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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 póstaatahánynyal küldhetők. 
Egyes szántok 30 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK
Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér to fillér
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. 60 fill., azontúl minden szó 1 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^^szeköttetésben 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 : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—í—► vasárnap reggel.

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

A LAP kiadója: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
97/1903 szám. i

Hirdetmény.
Az 1904 és 1905 évre széllé s megál

lapított rém. kath. egy házi papi illetőkről 
a kivetési lajstrom, az abban kitüntetett 
összegek behajtása céljából a városi tanács 
áltat kiadatott.

Minélfogva felhivatnak az érdekeltség 
azon papi illeték fizetés kötelezettéi, hogy 
ebbeli tartozásukat 8 nap alatt kü'öml eni 
megzálogolás terhe alatt. Léva város pénz
táránál okvetlenül fizeseél: be.

Városi pénztár.
Léván, 1906 január 26-án.

Konmik Lajos 
az adóhivatal főnöke.

Drágasági pótlék.
Léva vári s kepviselőtestülete tiszt

viselői és alkalmazottai részére a leg
utóbbi városi közgyűlésen csekély 
drágasági pótlékot szavazott meg a 
fizetés összegének arányában. Léva 
város képviselőtestülete, mely, elismer 
jük, tud lelkesedni s áldozatokat hozni 
a közjó érdekében, ezúttal csak köte
lességét teljesítette, a midőn tisztvise
lőinknek a kenyerük megsz-rzését, a 
létminimum első feltételét biztosította. 
De mivel mindig akadnak, a kik nem 
fogynak ki a sopánkodásból, s mivel 
legközelebb talán majd a tisztviselők 
fizetésének rendezése is napi rendre 
kerül, talán nem lesz céltalan elmon
dani a drágasági pótlék indokolásául 
azt, hogy mennyiben változtak a meg
élhetési viszonyok, úgy hogy a tiz év 
előtt kevesebb fizetést huzó tisztvi
selő jobban birt ekzisztálni az ak
kori kisebb fizetéséből, mint most a 
drágasági pótlékkal megtóditott. na
gyobb javadalmából.

A drágaság, a szörnyű áremelés 
valósággal lehetetlenné teszi a szegény 
embernek megélhetését. A gazdasági 
élet mintha teljesen felfordult volna. 
Az utóbbi két év rossz termése a har
madik és tán legközvetlenebb ok, a

/ 
mely a hazai piacokat kivetkeztette a 
maga szelid ábrázatukból s puff'adt 
daganatokkal éktelenitette el,

Ha összehasonlítjuk a termények 
tr.ai és 4 — 5 év előtti árát — meg
döbbenéssel látjuk, hogy legalább 100°/o 
az emelkedés, A disznó ára 88 fillér
ről 1 K. 40 fillérre emelkedett; a 
káposzta, a zöldség és gyümölcs ára 
már legalább is jár olyan magasra 
mint a torony , . . El se hinnők, ha 
a heti piacon arról magunknak meg
győződést nem szereztünk volna. S a 
mi a leginkább csodálatos, még ilyen 
horribilis árak mellett is a vevők egy
más kezéből kapkodják ki az árukat. ' 
Már évtizedek óta nem fordult elő, » 
hogy a lévai élelmi piacról valamelyes 
árut vissza vitték volna azért, mert 
nem akadt vevő.

Ám ezzel a mesés drágulással egy 
cseppet se áll arányban a jövedelem 
emelkedés. Kereskedőink és iparosaink 
kétségbeesetten lesik a politikai viha
rok fehér galambját, Pang az ip.r és 
kereskedelem. A pénz drágul. Az a Látni 
gepzet hóit pontjai az összes gazda
sági erők teljes stagnálására vezet
tek . . . Kis ország vagyunk nincse
nek önnálló mozdulataink ; az érdekek 
szálai odakötnek a kolosszális, lomhán 
Dyugodó államtesthez.

A hivatalnokok még eddig valahogy 
elnyomoroghattak kevés fizetésükből, 
de mit csinálnak most, mikor a drá
gaság javában dühöng ? Az árak nagy
zási hóbortba estek s a helyett, hogy 
a fizetés nőtt volna, megnőtt a család 
e pár év alatt és megsokasodtak azok 
a társadalmi adók, a melyek elől el 
nem zárkózhetik. Egyletbe, kaszinóba 
csak be kell iratkoznia, hiszen emberek 
között él; a társadalmi élet egy két 
hibavalóságának is eleget kell tennie: 
bál, konczert stb. de viszont váltót 
se akar figuráltatni !

Kérdem, vájjon hogyan lehet meg
élni egy 500 forintos tanítói vagy 600 

írtos hivatalnoki fizetésből, ha húst 
is akar enni az ember és meg akarja 
szerezni azt az örömet, hogy a család
tagjait naponta jóllakni lássa. Hát a 
ruha, hát a társadalom ? Az a hivatal
nok, ki készpénzzel kénytelen minden 
szál petrezselymet és minden csirkét 
vagy liter zsírt megvenni, a csaiádfen- 
tartásba belebolondulhat, de a kétszer 
kettőt nem csalhatja meg. Ha éhezik, 
úgy még elkerülheti az adósság esi- 
nálást, de ha egy kissé könnyebb 
gyeplőt ad a gyomor kívánságainak s 
az életből próbál valami kellemest is 
kisajtolni, akkor a deficitek zátonyaira 
jut.

Gazdáink nem érthetik meg azt a 
siralmas helyzetet. Okét nem hogy 
szorítaná a csizma, ellenkezőleg nekik ' 
jó benne járni. Ami nekik terem, az a ’ 
drága és a mi olcsó, azt fizetik meg. ; 
Szóval ők drágábban adnak el, mint 
azelőtt és olcsóbban vesznek, mint 
azelőtt.

Tanítóink fizetésjavitása és tisztviselő
ink drágasági pótléka éppen a legszüksé
gesebb időben jött. Bizony tudjuk, hogy 
erre a drágasági pótlékra nagy szük
ségük volt a tisztviselőknek, mert bi
zony az élelmi piac árai eddig még 
nem ismert magasságra szöktek fel.

Es ha ez az áremelkedés állandó 
marad, akkor bizony nem időközi drá- 
gasagi pótlékra, de a fizetésnek a drá
gasághoz mért felemelésére lesz szük- 
s g. Jól tudjuk, hogy a városi tiszt
viselők fizetésemelése épp valóságos ten
geri kígyója a városnak. Sohase jutunk 
dűlőre vele. Megütheti a meny kő a 
város érdekeit, csak a szent pótadó 
nehogy megtaláljon hízni egy percent
tel. Mind a mellett mi sem fogjuk el
kerülni azt az időpontot, a mikor a 
tisztviselők fizetésének rendezésével 
foglalkoznunk kell. M rt jelenleg nem 
csak nem fizetik meg a tisztviselőket, 
hanem adósságba kergetik vagy kitol
ják a társadalomból. Egy városi hiva

talnoknak utóvégre is egyéb köteles
ségei vannak a világgal szemben, mint 
egy pusztai béresnek. Adjanak nekik 
módot arra, hogy teljes erejükkel a 
hivataluknak áldozhassák magukat, 
hogy a társadalom vezető körében 
foglalhassanak helyet, a mint kellene, 
hogy foglaljanak normális körülmények 
között.

Emberek húsán krajcároskodni ke
gyetlen dolog, ha mindjárt meg is 
spóroljukvele azt az egy percent pótadót !

Farsang.

A mikor az ember a farsang végén 
viszatekint a lefolyt mulatságok és estélyekre, 
mikor azok eredményét tárcájával egybeveti, 
lehetetlen, hogy kérdést ne intézzen önma
gához az iránt, hogy miért szükséges a 
farsang, az esztendőben s miért van ez 
benne évről-évre a kalendáriumban? Akár
miként okoskodunk, arra a következtetésre 
jutunk, hogy bölcsen van ez igy rendezve, 
mert az évenként megismétlődő farsang 
ellen még a legzárkózottabb bölcselők sem 
tiltakoztak, miután a mai lázas sietséggel 
törekvő ember kedélyének szüksége van 
arra, hogy időnként fásultságából kibonta
kozzék s örüljön annak, hogy él.

Az ember az erős benyomások embere 
és valamint munkája nem az órakerék lassú 
mozgása, akként erőt adó tápláléka s üdítő 
pihenése nem csupán a mindennapi kenyér
ben s a minden éjjeli álomban keresendő, 
tőle rossz néven senki sem veheti, ha időn
ként ártatlan mulatságban felvillanyozza 
magát s közben pihenteti folyton őrlő tehet
ségeit. A lélek üdeségére s a test egészsé
gére egyaránt jótékonyan hat a helyesen 
felhasznált farsangnak egykét estéje, ezt 
elismerik a psychologusok, a lelki és testi 
orvosok.

Ha az ember a társadalom tagjait össze
fűző szeretetet akarja ápolni, művészi talá
lékonysággal ki kell használnia minden 
all álmát, mely acél elérésére alkalmas. Nem 
akarjuk túlbecsülni a nektár mellett kötött 
barátságokat, mert tudjuk, hogy azok sok

T A R_CZ A.
Műkedvelő estélyek.

Nagyságos Atszonyom 1
Felette sajnálom, hogy nincs módomban 

kedves levelében kivánt minden óhaját tel
jesíteni ; azt az egyet azonban, hogy : „hogy 
vannak a jó lévaiak ?“ most, midőn o'y 
rózsás hangulatban vagyok — nehány 
arasznyi távolságban Kálmán most is húzza 
a .nótái" — alkalmasnak látom úgy hirte 
lenében megírni.

Azt tudja Nagyságod, hogy az öreg 
nagy fogadó bontása, az a vén „Oroszlán* 
újra építése „már most te jesen bi’onyos" 
— mert hallotta, hogy a minden nemes ügy 
iránt lelkesedő — perpetuum mobile termé
szetű — Faragó titkár, már akkor, midőn 
az idei nöegyleti bál tervével bíbelődött, 
azOD is „törte" a tejét, hogy miként íb fogja 
ő az eddigi nagyterem egyik falát kitöretni 
s igy a színpadot felállítani stb. stb. De 
akkor Nagyságos Asszonyom már nem volt 
itt, midőn a fogadó építésének ’er e — a 
legfőbb fórumnál — újból elejtetert azért, 
mert..................„a politikai viszonyok ilyen
építkezésre nem alkalmasak."

Képze'he’.ö e hír hatása ránk lévai 
gyükökre . . . Kálmán talán azért is húzza 
olyan bolondul a................„dűljön össze ez
a vendég fogadó“-t.

De hát talán, volt az újra építési ko
moly szándéknak előnye is ; ugyanis a?t 
hiszem Nagyságodnak is feltűnhetett, hogy az 

ezen téli ,haute-saison“-ban csaknem min
den egyesület, egylet és nem egylet minden 
rendű társasága csupa műkedvelői előadáso
kat rendezett, azaz színdarabokat adtak elő 
valószínűleg félszbö’, hogy jóidéig rém lesz 
hely azokat eljátszani.

Ezen u. n. műkedvelői lázban azaz rö
vid idő alitt 5 — 6 színdarab mulattatta tár
sadalmunkat, egyik-másikról, amelyek már 
régebben zaj ottak le, ismeretesek az ered
mények, de a most január 7 én a tűzoltók „ön
kéntes* estélyén bemutatott Bolondok háza, 
valamint a rákövetkező szombaton, azaz 
január 13 án tartott nöegyleti bálon bemu
tatott „Tündérlak Magyarhonban" — külö
nösen figyelemre méltók, mert még foko
zottabb élvezetet nyújtót ak, miut a milye
nekben már azelöttt is részünk volt.

A tűzoltók egyesületének vezetői már 
az előadandó darab választásánál is a hangos 
mulattatá^ra gondoltak, midőn egy régi, 
feledésbe ment bohózatot a Bolondok házát 
választották, a me'ynek eredete ugyan netn 
magyar, de Fai J, Béla nemcsak fordította, 
hanem lehetőleg m»g is magy srositotta, any- 
nvíra, hegy maguk a szereplők is “gy-egy 
magyaros betoldást ekny ős tálkám hita .

A jelenvolt — sajnos — kis ni őusAg 
jó. is mulatott ezen a bohóságon, d- hogy 
is ne, mikor Ormay Gergely (W’ichirdt 
Valderaár) elég széles látkörü vidéki ma
gánzót a pestbtidsi kis hurcutok, Ormty 
Béla mérnök (Krausz Lajos) mint unoka 
öccse és ennek barátja Radnay Oszkár 
(Turay Béla) festő, oly féiszegségekbe bo- 

nyolitották, hogy már azt sem tudta, váljon 
nem Ö maga lett-e azzá amilyenek körében egy 
— valósággal görbe — napot töltött, pedig 
tuiajdonképen a nemes vidéki magánzó, csak 
azért ment fői Budipestre egy pár napra 
húgával, a Borbála (Stugel Vilma) szép 
özveggyel és annak Ida, (Dohány Mariska) 
valamint Mariska (Dosztál Jolán) „édes" 
leányaival, hogy ott a zajos fővárosban 
valam' világra szóló élményre tehessen szert, 
mivel a falujában levő — Hári János féle 
kalandmesékkel övező nimbusért irigyelt — 
komáját lefőahesse, s bizonyára sikerült is 
volna, ha unokaöccse nem a Regiczey Ka
mii (Havas Mihály) „családi otthonába" vezeti, 
melynek excentrikus lakóit miot „valódi 
hamisitatian" bolondokat kellett „kezelje."

Maga a darab is mint legtöbbnyire a 
második felvonásban domborodik ki legélén
kebben 8 éppen itt mutatták be a buzgó 
szereplők, hogy szakavatott kéz irányítja 
csaknem minden lépésüket, mert hivatásos 
színészektől sem lehet gördülékenyebb jele
neteket s kellő helyén alkalmazott kifaka- 
dásokat látni mint itt. Weichhardt Vaídemár 
mirt O bácsi és Reinitz L. mint a 
s-envid lvps recitator, Chlebovits Ionka 
Bájl ky Z 'Ina a sikkes Írónő, Agárdy Zs. 
„vadrHgétiyes" gazdag utazó, valamint Do 
hány Sándor az örökké hangos nyug, ka
pitány, egész lényüket fejzték ki zajos sze
repeikben; szakadatlan derű tségben tartó ták 
a közönséget, sőt Horváth Marska is mint 
Kardosné, Faragó G zikét azaz Lenke leá
nyát igen jó! törekedett férjhez adni, a mi

sikerült is, (de egyelőre csak a színpadon)
zajos tapsok közepette és a függöny 
le „gördüiése" előtt, a midőn Makkay Béla 
ur mutatkozott be, elárulva, hogy az ő szak- 
avatottsága mozogtatta a meglepő Ügyes
ségű szereplőket.

Képzelhető tehát, mily vig hangulatban 
kezdődött a tánc, s cseppet sem lehetett 
észre venni, hogy a rendezőség már akkor 
deficitre is gondolt volna, holott már is el lett 
határozva, hogy ennek a csúf ténynek 
elenyésztetésére ezen kitünően sikerült elő
adást meg kell ismételni, ami hasonló siker
rel s elég jó anyagi eredménnyel e hó 21-én 
meg is történt.

Azonban most látom csak Nagyságos 
Asszonyom, hogy már a deficit 
prózai szó is csúszott toliam alá, 
e sorokat nagyon vig haogulat 
kezdetiem Írni, mert már hiába 
tagadás itt már mint?„Tündérlak Magyar
honban" deficitről szó sincs s igy termé
szetesen magasabb is a hangulat a mi nem 
is csoda, annyi szép asszony és lány együtt 
léte már is rózsás hangulatot kelt, az élénk 
előzetes kritizálás közepette, különösen azok, 
a kik már napok óta a lázasan működő pró
bák u\án előre is megalkották „kritikájukat"

lelketlen 
holott én 
közepette 
mi tűrés

kiváncsién lesik, hogy barát — barátnő 
nem fog-e „belesülni" szerepébe, s vajmi 
kevesen voltak, a kik észre vették, hogy a 
lépcsöház ezen alkalomra mily Ízlésesen van 
díszítve, a terem impozáns-képéről pedig 
előadás előtt szó alig esett, dacára, hogy 
igazi dicséretes tehetségre vallott annak 
alkotása.



•tor pillanatnyiak, nem szőnek a lelkek közt 
erős szálakat, sőt sokszor a mai kor felü
letességét mutatják be hü tükörképben. Azt 
azonban jól tudjuk, hogy sokszor az üdítő 
és nemesítő mulatságok hozzak össze a tár
sad ao in szétszórt tagjait és hozzák teljes 
hai -móniába a rokoni és baráti lelkeket. 
Tegyük hozzá a mai kor dicséretére azt is, 
hogy üres farsangi estélyek titkán vannak, 
legtöbbnyire valamely jótékony cél oltárára 
hoznak á^ozatot azok, kik üdülést keresnek.

Azonban sok mulatságra épen nem al 
kalmashatunk dicsérő jelzőket, mert nagyon 
sokszor sok család anyagi romlásának első 
lépcső foka Ha az estélyek csak azért 
lennének, hogy mulassanak, nem volna hozzá 
egy szavunk sem, de a mikor azt látjuk, 
hogy arra az estélyre egy-egy családapának 
hónapokig kell kuporgatni a garast, hogy 
leányait illendően kiállíthassa, ha azt látjuk, 
hogy nem a fesztelen jókedv csapong a 
czigány muzsikája mellett, hanem rikító 
fényűzés, fenn az ernyő nincsen kas jelige 
dominál, akkor meg kell állnunk egy kissé 
s gondolkodnunk a szomorú jelenségek 
felett.

Némely családapának minden reménye 
a bálokban van, mert ezt tartják a mai 
modern világban illendő leány vásárnak. Erre 
aztán építi légvárait egy egész család. Köb, 
pazarol a jövendő siker reményében, m>nt 
a szerencsétlen játékos, aki egy lapra teszi 
fel vagyonának utolsó maradványait.

Sajnálatos, hogy a bálokat a házasság 
reménye és nem a mulatság szempontjából 
fogják tel általánosságba n. Ej aztán alapo
san rontja is a báli hangulatot is s ma már 
hire-hamva sincsen a régi páratlan kedé- 
lyességü farsangi mulatságoknak, amelyekről 
aztán hónapokig beszéltek* Nem a kedé
lyesség s a jó mulatós itt a fő, hanem az 
önző érdek és az uj ruhák bemutatása, 
vagy títogtatása. Minél előkelőbb a 
bál, annál sivárabb és unalmasabb.

Tánczolni sem úgy tánctolnak, mint 
azelőtt. Az utáuozhatlan magya/ tánczokat 
8 kedves keringőt kiszorítja helyéből az 
orfeumok tánczosnöitől elsajátított Iái emelés 
és ugrándozás. Az értelmetlen és szemér
metlen kékvóktói le az ostoba pes de quat- 
reig a legfurfangosabb tánczokat lejtik, 
melyeket nem gyönyörűségei a szépben 
gyönyörködő szemnea, de esetleg fokozott 
mértékben kielégítik az érzékiséget Ha 
igy megy tovább is a báltermekben az 
orfeumi táncok kultiválása, nemsokára has- 
tánczot fognak lejteni a szittyák hazájában 
a farsangi mulatságokon.

Az alatt a félóra alatt, a mi eltelt a 
„pont 8 óra" után a megkezdésig, volt elég 
időm körültekinteni. Különösen meg
nyerte tetszésemet egy gyönyörű szép hölgy 
öltöze'e............(Pardon 1 ezen témát más
korra hagyom.)

Felgördült már a várva várt függöny 
és vissza tartott lélegzettel lestük a szava
kat Thalia ezen legújabb reserv papjainak 
ajkáról. Az egyik szereplő mint biró (We.c- 
hardt Valdemár) a leghüebb „Göre" kosztüm
ben festett pazarul, a másik mint az örökké 
pityókos és „fürge" kisbiró (Bézy F.) kitü
nően alakított, a tudákos kántor pedig 
(Kottek Franyö) már maszkirozásával is 
kaczagást. produkált. Óriási pipával kezében 
jött a színre, s az elmaradhatatlan borvirá
gokkal, teljes képmását adta egy magasra 
törő színpadi kántornak, a játéka ? az vára
kozáson felül állt. Kottek büszke lehet 
játékára, mert a közönség szűnni nem akaró 
tapssal s kihívással (sőt egy szép hölgy 
külön dicséretével is) jutalmazta meg azt a 
sok könnyet, mit hebegésével s ügyesen al
kalmazott esetlen mozdulataival kicsalt a 
a nevető szemekből. Erre jött az első szü
net, ezalatt varázsolták elő a tündérek azt 
a szép művészi Ízléssel alakított két lugast, 
mindkettőben pedig egyforma rózsaszín ba- 
tiszt ruhában ültek barátnői Erna és Emcy. 
Olyan helyesek voltak, mint valami szalon- 
czukerli rózsaszinpapirban. Édes volt min
den szavuk, bár ha látta volna, hogy mint 
szőtték hamis fondorlataikat szerelmeseik el
len (ifj. Ceekey Vilmos és Dr. Kraft Dezső) 
milyen jó! tudták adni a haragosat kedve
seiknek képzelt hűtlensége felett, akkor 
meg éppen mikor megijedtek, hogy máshoz 
kell férjhez menniük, mily odaadással bo
rultak színpadi vőlegényeik karjába. De 
képzelje csak Nagyságos asszonyom, azt a 
jóságos ap^szerepet, a méltóságteljes tábor
nokot (ugy-e emlékszik ?) Suhajda Jani adta, 
• úgy beleélte magát, mintha már is nehány

Önzés, unalom, érsekiesség és kivánság 
jellemzi a divatos mulatságokat, nem csoda, 
ha a komolyabb gondolkozásu fiatal embe
rek nem szeretnek bálba járni, s a melyik 
családapa csak teheti, családját a farsangi 
báloktól elvonja és inkább a szükkörü házi 
mulatságokat kultiválja, amelyek vidámab
bak, egyszerűbbek és sokkal olcsóbbak.

Szó sincs róla. Szükségünk van arra, 
hogy a farsang benn legyen a kalendárium 
bán, csakhogy vissza kell idéznünk azokat 
az időket, a mikor a farsang megtartotta 
az ö kedélyes, patriarkális jellegét, mert 
akkor nem üres zsebbel s levert kedélylyel 
fogunk visszatekinteni a lezajlott farsangra, 
hanem úgy fogunk rá visszaemlékezni, mint 
egy kedveten és jól eltöltött időre, mely 
semmi szomorúságot nem hagyott vissza 
szivünkben. Nem licitáljuk túl egymást a 
hiúság oltárán való haszontalan költekezés
ben, hanem keressük a természetes jóked
vet s a vele járó egyszerűséget.

F. H.

Levél a fővárosból.
Budapest 1906. január 98.

Ha arra a Kérdésre kellene telelnem e 
lap olvasóinak, hogy mi most a legnagyobb 
újság Pestbudán, — habozás nélkül azt 

< mondanám, hogy a micsics. Aki pedig ha- 
I marjában nem értené, hogy miről van szó, 

annak ide irom eredeti francia írásmóddal 
is: a matchicho.

Ez a macsics pedig nem valami boszor- 
' kányság, — hanem mi egyéb is lehetne egy 

farsangi újdonság ? — a legújabb 'áncz.
Nagyon meg volnék akadva, ha le 

ke lene írnom, hogy miben áll ez a tárcz. 
De nem azért, mintha valami olyan boszor
kányosán nehéz figurákból állana, am-lyek 
leiratára gyönge a toll, hanem azért, mert 
a fő alkatrészét o’yan mozdulatok teszik 
ki, amelyekről csak fér fi társaságban mer
nék beszélni.

Persze, hogy Páriából jutott el hozzánk. 
Ctskbogv Parisban nem a köztársasági el- 
i ök estélyén járják, hanem külvárosi mula
tó helyeden és csak éjfél után. Budapesten 
azonban nagyon előkelőek akarnak lenni az 
emberek és csak annyit néznek, hogy ez a 
legújabb párisi tánc?, — s ez már elég 
jogezim arra, hogy úri társaságban is jár
ják. Hiszen igaz, hogy nem fogják a ma- 
csicsot a-. országos kaszinóban tánczolni,
— de Budán már egy nyilvános bálon be
mutatták.

Ha ezt megtudnák Páriában, hogy 
kacagnának rajtunk ! Ami ott csak éjfél 
után, külvárosi mulatóhelyeken, társaságon 
kívül álló hölgyek je'enlétében lehetséges :
- azt mint párisi szók st nálunk úri tár
saságban is megteszik és még azt hiszik, 
hogy előkolö dolgot cselekszenek !

Igaz ugyan, hogy Budán történt az

huszárfiát és leányát felnevelte volna s úgy 
mponáit a sok aprópénzen szerzett érdem
rendekkel ízen gyermekei előtt, hogy jobban 
képzelni sem lehet. Marcsa (Kabina Ervin
né) ób Gyuri (ifj. dr. Or ódy Vilmos) ról 
csak ugyanazt mondhatom,amit mára Bzrs- 
ban is olvasott, cserebogár halk dalával 
vándoroltak be a tábornok tündérkertjébe, 
hol diskuráltak, ettek iUak, Gyuri ügyesen 
belészőite a Kabina féle femkeszappant, jó 
sikerrel becsiptek e művészi alvást rendez
tek, sőt egy remek pót jelene'et rögtönzött 
Gyuri, ugyanis mikor lefekszik, — persze 

' a Népszínházban kényelmes tág helye van
I az alvásra, — de itt, ö bennt feküd*, a 
’ lábai ki lettek degradálva a kuliszák közé, 
j A szinész urak közül páran megcibálták a 
• csizmáját mire Gyurka atillája az elfojtott 

kacagástól hullámzásba jött, — annyira 
hogy általános hahotát gyújtott a so- 

■ rokban. Lám az ilyen mulatságot mű 
kedvelői jelenetekben nem lehet részük 
ottan, msrt hiába színészek nem pr* dukál
hatnak ilyent drága pénzért sem. Ugye el
képzeli, mi'yen komikus lehit, egy mélyen 
a vó életmentő huszár, ki oly mulatságosat 
álmodik, hogy láthatóan kacag. Majd el is 
felejtem mondani, hogy a zeneszámokat „a 
zenekedvelők egyesülete" kitüoö zenekara 
kisérte, s többek között remekül játszották 
a Rózsaszál örök szép dallamát is, mi azon
ban éssr sem vé*e‘ett, holott e dal őszinte 
tapsokra ragadhatta volna a közönséget, ha 
nem lett vo'na a figyelme más irányban 
lekötve, ezt előre kellett bocsájtanom, hogy 
megértse a következőket. Ugyanis követke
zett a második szünet, az egyik vőlegény 
magán jelenete a függöny résben. A bőgős ur 
semmit sem sejtve mulatni látszik a szőke 
éo barna fejek tömkelegén, mikor egy előre 
nem jelzett jslenet felzavarta merengésé
ből. Félrecsuszik a függöny és látható lesz 
egy reserv hadnagyi arcz erősen jókedvű 
kitejeaéssel, mely tekintete kizárja a jelen

eset és ez nagy kü'önbség, mert Pesten 
1 eddig csak az orfeumban került bemutatásra 
i a macsics. De végre is Buda is a főváros

hoz tartozik, s nem az Isten háta mögött 
fekszik 1

Akik Léván irigykedve nézték a bol
dog fővárosiakat, meg lehetnek nyugodva. 
E inéi mucsaib dolgot Léván se fognak 
elkövetni soha. Még akkor se, ha az Orosz
lánban kankánt járnának.

Ilyenek vagyunk mi pestiek mindéiben. 
Vannak Páriában egyes kü városi színházak, 
melyekbe az úri társaságból csak férfiak 
járnak ; senki se vinné el a feleségét vagy 
leányát oda. Ejut aztán Pestre anDak a 
hire, hogy Páriában ezt v»gv azt a bohóca 
tót nagy sikerrel adták. Kapja magát a 
vigszinház, — előadatja a nagysikerű újdon
ságot, s Budapest népe, úri hölgyei sietnek 
a híres párisi darabot megnézni, mert minden 
uj darabot látni előkelő dolog. Ha tudnák, 
hogy páriában milyen uők nézik meg ezeket 
a színdarabokat, borzasztóan szégyelnék 
magukat.

De igy boldogan sietnek a színházba, 
sőt másnap eltáncolják a raacsicsot is.

Lévai

I

i j

I
il

I
I

Különfélék,
— Iiapunk barátja!, szives olvasóink 

s mindazok, kik jókivánataikkal a „Birs" 
25 éves fennállása alkalmából eíha'moztak, 
fogadják ez utón is hálás köezönetünket 1

— Installáció. A hires barsmegyei 
installációt már bőven megir.ák a napilapok 
itt mi már szárazon csak a tényeket regisz
tráljuk. Tudvalevő, hogy a január 14 én 
tartott rendkívüli közgyűlésen ugyancsak 
január 25re tűzték ki a közgyűlést, <-zt az 
alkalmat akarta felhasználni vármegyénk 
újonnan kinevezett főnöke a sz.ékfogla'ásra, 

í és arra meg is hívta a bi.ottsági tagokat. 
: Simonyi alispán erre 22 re hívott össze 
: közgyűlést, ame'yen a bizottság e határozta, 
: hogy 25-én rom lart közgyűlést és a köz- 
1 gyűlési termet lepecsételték, kulcea*t dr. 

Haiczl Kálmán bizottsági tag őrizetére bíz
ták, egyben pedig a százsa bizottság erélyes 
hangú, mindame’lett higgadt felhívást inté
zett vármegyénk pilgáraiboz. Már 22-én s 
a kővetkező napon akkora haderőt kü:dtek 
Ar-Miróthra, hogy azzal el lehetett volna 

' foglalni egy kisebb Balkán-államo*. 24 én 
két fővárosi detektív érkezet', s a csendő
rök segi’ségévei lefagy verezték a jó öreg haj
dúkat, a közgyűlési termet pedig vitézül 
feltörték. 8 monyi aifpán ugyan felszólította 
a cseudörök párái c-nokat, hogy bocsásson 
rendelkezésére karhatalmat a be.örök eüen, 

' de a parancsnokban nem volt annyi humor, 
hogy az alispán törvényes kívánságát telje
sítette volna, — 25-én reggel 9 órakor 
külön vonattal megérkezett a várva várt 
hatalmasság és éreekujvári fiakkeren — ezek 
dicséretére legyen mondva — haraügzugás 
akarom mondani lelkes „pocekaj" és „nye 
bojsza" kiáltások körött bevonult a szék
ház elé, mialatt a szellő „vígan" lengette 
l________  ________________________
r

levő tömege* s leereszkedő flegmával czi- 
garet'át kínál a muzsikusnak. Ez fiatalsá
gánál lógva zavaraban előzékeny barátját is 
bőgőnek nézi és egy basszus hanggal végig 
húz a hadnagy uron. E*rea függöny helyre
szökik s ez a jelenet megadia az impulzust 
arra, hogy a közönség hason'ó csempésze
tet vá'jon a darab folytatásában az illető 
szereplőtől, a mi be is válott. Itt mintha 
tévedett volna, M .rcs* szemébe akart gyé
mánt boglárokat tenni, ae idejekorán észre 
vette, hogy azok a szép fekete szemek, 
már magúkban mély tüzü briliiáus fényben 
pompáznak és mellettük csak veszítenének 
a tábornok ur gyémántjai, tehát inkább 
vissza tette a függőket Marcia rózsás füle
ibe, persze csak szóval. Tovább már Dem 
történt a darab menetében semmi oly kü- 
lönös, amit a Bariban nem olvasott volna s 
a mit érdemes vo'na mu'atatására leírni.

Legördült a függöny, mozog a tömeg, 
kezdődnek a 4-es szerű vizitelések egymás
nál rang és szivfokozat szerint, s mert 
gondoltam, hogy ami ezután következett, 

. már képzelni is tudja igy én félre vonultam 
■ compániámhoz, irigykedve emlékeztem azon 
jó időkre mikor mi is o'yan hangos jó kedv
vel roptuk a táncot.

! Egyet azonban még kell hogy említsek 
. Nagyságos asszonyom! ugyanis szomorúan 

tapasztaltam a Bzuppé-csárdás alatt, hogy 
I kivesző félben van a szerelem Talán Ámor 

sztrájkol, hogy ívében megrozsdasodni hagyja 
nyilait ? Szomorúan kerestem a párok közt 
lángoló tekinteteket, alig egy-kettőt tudtam 
fellelni, de azéit a táncz „valódi" reggelig 
tartott, sőt egy vig kedelyü társaság még 
azon tűi is, — elfelejtett haza menni.

S most már jó éjt Nagyságos asszo
nyom, m rt ejjféi felé járhzt az idő s hol
nap katzeujammert fog érezni, pedig nem is 
volt mulatságban, csak az én hoszu leve
lemmel untattam oly sokáig.

Kezeit csókolom
XXoxxxqm. 

az uj korszak diadal jelvényeit: a gyászlo
bogókat. A méltóságos ur valahogy feltalált 
a közgyűlési terembe, de mivel szégyen
szemre egyetlen egy bizottsági tag sem enge
dett » szives meghívásnak, a magával hozott 
két darab „pesti ur" előtt installálta önma
gát, miként, a muszka cár, avagy amiként 
Mohamed odimest a hegyhez. Azután azé 
retett volna cercle-t tartani, de nem volt 
kinek, igy tehát a „fagyon gyütt" (fekete ) 
zászlós ur visszavonult, megígérvén, hogy 
február közepén ismét eljön, ha C3ak „valóim 
közbe nem jön." A visszavonulás szint
úgy történt, mint jövet, annyi csendőr és 
huszár vette körül, mintha akasztani vittek 
volna; az újvári fiakker vágtatva vitte a 
vasúthoz, hogy ne molesztája a sok ováció. 
Ruganyos léptekkel éa vígan — re guasi 
bene gesta — szállt föl a sza’onkocsiba, az 
ablakból puszit intett Marótnak, és azt 
dúdolta: volt egy cigány lakodalom, nem volt 
kenyér az asztalon . . .

— GyászrÓvat. Szép fiatal asszony 
frissen hantolt sírját takarja a csillogó hó 
lepel; ott nyugszik a töhöii csendes kis 
temetőben, pedig még oly fiatal volt, alig 
hogy megizleite a családi bo'dogságot, két 
kicsi árvájának szavát is alig hallotta még, 
itt kellett hagynia mindent, szerető férjé* 1, 
szép kicii gyermekeit, minden boldogságát. 
Sorvasztó kór emésztette ifjú testét, az 
anyának hő aggoda mai kinozt k szerető 
szivét. S mindezt példá?, angyali türelemmel 
viselte el. E' -esztett boldogságáért, panasz 
nélkül vi élt sok szenvedéséért adjon neki 
kárpótlást ez élet és halai Ura, legyen nyu- 
govása c e>dnn és boldog! —Korai özvegy
ségre ju'ott férje a következő gyászjelentést 
adta ki: Rithnagel János, mint férj, Klá-ika 
és Pista gyermekeivel úgy a maguk, vala
mint az a u irot’ak és a nagyszámú rokon
ság nevében is fájdalomtól megtört szívvel 
tudatják, hogy a legjobb fe'eség, és anya, 
leány, meny, testvér, sógornő és rokon 
Rótbnagel Jánosné szül. N me h Ete'ka 
hosszú i-zenvedes es a ha otti szentségeknek 
ájtatos felvétele után f. hó 23-án éjjeli 11 
órakor életének 24-ik, boldog házasságának 
4-ik évében az Úrban csendesen elhunyt. 
A megboldogult földi maradványai f, hó 
25-én délután fel három órakor fognak a 
töhö i róm. ka<h. sirkertben öröa nyugatomra 
helyeztetni, lelki üdvösségéért az engesztelő 
8zen<m’seá!dozat ped'g f hó 27-án d. e. 9 
órakor fog Etztergomban a belvárosi p ebá- 
nia templomban az Urnák bemutattatni. 
Tőhöl, 1906 január 24. Az örök világosság 
finyeskedjé* neki I Nemeth József édes atyja 
özv. Rothnagel Ferencné szül. Major Jozefa 
anyósa. Németh Gyula, Nemeth Anna, Né
meth Ede, Nemeth Margit, Németh György, 
Nemeth Mariska, Nemet József, Nemeth 
Endre testvérei. Róthnagel József*, Róthna- 
gel László, Róthnagel Ferenc, Róthnagel 
Anna sógorai és sógornői.

— A lévai kath. kör f. bó 21-én, 
vasárnap tartó ta évi rendes közgyűlését a 
tagok nagy érdeklődése mellett, Bathy László 
prépoat-plebánoi elnöklete alatt. Az elnök 
szép meguyitó beszede után a közgyűlés 
e fogadta a múlt évi zárszámadást, s meg
állapító ta a f. évi költségvetést. Mivel a 
tiazivise ői kart. 3 évenkint választja a köz
gyűlés, ezúttal csak a választmányt válasz
totta meg az 1906 évre, melynek tagjai 
lettek : Pigler István, Dadek János, Iványi 
András, Borcsányi Béla, Ondrejaovics Adolf, 
Guba János, Presztulánszky Béla, Nappel 
Ruső, Tulasay József, Bojsza József. To 
kody Isttán, H'avács József, Frasch József 
Nyuly József, Vlcsek Ferencz, Jónás Imre, 
Z.horák Sándor, Ertinger József, Kóaya 
József, Farkas Orbán, Ton'haiser Mihály. A 
kör tagjainak száma 295 az 1906 év olején.

— Gyászhir özv. Túrna Ferenczné 
Túrna Pál lévai m. kir. posta és távirda 
hivatal köztiszteletben álló főnökének édes 
anyja tegnap d. u. 5 órakor életének 71-ik 
évében elhunyt. A boldogult temetése mint 
értesülünk holnap azaz hétfőn d. u. 3 óra
kor lesz. Széleskörű tisztelőik részvéte 
enyhítse a csaiád fajdalmát.

— Nemzeti missió. A lévai tanító
képző mu<t évi IV-ed eves tauuiói a képe
sítő vizsgálat előtt fogadalmat tettek, hogy 
az országban szétszórva is összetartanak, 
együtt lesznek a magyar nemzeti eszmék 
szolgálatában. Működésükről évenkint az 
ügyvezetőnek jelentést is tesznek. A lelkes 
mozgalom nem volt szalmaláng, jönnek a 
je entések szépen. így Csorba Ödön, bankai 
(Selm c mi lett) tanító ifjuságiegyesületet ala
pított s ezen egyesület f. évi feb. 2-án elő fogja 
adni a „Falu rosszá“-t. Megjegyzendő, hogy 
a község tisztán tót ajkú, azaz hogy most 
már nem az. A szövetség ügyvezető tagja 
örömmel Írja Lévára, hogy azon tagok, kik 
nemzetiségi vidékén vannak, mind; „foga
dásukhoz és érzésükhöz h ven magyarosíta
nak. Ennek a derék missiónak egyik lég- 
lelkesebb tagja Vertes Jakab, sorra'latogatja 
nemzetiségi vidéken müsödö barátait, bogy 
«ket „rendttlet!«a“ kitartásra buzdítsa Szív
ből üdvözöljük a magyar eszmének e derék 
vitézeit.

Január 26-lka. Ezen napon egy 
évvel ezelőtt is szép fehér hó takarta a 
földet. Da az nap öröm-nap volt, a dia- 
da'mámor napj». Nemcsak Léván, de szerts 
szét e hazában. „Döntött. « nemzet!* . . , 
Igaz, hogy — amint a napokban Hermanu 
Ottö, a költő-tudós irta, hiába döntött. De 
talán mégsem hiába. Eper a nagy diadal



évfordulóján hívták Bécsbe Andrássy Gyu
lát. Bármi történik is, január 26-ika mindig 
emlékezetes, ragyogó napja lesz Lévának, 
és az egész országnak.

— Egyházi gyűlés. A barsi ev. ref. 
egyházmegye febr. 20-áu Léván d. e. 9 
órakor rendkívüli közgyűlést, tart.

— Farsangi mulatság. A kath. kör 
vigalmi bizottsága mar szetküidte a „farsangi 
mulatságára szóló meghívókat, melyek szö
vege igy szól : A lévai kath. kör 1906 évi 
tehruár hó 4-én az „Orosz'án" szálló összes 
termeiben farsangi mulatságot rendez. Be
lépti-jegy személytnBint 1 kor. 60 fii. csa 
ládjegy 3 kor, A műsor ette 8 órakor kez
dődik. Műsor : 1. Induló. E őadjs a Lévai 
Zenekedvelők Egyesülete. 2. Rákóczi Ferenc 
Rodostón. Irta Várady Antai, Szavalja Fran- 
ciscy Irma. 3. Vadászkar. Éted' a műked
velők férfikara. 4. A féltékeny. S<.a)onjáték 
páros jelenetben. Irta Maszlagby Ferencz. 
Személyek: Arthur és a felesége, Olga. 
Szereplők ; Kónye Annuska és Dávid János 
5. At alkony. Duett. Éneklik ; Tokody Ist
vánná és Babusik Irér, Fekecs Lajos és 
Pornói Benő hegedű-, Tokody István harmó- 
mum-kisérete melleit. 6. Szerelem keringő. 
Hangszerelte Fek«ts Sándor. E őadja a Lé
vai Zenekedvelők Egyesülete. 7. Estudiantino 
figaró. Énekli a műkedvelők férfikara. A ik 
tévedésből megípvot. nem kaptak, szívesked
jenek Nyitrai es Tsa, vagy Borcsát.yi és 
C’oernák üzletéhez fordulni, a hói a jegyek 
is előre válthatók.

— A szökött katona színmű előadá
sát, mely a farsangi műkedvelői játékok 
bevezetője volt, a lévai áll. lai ókcp.ő 
növendékei, Tóth István ref. kántortanitó 
vezetése mellett, f. é. február 1-én (c-íi «>r’ö- 
kön megismételik. A múltkori előadás meg
lepő sikerei bizonyára megérdemlik az ér
deklődő közönség szives pártclását a jövő 
ben is.

— Halálozás. .Neumann Adó f hely
beli jóhirü gabonakereskedő folyó hó 22 én 
rövid szenvedés után elhunyt, temetése e 
hó 24-én ment végbe nagy részvét mellett.

— Farsangi „cécó “ A lévai iparos 
kör farsang hé főj’n házi cécó: rendez a 
saját helyiségében, me yre a tagok vendé
geit is rzivesen látja.

— A diákok öröme. A közöklatásü yi 
miniszter az idén szép sataQsonyi ajándék
kal lepte meg a középiskolai t nuló ifjúsá
got. Aa érettségi szabajrerdele e a *” •»
tapasztalatok okulásával átdolgoz— » —og- 
könnyitette az írásbe.i vizsgálatokat. E.után 
a gymnssiumban csak 3 irásbeii dolgozatot 
keli készíteni: magyart, latint és számtaut. 
Ha valaki egyiket eleg e etra dolgozza 
is ki, mégis mehet szóbelire. A szóbeli vizs
gálatnak tárgyait a miniszter leszorította 
ötre. Ezután csak a magyarból, latinból, 
történelemből, számtanból es fizikából kell 
szóbeli vizsgálatot tenni. Az uj rendelet, 
mely 1906 január h ó 1-eu lepett életbe, a 
deááek között nagy örömet kellett.

— Zseliz és vidéke ipartársulat 
1906 évi február hó 10-éu sajat pénziára 
javára a zselizi nagyvendégiö termében 
szavallattal egybekötött aarikötű táncvigal
mat rendez. Belépti-díj : személyjegy 1 kor. 
családjegy 2 kor Kezdete este 7 órakor.

— öngyilkos csavargó. Zielizre f. 
hó 21-én egy Wukorkil Albert nevű Cseh
országi csavargó jött, ott nyavalyatörés erte 
utói. Mire a jegyző a bírónál elhelyezte s 
egy embert rendelt mellé, hogy őrizze. Reg
gel a kórházba akarták szállítani, de éjjel 
egy bicsakkal átvágta gégéjét, úgy hogy 
holtan találták meg.

— Agyonütötte a szekér. F. hó 
20-án a ktssárói utón a jaró-kelök egy árok
ba fordult kocsit talaitak, a melyet felemelve 
látták, hogy alatta egy ember fekszik hol
tan. Az illető amint értesülünk Feldmann 
Károly Ipolysági lakos kocsisa.

_  Pályázati felhívás. A siketnémák 
budapesti áll. intézetének első osztályaiba 
a következő tanévre 45 uj növendék fog 
felvételűi. Ezen kívül a felsőbb osztályokba 
felvételt nyernek o y siketnémák is, a kik 
eddig valamely vidéki intézetben tanultak 
ugyan, de a kitinek szülői idős.őzben a 
székesfővárosba, vpgy közelébe köaö.ek. 
A vidéki 6 osztályú intézeteket végzett 
siketuémák itt a VII és VIII osztályokban 
folytathatják tanulmányaik’!. Végül a meg
felelő felsőbb osztályokba felvétető-k olyan 
gyermekek is. akik népiskolai tanulmányaik 
közben siketülvén meg, ott tanítják a be
szédnek szájról való leolvasását s ez utón 
elemi ismereteiket kiegészítik. A felvételek 
Vallásra, nemre és nemzetiségre való tekintet 
nélkül a folyamodván? ok beérkezésének 
sorrendjében fognak eszközöltetni. Ai érdea- 
lödöknek részletes tájékozást és felvételi nyom 
tatvanyokat egyszerű levéibeli megkereséste 
díjtalanul küld az intézet igazgatósága (Vili. 
Mosonyi-u. 8 sz.)

— Leleplezett csaló. F. évi január 
6-án Levatich Gusztáv lévai ügyvéd irodá
jában egy asszony jelentkezett, ki magát 
Stampóvszky Katalinnak adta ki azzal, 
hogy a „Lévai Takarék és Hitelintézettől" 
4000 kor. jelzálogkölcsönt óh jt felvenni 
bakabányai ingatlanaira. — Igazolására ok
mányokat mutatott fel. — Miután az okmá
nyok valódisága iránt kétség nem merült 
fel, a Hitelintézet a kő.csont megszavaz'a. 
F. hó 22 én került volna kifizetésre a 4000 
kor. kölcsön, — azonban Dr. Kraft Dszső 
ügyvédjelölt leleplezle a csaló asszonyt, 
amennyiben kiderítette, hogy nem Stam- 

( póvszky Katalin, hanem Mayer Púin 5 szül, 
j Süket Zsuzsanna rovott múltú asszouy — 

és átadta a rendőrségnek s azonnal letar
tóztatták, A csaló asszony egy budapesti 
szélhámos szövetkezet tagja.

— A csók alkonya Amint az orvo
sok kötetekre terjedő értekezésekkel nem 
tudtak elérni, kivívja a nők hiúsága : a 
minden ok, értelem és érzele u nélküli csó- 
kolódzás nemsokára letűnik az élet színpa
dáról. Etc a kezdeményező lépést az angol 
hölgyek tették meg, akik eddig ugyancsak 
divatoztak e tekintetben, de most már ott 
megelégeuznek azzal, ba találkozáskor mint 
a férfiak — csupán kezet fognak egymással, 
a csók teljesen elmarad. Az örvösek persze 
üdvözlik azt az egészségi szempontból ör
vendetes változást, s azt hiszik, hogy ez az 
ö érdemük, pedig csalódnak, mert a csók 
elmaradása tisztán a női hiúságra vezethető 
vissza. Az angol hölgyek nem csókolják 
mag egymást : 1., mert a csók miatt gyak
ran hátratolódik a nagy, széles kalap, s 
esetleg ledönti a frizurát, 2. a fátyol meg
rongálódik, 3. a csók miatt letörlődik az 
arcról a fiuom rizspor, 4. heves összeölelke- 
z-ss után a gyönyörű uj biuz egészen össze
gyűrődik s elveszti uj formáját. Talán arai 
hölgyeink is követhetnék azt a jó szokást, 
ha nem is annyira hiúságból, mint inkább 
egészségi szempontból.

— A „helyettes polgármester.“ — 
mulat! Lapunk jauuar 14 iki s ámaban 
je estük, hogy illetékes es )ói értesült hely
ről kaptunk egy köz.emenyt egy köztiszt
viselő botrányáról Kétheti idő'ad'unk arra, 
bo y do gat rendbehozhassa, kü önben én 
hírt közzetesszüs. Mindeddig azonoan som a 
sem történt, .me tehát az eset; Január 7 mi 
este */»9 óratájban a Lang-kávéház inel’etti 
italmérőben Macsanszky János I-ső tanács
nok teljesen részeg állapotban zavargóit, 
egy ur vezette az ebédlő szobába, hogy ne 
legyen anuyira szem előtt, — ot sörözött 
ifj. Cs. V. és K. főhadnagy, azok asztalához 
M. J. odament s barátkozni óhajtott, — de 
minduntalan leesett a székről, s a padlóról 
mindanyiszor fel kellett emeln ök. — Hogy 
tehát a varost es tisztviselői karát a szé
gyentől megmentsék, az illető urak elhatá
roz ák, hogy M. J. tanácsnokát hazavezetik ; 
de miután ez nagyon bajosan ment, a fő
hadnagy szolgáját is segítségül hívta, mert 
M J minden 10 — 20 lépes után a főidre 
feküdt a a Martonfy- és Koháry-utca végén 
a sarban fe.rengve, magárói ru ait leszórva 
kiáltozva, hogy ő „Léva város helyettes pol
gármestere. “ Az illetők mar haza se bírták 
volna szállítani ha az utón po.garok és rend
őrök nem segédkeznek nekik ; mivel M. J. 
ba a sarba lefeküdt, onnan felkelni nem bírt, 
eiert miut egy hullát kellett az illetőknek 
hazaszállít..ni, — otthon azután ágyba fek
tették az elázott férfiút, amiért köszönetül 
auuak neje osszeszidta az illetőket, hogy 
miért itattak le a — szegény öregembert. 
Ezzel azonban nincs vége a mulatságná l, 
— most kezdetét veszi a történtek lehazu- 
dozása és eltakarására irányuló intrikus 
működés. — M. J. tanácsnokot hajnalra 
otthon labra állítják, kimosdatják s elmegy 
az Adier káveházba tanuk elé, hogy iassag, 
miképp ő hajnali 3 órakor is talpon van, — 
tehát este nem volt holt részeg, hanem 
ellenségei összeesküdtek e lene s — józanon 
erővel szállították haza. — Önmaga azt 
hirdeti, hogy éiete ellen törnek s a haza
szállításban 158 forint pénze elveszett. — 
Reggel e megy M. J. a hovediaktanyába a 
az illető főhadnagy előtt úgy viselkedik, 
amiért a tisztek a czivil urakat iekaszabolui 
szokták, azonban az illető tiszt annyira 
h'ggadt férfiú, hogy azonnal belátta, mikép 
M. J. „katonai brutalitás — mártírja* sze
retne lenni, hogy elterelje a figyelmet múlt 
éjjeli botrányos állapotáról, — ezért öt egy
szerűen elutasította s a tiszt jelentést tett 
a rendőrségnél, — A martiromság nem si
kerülvén, M. J, párbaj által akarta ügyét 
feledtetni, — azonban nem kapott segéde
ket — így más elterelő eszméről kellett 
gondoskodni. Elhíresztelte hát önmagáról, 

ö „politikai üldözött,u a rendőrség 
nyomozást folytat eiiene felségsértés m att ; 
ebene összeesküvés vau szervezve s mint 
„hazafinak* élete sn.es biztonság ián; a 
)Uu. 7-iki éjjeli hszaszálntasa is ellenségei 
üsszeesküvése folytán történt, — mert ö 
tiszta józan voit. M J. ezen összehirenz - 
léseiből annyi csupán az igaz, hogy M. J, 
botrányai miatt már vége szakad a tisztes
séges emberek türelmének fonala s a Kepvi- 
selötestületnek mar gyökeresen hozzá kell 
fogni ahhoz, hogy mentse meg a várost 
olyan tisztviselőtől, aki évek hosszú során 
csak szégyent halmoz a városra és tiszt
viselői karára.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet és nyugtázás.

Az aranyosmaróbi főszolgabírói hivatal 
úján Malouya község részéről 4 kor. ugyan
csak c hivatal utján egy ízben 4 kor. má- 
codizben 104 kor. a Birsmegyei Népbank 
részérö 50 kor. a Franyó színház jövedel
méből 2 k, S romszky Ernő unó: egy „zöld" 
pohár fe'köszöntöért 5 kor. összesen 169 
kor. készpénzt; gróf Condeuhove Kunóné 

ÍÖ Miit óságától pedig 15 drb, nyulat kapunk 
S efánia árvaházunk céljaira.

Amidőn ezen kegyes adományok kézhez 
vételét nyilvánosan is van szerencsénk elis

merni, fogadják a nemeslelkü adakozók 
árváink nevében leghálásabb köszönetünket. 

| Léva 1906 jan. 10-én
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuel 

uöegyl. alelnök. nöegy). titkár.
Köszönet-nyilvánítás.

A lévai iparos kör által rendezett ka
rácsonyi e3tély alkalmából a választmány 
megbízásából hálás köazönetemet fejezem 
ki dr. Holesch István kamarai titkár urnák, 

> ki Beszterce jány áról volt szives hozzánk 
t elfáradni, s nsgy értékű felolvasásával sze- 
| lény estélyünk sikerét emelni, valamint a 
■ közreműködő hö'gyeknek s uraknak, kiket 
. egyedül il!et az estély szép sikerének érde- 
' me. Végül köszönetemet fejezem ki a szives 
, felü fizetőknek, kik 10 k. 20 fillérrel gyara

pították az estély jövedelmét.
Léva 1906 jan. 2.

Kovácsik Samu 
elnök.

Nyilvános nyugtázás.
1906. jan. hó 6 án tartott műkedvelői 

előadással egybekőtö.t táncmulatság bevé
tele 383 kor. — fii.

Kiadás: 197 kor. 14 fi).
Maradvány ; 185 Bor. 86 fii.
Ezen össrer, mint uj orgona-alap ke

zeltetik.
Fe;ü fize'tek : Dómján Lőrinci 10 k., 

dr. Dómján L»joi 5 k., Gyöiffy G iza 5 k., 
Veiuer Ji.kao 4 k., Budai Má-e 4 «.,-B:rtha 
József 2 k., Akossy Imre, N. N Krizsányi 
Kiiroy, D .mién Jonő 2—2 kor, Sriulcz I r- 
r-acz, Madara z Jónás, Varaunai István, 
Dóka István, KováCoik Samu, Deák J. ta
nító, ifj. Korpás István, Fizéli Lajos, Koncz 
Lajos, Kérni János, Golbrunner S. Preszto- 
iánszky Béla, Váczi Jónás, Sárai Kálmán, ifj, 
Galambos István, ifj. Z lai István 1—1 kor.

Az egyház nevében hálás köszönetün- 
ke fejezzük ki.

Léva 1906 jan. hó 24 ód.
Tóth Sándor Birtha József

pénztáros. ref, lelkész.
Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.

1906. év? január hó 21.tói 1806 január hó 28-ig.

Születés.

A szniók. neve < Í! A gyermek

neve

Skrabák János Opecska 1. leány Ilona

dr. Szilárd Samu G.-otte Irma fiú László

Streicher József Kiéin Berta leány Kamilla

Baranya Béla Valacb íréu fiú Sándor

Homolya József Kopa O. leány Mária

if Bartos Lajos Bieli Emília leány Emília

Lackó Sándor Dvorakovics M. fiú József

Házasság.

Halálozás.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

ö. Latyka Mihály ö. Bótz Jánosné lóm. kath.

Kun József Láng Gizella

Lévai piacziir^R.
rovatvezető: Kónya József rendőrkapitány.

Az einunyi neve Kora A halál oka

Sulka János 69 tüdőgümökór

Mácsánszky Ferenc 19 tüdögümökór

Neuman Adolf 48 Szervi szívbaj

Hiinka János 52 sérülések

Bnaa tp.-tFískáriként 15 kor. 40 fii). 
15 kor. 60 üli. Kétszeres 13 kor. 20 fii. 
13 kor 60 fill. — Rozs 12 mór 40 ti»i. 12 kor.

I 80 fi . Árpa 13 kor. — fi i. 18 kor. 50 fi 1 
j £ab 14 kor. — fill. 14 kor. 80 fill. — Kuko

rica 14 kor. — fill 14 kor. 40 fi’l. Bab 
26 ko- — fiit. 27 kor.— fi-i.— Lenese 30 kor 
12 fii! 34 kor. 40 fill. — Köles 9 kor. Z0 ült 
10 kor. 40 fiii

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vörös here 116—130 kor., Luczernamag 
102—110 kor. Muharmag 20—22 kor. Bábá
éira 28—36 kor. Bükköny 20—22 kor.

Nyilttér.
2601/1905 tkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat!
Az újbányái kir. járásbirós'g, mint tkv*. 

hatóság közhírré teszi, hogv Kohn Miksa 
végrehaj'atónak, Stribik János és neje 
szül. Koperniczky Mária végrehajtást 
szenvedők ellem 109 kor. 67 fill. töke-öve- 
tolés és járulékai irá.iti végreliaj’áii ügyében 
az ar.-maróthi kir. törvényszék, az újbányái 
kir. járásbíróság területén lévő Újbánya 
városban fe tvö,azujoáiyai 332 sz. ij ívben A 

f 1—2 sor 920. 921 hrsz 328 házsz, alatt 
Stribik János és neje szül. Koperniczky 
Mária végrehajtást szenvedők nevén irt 
egész ingatlanokra az árverést 1209 korona 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fnnnebh megjelölt ingatlanok 
az 1906 évi február hó 7 én d e. 10 
órakor ezen tkvi hatóság hivatalos helyisé
gében megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%. át vagyis 
120 korona 90 fillért készpénzben, vagy 
az 1881. LX.t.-cz. 42 § ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1 én 3333 sz. a. keit igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Újbányán a kir. jóság mint tkvi 
hatóságnál 1905 évi nov. hó 20-án.

Fátkay 
kir. albiró.

18/1906 végrb. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt, kiküldött bir. végrehajtó ezen

nel köehirré teszi, hogy a lévai kir. jóság
nak 1905 évi V. 649/1. sz. végzése folytán 
Dr. Schoer Bála bpesti ügyvéd által kép
viselt Ráth Nándor felperes részére BluUlCU- 
feld Ármin és neje alperesek ellen 85 K. 
követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán alperesektől felülfoglalt 
és 2389 korra becsü't ingóságokra a lévai 
kir. jbiróság 1905. V. 640/3. számú végzé
sével az árverés elrendeltetvén, annak a 
korábbi vagy felülfoglaltatók követelése 
erejéig Is, amennyiben azok törvényes zálog
jogot nyertek volna, Léván leendő meg- 
tattása határidőül 1906. január hó 31 
és következő napján délután 2 Órája ki- 
tüzetik, a mikor a biróilag lefoglalt bútorok, 
lovak és szekerek s egyéb ingóságok a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az e’árve- 
rezendö ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégítéshez jogot 
tartanak, amennyiben részükre a foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, el
sőbbségi bejelentéseiket az árverés megkez
désig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy pedig 
szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését 
követő naptól számittatik.

Kelt Léván 1906 évi jan. hó 18
Karácsonyi Pál 

kir. bir. végrehajtó.

Sajáttermésü ujborok.
Kiváló minó’ségü:

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

lefejtve, 7 hektói hordónként hektója 
17 írtért,

„ „ hekto'iterenként 18 írtért,
Egyszerre nagyobb mennyiségben (21 hek- 

; tótól feljebb) a termelés helyéről Szikra- 
Alpári pinezémböl, lefejtve, ott a vasut- 

j állomásra szállítva, hektoliterje 16 frt.
Léva, 1905. december hó.

Holló Sándor
pinezéjében.

j Gyöngy virág-
< jobb, teljesen ártalmatlan szer.
' 1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill* , 

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

! Irodahelyiség változás!
A , Trieszti általános Biztositó Tár

i SUlat" (A8securatióni Generáli) lévai 
főügynöksSge irodahelyiségét a Birs
megyei Népbank volt helyiségébe, 

t Goldstein féle házba helyezte át.

Menyasszonyi selyem
méterenkint 85 krtról, 11 frt 35 krig minden «zinben. 

Bérmentve és már elvámolva, Gazdag mintaválaszték 
póstafordultával.

Henneberg selyem-gyár Zürioh.

Eladó fa
A Nagyeárói uradalomban az erdei lak

nál kemény hasábfá erdei ölenként 22 
huszonkettő koronáért kapható.

! Ház
Bérbeadó esetleg eladó a malom

' közelében levő volt Rozenzweig féle 
' ház mely áll egy eddig fiiszer és bőr-
> üzletnek használt üzlethelyiség 3 szoba 

konyha és raktárból. Bővebbet Neu
mann Dezsőnél Nagy Salló.
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Közgyűlési meghívó.

„A LÉVAI KERESKEDELMI BANK R. T.“ rtsnéDjesei
az 1906. évi február hó 15-én d. e. 10 órakor

Lévan. az rIparos olvasókör14 (Deák Ferenc-u. 2) 
helyiségében tartandó

I. évi rendes közgyűlésére
tisztelettel meghivatnak.

•S&

Tartozik.
Mérleg számla 1905. évi deczember hó 31-én.

Vagyon K. f.

Követel.

Tárgy sorozat:
1. Közgyűlési elnök választása és a közgyűlési jegyző

könyv hitelesítésére vonatkozó intézkedés
2. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentése, 

javaslatának elintézése és a felmentvény megadása.
3. A tiszta nyereség feletti rendelkezés.
4. Felügyelő bizottság választása 1966. évre.
Kelt Léván. 1906. január 15-én.

Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályokból : 19. § Szavazatképes részvényesnek 
csak azon részvényes tekintetik, kinek nevére az illető részvény leg
alább 30 nappal a közgyűlés előtt alapszabályszerűen átiraton és ki 
részvényét a szelvény ívvel együtt a közgyűlést megelőző napon az 
intézetnél vevény mellett letette

Pénztár számlán ' * ‘ |
Váltó számlán.....................
Jelzálog számlán.....................
Folyó számla adósok számlán 
Értékpapír előleg számlán - -
Ingóságok számlán - - - -
Óvási költség számlán - - -
Értékpapír számlán - - - -
Óvadék letét számlán - - -
Előre fiz. kamat és lakbér számlán 
Szervezési költség számlán 
Levonva az első évi leírás

— —
1528
382

46
12

Léva, 1906. január l én.

Frommer Imre
pénztárnok.

TeherFk. 1f.K.

1146

786895 70

igazgató.
Fodor Adolf 

főkönyvelő.

1
9
4
7
9

32
35

Részvénytöke számlán - 
Tartalékalap számlán 
Betétek számlán - - -
Betétek folyó számlán - 
Visszleszámitolási számlán 
Óvadék számlán - - •
Átmeneti kamat számlán 
Tiszta nyereség - - -

200UIJO
7212<J 

341119 71 
45935 27 

170135 64 
8430 
8338 7o 

12864 18

786895 70

Ezen mérleg számla a keresk. törvény 195. §-a értelmében a fö- és segédkönyvekkel összeegyeztetvén valamint 
. . _ 1_ 1-Iiá___ n..^lrr<l R 1 Ír Ác mnmurt’n'znnnL' ful'iltllL'mutatott értékek leltároztatván. azokat helyesnek és megegyezőnek találtuk.

a ki-

Szauer Mór

A. fel-ügyelő ‘bizottság :
Braun Gyula Laufer Henrik Weisz Izidor

elnök.
Bluin Samu

y/ — -Ár ev Ó ■ Minden darabb szappan a Schldht névvel,
V tyZtíl bZU . tiszta és nem káros alka'részektö1.
|Áf Áll ó c • 25 000 koronát tizet Schicht György cég

V U t a I I □ □ • Auasigbail bárkinek, aki bebizonyítja, hogy 
szappana a ,Schicht" névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

334. I. 1906.
A lévai ni. kir. pénz ügy igazgatóságtól.

SCHICHT-szappan!
használjuk

kiváló hatású tulajdonsága miatt

előnyös eredménnyel
báim: mosási célra úíymint:

saját használa'ra, 
minden ruhaneműnél

ég

mindenhez
hmi egyátalában mosva lesz.

L^et-e a t£idöbaj
eíiBen védekezni?

A tüdőbajok okozói gyanánt a tuberkulózis-bacil- 
lueoknt ismertek tol. a melyek mindenütt, a hol tüdő

nek, benne vannak a levegőben él 
M Ut< ■ t'ian ée nem pusztíthatok el. Jóllehet e 
bazillus k>t csaknem min-len ember a porral magába 
szívja, : i' v sem lesz minden ember beteg, mert aa 
emberi rvezot r«*ndaa viszonyok között szerencsére 
kénes m rv hogy a botegsésnek beléje hatolt csiráit a 
ge r - ' i ■ rnir zvekben lev . hatásos anyag se^itségé- 
• el i -1 a! nttitlann i tégy a. Csak ott tör ki a betegség, 
a hol c/<-k a mirigyek meggyöngültek és miután ezt 
hires :.za’,tok ntelM-k fölismertek, közelfekvő volt, hogy 
at remii i--yek erősítésével teremtsenek sogitő-eszköat 

inak levyő/.esere. üjabb időben a 
tüdöbajosoknak éppen ezert

HOFFMANN dr.-ftle glanduíéiit 
e •n’nek. a mely egészséges állatok gégemirigyeiből 

*ar:-'1’iiazza azt a hatásos anyagot és igy a betegség 
e<i;-.jit elpusztító anyagnak mesterséges bevezetésével 
támogatja a test természetes gyógyító törekvését. 
\ ,' i az orvosok, a kik betegeiknél glandulént alkal- 

t . i’ztalták, hogy a betegek étvágya 
növekedik, kedvük derül, orejük es testsúlyuk gyara- 
Ífödik, a köhögés alább hagy, a köpet oldódik, az éjjeli 
/•' elt.in k: sióval, hogy a gyógyulás folyamata

•ne kezdődik. A ánlatos tehát, hogy ne mulaszszuk el 
glandulén-table11ákkal való kísérletet.

A g andu'en Hofmann dr utódat kém. 'gyáréban 
Meerane (S/iszország) készül es orvosi rendeletre 
gv'.uyszert ír >i.ban. valamint a raktárban: Fragner B 
gyógyszertára es. és kir. udvari szállító, Prága 
203—111. Török J. gyógyszertára Budapest. Király- 
ntoa 12. sz., üvegekben 100 tabl a 550 K . 50 tabl. á 3 K., 
kapható. Kimerítő brosürát a gyógyító eljárásról 
orvosok és meggyógyult betegek jelentéseivel 
kívánatra ingyen és bérmentve küld a gyár.

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 ....

Kávé. -
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 
. . . 1.—

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.

I

Hirdetmény.
A kir. pénzügyigazgatóságnak Léváról Aranyosmaróthra 

leendő áthelyezése miatt szükségessé vált a kir pénzügyigazgatóság 
összes iratainak és felszerelésének Léváról Aranyosmaróthra való 
átszállítása.

Erre a szállításra a következő nyilvános árlejtés liirdettetik :
1. A kir. pénzügyigazgatóság 22 hivatalos szobájában, valamint a folyo

sókon levő összes iratok és felszerelések fognak átszállittatni.
2. A szállítási útvonal a kir. pénzügyigazgatóság udvarából kiindulva 

Nagykáluán át Arat yo maróthra a pénzügyi palotáig terjed.
3 Az iratok ládákban les.. x Y 

szerelések pedig vízhatlan ponyvákkal . 
mint a ponyvákról a vállalkozó tartozik gondoskodni.

4. A szállítás elvállalására zárt írásbeli ajánlatok adandók be a kir, 
pénzügyigazgató ág főnökéhez.

5. Az ajánlatokhoz 400 korona bánatpénz csatolandó akár készpénzben, 
akár elfogadható értékpapírban- — Ez bármelyik kir. adóhivatalnál (állami 
pénztár) letehető s az ezt igazoló nyugta csa’olandó.

6. Az ajánlatok u’olsó határidejéül 1906 évi márczius hó elsejének 
déli 12 órája tűzetik ki.

7. Az ajánlatban kitüntet-ndők :
a) a vállalati összeg,
b) az ajánlatot tevő neve és lakása,
c) a szállítás közben a kincstárt érhető kár megtérítése iránti köte

lezettség elvállalása.
8. A vállalati összeg átalányban lesz megállapítva.
9. A szállításnak 1906. évi április hó 17-től április hó végéig 

kell megtörténnie.
10. A zárt ajánlatok a kir. pénzügyigazgatóság kebeléből megalakítandó 

bizottság előtt fognak felbontatni,
11. A kir. pénzügyigazgatóság fenntartja magának a jogot, hogy7 az 

ajánlatot tevők között — tekintet nélkül az ajánlat nagyságára — bármelyikkel 
megköthesse a szerződést.

12. A szerződés joghatálya a félre nézve azonnal — a kincstárra nézve 
pedig csak a jóváhagyás után áll be.

13. Közelebbi adatok és felvilágosítás iránt akár személyesen, akár irás- 
belileg a kir. pénzügyigazgatósághoz lehet fordulni.

Léva, 1906. január hó 18.
___________ M. kir. pénzügyigazgatóság.

.^T’nlva, a bútorok és egyébb fel- 
fedendők. — A ládákról vala-

I

l« • • • • •
L <
J Védjegy: „Horgonyt oIb

I
i

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller pótléka 

egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már töbr> mint 36 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvenynel, 
Csúznal 's meghűléseknél bedörssöteB- 
képj en ha .ználva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt beva- irtáskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony •.) jj> gygyel ps a Richter ezég- 
jegyzéssei ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy - 

I .< r Tird k 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára
az ,.Arany oroszlánhoz**, Prágában.' 
Eliiabethstra«sc 5 neu. Mindennapi szétküldés.

Küküllőmenti

Első Szölöaltványtelep 
(Tulajdonos: Caspari Frigyes 

Medgyes. 114 N.-Küküllőmegye.) 
volt az egyedüli az egész országban, mely olt
ványait óriási mennyiségű, naponta 5 millió 
liternyi vizzei öntözte s enuek folytán az egye
düli szöllötelep, amely ez. évben is valóbau szép 
és mi.idén tekintetben kifogástalan minőségű 
szöllöoltványokat szállít.

Képes árjegyzék számos elismerő levéllel ingyen és bériedévé.

♦ 
♦
♦
♦ 
♦

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák

«*♦ legdíszesebb kivitelben
Ikészittettnek

Hyitrai és Társánál Léván.'

Az elismert legjóbb és legkitűnőbb
Aczél ekék 1,2,3 és 4 baráziasnak 
Rét, moha, tagozot es (Hágónál Boronák

Gyűrűs és sima acél lemez földi hengerek,
-A-e-ricola. -vetég-épelc

Cséplőgépek
szab, uj Kenögyüríivel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány, 
és 

gözhajtásra

Nyomatott Nyitni és Társa könyvnyomdájában Léván.

ARATO-GEPEK
fűnek herének.

Szénayyüjtök és aratógereblyek. Szénaforditók
Szabad, aszalo.kesziilelí gyümölcs es főzeléknek,

Bor- és gyüinöcs sajtók,
G-yiixxxölcB és szélé zúzák

es bogyómorzsolók,
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő„S -2- FHOi’ : A.-,

Tormancs es vertetü pusztítására,
Szá.llitla.a.tó ta.lca.xt tözlxalyelc.

« . - - _ --- —v— Ifca&uaoaui uepeK
legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak

“ MaYFARTH PH. és Társa_______
08. é8k. kiz. wab^azdaeágl gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek

- Beos. H/l. Taborstrasse 71. 1000 "unka*.

: KJST2VPF DÁVID úraAl

J árgány ok
1—6 vonőállat befogására
Legújabb gabona-tisztitó-rosták,

TR1UREK és KUKORICA MORZSOLOK, 
Szecska vá]ók, darálók, repavágók,

Széna és szalmaprések
•alamint minden más fajta gazdasági gépek


