azért, mert 
igy viselkedtek, kötelessége a harc vezére
inek megragadni ezt a nigv, ezt a szép 
alkalmat, hogy megmentsük ezt az ipart a 
lassú elvérzéstöl.

Gondoljátok tw, milyen nehéz lesz a 
nagy győzelem után újra felépíteni a nem
zeti fejlődésnek ezt a védbástyáját, gondol
játok meg, miben méltányo'aza kívánság, 
hogy a mikor megfordulnak a békeharan
gok, a mikor ő S’egjü nek a győztesek a 
diadalmi ünnepélyre, a magyar ipar a győz
tesek között legyen es ne a halottak köz Itt 
pihenjen.

Dicső éa szent dolog a hazáért meghalni 
de az a hadvezér, ki ok nélkül áldozza fel 
hadseregének e yik legerősebb részét, nem 
cserkoszoru' érdemel, hatén magára zúdítja 
a jövő nemzedék átkát és kihívja a törté
nelem becsmérlő kritikáját.

Sugár Ottó.

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

rendes közgyűlésének jegyzőkönyve.
(Folytatás.)

Állattenyésztés emelése czéljából. A szar
vasmarhád, jazasokat a varmegye á'tal felvett 
segélyezések mellett 1906 évben 1—2 járás
ban folytatólagosan rendezheti; a f. minis- 
tertöl 1905-ben sem kap:a meg ígért 1500 
segélyt, erre tehát építeni nem lehet. _
Bikavásárok rendezését tavasz folyamán a 
lévai és verebélyi járásban folytatja egye
sületünk ; az ar.-marólhi járásban ez idő- 
szerint nem jól sikerült, mert a tenyésztők 
kevéssé tenyésztenek még tiszta vérben s 
igy ily bika egyedek nem voltak felhajtva, 
hogy a köztenyésztés azokat átvehette volna. 
A lévai járásban ezen intézmény teljesen 
be váb, 1905 év tavaszfolyamán 40 bika 
hajta'ott fel, melyből 17 bika lett eladva.

Tenyésztehenek beszerzése. Tejszövetkeze
tek szaporodása és fejlesztésével karöltve 
gondoskodni kell, megfelelő fejős tehenekről 
is, s oly állat állomány beszerzéséről, mely 
a jelenlegi tenyésztési anyag gyors megvál
toztatását vonja maga után. Lévai járásbeli 
kisgazdáink titkár anyagi jótállása mellett 
körülbelül 55000 korért hoztak be tenyész- 
teheneket éa azonkívül készpénzfizetéssel 
úgy, hogy körüibelül 150 tehén hozatott be 
rolnamegyéböl, me ynek eredménye tejszö
vetkezetek fejlődésénél leginkább tűnik fel a 
gyakormti életben. Éten imporlót a megbí
zott titkár ezen túl is köteleeségszerüen 
folytatja és nagyon ajánlja mint bevált in
tézményt közép birtokosaink és kisgazdá
inknak is.

Egyesületünk a kerületi állattenyésztési 
felügyelőt működésében istápolja, az által, 
hogy a bika és kanok közvetítését a titkári 
hivatalban szívesen vállalja, hogy az gyor
sabb tempóban történjék.

Baromfiaink nem adják a megfelelő jö
vedelmet, mert húsok, fejlődésük és tojóké
pességeik sok kívánni valót hagy, a meglevő 
edzett és éle'mes baromfiaink keresztezése 
válik szükségessé; ez esetben 1906 május 
1-ig beadandó kérvények mellett szerethet 
be hím baromfit orpington és plymonta ka
kast, emdem gúnarat és peking kácsert.

. Az állatokat jobb couditióban ke’l tar
tant, s midőn beszorul gazdáink állat állo
mánya, tengődik a szalmaf léken, e részben 
? 6U különösen tejszövetkezete-

. nagyon bevált a korpának vaggon- 
kenti beszerzése és kicsiben való szétosztása, 
melyet a jövőben is gyakorolni kedves kö
telességünk leend.

Növénytermelés terén. Jó vetőmagvak 
beszerzése kü.önödén nemesitett és bölermő 
hanna pedigrel árpának folytatólagos beszer- 
.80... 08 szétosztása kis gazdá
inknál kicsiben 1-2 q-ig teljesen átalakította 
az árpa termelést kis gazdáinknál. *

Peteménymagvak lóhere, luezerna seb 

beszerzése és szétosztása kicsiben nagyon 
szükséges, hogy olcsóbban gazdáink jó ve
tő magra tegyenek szert, különösen vetőmag 
termelés sikertelen lége esetén ezen hasznosan 
bevált intézményt folytatnunk kell.

Gyümölcsészet és szölőszetnél nemesitett 
gyümö cs és szölöoltványok szétosztását 
szorgalmazza a földm. minisztériumnál és 
azokat községeink részére közvetíti egyesü
letünk.

Gazd. ismeretek terjesztésére szolgál kitű
nő mérvben Bodrogközi Zoltán lévai gazd. 
szaktanár által télfolyamán tartani szokott 
gazd. tanfolyamok, egyleti tagjaink a gazd. 
előadása és a háziipartanfolyamok kosárfonás 
és kefakötésre, melyek a télen Uj-Bányau 
és Szentkereszten tartatnak 1906 évben is.

A gazd. látkört nagyban emeli minta
gazdaságaink Tolnamegyében évenkint ren
dezni Bzokott kirándulások, melyeket idén 
a kaposvári uradalom, Zágráb Fiume ma
gyar tengerpartok stb. és gyártelepeik meg
tekintésével fognak kiegészitetni.

Értékesítés terén. — Szövetkezetek ut
ján a gabona értékesítése egyszerű módon 
fogyasztási és tejszövetkezeteinknél, minta 
alapján ösezehozui és vaggoo árukat kinálva 
nagyobb gabonakereskedőknek a vaggon 
árakat lehet elérni.

Czukorrépa termelésünk halad és hol kis 
gazdáink addnak át répát, jó bevált intéz
mény a ezukorrépanak elieuörzese a mer- 
legházba paraszt ellenőrök utján, ezzel a 
mázsa mesterek rósz mérésének és önkénye
inek nincsenek kitéve.

A mezőgazdasag üiemohez szükséges 
eszközök és gépek nagyrészt még most is 
osztrák eredetű, ezéiszerü lenne a gépefc 
közvetítését eszközölni tagjaink részére dij- 
mentesen s a százalék engedményt átengedve 
tagjainak anyagi fe e őség nélkül.

Előadó által előterjesztett munka prog
ram egészben és részleteiben elfogadtatott _
folyó ügyeknél bejelenti, hogy a barstn. 
köz gazg. bízott, 2560 1905 sz. átirata sze- 
rint Scvarcz Sándor n. sárói lakos Franki 
Ede n. sárói földbirtokos gazdatisztjére véve 
kérdés intézteteti aziránt, hogy a folyamodó 
ki tűnt e gazdasági szakiroda'om v. a ren
des szakirodalom felül emelkedő kiváló gaz
datisztnek ismeretére, a társadalmilag mint 
gazda kitűnt ? errenézve a közgyűlés, miu
tán ilyennek nem ismervén, a vármegye 
közigazigazgaiási bizottsága az iratoK visj’za- 
küldése mellett értesíti. Jelenlevő titkár 
mint a gazdasági egyesületek követségi köz
gyűlésének egyik Kiküldötte, hogy a nagy
gyűlés R ibinek Gyula előadói javaslatát ma
gáévá tevén a gazdák kiviteli termékének, 
gabona, liszt s állatok vámmentes kivitele 
biztosítandó, s a megkötött és megkötendő 
kereskedelmi szerződések amennyiben külö
nösen állatkivitelünket me jneheziték, ugyau- 
iiy e bánasi módban részesitendök a keleti 
államok ál atbevitele mihozzank, Örvendete
sen tudomásul vette a közgyűlés. A szarvas- 
marhatenyésztés részben kismérvű feilendü- 

’ lését az állami közvetítéssel százalék enged
mény mellett szerzett tenyészbikák alkalma
zása előmozdította,egy év óta ez beszüntetvén 
— a földmivelésügyi m. kir. Ministerium 
éleibe fogja léptetni; eunélfogva ezen ör
vendene körülményre kö-.ségeink körlevél 
utján, heti lapjaink es hatóságaink által fel
hivatnak, hogy azt igénybe vegye a köz
tenyésztés javára.

(Vége.)
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Barsvármegye közigazgatasi bizottsá
gának ülésé.

A közig, bizottság folyó havi ülését f. 
ho lU-en S.monyi Béla alispán elnöklete 
alatt tartotta meg. E nöalö alispán bejelenti, 
hogy Kazy János, a vármegye főispánja, a 
ki ezen m nőségben a bizottság elnöke is 
volt, állasáról lemondott, s lemondása el is 
fogadtatott. A bizottság egyhangú óhajának 
kíván kifejezést sdtp, a mikor indítványozza, 
hogy a távozó főispán érdemeinek elismerése 
s a kiváló elnök elvesztése felett érze t 
őszinte sajnálkozás a bizottság jegyzökönyvé
ne ikt.ttassék, s erről Kazy János Barsvár- 
megye volt főispánja átiratilag értesittessék. 
Az indítvány egyhangú lelkesedéssel hatá- 
rozattá emelteti tr,

Maiiáih István főjegyző előterjeszti az 
alispánnak múlt havi je öntését, moly szerint 
a lemondott főispán heiyebe Ssnyi Kálmán 
anyakönyvi felügyelő reptetett t i ; az uj 
főispán állásának eifogla'ása iránt eddig meg 
Lem intézkedett.

Az országra nehezedett súlyos válság 
s az ennek következtében felébredt izgalmak 
dacára Barsvármegyében a rend eddig sehol 
s-m lett megzavarva, s dacára annak hogy 
a tis-tviselök fizetéseit a kormány betiltotta, 
a tisztikar kocelesseget híven es lelkiisme
retesen végzi, úgy hogy a közigazga.as 
menetében fennakadás nincsen, megjegyzi 
e e ymt ogy a vármegye közönségének 
hazafias áldozatkészsége fo;ytán a tisztviselők 
javadalmukat egy küön e odra alakult 
bizotságiói Úgy december, mint a folyó hó
napra pomossn megkapták.
• • Báb, a kir. állainépitészeti
h v.tal főnökének jelentése szerint úgy az 

m'0/i * torvenyh“‘ósági közutak álla- 
anl d? VÁ1\Oza8 nero Urduit elő, sőt az 
ál.andó eső és szakadatlan nedves időjárás 
„il °fbea fe ötte me^ongált útszakaszok 
pályáját majdnem teljesen tönkre tette, úgy 
mTbAVT8\f0l7,‘U,án 8’inta emberfölötti 
munkába fog kerülm a megrongált szaka-



szoknak csak tűrhető állapotba helyezése is. 
Dr. H.tmos Péter kir. taDÍelügye ö je
lenti, hogy az elmúlt hóban meglátogatta a 
felsöváradi, nagysallói, nsgykálnai, barsend- 
rédi és ujbarsi ev. ref. az alsótáradi, nagy- 
sallói, nagykálni, barsendrédi és ujbarsi r. 
k. s a bajkai állami e’emi isko át. Ez isko
lák között tarthatatlan állapotúnak találta 
az alsóváradi r. k. isko'át, tultömöttnek az 
endrédit. A törvény követe'ményeinek meg 
nem te e'ö és már több Ízben kifogásolt 
ujbarsi r. k. iskola viszonyainak rendezése 
iránt a miniszternek jelentést tett.

Katona Gyula törvény hatósági állator
vos jelelenti, hogy decemberben állategész
ségügyi viszonyaink általában jók voltak, 
mivel ragadós állati megbetegedés csak 2 
község területén volt megállapítva, még pe
dig Fuss és Nagyszecse községekben ser- 
tésvéez került megállapítás alá.

IjII

Különfélék,
— A nőegylet estélye. Lapunk múlt 

számában már röviden megemlékeztünk a 
január 13-iki kedves mulatságról, me'y méltó 
volt a nőegylet immár fényes nevű estélye
ihez. Az estély fénypontja természetesen a 
műkedvelők szinjátéka volt. Faragó bátyánk 
valóságos „Tüudérlak“-ká varázsolta az 
„Oroszlán“-oarlangot. A diszletek is — 
Hetzer és Pod uzsányi dilettáns-művész 
urak müvei — pompásak voltak, bizony 
sok vidéki szintársu'at irigyelhetné meg. 
Dehát a legislegszebb volt mégis az előadás. 
Kedves jelenettel kezdődött; Lóra (Kern 
Emiké) és Etel (Stósius Erna), a két meny
asszony próbára akarja tenni a vőlegénye
ket. A hölgyek oly pompásan, fesztelenül 
adták szerepeiket, hogy az urfiak — termé
szetesen — nem állták ki a próbát. Közben 
felvonult a jóságos apa (Suhajda Jáno?) a 
néppel és a katonasággal, akik mind kitü
nően mozogtak a színpadon, de akiket itt 
külön nem dicsérünk meg, egyrészt, mert 
tiltja az ő szerénységük, másrészt, mert 
nem fér bele a Bars-ba (annyi lenne t. i. 
a dicséret), továbbá meg könnyű is nekik 
játszani, hiszen benne vannak, lévén az 
egyik a „Fraiiyó színház", a másik a „Mi- 
uimax-szinkör“ prima-iovagja. (A la „prima
donna".) De nem kell az embert félreérteni, 
mert a részegségre példeui nem al az, hogy : 
„benne vannak," A mieodik felvonás a da
rab legszebb része, és ezt a szép részletet 
kitünően érvényesítették Marosa (Kabina 
Ervinné úrasszony) és Gyuri (ifj. dr. Ordódy 
Vilmos.) Ez a páros játék a maga nemében 
páratlan volt. Hivatásos színészeknek is 
méltán becsületére vált volna, de bizony 
vidéki színtársulatnál is ritkán á unk olyan 
pompás alakítást. Marosa igazi volt és 
valóságos, fesztelen, tiszta játéka, üde, csen
gő éneke méltán megérdemelt**  a sürü tap
sokat, melyekben részé volt. K tűnő alakí
tásához pompásan ille t Gyuri természetes, 
tökéletes játéka, amilyet vidéki szinpadon 
ritkán lehet látni. S ami még ritkább, hogy 
iiy bravúros alakítással pompás, kellemes 
zamatu férfihangot és jó magyaros éneket 
tapasztalhattunk együtt. Époly kedves rs 
szép volt a harmadik felvonás, ahol kedves 
szobacicus (Pólya Giziké) áll rendelkezésükre 
ahol kívánságukra szép kis tündér (Ho ló 
Amália) lebben elő és bájos hangján gyö
nyörű dalokat énekel. Egy szó mint száz, 
kedves és szép volt az elöadá*, és a kitűnő 
rendező, Fény vessy Károly büszkén hallgatta 
a szünóra alatt a szereplőket ünneplő felkö
szöntéseket, melyek igazában őt illették. 
Vegyük meg hozzá, hogy az estély minden 
porcikája, kezdve a príma-donnától a ze
nekar utolsó pikulásáig mind-mind csupa 
honi ipar — akarom m ndam műkedvelő 
volt. Természetes, hogy a játék sikere után 
annál ke ívesebb lett a táncmulatság, amely 
valósággal virradatig tartott. A megjelent 
hölgyek névsora, amennyire azt összeállíta
nunk sikerült a következő: asszonyok : 
Arvay Józsefné, özv. Babusek Istvánná, 
Bajacsek Jánosné, dr. B Jogh Jenöné, Bal- 
bach A padné, Bandy Endréné, Barkóczy 
Barnáne, Bellán Adó fne, Be csak Lászlóné, 
ifj. Berkó Istváuné, Bódogh Lajosné, Bog- 
ner Gyuláné, Borcsányi BJái.é, Braumüller 
Klára, Boross Endréné, Brunewick Lajosné, 
Czigiau Anna, Dreicchuk Sándorné özv. 
Duben Józsefné, Faragó Samuné, özv. Far
kas Lajosné, Fischer Natamé, Frey Viimos- 
né, özv. Gyenes Józsefné, H írságby Nán
dorod, özv. Henyey E ekne, Hetzer zidolfné, 
Hoffman Ferencné, Holló Sándorod, Hon ez 
Józsefné, János Edéné, özv. Jeszenszky Jó 
zsefué, Józsefetek Gézáné, dr. Katona Já
nosod. K»bma Erviuué, Kaimar Sándorod, 
Kern Albertne, Kocz^b Frigyesed, Leiden- 
fiost Todorne, Levatich Gu s avné, Litassy 
Józsefné, Medveczsy Sándorod, Orrman 
Fidelnd, Pólya Andorné, dr. Prieszner Gyu- 
lané, özv. Skvór Józsefné, R/.hák Edéné, 
Suhajda Jánosné, S romszky Ernöné, Szak- 
máry E emérné, Szabó Imréné, özv. Szilsssy 
Beláne, Weisz Jenöné. Leányok: Babusek 
íren és Margit, B.jacsek Mariska, B-dros 
Emma, Belcsak Tóni, Boross íren, Duben 
M.ci, Dreyscbok Anna, Farkas Czmilla, 
Gyenes Sarolta, Gyapay Mariska, Honecz 
Jo an és Margit, Hol ó Erzsiké és Amália, 
Hoffman Ilonka, Jánosa Ilonka Kaveggiu 
Gizella, Küfter Margit, Lábay Ella, Kern 
Vilma és Emma, Leidenfrost Elza, Pólya 
Gizi, Skvór Irén, StóBius Erna, Szakmáry 
Margit, Schuhmacher Lona.
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— A napi lapokban az a hír merült 
fel, hogy a barsi megyefőnök installációján 
Pvrubecz Győző Kovácsi igazgatőtanitó, Bi- 
hary Kálmán löki ref. lelkész, Dús és Schramm 
kistapolcsányi uradalmi gazdatisztek bizott
sági tagok résztvesznek. Örömmel konsta
táljuk a „Barsi Hírlap" alapján, hogy Poru- 
becz, Dús, Scbramm urak részéről a hirt 
valótlan rágalomnak jelentik ki. Mi pedig 
azon megjegyzésünknek sietünk kifejezést 
adni, hogy a lévai járás egyetlen bizottsági 
tagjáról s Bihari ref. lelkészről nem tesszük 
fel, hogy vármegyéje hazafias határozata 
ellen harcot indítana.

— Az állandó választmány ülése. 
A törvényhatósági bizottság fo'yó évi janu
ár hó 22-én tartandó rendkívüli közgyűlése 
tárgysorozatának előkészítése céljából az 
állandó választmány Aranyosmaróton a szék
ház nagytermében folyó évijanuár hó 22-én 
d. e. 9 órakor ülést tart.

— Léva választó polgárai. Az 1906 
ik évre érvényes választói névjegyzék sze
rint városunkban van összesen 632 szavazat. 
Es pedig régi jogalapján 1., fő.dbirtok alap
ján 92., házbirtok alapján 109, jövedelem 
alapján 347, értelmiség alapján 83.

— Állandó műkedvelő társaság. 
Léván ez időszerint örvendetesen fellendült 
a szinészkedés, ugykogy lassan oda se né
zünk, ha va amelyik iderendelt színtársulat 
kikerül benuüaket. Kitűnő játékot mutattak 
be a tűzoltók, pompás truppot alakított 
Tó h István ref. tanító, hogy ne is beszél
jünk a nöegyleti műkedvelők magas színvo
nalon álló játékáról. Most a „Tündérlak 
Magyarhonban" művészei között fogamzott 
meg az eszme, hogy állandó műkedvelő 
társaságot alakit, mely évenkint többször 
fog játszani közönségünk gyönyörködtetésére 
es az árvák javára. Gratulálunk a szép és 
lelkes gondolathoz 1

— A lévai iparos olvasókör ma 
egy hete tartót a évi rendes közgyűlését, a 
tagok élénk érdeklődése mellett Kovácsik 
Samu elnöklete alatt. E gyűlésen leplezték 
le a kör egyik tagjának, a köri dalárda 
szervezőjének, a karácsony hetében elhalt 
néhai Farkas Ákos tanítónak jól sikerü t 
arcképét. Az elhunyt tagtára érdemeit szép 
beszédben méltatta Bándy Endre, mely a 
jelenlevőkre nagy hatást tett. A kör halót- 
tainak elparentá'ása után megállapították 
és elfogadták a múlt évi zárszámadást és a 
folyó évi költségvetést. Majd az időközi vá
lasztásokat ejtettek meg a következő ered
ménnyel : A megüresedett pénztárnoki állásra 
Gyuriás Mihály egyhangúlag választató t 
meg. A választmány tagjai lettek : B»y 
Igrácz, C'ernák Izidor, Presz’olánszky Béla, 
Czibulka Rszső, Szalay Vilmos. Guba János, 
Krizsánvi Károly, Korpás István, Takács 
István, Laufer Béla, Boldis József, Ondrej- 
kovics Lajos, Agárdy Sándor, S'emerédy 
Lajos, Ördögh Lajos, Bakos Lajos.

— Farsangi mulatság. A Lévai 
Kath. kör muiatsagai arról híresek, hogy 
ott a jókedv meghódít mindenkit. Farsangi 
mulatságát is vá^va várja a közönség. Feb
ruár 4 én lesz az „Oroszlán" összes terme
iben. Műsora eredeti és sokat ígérő számok
ból van öszeállitva. A meghívókat a hét 
folyamán küldik szét.

— A Mai szinielöadás. A lévai önk. 
tüzo’tók egyesülte javára f. hó 7-én előadott 
„Bolondok háza" bohózatot ma este megis
métlik, s a jelek után Ítélve telt báz előtt 
mutatják be művészetüket a jeles műked
velők, a közönségnek pedig igen kedélyes 
színházi estélye lesz, mert már maga a 
színdarab is nagyon mula tató. Külömben 
megérdemli az egyesület is, mely épen ne
künk lévaiaknak, a legfontosabb intézmé
nyeink egyike.

— A lévai kaszinó f. évi jan. hó 
28-án, d. u. 2 órakor rendes közgyűlést tart, 
melynek tárgyai! az igazgató jelentése, tiszt
újítás, a folyóévi költségvetés.

— Zártkörű táncestély. A verebelyi 
iparos tűzoltó szakasz tagjai 1906 évi feb- 
ruárjhó 4 én a „Központi Sörcsarnok" összes 
helyiségeiben saját felszerelésük javára zárt
körű tánczesiélyt rendeznek. Belépti dij 
személyenkint 1 kor. 60 fill. Kezdete este 
8 órakor. Felülfizetéseket a jótékonyczélra 
vaió tekintettel köszönettel fogadnak és 
hirlapilag nyugtáznak.

— A Ny itr amegy el Gazdasági 
Egyesület mezöeazdasagi házi ipari teli 
tai foly amát e hó 10-én nyitotta meg Gal- 
gócon. A tarfolyamra 30 növendék iratko
zott be, kik közül 15 bejáró, 15 benlakó, 
az utóbbiak ingyenes lakást és élelmet is 
kapnak.

— Magyar színjáték Zsarnócán. 
A zsarnócai po'gári ifiuság f. évi január 
hó 14-én tánccal egybekötött műkedvelői 
színi előadást rendezeti. Ssinre került; A 
falu rossza. A hö gyek közü : Gregor M»- 
riska, Huszár Mdka, Nagy Juliska, Sulva 
Irénke kisasszonyok nagy sikert, tapsot 
arattak distkrét játékukkal. Kisebb szerep
ben jók vo'tak Gregor Margit és Oizvald 
Mari k. a. E nliiést érdemei : Szerkói István 
Hajlamasz József, Torna József, Fleezko 
János, Heiebrant Emil urak, kik lelkiisme
retesen megoldák nehéz feladatukat, Bevi- 
lágna József, Sztolár János, Vörös József, 
Scbachter A ajoi urak szerepei is sikeresek 
voltak. A bevé'el, tekintettel a jótékony 
célra a várakozás', felülmúlta. Minden jegy 
elfogyott s a ka»ioó termei a vendégek be
fogadására szűknek bizonyultak. A darab 
sikerének a föérdem a zsamóczai s. lelkészt

illeti, ki a szerepek betanulása körül fárad- 
| ságot nem ismervén a magyarosodás ilymér- 

vü terjesztését előmozdította. Dicséretet 
érdemelnek a szereplők perfeet magyaros 
előadásukkal. A táncmulatság világos kivir- 
radtig tartott. — B—tt.

— Esküvő. Láng Beruát lévai szálloda 
és kávéház tulajdonos kedves leánya Giziké 
f. hó 23-án délután 1 órakor tarija esküvő
jét Kun Józseffel, az ismert Láng féle ká- 
vébáz kezelőjével. Bővebben lapunk mai 
számú nyílttéri rovatában olvashat'.

— Pótlás. F. évi január hó 7-ik szá
munkban a le* éri apátsági javada'omhoz 

, tartozó épületeken foganatosítandó munká
latokról szó'ó árlejtési hirdetményből kima
radt a következő mondat. „Az ajánlathoz 
1200 korona készpénzben, vagy óvadékképes 
értékpapírokban bánatpénz czimén csato
landó."

— Hamis ügynök. Biliig Samu Sán
dor vágujhelyi születésű a a Singer féle 
varrógépek elárusító ügynöke, Léva város 
területén érvénytelen szelvényekkel és hamis 

I okmányokkal töobektöl pénzeket csalt ki, 
s azután Léváró' megs-ökött, E hó 19 én 
azonban a rendőrkapitányság által kibocsáj- 
tott körözvények alapján Körmöcbányán 
letartóztatván s tegnapi nap d. e. az itteni 
rendőrkapitányságnál elöálhtatott : kihalga- 
tása során töredelmes vallomást tett.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

A Stefánia árvaházat fentartó „Lévai 
Nóegylel" nevében hálás szívvel mondunk 
köszönetét mindazon hölgyek és uraknak, 
kik 40 árvánk j ivára folyó évi január 13 
án megtartott „Műkedvelői előadás" anyagi 
és erkölcsi sikerét közreműködés, megjele
nés és adományok által előmozdítani kegye
sek voitak.

Elismeréssel adózunk Kabina Ervinné 
úrasszonynak, Holió Amália, Kern Emma, 
Pólya Giziké, S osius Erna urleányoknak, 
Bellán László, Bellán Sándor, Bézy Ferene, 
ifj. Csekey Vilmos, Havas Mihály, Kottek 
Ferenc, Dr. Kraft Dezső, ifj, Dr. Ordódy 
Vi mos. Suhajda János, Weichardt Valdemar 
Boldis János, Kovács József, Ruhonyi Art- 
hur, Fenyvesi Károly urnák az előadott 
népszínmű művészies betanítása és rendezé
séért ; a műkedvelők zeneegyecüietének, 
különösen pedig Belcsák Béla mérnök urnák 
az ének és zenekar vezetéséért ; Hetzer 
Adolf és Podluzsány Zúgmond araknak a 
diszletek megfestéséért valamint Nagy Jó
zsef fodrász urnák a szereplők maszkirozá- 
sáért; nemkülönben az egész rendezőségnek 
kik mindannyiau páratlan buzgósággal emel
ték estélyünk fényét és sikerét.

Léva, 1906 jan. 16-án.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuel

nőegyl. alelnök nöegyl. titkár.
Köszönet nyilvánítás.

A lévai főgimnázium igazgatósága me
leg köszönetét mond a Barsmegyei Nép
bank Részvénytársaság tek. Igazgatóságá
nak, hogy a lévai kegy. íendi főgimnázium 
Segély egyesületének, ötven koronát adott 
át az alaptőke növelésére.

Léva 1906 jan. 19.
Gyulányi Lajos 

igazgató.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
19C6. év január hó 14.tói 1V06január hó 21-ig.

Születés.
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Szebehlebszky J. Jávorka Zs. fiú István

Szalai József Kiszel Julianna leány Ilona

Kohn Adolf Stern Autónia fin Mór

Halálozai le

Az előnnyt neve Kora A halál oka

Fábián Anna 8 éves agyhártya gyűl.

Madarász Sándor 18 Tüdőgiimökór

j. Kovalovszky János 83 aggkori végkm.

Gibornyik János 66 uyultagybéuulás

Sziszinkóv Mária 69 szervi szivbaj

L^vsi piacziár&k
ItovatvezstC: Kónya József rendőrkapitány.

Busa m.-máis inként 15 kor, 40 fill.
15 kor. 60 fill. Két .zérus 13 kor. 20 fii.
13 kor. 60 fiU. Ruaa 12 *or. 40 fill. 12 kor. 
80 fi’l. Árpa 13 kor — fii. 18 kor. 50 fi'l 
Zab 14 tor. — fill. 14 tor. 80 fill. — Kuko-

i i».a 14 kor. — fill 14 kor. 40 fill. Bab 
26 kor.— üli. 27 <or.— fid.— L 30 xor
12 fill. 34 «or. 40 111- — Köles 9 cor. 2Ü ili 
10 tor. 40 áll.

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

Nyilttér.
4285/1905 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kovnati!

A lévai kir. járásbíróság mint telekvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Gutraí Bálint 
és neje Varga Lídia úgy özv. Balázs 

* Dávidné szül. Kulcsár Zsófia közös 
: kérelme következtében az 1881 évi LX. t. 
I ez. 204 §-a alapján a végrehajtási árverés 
■ joghatályával bírói önkéntes birók, árverés 

a kérvényező társtulajdonosoknak a lévai 
kir. jbiróság területén Nagyodon, a nagyodi 
134 számú tjkben All sor 49 hrzi és 

í 44 népsorszámu egész házukra 1306 korona 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1906 
évi február hó 12-ik napján d. e. 10 
órakor Hagyod község bírói házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alul is el fog 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 előlegez elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván 1905. évi uov. hó 30.
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

Pogány, 
kir. jbiró.

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 pinezémböl, lefejtve, ott a vasút
állomásra szállítva, hektoliterje 16 frt.

Léva, 1905. december hó.
Holló Sándor

pinezéjében.

Gyöngyvirág- x: *1^°
jobb, teljesen ártalmatlan szer.
1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill- , 

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

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

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

keli elökészültség. Távolság nem határoz, a 
munkát mi adjuk el.

Házimunka-kötögép-társaság.
THOS H. WHITTICK és TÁRSA

Prága, Petersplatz, 7—384
"Róli colvom méterenként 60 krajcár- JjUll ÖCiy CJLU. tói. legfrissebb újdonsá
gok. Franko és vámmentesen házhoz szálitva. Gaz
dag mintaválaszték postafordultával.

Henneberg selyem-gyár, Zürich.

i Irodahelyiség változás!
A , Trieszti általános Biztositó Tár* 

SUlat" 1 Assecuratióni Generáli) lévai 
főügynöksége irodahelyiségét a Bars
megyei Népbank volt helyiségébe, 
Goldstein féle házba helyezte át.

Meghívó.
A biztonság kedvéért, hogy 

. valakit ki ne felejtsünk, ezúton 
i van szerencsénk mélyen tisz
telt vendégeinket és kedves 
ismerőseinket Gizella leányunk
nak Kun József úrral való egy
bekelésére meghivni, mely f. 
hó 23-án délután 1 órakor a 
helybeli izr. templomban tar- 
tartatik meg. Minden külön 
értesités helyett.

LÁNG BERNÁT és neje.
PF- Értesités.

Tisztelettel értesítem a nagy
érdemű. közönséget, hogy üzletem 
vezetését február 1-től vömnek Kun 
Józsefnek átadom. Kérem irántam 
tanúsított jóindulatokat vöm iránt 
továbbra is fentartani, kinek főtö
rekvése lesz tisztelt vendégeit 
minden tekintetben kielégíteni.

Tisztelettel
Kun József Láng Bernit.
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BÉRLÉT
A beszterczebányai püspöki uradalom a tulajdonát képező 

garainszentkereszti nagyvendóglőt »bhoz tartozó kerttel, 
úgyszintén a Garamszentkereszten 99. sz. a. lévő móSZárOSboltot 
az 1906 évi október 1 tői 1912. évi szeptember 30 áig terjedő hat évre 
zárt ajánlatokkal egybekapcsolt nyilvános árverésen bérbe adja.

Az árverezni szándékozók tartoznak az árverésnek megkezdése előtt és 
pedig a nagyvendéglőre 200 koronát, a mészáros boltra ellenben 50 koronát 
mint bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban letenni, illetve 
a zárt ajánlathoz csatolni.

A zárt ajánlatot tevőkről leltételeztetik, hogy azok úgy az árverési, mint 
a szerződési feltételeket ismerik s azokat elfogadják, a nyilvános árverésen 
résztvevők pedig kötelesek ezen feltételeket az eltogadásnak jeléül sajátkezüleg 
alá is írni.

A püspöki uradalom az ajánlatokhoz kötve nincs és azok között — 
tekintet nélkül a megajánlt bérösszeg nagyságára — teljesen szabadon választ
hat, s esetleg valamenuyi ajánlatot is visszautasíthatja.

Azon árverelö. a ki ajánlatától visszalép nemcsak bánatpénzét veszti el, 
de tartozik azon felül a püspöki uradalomnak minden ezen visszalépéséből szár
mazható és különösen az általa megajánlt s a visszalépése folytán megtartandó 
egyetlen uj árverésnél elért bérösszeg közötti külöinbözetben nyilvánuló kárt 
az erről nyert értesítéstől számított 15 nap alatt megtéríteni. Az el nem foga
dott ajánlatokhoz tartozó bánatpénzeket, kötelesek az árverelők azonnal vissza
venni. s a visszavételt elismerui, mivel ellenkező esetben azok az illetőknek 
költségeikre bírói letétbe lógnak helyeztetni. — A szerződési feltételek az árve
rést megelőzőleg is Garamszentkereszten az uradalmi titkárnál megtekinthetők.

Az árverés 1906. évi február trö 8—étn Garam- 
szexxtlcex'esztexi a püspöki palotábau fog megtartatni.

Garamszentkereszten, 1906. évi január 17-én.

Vetzel István
uradalmi felügyelő.

I
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Varrógépek és Műhímzés 
valódi első mayir szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle aj Singer gépek 

igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

Árak részletfizetősre:
Ebőmagyar monopol-, Dürkopp ós Oasser uj Singer varrógép 56-tól
Uj Singer médium iparosgep állványrfyal
Titania uj nagy Singer 4-es iparos varr Jgóp .
Nagy Howe iparos varrógép . • •
Vsódi szabadaim. Adria családi varrógép

9 n láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschifft gép

„ iparos (Ringschiff) gép
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi

„ » ” ..." ÍpaFOS
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra .

Mfihímzősi készülék ára 4

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptűk, részek és csónak olosón.

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

100-ig 
120-ig 
150-ig

. 72-tai
. 78-től
. 76 tói
. 86-tól
, 96-tól
, 1 OO-tól
. 130-tól
. 120 korona
. 150 korona
. 44 korona

korona.

Léván

Az elismert legjóbb és legkitűnőbb 

Cséplőgépek 
szab, uj Kenőgyürüvel ellátóit görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány 
es 

gőzhaj tasra

Aczél ekék 1,2,3 és 4 barazdasuak 
Rét, moha, tagozot es (Liagonal Boronák 

Gyűrűs es sima acél lemez földi hengerek,

* Minden darabb szappan a Schioht névvel• Cfcwl wfcU ■ tiszta és nem káros alkatrészektől.
« 1 Á t á 11 5 * 25 000 koronát tizet Schicht György cégw U loll Ű O . Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, hogy 
srappana a „8ebicht* nevvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

SCHICHT-szappan!
(,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.

Miliiószor kipróbálva és kitűnőnek bizonyult!

Lehel:-© a Wdőbaj
elen védekezni?

A tfl'loh ■;<->!„ okozói gyanánt a tuberkulőzis-bacil- 
ieok:>.t i- • ■ or-.-k föl. a molyok mindenütt, ahol tüdő

bajosok t..: zkodn.ic, b>-nne vannak a levegőben és 
m utca porában és nnrn pusztíthatok el. Jóllehet e 
ba?iilus k t csaknem min ion ember a porral magába 
szívja. iu- . sem lesz minden ember beteg, mert aa 
emberi szervezet r- n los viszonyok között szerencsére 
képes arra, hos.v a botegségnnk beléje hatolt csiráit a 
gége- 't i m gyekben levő hatásom anyag segítségé
vel ártal'uatlann i tegye. Csak ott tör ki a betegség, 
a hol e/ck a mirigyek meggyöngültek és miután ezt 
híres8z«aktek’ntelv< k fölismerték, közelfekvő volt, hogy 
a "pgemirigyek erősítésével teremtsenek segítő-eszközt 
a betegség csíráinak legyőzésére. Újabb időben a 
tiidöbajosoknak éppen ezért

HOrFMANü ilr.-félc glandulént 
rendelnek, a mely egészséges állatok gégemirigyeiből 
tartalmazza azt a hatásos anyagot és így a betegség 
c-iirait elpusztító anyagnak mesterséges bevezetésével 
támogatja a test természetőr gyógyító törekvését. 
Azok az orvosok, a kik betegeiknél glandulént alkal
maznak. azt tapasztaltak, hogy a betegek étvágya 
növekedik, kedvük derül, ere|ük es testsúlyuk gyara
podik, a köhögés alább hagy, a köpet oldódik, az éjjeli 
izzad ás eltűnik: szóval, hogy a gyógyulás folyamata 
megkezdődik. A'ánlatog tohát. hogy ne mulasaszuk el 
a glandulén-tablettákkal való kísérletet.

A g andulén Hofinann dr utódai kém. ^gyárában 
Meerane (Szászország) készül es orvosi rendeletre 
gyógyszei tárakban, valamint a raktárban : Fragner B 
gyógyszertára cs. és kir. udvari szállító, Prága 
203—111 Török J. gyógyszertára Budapest. Király
utca 12. sz., üvegekbon 1Ő0 tahi, á 5’50 K . 50 tabl. á 3 K., 
kapható. Kimerítő broaürát a gyógyító eljárásról 
orvosok és meggyógyult betegek Jelentéseivel 
kívánatra Ingyen és bérmentve küld a gyár.

Kávé

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

ARATÓ-GÉPEK
fűnek herének.

Szénagy üjtök és aratóqereblyek. Szénaforditók. 
Szabad, aszaló leszüleK gyümölcs es főzeléknek, 

Bor- és gyüiuöcs sajtók, 
Gyiiraölcs és szőlő znzck 

és bogyómorzsolók, 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

„s TPII o rr I .a.-,
Tormáncs es vertetü pusztítására, 

Szá.llittua.tó ta.lca.xt tözlxelyelE,

Járgányok
1—6 Yonőállat befogására 
Legújabb gabona-tisztitó-rostak, 

TRIUREK és KUKORICA MORZSOLOK, 
Szecska vágók, daralók, répavágók. 

Széna és szalmaprések SiXthatók 
'alamint minden más fajta gazdasági gépek

legújabb szerkezetben ká«si!ensk és szállítanak
-----------  MaYFARTH PH. és Társa ------------

cs.é3k. kiz. 3zab. gazdasági gépgyárak, vasöntödék ós vashámorműveK 
Alap 1872. Béos, II 1. TabOfStraSSO 71. 1000 munkás.

Kitüntetve több, mint 450 arany, ezüst és bronz eremmel az összes nagyobb kiállításokon 
Részletes árjegyzék és számos elösmerő levél ingyen. — Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek 
Kaphatók: KNAPP DÁVID úrnal Lévan.

1 klg. frt. kr. 
. . . . 1.60 

2.20 
2.20

. . . . 2.10
2._

. . 1.60 2.- 

. . 2— 2.20 
. . . . 2.20
. . . . 2.20
. ... 1.60 
. . . . 1.30
. . 2.— 2.40 
. ... 1.20

ttrkopp varrógépek= 
családi és ipari használatra a leg
jobbak hímzéseknél előnyösn használhatók, 

Mindenütt kapható.
10 OOO 

motor a lég 
teljesebb meg 

elegyesre 
szállítva.

Drezdai motorgyár r t. 
(Azelőtt Hille) fióktelepi; 

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

Telefon 12-q1.
Benzinmotorok. légrMzeMzmotórok, nyers, 
olajmotórok, szcmz- (spiritusz) motórok* 
aeety len-motor ok, Henzin-lokomobilok 

eaépléare

k. p" k r
„Horgony:1,

A Liniment. Capsici comp.
a Horgany-Paín-Lxpcller pótléka

€gy fégjónak bizonyult háziszar, mely 
már több mint 36 év óta legjobb fájdalom* 
csillapító esetnek bizonyult köszvénynél, 
Csúznál és meghűléseknél bedorssölés- 
képpen használva.

Figyelmeztetem Silány hamisítványok 
miatt bevásárló kot óvatosak legyünk ós 
csak olyan üveget fogadjunk ni, a mely a 
„Horgony** védj . :ygyt-l es a Richter ezég- 
jegyzéssel dá. •. dobozba van csomagolva. 
Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40'f. í-3 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Forakfár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógy szertára 
az „Aracy oroszlánhoz4*, Prágában.' 
Elisabethotracie 5 neu. Mindennapi síétköldés.

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván

— A MÁLNÁSI = 

„SICULIA“ 
(SZÉKELY) 

ARTÉZI SAVANYU gyógyforás 
bikarbónátokban ós konyhasóban a 
világ legdusabb — természetes 
alkalikus sós savanyuvizét
Korányi, Kétly, Rigler. Vá- 

mossy, Hirshler, Genersich, 
Tauszk, Irsai, Odoni, Polatsek 
« b. hírneves egyetemi tanárok es 
■ > <1 ■ . T- .z. L e-n.
Pü :u. O- n , B ■ . V M .| s

Küküllőmenti
Első SsölőoltvAnytslap 

(Tulajdonos: Caspari Frigyes 
Medgyes. 114 N.-Küküllőmegye.) 
volt az egyedüli az egész országban, mely olt
ványait óriási mennyiségű, naponta 5 millió 
iiternyl vízzel öntözte s ennek folytán az egye
düli szöUötelep, amely ez évben is valóban szép 
és minden tekintetben kifogástalan minőségű 
szöllöoltványokat szállít.

Képes árjegyzék számos elismerő levéllel ingyen él bénnenóu.

Szivógáz (generátoron-) motorok a legmo
dernebb és legtökéletesebb, beigazoltan a letiol- 
CSÓbb üzemet nyújtó erőgépek.

A drezdai motor
Kipróbált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb 
anyagból a legsgolidabban és iegpontosabban 
készítve,

Tartlk I Sok évl hasit,1!ll,“ ntAn sem szorul 1UW9I reperaturákra. Feltéilenü üzembiztos. 
Kezelése rendk.tü egyszerű Az üzemköltségek 
a legelőnyösebbek.

Drezdai motorok az?mb«n megtekinthetők 1VUUIU UIVIUIVA számtalan iparvállalatban
es uradalmak gazdasági üzemeinél : malmokban, 
téglagyárakban, famegmunkálásnál, faapritás- 
nal, vizemelő (szivattyú., telepeken, gazdasági 
takarmany-kamarákban,tejgazdaságokban csen lésnél stb. s'b-

Teljes üzembe-endezések (malmok, gazda
sági üzemek, közlőmü szerkezete* stb.) szak
szerű szállítása.
Felvilágosítások s költségtervezetek készséggel adatnak. 

Legmesszebb menő jótállás I Kedvező fizetési feltételek I

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván.

ura.ma--; a ,k j,ötösen esek- 
nek heveuy vagy idült huruton 
tBegbotegtdc8eifiéi minden eddig íb- 
mert ásványvíznél jóval határosabb
nak minÖBÍtet'ek.
Páratlan nyálkao dó és étvágyger
jesztő. —

2Sess«iő t-olaj a©».oS : 
nSlCULIA“ R TÁRS MÁLNASFÜRDÖ 

(Háromszék vármegye.) 
kapható Léván : ENGEL Jó
zsef úzietéuen, Körinöczbányán 
GAZDIK János gyógyszertá 
raban és Selmecbányán Erust 
Zsigmond üzletében.

Főraktár Budapesten Brázay 
i ,aHnaP n*gyfeertí8K. Jozset-sörut.
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1 ! Kérjük a „Sículia" nevra figyelni !
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