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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.
Blőlzrté.i pénzek pÓBtaut.l.inyny.l küldhetők. 
Bcyv" «i»mok 20 miérért kaphatók 

a kiadóhivatalba a. BARS. hirdetések
Négyhasáhos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér to fillér
Hivatalom hirdetmények

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

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk <s*3szeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; E.G YSZERSM IND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—► vasárnap reggel. «—í—

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

A LAP KIADÓJA; NYITRAI és TÁRSA.

Közbiztonság az utakon.

A vármegyei közgyűléseken állan
dó panasz volt, hogy a viczináiis utak 
járhatatlanok. őszi és tavaszi esőzések, 
sarak idején valóságos életveszedelem
mel jár a raj uk való közlekedés. A 
nagy forgalom következtében különö- 
nös n Léva környékén oly állapotban 
vannak az utak, hogy azoknak teljes 
renoválása válik szükségessé.

Már most ehhez járul még az is, 
hogy a jövő-menő szekerek az utren- 
dészeti szabályokat soha se tartják be, 
Valóságos versenyfutást rendeznek nem 
csak az úttest külső részein, de a né
pesebb, gyalogos emberek által járt 
részein. Kitérni pedig egyik sem akar, 
de valamennyi parancsol a másiknak. 
Egy-pár nagyobb elgázolás és más 
szerencsétlenség is történt nem ré
giben, mindez azonban sem a közön
séget, sem a rendőrhatóságot nem ta
nította meg arra, hogy az utakon a 
szabályrendeietileg is előirt közbizton
sági intézkedésekre jobban kelle :e 
ügyelni,

Uirendőri törvényeink és • uusst—s 
teink oly szigorú intézkedésébe^ T.Ű- 
talmazuak, hogyha azoknak csak egy 
része is tartatuék be, nem fordulna 
elő az a sok kihágási eset, melynek 
megtorlását a legtöbbször a sérelmet 
szenvedettek nem is ker.sik, mert 
miként a gyakorlat igazolja, a panasz- 
lottak kisiklanak az igazságszolgáltatás 
kezei közül s a panaszló örül, ha 
egyébb baja nem történik, mint a 
pervesztés.

A már-már tűrhetetlenné váló és 
mondhatjuk állandó mizérián segíteni, 
a törvények és rendeletek végrehajtá
sával felruházott, különösen az első fokú 
hatóságok volnának leginkább hivatva 
és pedig kettős módon, elsősorban az 
ellenőrzésnek szigorúbb és nagyobb 
erélylyel való gyakorlása, másodsorban 

pedig a panasz eseteknek szigorú elbí
rálása által.

Ami az ellenőrzést illeti, hát meg 
kell vallanunk, hogy az úgy a város 
belterületén, annak utcáin, terein, mint 
a város határán kivül, a községi, tör
vényhatósági és állami utakon, hiányos 
fogyatékos, ami a belterületre vonat
kozólag az erélyes ellenőrzés elégte
lenségében keresendő.

Ami pedig a panasz esetek szigorú 
elbiráiását illeti, hát e tekintetben, bi
zonyos optimistikus irányzat van meg
honosodva.

Aki gyakran megfordul külső uta- 
inkou. nem egyszer tapasztalhatta, hogy 
mennyire semmibe se veszik az utrend- 
őri szabványokat. Mindennapi eset, 
hogy a jármüvet hajtó kocsis a bakon ülve 
bólintgat, avagy a rakomány tetején 
végignyujtózva alszik, szabadjára hagy
va a lovakat, számtalan esetben lát
ni, hogy a kocsis nincs a helyén, hanem 
az ut gyalogjáróján halad, főleg ha 
több kocsi halad egymásután, nem is 
szóivá a fékezés, kitérés, előrehajtás és 
p" 1 hez hasonló rendelkezések be nem

.lásáról.
A város belterületén, utai, utcái és 

terein a rendelkezések negligálása nem 
egy esetben hajmeresztő, majdnem 
végzetes kimenetelű eseteket idézett 
már elő. Vagy hányszor látni kocsikat 
gazda nélkül álldogálni az utcákon a 
gj alogjárók mellett. A hámistráng 
1« sincs eresztve, a kocsis valahol pá- 
linkázik. Különösen fölemlítendő a se
beshajtás, mely már nem egy áldozatot 
kívánt, s amelynek megszüntetésére 
ugylátszik nincs orvosság. Az okot 
keresve, csak is az ellenőrzés lanyha* 
ságában keresendő az, s ennek követ
kezménye aztán az, hogy mig a felje
lentések száma nagyon ritka, addig az 
ellenőrzés lanyhaságán, az ellenőrző 
közegek kötelességszerü és éber figyel
mének hiányán múlik, hogy a kihágási 

esetekben, a mulasztók, a vétkesek oly 
könnyén kisiklanak az igazságszolgál 
tatás kezeiből a bizonyítékok hiányában 
és elégtelen volta miatt.

Még veszedelmesebb a közlekedés 
éjjel, mert a gazdák csak ritkán látják 
el magukat lámpával. Ha a másik 
szekér zörgését nem hallaná a szun
dikáló kocsis, számos balesetnek lenne 
okozója ez a mulasztás. Az utbizto- 
soknak szigorúan ügyelni kell arra is, 
hogy az úttesten napközben előfordult 
olyan rongálások, milyek az életbizton
ságot veszélyeztetik, éjjelig vagy hely
reállítva vagy elzárva legyenek, hogy 
a járó kelő közönség arra figyelmessé 
téve elkerülhesse.

Számtalan esetben képezték már 
ezek a visszaélések a helyi sajtó fel
szólalásának tárgyát, eredmény azon- 
semmi téren sem mutatkozik, Újból 
és kiválólag hívjuk fel a törvényes 
intézkedések végrehajtásával, valamint 
a visszaélések megtorlásával felruházott 
elsőfokú hatóságokat, hassanak oda 
nagy felelősségük tudatában, hogy a 
közbiztonság, a testi épség közlekedési 
utaikon veszélyeztetve ne legyen.

Kivándorlási szédelgés Amerikában.
Irta; Mártonffy Imre

Az európai kivándorlás Amerikába évek 
óta oly nagy mérveket öltött, minőt még a 
legavatottabb statisztikus se remélt volna.

A gőzösök mirden egyes alkalommal 
800 — 1300 utast szállítanak, Brémán, Ham
burgon, sőt újabban Fiúmén át a „Cunard 
Line“ pedig hetenkint 3800 utast vífz, kik 
mindannyian meggyülölték Európát. Hollan
diában, Belgiumban, Német és Franciaor
szágban uj hajóstársaságoK alakulnak, uj 
hajóóriások épülnek.

Mikor New-Yor'ibtn laktatna Batteoy- 
téren, az ablakomból szemléltem az uj világ 
legnagyobb kikötőjét, s minden nap, majd 
minden órában csak úgy ömlött a népáradat 
keletről nyugat fölé. Egyik májusi vasárna

pon — hogy hányadikán, már nem tudom 
— a Castle Gardenben, 19.850 kivándorló 
lépett partra, többnyire németek, magyarok, 
Bzlávok (tótok) és oláhok.

A rá következő szerdán 7830 kiván
dorló érkezett.

A ka'eidioskop sajátságos játékát mutatta 
Európa zagyva nemzetisége, oly látvány 
volt ez, minőt az álarcosbálok nyújtanak a 
szemlélőre k.

A svájciak, olaszok, svédek, dánok, 
magyarok, lengyelek, oroszok én német 
parasztok — kik közül a csehek, morvák, 
horvátok, szlávok, tótok, oláhok, dalmaták 
se hiányoztak, — szemeim előtt úgy tűntek 
fel, mint egy kis daribka világ.

A nyolezvanas évek e leién az atlanti 
óceán partjairól egy c-omó uj vasúti össze
köttetés létesült a nagy világrész belsejével ; 
de voltak napok, mikor a megrendelt külön
vonatok nem bírták lebonyolítani a közle
kedést, s igy a kivándorlók kénytelenek 
voltak még 24 órát, sőt néha napokat N w- 
Yorkban tölteni.

Természetesen a korcamárosok ipara 
virágzott ilyenkor, fogyott a sör a német 
kis üzletekben, dús aratásuk volt a pénz
váltóknak, de különösen az ügynököknek 
és áruszá'litóknak.

A kivándorlók kosztházaikban ismertem 
pincéreket, kik annyit kerestek, vagy job
ban mondva zsaroltak, hogy feleségüket, s 
gyermekeiket nemcsak a legdrágább tengeri 
fürdőkre, bong Banch, Long Beach, Coney 
Island, stb. küldhették, hanem még abban a 
helyzetben is vo'tak, hogy hozzátartozóikat 
egész idény alatt elláthatták pénzzel bőven. 
Jómódú fö desurak Svédországból, hazánk
ból, Svájcból, Mecklenburgból, Bajorország
ból nem egyszer 5—6 — 8 és tízezer márkát 
vagy forintot váltottak be amerikai pénzre, 
hogy Nt-w-Yorkban részletre vehessenek uj 
barmot, mezőgazdasági eszközöket és gé
peket.

Valóban cszk úgy hullott a pénz, mint 
a záporesö. Csaltak, bt csaptak, félrevezettek 
és hazudtak az emberek mindaddig, mig az

TÁRCZ A
Beszelő lángük.

Nem ismerek nagyobb gyönyörűségét 
az egyhangú, végtelenül hosszú őszutói dél
utánokon, mint odaülni a vígan pattogó 
tűzhöz és elbeszélgetni a lobogó lángokkal. 
Künn a sötétség bontogatja szárnyait és 
szünet nélkül permetezik az eső. A csurgó 
aszfaitou alig látni neh,-neha e ;y tovasietö 
al kot ; bibéit és néma minden. Ilyenkor 
oly jó eső érzés fogja el az embert otthon, 
barátságos kis szobájában, hol enyelgő me
leg hize'gi körül az idegeset és hol semmi 
disszonáns hang nem zavarja az áhitatos 
nyugalmat. A kályhában ropognak a faha
sábok, serczeg a parázs, susog a zsarátnok. 
A sejtelmes félhomályban elmos »dó árnyak 
körvonalai játszanak a falon, a szőnyegen 
a bútorokon. És amint a vörös lángszemek 
tovább pislognak, az árnyak lassankint tes
tet öltenek ; megje enik előttünk fátyolszerü 
képeivel a múlt <s népesü ni látjuk a jövőt.

Ö bigyjetek el nekem, nincs nagyobb 
gyönyörűség, mint a lángokkal csevegni. 
És nii csen köunyet.b dolog, mint az ő cse
vegésüket megérteni. Az ember beleveti 
m>gat a kényelmes karosszékbe, rágyújt 
egy cigarettára és ehdgi ja, mit rebesget
nek, mit suttognak. És egyszerre csak azon 
▼eszi eszre magát, hogy édes regények, 
bűbájos dallamok varázsa vonja őt körül. 
Nem is tanulta, mégis megérti ezt a nyel
vet. S az egyiknek úgy tűnik fel, mintha 
a gitár kacagó jókedve, a másiknak meg 

mintha a tündérhegedü felbugó síi alma resz
ketne meg benne.

Igen, a lángok is tudnak beszélni. Mint, 
beszélni tud a virág, az erdő, a hold, a 
csillagok is. Csak nem szabad a szivünket 
elzárnunk, mikor hozzánk akarnak szólani.

Az én képzeletem rendesen messze el
kalandozik a jövő birodalmába, mikor a 
tobzódó tiiz rámvillanó sugaraitól fáradt 
szemeimet becsukom. Es néha úgy érzem 
mintha már nem ülnék egyedül itt a mele
gítő lángok fénykörében, hanem egy bájos 
kékszemü asszonyka ülne mellettem, ki 
ölembe hajtotta seiymesfürtü, szőke kis fe
jét. Édos gyermekszemei mosolyogva függe
nek az én arcomon, és puha kis kac.sója 
reszketve szorítja meg a kezemet. Beszélni 
kezdek, és valami kimondhatatlan gyöngéd
ség van a hangomban. Elmondom neki, 
hogy mennyit szenvedtem ifjúkoromban, 
mennyiszer voltam a kétségbeeséshez közel 
és hogy mióta ö az enyém lett, menyire 
megváltozott minden. Most már a könny is 
áldás, mert ő csókolja el szempillámról, most 
már csupa fény, csupa derű, csupa boldog
ság az é etem. Éi mialatt igy csodás-szerel
mesen tovább beszelek, feleségem játszva 
cirógatja borzas, sötét hajamat.

Ez a sustorgó, vígan pattogó lángok 
nyelve. Senkinek sem kell tanulnia, mégis 
mindenki megértheti. És az egy.knek úgy 
tűnik te1, minthi a gitár kacagó jókedve, 
a másiknak meg, mintha a tündérhegedü 
e haló siralma reszketne meg benne . . •

Szexed-ai ISáxoly.

Búbos kemencze.
— Az alföldi népéletből. — 

Irta: Mészáros Tst-v&zi.
Még a Bodri is ott szüköl a konybaajtó 

előtt. Hiába bundás a szőre, még neki is 
csikorgó az idő odakint. Harapni lehet a 
sötétséget. Csuda, hogy a süvitö szél tel 
nem akad, csuda, hogy a széltől felvert hó 
utat talál benne. Örült módra is kavarog- 
taija a neki bőszült szélvész a havat. Egész 
hegyeket formál belőle az udvaron. A szom
széd háza meg — a mint a szobánkból rá
vetett világ mutatja — mintha hó-sirhalommá 
vált volna, csak a kéménye van ki már a 
hóból.

Miért is húzzák meg az esteli harangot 
is, mikor úgyse nekünk szól az ilyenkor. 
H isz a szél úgy elkapkodja minden szavát, 
hogy nekünk csak egy-egy hírmondó félhang 
jut belőlük.

És odabent, mennél jobban csapkodja a 
havat a szél ablakunkhoz, s rázogatja be
szökött fuvallata ajtónkat; annál jobban 
érzik magukat az emberek. Egyik asztalnál 
négy öreg kergeti a 21-et, fogja a pagátot, 
a divánokon a mamák tárgyalják a csepü 
te egráf legutolsó, tehát legújabb híreit ; a 
tiata'ok „Mi tetszik ?“-et játszanak. Kint 
pedig a konyhában sistereg már a friss 
kolbász, a pomp ás vesepecsenye; a konyha 

■ alatt pa'tog a sistergő venyige. A soros 
pincés urfi most didereg be az idei jó kar- 
cossal, a hetes kisasszony is töri már a 
borkorcsolyát: diót, mogyorót, mandolát és 
tö/ü'gefi az izzadó pogácsa-almát.

Odakint csak úgy nyög a föld a termé- 

szét bosszús haragjától, mintha reszketne 
a végítélettől; bent pedig örülnek az élet
nek. Ö:ülnek, hogy beszorította őket az idő 
a legkedélyesebb menhely ölébe, búbos ke- 
meuczétöl meleg szobába.

Búbos kemencze I
Én azt hiszem, hogy búbos kemencze 

nélkül épp úgy nem lehet elképzelni a ma
gyar embert, mint bajuszpedrő és kostök, 
avagy a magyar viseletét sujtás nélkül. Mert 
a búbos kemercze is magyar különösség. 
És milyen különösség I Mennyi melegség, 
kedélyesség szü ő anyja az a búbos kemen
cze, az a szobák sarkába felrakott nagy
hasú alkotmány ! Vegyük ei a magyartól a 
csizmát, a pipát, mintha lelkének egy-egy 
kedves, kedélyéleaztö jószágától rabolnák 
meg : úgy esnék, ha nem dőlhetnénk neki, 
nem állhatnánk háttal boglya-kemencze 
mellett.

Mit nekem a Meidinger, mit nekem a 
cifra kandalló — mikor rágondolok a mi 
öreg kemencénk'e; ha rágondolok, mikor 
körülülve —- ott hallgattuk édes apánk rém
ségei meséjét a farkasró1, meg a disznóról ; 
mikor fülembe most is visszadörömböl' a 
kemencze tetején a szelíd c icza dorombo
lása. Hogyre sirathatnám meg, mikor nekem 
most bádog-kályha ereszti ki a meleget — 
kiloszámra vett lábéi és a lábam fázik, ke
zem reszket ettől a hideg melegtől . , •

Búbos kemencze ! Hozzád menekülök. 
Hadd legyen egy kis melegsége szivemnek, 
rólad emlékezve talán kezem is felmeleg
szik . . . hadd beszéljek rólad tovább is, 

Búbos kemencze 1



Amerikába vándorlónak egy vörös centje 
nem volt. Farmokat adtak vettek melyek 
nem is léteztek, szédelgő közjegyzők álli- 
tottáli ki az adás-vételi szerződéseket, olyan 
közgyzök, kik nen voltak egyebek, fegyház- 
ból kikerült alakoknál.

Hamis vasúti és hamis hajójegyeket 
adnak el a tájékozatja bevándorlóknak. I 
Azokról a széde gőkröl nem is beszélek, 
kik a kivándorlókat szerencsejátékkal fosz
tották ki, vagy akik vasúti egyenruhában 
az utasok málháival tovább álltak, vagy 
akik hamis dollárokat adnak a jó pénzért. 
Csak egynémely esetet említsek meg, melyek 
különös figyelmet érdemelnek. Egy pózeni 
lengyel paraszt Datroit felé aka’-t utazni.

New-Yorkban vett vasúti jegyet. De 
mivel angolul egy kukkot se értett, igy 
roppant boldog'alannak érezte magát és 
alig várta, hogy Mich’gan államba érkezve 
földiéivel taiálkozhassék.

A lengyel együgyü, de jó ember volt, 
s így az amerikai viszonyokat és a kiván
dorlási szedelgöket nem ismerte.

A jámbor paraszt N.w Yorkból való 
elutazása előtt 2500 márkát váltott be ame
rikai papir dollárba és ez alkalommal két 
hírhedt ipariovag megleste, s ezek elhatá
rozták, hogy az idegent alaposan megkop- 
pasztják, ami sajnos, sikerűit is nekik.

Amint a lengyel a vasúti kupéban ült, 
két német ember csatlakozott hozzá, kik 
danzigi ilietőségüeknek adták ki magukat, 
kitünően beszéltek lengyelül, s szintén Det- 
roitba utaznak.

A gazemberek sokat beszéltek arról, 
hogy mennyi hamis pénz van forgalomban, 
s a lengyel megijedt, hogy hátha New York
ban hamis pénzt vá tott be.

Egy szóval megkérdezte utitársait, hogy 
ismerik-e a hamis pénzt, mire ök természe
tesen igennel feleltek.

A lengyel ekkor elővette a kislajbi 
zsebéből az elrejtett pénzt melyet New-Yjork- 
ban váltott be. A gazemberek gondosan 
vizsgálgatták a bankjegyeket, s többször 
írtak megjegyzéseket zsebkönyvükbe, s az
tán a dollárokat visszaadták a len- 
gyelrek, s jelentették neki, hogy a pénz 
valódi.

A legközelebbi ál'omásnál a gazembe
rek kiszóltak a kupéból, hogy állítólag az 
étteremben valamit harapjanak. Természe
tesen készakarva lekéstek a vonatrój s 
mikor a vasút elindult, ők a peronra rohan

Es eszembe jut rólad az a táj, a hol 
születtem, az alföldi nagy rónaság ; eszembe 
jut ifjúságom vidor élete és lerándulok haza. 
Hisz hiába mondják azt, hogy ha nyáron 
is, — hát még télen milyen unaimas a róna, 
a puszta.

Mint befagyott tenger, olyan a sík határ, 
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár. 
Vagy hogy rövidlátó, 
Már öreg korától,
8 le kell hajolnia, hogy valamit lásson, 
így sem igen sokat lát a pusztaságon.

Bizony elkéstünk egy kicsit. Későn 
indultunk a tanyára. Pedig szánkónk előtt 
jó két deres trappolt volna, ha a lebajló 
nap helyébe köd nem száll aiá a csendes 
földre. Eltévedtünk. Ami rendesen megesik 
ilyenkor az emberrel az alföldén is. Nem 
láttuk se egymást se lovunkat. Es egyikünk 
tüled-re, a másiku ik hozzádra fogta volna 
a gyeplőt, mert a sötétségben másképp 
tájékozza magát az ember. Utoljára is ősz- 
szekaptunk. Es forogtunk a szánkóval, mint 
a kerge birka. Lovaink trüszköitek, mert 
fáztak. De meg nem tetszett nekik a sok 
kocsis, a kiabálás, a nagy hó, melyben ár
kon bokron keresztül hajtottuk szegényeket. 
Megesett biz a mivelünk is, hogy mikor 
zta hittük, hogy otthon vagyunk, a szó teljes 
értelmében neki mentünk egy tanyának, a 
melyből azután vasvilla és efféle, nem épen 
barátságos hegyességekkel szaladt ki félénk 
a rablózsiványt vagy farkast gondoló gazda 
meg cselédsége. Jó három dűlőföldre tértünk 
el a tanyánktól. Az jobbra volt, mi pedig 
balra mentünk.

Volt azután nevetség. A gazda neve
tett persze. Mi meg szidtuk egymást, mert 
nem jól kocsiskodlunk. S csak te leeaned 
találtuk volna m g akkor is a vigasztalást ; 
jó búbos kemencze. Mert szó a mi szó: 
elgyengültünz a hidegtől. Mi jól esett volna 
azért a vendéglátó gazda kemenezétöl me
leg „háza."

De félvilágért se maradtunk volna ott 

tak, s az állomásfőnöknek elmondták, hogy i 
600 dollárt tartalmazó pénztárcájukat valaki | 
ellopta, valószínűleg az a fiatal ember, ki 
velők utazott, a mikor ők az állomáson 
lemaradtak, a vonattal eltűnt szemük elöl.

Az állomásfőnök sürgönyt küldött arra 
az állomásra, hova a vonat megérkezik.

Az állítólagos tolví-j sz»mélyleirását is 
megsürgönyözte és a szerencsétlen lengyelt 
azonnal le is tartóztatták,

A gazember megnevezte a „greenbac- 
kes“ (bankjegyek) színét, melyeket zseb
könyvébe jegyzett fel.

A rendőri vizsgálat kiderítette a hazug 
állítás valódiságát, egy szóval a lengyelt, ki 
még védekezni sem tudott, mivel nem ér
tett anyanyelvén kívül más nyelvet, elfogták.

Egy évi fogházra Ítélték, az egyik gaz
ember megkapta a 600 dollárt, s természe
tesen eltűnt bűntársával a látóhatárról,

A chicagói lengyel pap a lapban olvasta 
ezt az ítéletet, s perújítást kért; a szegény 
elitéltet szabadon bocsátotották ugyan, de 
a pénzt sohasem kapta vissza.

A legveszélyesebb kivándorlási szédel
gők a pénzváltóüzletek tulajdonosai a new- 
yorki kikötő közegében.

Ezek a „bank-irodák" kicsiny, sötét 
helyiségek, ho’ egész nap ég a légszeszlámpa, 
mellette van egy oldal kabinet, melynek 
különös rzerepéröl később fogunk beszélni.

Az inte'ligers utasok álta'ában nem I 
nagy bizalmat táplálnak e pénzváltó üzletek I 
iránt, de az ezer meg ezer tapasztalatlan 
kivándorlót a „raanerek,* * az amerikai gau- 
nervi ág eme typikus alakjai, e barlangokba 
cialják és itt fosztják ki.

A tanácstalanul fLó kivándorlót, ki 
hazai pénzét bevá'totta valódi amerikai 
arany dollárokba, mindenféle rémmesckkel 
elijesztik, hogy ne folytassa útját.

A kivándorló az ilyen vátóüzletek tu
lajdonosaiban á jómódú, gazdag embert 
sejti, s tőlük kér tanácsot, hogy mint véde
kezzék a zsebmetszők, csalók e'Ien.

Azt tanácsolják neki, hogy pénzét egy 
övbe rejtse, melyet aztán derekára köt, a 
pénztárCíá'ábsn csak annyit tartson, mennyi 
az utazás alatt felmerülő >eg»züKségeiebb 
költségekre szükséges.

Megmutatják neki az „öve*,"  milyent 
Amerikában minden utas hord, s mivel ezt 
8z „övei" neki is ajándékozzák, az idegen 
a bőkezűségtől egészen el van ragadtatva,

Az övét az említett kabinetben adják rá.

Mikor a mi tanyánkon sü!t már számún! ra 
a jó fokhagymás kolbász, meg az a mi rne'e- 
gen hívogató me cg stobánk, azaz te öreg bú
bos kemenezénk, te hívogattál bennünket.

Annyi becsület volt azonban a mi vé- 
let'en házi gazdánkban, hogy kivezette lo
vunkat a dü'ő útra és tapasztalt észszel azt 
tanácsolta, hogy csak eresszük le a gyeplőt
a lovak közé : haza visznek azok bennünket, 
mert azok is vágynak a meleg istálóra, na 
meg őket ösztönük mindig biztosabban ve
zeti haza, mint a geográfust az ö tudomá
nya kődben, sötétségben.

Úgy is volt- Okos két állatunk a hogy 
észrevette, hogy nem okoskodunk a dolgába, 
neki iramodott sebes trappba. Mi ugyan 
nem tudtuk, merre visznek bennünket. A 
szánkó alatt csikorgott a hó, jele, hogy 
nagy a hideg, a hátulja pedig úgy járt ve
lünk, mint a nekilóditott hinta. Meg is bé- 
kültünk egymással, mert n.gyon is barát- 
ságossn fogódzkodtunk egymásba, természe 
tea, hogy ki ne potytyanjunk a hóba.

Hipp-hopp hírével érkeztünk meg. És 
az ól végén szűkülő kutyáink és a meleg 
istállóból kihangzó nyerités fogadtak ben
nünket, meg a jó öreg búbos kemencze.

Mikor kiszedegeti a hideg az ember 
testéből a meleget, mikor csak úgy sajog 
a lábunk a hideg fajdalmától, csípi az ár
osunkat, a fülünket a csípős fagyos levegő 
kezünk pedig olyan, mintha fadarabbá vált 
volna, azután meg, mikor az ut, a hideg 
a fagy kiéhezteti az embert és éhes, mint 
a farkas, kívánja a kolbászt, rá a jó kor- 
ezost 8 mindezek után a meleg ágyat, ha 
te nem volnál jó búbos kemencze, érezné-e 
hidegtől meredt testünk édes kellemes, olyan 
egyenletesen lassú fölmelegedését; esnék-e 
olyan jól azután a kolbász ? ha te nem 
volnál, te nem lennél fölmelegitönk, jó búbos 
kemencze!

És rém is tudom, babonája-e, vagy 
micsoda hib ja az a magyar embernek, hogy 
szerinte a boglyakemencze máskép melegít 
mint a kályha: mintha annak melege más«

A gazemberek megmagyarázzák, hogy 
a zsebmetszök hogyan nyulkálnak a pénz 
után, s a szegény áldozat nem veszi észre, 
hogy mily gyorsan cserélik ki az övét egy 
másikkal, melyben pénz helyett ólomdara
bok vannak.

Mivel a megciait embernek az utazás
hoz szükséges pénze a tárcsájában van igy 
a csalást nem veszi e'öbb észre, mint akkor, 
midőn megérkezett, a hova elutazott.

Néhány évvo azelőtt a new-yorki rendőr
ségnél feljelentést tett egy magyar paraszt, 
ki még ncw-yorkból való elutazása elölt 
felfedezte a csalást. De nem tudta azt meg
mondani, hogy Greenwich, a nyugati vagy 
Gvürtlacd utcában váltották be a pénzét.

A rendörbiztoa nagyoa elhatározott em
ber volt. A legnagyobb biztonsággal lépett 
fel és a fenti három utcában levő tulajdo
nosoktól mindegyiktől 900 dollárt köveiéit 
vissza, mert ennyi összeg erejéig károsították 
meg a magyar parasztot.

A rendörhivatalnok biztosra vette, hogy 
a két ártatlan czégtulajdonos tiltakozni fog.

De nem igy történt.
Mind a három „bankár" azonnal meg

fizette a 900 dollárt, mely „sajnálatos téve
désből" maradt ná'uk

Ez az eset bizonyítja, hogy a két má
sik .bankár" többet csalhatott már 900 
dohárnál, de a kárvallottak nem N-.w-York- 
ban vették észre a csalást, hanem messze, 
s nem tudnak, vagy restéinek panaszt tenni.

Különfélék.
— Városi közgyűlés Léva r. t. 

város képviselőtestülete január hó 31-ik 
n»pján rendkívüli kötgyülést tartott, melyen 
a szokásos polgármesteri jelentés után a 
közgyűlés Maceánszky János I-ső tanácsnok 
ellen több rendbeli ügye miatt a fegyelmi 
eljárást elrendelte. A lévai uradalom az 
Oroszlán szálloda eladására vonatkozó aján
latának érdem eges tárgyalására márczius 
hó 3 napját tűzte ki. E<fogadta az urada
lommal a Lbamalom megvetele tárgyában 
megkötött adásvételi szerződést továbbá a 
Lörincz András és nejével, valamint Czibuíka 
Rezsővel kötött adasvevési szerződéseket. 
Megállapította, ez után a ga-d. ismétlő iskola 
ezen tanévi dologi kiadásait. Majd a tiszti
ügyész eiöte jesztése folytán elrendelte, 
hogy a fogyasztási adók megváltására vonat
kozó szerződés érvényének biróilag iesndö 
megállapítása irán*  a pénzügyminiszter és 
az uj bérlők Urdögh Lajos es társai ellen 
per indíttassák. Végül az uj képviselötestü 
ieti tagokat szakosztályokba osztotta és 

kép jári á át a szoba levegőjét, mintha ke
délyességet, kedvet árasztana abba.

Pedig, azt hiszem, természetes a dolog.
A boglya-kemencze egyenletesen és 

minden rossz szag né’kül melegíti a szobát.. . 
És kevés rá a gond. Reggel brfütik és es
tig tart a melege. E<te megint ba betűtik, 
reggel se fázunk a szobában . . .

*
Uarmidnap a sportnak áldoztunk.
Befogattunk paraszt szánaóba u nya

kunkba krpva egy-egy paraszt szűrt, elmen
tünk nyulászi.

Szánk ónkkal neki hajtattunk torony 
irányának, lassan, kézbe készen, felhúzva 
tartott puskákkal és 'gv kerestük a ragyogó 
hóban itt-ott kibarnuló pontokat: r nyula- 
kat.

Szegény nyulak: Olyan sok emberrel 
van dolguk az életben és mégsem ismerik 
azokat. Nem tudják vénségükre sem megis
merni a parasztot az úrtól, az úri „pofát" 
a paraszttól. Ö< csak a nsdrág és a gatya 
után b csü ik meg, ítélik meg az embert. 
Es a gatyástól persze nem félnek. Tudják, 
hogy azoknak vagy nircs puskájuk, vagy 
csak lesi puskások. Ha paraszt közeledik 
feléjük, azért is nem veszik föl, még ha 
felébrednek is, legfeljebb csak sunyitnak.

Annál jobb volt hát a nyulszüretünk 
mert paraszt gúnyában voltunk.

Siür alatt, jobban mondva, szűr alól 
egymásután vet’ük le a lábukról a tapsifü
leseket.

A mit csak azért mesélek el, hogy hát 
ilyenkor is, mikor virágot hajt az ember 
bajusza a párá’ó', mikor a hosszú hajtásban 
keze-lába neki gyöngül az embernek és neki 
vágtatunk vissza a tanyának : te vonzasz 
bennünket, jó öreg boglyakemencénk.

*

Hadd álmodjam tovább is rólatok ; ta- 
rokparti, kolbász, édes szülőföldem, szánkó
zás, nyulfogás és rólad: jó öreg búbos 
kemencze I

megállapította az 1906 évre érvényes ' 
képviselőtestületi tagok névjegyzékét, mireS 
a közgyűlés véget ért.

— Rendkívüli közgyűlés. Barsvár.B 
megye törvényhatósági bizottsága, a folyjK 
hó 22-én tartott rendkívüli közgyűlésben 
szám alatt hozott határozatban kifejezett 
rendelkezésnél fogva 1906 évi február hj 
8-án délelőtt 10 órakor Aranyosmaróton, a 
székház nagytermében rendkivü i közgyülést 
tart, a melynek tárgysorozata a következő 
1. jelentés arról, hogy a Senyi Kálmán ál. 
tál folyó hó 25-ére összehívott közgyülesst 

‘ egy bizottsági tag sem jelent meg; 2. 
. alispán előterjesztése a vármegyei alkaimj. 
( zottak fizetésének pár utján leendő megszer- 
, zése iránt ; 3. a vármegye törvényes ellen

állásának további irányítása ; 4. társtörveny.
, hatóságok átiratai a nemzeti elientállásról; 
. 5, Tóth Zs'gmond és Truszka Antal szo.gi. 
! bíráknak kérvényei rendkívüli szabadságidő 
* engedélyezése iránt; 6. Léva város bataro. 
Izata a városi alkalmazottaknak nyújtandó 

drágasági pótlék ügyében; 7. Léva várói 
határozata a r. k. tanitók fizetésének javi- 

I tása iránt; 8. újabb rendkívüli közgyuléi 
' kitűzése.

— Eljegyzés. Kerny Géza budapesti 
rendőrfogalmakó múlt hó 28 án eljegyezte 

I Rácz Juliskát, Racz János, városunk gazd 
í tanácsnokának kedves leányát.

— „Tündérlak Magyarhonban 
nult hó 27-én nagyon szép sikerrel es |t 
eredménnyel — ismételten adatott elő, mely 
alkalommii a buzgó szereplők, a faradhatatlat 
tevékenységű Faragó Samu titkárnak és a 
rendkívül íigyessegü rendezőnek, Fényűén 
Károlynak, nyílt színen sürü tapsok kozott 
egt-egy szép babérkoszorút nyújtottak á, 
A jelenvolt közönség fiatalsága pedig, úgy 
hirtelenében táncra perdült s lett belőle oly 
hatalmas „’yukverö,*  hogy jó „bálnak" iá 
beillett volna.

— Uj orvos. E hét folyamán telep
szik be varosunkba dr. Gergely Fülöp fiatal 
orvos városunk szülöttje, Grüubergsr 
Manó nyugalmazott tanító fia. Dr. Ger
gely, miután tanulmányait befejezte, a: buda
pesti klinikán mint orvos működött^ s 
tanulmányait ezentúl városunkban fogja 
rvényre juttatni.

— A lévai casiuo múlt hó 28-án 
tartotta tisztújító közgyűlését. E szerint az 
1906 ik évre a tisztikar a következő : Elnök 
Mácsay Lukács, igazgató: Hubert Vilmos 
aligazgató: Dr. ifj. Ordódy Vilmos, jegyző 
Bodrogközy Zoitán, pénzeárnok : Kalmár 
Sándor, könyvtárnok: Kiss Gyula, ügyész 
Dr. Kmoskó Béla, gondnok : Ortmann Fidéi.*  
Választmányi tagok : Báthy László, Bslcsáki 
László, id. Coekey Vilmos, Dr. Frommerl 
Ignácz, Dr. Kaszanicky Kálmán, Dr. Kara- 
tiáth Márius, Kriek Jenő, Dr. Lakner Zo.- j 
tan, Lsidenfrost Tivadar, Lavaticb Gusztáv,! 
Dr. Medveczky Karoly, Medvecky Sándor 
Ordódy Endre, Pólya Károly, Schoeller 
Gusztáv, Schwarcz György, Tóth Zsigmond, 
Dr. Weisz Zsigmond. Számvizsgáló és leltári 
bizottság tagja’: Feja Kálmán, Mercader 
Alajos, Shuberih Pál. — A aözgyüiésjegy
zőkönyvbe rendelte iktatni a jegyzöségröll 
leköszönt Jaross Ferenc érdemeit, ki 30 
éven át volt a kaszinónak buzgó és lelkiis
meretes jegyzője.

— Doktorrá avatás. A múlt szom 
b.ton avattatott Steiner Ármin földink a 
ko ozsvári gyetemei az összes jogtudomá
nyok tudorává. Dr. S.einer Ármin, Steiner 
Ignácznak, az agg, de mjg mindig fiatal i 
hévvel dolgozó paedagogusunknak fia. Üdvö-. 
zöljük úgy az uj doktort, mint Bzüleit.

— Halálozás. Lockner János kir.l 
törvényszéki irodatiszt f. évi január hó 21- 
én Ar. Maróton 53-ik évében elhunyt.

— Véglegesítés A vallás- és köi-l 
oktatásügyi miniszter Jánossy László rózsa-1 
hegyi kath. fögimnáziumi ideiglenes minőségű
rendes tornatanitót rendes tornatanitói minő
ségben véglegesen megerősítette.

- A lévai kér. ifjak tásulata multi 
hó 21-én tartotta rendes évi közgyűlését- 
a tagok élénk érdeklődése mellett, a titkári 
ilietve a pénztárosi jelentés u án megállapi-í 
tották és elfogadták a múlt évi zárszámadást 
és a folyó évi költségvetést, majd az idő-| 
közi választásokat ejtették me? a következe ■ 
eredménnyel : Elnök: Dr. Weisz LipótM 
A'e'nök ; Földes Sándor. Ügyvezető ale’nök 
Weisz Gyula. Titkár! Kiéin József. Pénz- 

■ tárnok : Hecssch Samu. Ellenőr : Barsi Miksa
I. Háznagy: Deutch Izsó. II. Háznagy I 

’ G-üt wild Sitnu. Jegyző : Paschkesz Ignác. 
Választmányi tagok: Fried Gyula, Heisi 
Lajos, Engel Gyula, Engel Miksa,’Steiner 
Vilmos, Fodor Adolf, Blum Gyula Knapp 
G éza. Póttagul : Winkler József, Ba'og Mikit 
Rosenthal Géza, Fürchtgott Albert.

— A szökött katona közkivánatr*  
már másod zor került színre f. hő 1-én. A 
közönség elegendő figyelemmel volt a buzgó 
műkedvelők iránt, amennyiben szép számmá 
jelent mag a másodszori előadáson is, és *•  
ügyes, összevágó játékot sürü tapsokkzi 
honorálta. Kitüaö alakítást mutatott be Zi- 
lai Zsófika (Korpádiné) ,• nagyon kedvesen él 
természetes hűséggel játszót*,  ke'lemesen 
énekelt Koncz Vilma (Julcsa); Demény 

I Ilona is igen jól adta nehéz szerepét. De- 
I mény Joiánka (Róza), Vártái Ilonka (ko- 
t morna) természetes hűséggel játszottak. A 
, férfiszerepeket a tanítóképző növendékei 

adták, dicséretükre legyen mondva, hogí 
az aránylag kevés előkéssület mellett ii



meglepő ügyességgel. Nagyon jól játizott 
és szépén énekelt Kerekes (Gergely), kár, 
hogy az énekhez nem volt zenekiséret, így 
nem igen érvényesülhetett. Egész othonosan 
mozgott a színpadon Lefáovics Vilmos (Gé
mem), úgyszintén Somlyai Kálmán (gróf 
Monti), ügyesen alakítottak továbbá Binét 
Jenő (Lajos), Takáci Gy ula (Miska), Kovács 
József (Pista inas), Beregi Jenő (pincér.) 
Legügyesebbea alakított természetesen a 
buzgó rendező, Tóth István kántortanitó, a 
ki a szegényes apparátus dacára diákokból 
és polgárlánykákból ilyen ügyes színészeket 
alakított, s aki letudta győzni a szövevényes, 
hosszú darabnak minden nehézségeit. — Az 
előadás alatt ugyan didergett a közönség 
a hitetlen teremben, de utánna annál tüze
sebben járta a fiatalság a jókedvű táncot, 
8 *gy volt kedélyes mulatság is, meg az 
orgonára is jutott valami.

— A lévai sport egylet f. hó 5-éu 
délután 6 órakor tartja évi rendes közgyű
lését a kaszinóban.

— Gyertyaszentelő Amikor a medve 
ki szokott jönni barlangjából. A mostani 
gyertyaszentelőkor derült idő sem volt, meg 
épen zord idő sem, de úgy látszik a medve 
mégis úgy magyarázta a dolgot, hogy tovább 
kell aludnia. Aminthogy azóta gyönyörű 
havazás történt. Az öregek, akik hosszú 
tapasztalataik alapján ál itják össze a kalen
dáriumot, azt mondják, hogy gyertyaszentelő 
után még negyven fagynak kell lenni, több 
lehet, de kevesebb soha. Ha este is fagy 
van, az éj fo'yamán enyhül, de reggel me
gint 0-ra száll a hőmérő, az két fagynak 
számit. Aki ráér, számlálja meg.

— A zselizl kaszinó f. hó 18-án 
saját helyiségében tárcamulatságot rendez, 
me'yre a meghívókat most küldik szét.

— Ipolyság ostromállapotban. „Mit 
búsulsz kenyeres, mikor semmid sincsen" 
— ezen keserves kuruc-vigasztalás jut 
eszünkbe, mikor a „Honti Lapok" követ
kező humoros hírét olvassuk : Szabó Mihály 
az uj főispán installációja alkalmából Ipoly
ság néhány napra valóságos ostromállapotba 
kerül. Aranyosmarótról ma érkezik Ipoly- I 
ságra egy zászlóalj gyalogság, két század i 
huszár és vagy 120 csendőr, összesen mint
egy 600 ember. Sajá', de azóta már e'cja- 
pott tudósítónk értesülése szerint a közbiz- ! 
tonságot még mindig veszélyeztetve látják, ; 
azért még érkezik Ipolyságra három tüzér
üteg 24 agyúval, 12 go yószóró, 5 katouai , 
léghajó, I. Jakab szaharai király ő felsé- 
ségének egy testörezrede, 10 torpedó naszad 
s Rosdesztvenszfty generális a Kuyaz Potem- 
kinnel, mely Port-Arthur össze i erődítmé- ' 
nyeit hozza.

— A körmöcbányai m. kir. állami 
főreáliskola alumneuma javára 1906 évi 
február hó 10 én a Szarvas-vendéglő nagy
termében hangversenyt és táncestelyt rendez.

— Nem emelik a postatarifát. , 
A'talános megrökönyödést okozott az a 
szállongó hír, melyről annak idején mi is 
megemlékeztünk, hogy a kereskedelemügyi 
minisztérium Hegedűs Sájdor nagy eszméjét, I 
a posta drágítását, karolja fel ismét. Bizo- ■ 
nyára közmegnyugvást fog kelteni az az 
értesülésünk, ha a póstadijakat nem emelik, i 
A dijak felemelését a magyar kormány már 
azért sem tehetné, mert anemzeiaözi posta I 
egyezméuy szerint a postadijak csakis a 
nemzetközi bizottság hozzájárulásával vál- ; 
tóztathatók meg, amihez a bizottság már 
csak azért sem hajlandó hozzájárulni, mert 
a postadijak megállapitásáual nem a d.jak 
viszonylagos értékére, hanem a dijtételek 
egyenlőségéte vannak tekintettel, amint az 
minden, a nemzetközi póstaszövetséghez tar- , 
tozó állam bélyegeinél észrevehető.

— Milyen less az időjárás. A híres i 
magyar időjós, ki Sinus álnév alatt teszi 
közzé jövendöléseit, a folyó év időjárásáról 
a köve'kezöket mondja : A januári változó, 
havas idő után enyhébb idővel köszönt be 
február hónap, me ynek 9-ike e sörendü 
kritikus nap lesz holdfogyatkozással. Ez után 
viharos idő következik, mig a hónap máso
dik felében nedves idő várható. Március 
hideg, esős, ködös idővel köszönt be; 17-én 
fordul tavasziasra az időjárás. Áprilisban 
eső és hó váltakozik. A május enyhe, szép 
időt hoz zivataros essökael. A junius hónap 
átlag száraz, a Medárd napi eső elmarad. 1 
Julius hónapban sok zivatarra s jégverésre ' 
van kilátás. Augusztusban nagyon változó 
lesz az időjárás. Szeptember első fele elég j 
szép, de második feléDen hü.ös viharos sze
lek,’köd és éjjeli fagyok lesznek. Október , 
hónap jellege zivataros, de lesz több verő- , 
fényes nap. Novemberben korán megkezdő- j 
dik a havazás s általában nedves, ködös 
napok következnek. Decemberben teljesen 
beáll a tél, fehér karácsony lesz s több he
lyen földrengések fognak bekövetkezni.

Szabó-üzlet áthelyezés I 10 év óta 
fennálló férfi-szabó üzletemet nagyobbitva 
s a mai kor igényeinek megfelelőleg beren
dezve 1906. február 15-től a Malomtérröl 
a Petőfi- utczába Gulmann-féle ház Reismann 
szíjgyártó mellett helyezem at. M.dőn erről 
az eddigi megrendelőimet és a t. közön
séget van szerencsém értesíteni egyúttal 
kérem, hogy törekvésemet a jövőben is 
elősegíteni szíveskedjenek. Raktáram valódi 
eredetéről, Ízléses és dús választékáról sze
mélyesen tessék meggyőződni. Szives párt
fogasát kérve, hazafiul tisztelettel Hlavács , 
József férfi szabó Léván.

Szívműködésünk tudvalévőén a leg
fontosabb folyamat, mely testi szervezetünk 
tea végbemegy. A szívbetegek híres Neu- 
heim fürdőjének főorvosa egy kis füzetkében 
melynek a címe; „Emlékirat az alkohol és 
és kávé élvezetmérges hatásáról* ezer eset
ben szerzett tapasztalatai, valamint más 
orvosi kapacitások kísérletei alapján, igen 
érdekesen mutatja ki, hogy a forró földövi 
kávé koffein nevezetű méreg anyaga által 
a szívnek veszedelmes, sőt mondhatni leg
veszedelmesebb ellensége. Nevezetesen a 
koffeinnek azt a sajátságos hatását, mely 
lassan bár, de a rendszeres kávéélvezet 
folytán elkerülhetlenül, szivgyengeséggel és 
szélhüdéssel kisérve, szívizom tágulást és 
bénulást idéz elő, különösen végzetesnek 
jelezhető. Ez ellen, mint legbiztosabb óv- és 
ellenszert, úgy fent neve-.ett szivorvos, va
lamint Dr. Érben Ziigmond is, a „Die Ge- 
suntheit" cimü folyóiratban a Kathreiner féle 
Kneipp maláta kávét ajánlja, a mely jóizbeli 
veszteség nélkül, mint bőséges pótlék a 
babkávéhoz a szívre ható káros befolyást 
csökkenti, sőt teljesen megszünteti. De, 
mert egyedül ennek sajátos a babkávé iz, 
a Kathreiner-féle Kneip maláta kávé minden 
forró égövi kávé hozzáadás nélkül is kitűnő 
kávéitalt nyújt, mely évek óta használatban 
van és mindenütt kitünően bevált.

Közönség köréből.
Nyilvános számadás.

A „Stefánia* árvaház javára 1906 jaü. 
13 án tánccal egybekötött „Tündérlak Ma
gyarhonban11 megtartott műkedvelői előadás 
és a jan. 27-iki nyilvános szini előadásról. 

Bevétel:
Jegyekért a január 13-iki 

esélyen.................... 642 kor.
Jegyekért, a január 27-iki 

estélyen........................ 194 kor.
836 —

Felü.fizesésekért, alábbi
részletezés szerint 308 —

1144 — 
Kiadások :

részletes számlák szerint, a
január 13-iki estéiyen 476 k. 80 f. 

a január 27-iki estélyen 99 k. - f. 
összesen : 575 a. 80 f.

tiszta jövedelem 568 k. 20 f.
azaz ötszázhatvannyolc korona és 20 fillér,

Léván, 1906 jauuár 29.

Leidenfrost Tódorné Tóth Zsigmondné 
nöegyleti alelnök. nöegyl. gondnok.

Faragó Sámuel Kaveggia Kálmán
nőügyi, titkár. nöegyl. pénztáros.

Felü fizetések;
József főberczjg 0 Fensége 50 kor. 

Dreyschok Sándor Oroszka 30 k. Báró 
Rivay Simonná Tajna-Saári 25 k., Báthy 
László prépost 16 k., Motesiczky Mórné N. 
Málas, Kazy Lászlóné Ne. Oroszi, Boleman 
Edéné, Kern Albert, Paczoiay Jánosné, báró 
Majthényi Camilia, Levatich Lászlóné N. 
Kálna, Schumacher Ag., Mailáth Istvánná 
Kis Kereskény, Kbernd Jánosné Zieliz, 
Gyötffy Géza kir. tan. 10 — 10 korona. 
Barkóczy Barnabás 7 k., Molnár gyógysze
rész Miskolcz,Dr. Karafiath Márius, Schvarcz 
Ferencz N. Kálna, Leidenfrost Tódor, Dr. 
Kmosko B. Csornák I-né 6—6 k. Dr. Kohl Me
dárd püspök, Dr. Balogh Jenő 5—5 korona, 
Tuka János Nagyvárad, Farkas Oroán, 
Szauer Mór, Benkovich Géza B. Szt. Ke
reszt 4—4 korona. Fekete Sándor N. Sáró 
3 kor. Weisz Jenő, Dr. Priszner Gyula, Dr. 
Frommer Ignác, Borcsányi Béla, Bódogh 
Lajos, Fenyvesi Károly 2—2 kor. Kovácsik 
Samu, Kabina Józef, Weinberger Zsigmond 
1—1 kor. összesen 308 korona.

Felülfizetések az 1906 év január hó 
7-én tartott tűzoltó bál alkalmával.

Gyötffy Gáza 5 k., Buceek Gyula 2 k., 
Friedmann Gyula 1 k-, Kern Albert 3 k.,
Farkas Orbán 2 k., Schmidberger Jánosné 
2 k., Dr. Novotny Imre 8. 40 f., Dr. Kor
sók János 80 f., Gias Mór 1 k., L liter Jenő 
40 f„ Fizély Lajos 2., Czibulka Rezső 40f.. 
Tolnai István rendőr 80 f., Borcsányi Béla
1 k., Grinicz Dezső 40 f., Dávid János 40f., 
Ondiejkovics Lajos 1 k., Kucsera József 
40 f., Laufer Béla 40 f., Dr. Roskoványi 
Lajos 1 k., Ördögh Gyula 1 k., Iványi An
dor 40 f., Frank Ignácz 40 f., Hendler Ár
min 40 f., Schubert Pai 1 k., 40 f-, Medvegy 
Lajos 40 f., Beiceák Bála 5 k., Kérni Géza 
40 f., Bella Péter 1 k., Korpás István 1 k., 
Tatár István 2 k., Horváth János Nagyülés
2 k., Svchartz Dezső 1 k., 40 f-, Faragó
Samu 6 k., Werckhard Valdermár 5 k., itj. 
Kovatsik János 40 f., Aíiman Antal 40 t., 
Jaross Ferencz 3 k., Sárhegyi János 2 k.,
Kostyek József 40 f., Bandi Endre 3 k.,
Batby Láazló 5 k., Barkóczy Barnabád 3 k., 
Farkas Orbán 2 k., Fizély Lajos 2 k., Sá
géi József 49 f., Baatos Lajos 40 f., Cser
nák Izidor 40 f., Nyiredy Gyula 40 f„ 
Szinlapokért 4 k., 30 f., Összesen 88 k., 30 f.,

A kegyes adományokért fogadják az 
egyesületünk hálás köszönetét.

Léva, 19á6 január hó 23.án
Belcsak Béla Tatár István
bálbizottsági elnök bálbizottsági pénzt,

alpsranosnok. feosk. paranosnok,

Köszönet-nyilvánítás.
A Bzrsmegyei Népbank Részvény tár

saságtól, szives adománykép átszármazott 
összeget 25 kor.-t az Erzsébet filléregylet 
nevében hálás köizönettel nyugtatom.

Léván, 1906 évi jan. 26.
Liebermann Jakabné 

egyleti elnök.
Nyilvános köszönet és nyugtázás.

A Bsrsmegyei Népbank Lévai Fiókja, 
a jótékonycélra szánt összegből a lévai izr. 
betegeegélyezö egyletnek 25 koronát ado
mányozni kegyeskedett.

Léva, 1906 janaár 18-án.
Rosenbann Adolf Fridmann Samu 

egyl. titkár egyl. egylnök.

Irodalom és művészet.

A SZÖlÖgazdákhoz 1 E napokban egy 
ügyesen összeállított kis könyvet kaptam a 
szöllömetszésröl és a szőlőnek nyári mun
kájáról. Röviden, de értelmese a el van benne 
magyarázva, miként messük meg a külön
féle lajta szőlőt, mivel a fajták szerint vál
tozik a metszési mód.

El van magyarázva, hogy kezeljük a 
szőlőt, miként válogassuk a vesszőt, miként 
hagyjuk meg a tökén, mivel legtöbb esetben 
ennek a két szőlömunkának a helyes keresz
tül vitelétől függ nemcsak a jövő évi ter
més, hanem a rossz metszés és helytelen 
hajtás válogatássá sokszor elronthatjuk a ter
mést több évre is.

A munka nem nagy úgy, hogy a kis
gazda is ráér elolvasgatni télen át, s mivel 
az évről évre történő metszés rajzokkal is 
értelmesen meg van magyarázva, hasznát 
veheti nemcsak minden szőlősgazda, de a 
vinczellér és a szőllőmunkás is.

Egy állami szőlészeti felügyelő irta, 
akinek a szőlőművelés a mestersége; a 
könyvnek te'ies czime : „A szőilötöke helyes 
metszése, 8 annak okszerű nyári kezelése". 
Irta : Saáry Ákos m. kir. szőlészeti felügyelő, 
ára fűzve 1 kor. kötve 1 k. 40 fii. tehát 
olyan olcsó, hogy mindenki megszerezheti. 
Megrendelhető Nyitrai és Tarsa könyvke
reskedésében Lévár.

Bodrogközy Zoltán
m. kir. gazd szaktanár.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzéséi.
1906. évi január hó 28.tól ls06,február hó 4-ig.

Születés.

Házasság.

A szülök neve A
 

gy
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m
ek

 
ne

m
e A gyermek 

neve

Kukla István Palkovics Mária fiú József Péter

Kibár József Puksa Mária fiú Gyula

Fromberger József Sepák K. fiú Tibor Zoltán

Sohvarcz Vilmos Rottmaun H. flu Márton

Csákányi Sándor Kis I’ona. fiú Sándor

I
I

i

Halálozás.

íöleieny ős menyasszony neve Vallása

Akucs Sándor Akossy Mária evang. reform.

Bicskei Zoltán Blau Regn:a izr.

Czapalai Győző Hohrciter Mária róm. kat’h.
i

Lévai piacziárak.
rovatvezető: Kónya József rendőrkapitány.

Az elhunyt neve Kora A balál oka

ö. Túrna Farencné Vo- 70 Bélelzáródás
tisky Apollónia 

Eremmel Lajos 55. Féloldali bénulás

Szkladan József 5 hónapos gyermek aszály

Bűz* m.-mázsánként 15 kor. 40 fill. 
15 kor. 60 fill. Kétszeres 13 kor. 20 fii. 
13 kor. 60 fill. — Rozs 12 kor. 40 fill. 12 kor. 
80 fill- Árpa 13 kor — fill. 18 kor. 50 fi'l 
Zab 14 kor. — fill. 14 iror. 80 fill. — Kuko- 
ieaa 14 kor. — fill 14 kor. 40 fii). Bab 

26 kor.— fill. 27 ko-.— fill.— Lencse 30 kor 
12 fill 34 kor. 40 fill- — Köles 9 kor. 20 fill 
10 kor. 40 fill.

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

Nyilttér.
DaK calvom méterenként 60 krajcár- 
JDcbll DÖljf CLLL tói. legfrissebb újdonsá
gok. Franko és vámmentesen házhoz szálitva. Gaz
dag mintaválaszték postafordultával.

Henneberg selyem-gyAr, Zürich.

Eladó fa
A Nagysárói uradalomban az erdei lak

nál kemény hasábfá erdei ölenként 22 
huszonkettő koronáért kapható.

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 pinczémböl, lefejtve, ott a vasút
állomásra szállítva, hektoliterje 16 írt. 

Léva, 1905. december hó.

Holló Sándor
pinczéjében.

Gyöngyvirág-
jobb, teljesen ártalmatlan

créme és szappan 
arczra kézre lég- 
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

kell előkészültség- Távolság nem határoz, a 
munkát mi adjuk el.

Házimunka-kötögép-társaság.
Budapest IV. Havas utczá 3—384. 

THOS H. WHITTICK és TÁRSA
Prága. Petersplatz, 7—384.

Karsbadi „Sprudel‘; Keserű
legjobb gyomorerösitö a világon.

Karsbadi Sprudel vizzel vegyítve készíti 
és kapható Fischer Emilnél Karlsbád 
bán (Csehország) Továbbá deciliterenként 
á 16 krajcárért kspha'ó: Léván ; Kempfner 
I’idor, Garam-Szöllösöu : Spitz Bsrnát, Új
bányán : Feldmann Izidor, Gr. sz. Benede
ken : Spitz Gusztáv Hegybányán ; Ljhocky 
Béla, Zsarnóczán: E'szasz Efránn és Gr. 
sz. Kereszten : Koralewizki A-pád üzlete
ikben.

Korcsmát keres.
Jó községi vagy uradalmi 

korcsmát keresek bérbe.
Jeszenszky látván Budapest üllői ut 69 

földszint 11.

Ajánlom jó zamatú homoki 
boraimat, saját termésem:

Rizling fehér fajbor 32 kor.
Mézes fehér legf. 36 „
Siller bor (kadarka) 30 „ hektónként

Kölcsön hirdóbau 50 litertől feljebb uián- 
vét mellett: KÖRÖSI JÓZSEF szöllő- 
birtokos Jánoshalma (Bács m.)

Bérbe adó ház!
Léván László utca Neumann Adolf- 

fele ház. melyben 18 év óta nagy forgalmú 
gabona és magkereskedés fennállott, kényel
mes lakassal, nagyterjedelmü magtárakkal, 
istállóval, kocsiszínnel és nagy udvarral 

bérbe adó.
Bővebb felvilágosítást ad a háztulajdo

nosa özv. NEUMANN ADOLFNÉ.

B^odrász-üzlet.
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy a Láng kávéházza! szemben 
Klain Ödön féle házban levő volt Lehotzky 
Vilmos féle

Borbély és......
fodrász üzletet 

átvettem, azt modern kivánalmaknak átala
kítottam a legföképen úgy rendeztem be, 
hosy az összes használatban levő eszköze
imet minden használat előtt fertötelenitem 
8 csak úgy használom.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve

kivá ó tisztelettel 
Léva, 1906 febr, hó.

Bartók Béla
borbély és fodráss,



1906. február 4

Küküllömenti

(.Szarvas^1 vagy kúlcsszappant)

a legjobb és használatban a legolcsóbb!

Miliiószor kipróbálva és kitűnőnek bizonyult!
1O ooo 

motor a lég 
teljesebb meg 

elégedesre 
szállítva.

SCHlCHT-szappanl

ÁrC7 • Minden darabb szappan a Schfoht névvé’.
V vZ vi OfaU ■ tiszta és nem kóros a'ka’részek’ö’.

1 Á + Á 11 á Q * 25 000 koronát tizet Schicht György eégV U l d I I U O . AuSSighail bárkinek, aki bebizonyítja, hogy 
sr^ppana a wSchicht“ névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes merlegek.
Mezőgazdasági gépgyárosok raktára:

Kern Testvéreknél
Léván.-

Árjegyzékek kívánatra Ingyen és 
bérmentve küldetnek.

7/
A. —"■

____—

B b- o ■ í! O €> O S O Q
-------------
„Horgony:Védjegy:

A Liniment. Capsici comp., 
a Hargany-Pain-Expsilsr pótléka

egy rógjónak bizonyult házi: zen mely 
márt 1 • tini 36 év óta ’ óbb fár’.&lom- 
csi’iiapító Ezernek bizonyult köszvenynél, 
csúznal meghűléseknél bedörisólés
képp-n használva.

figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevu-.u lábkor óvatos.’x leyyünk és 
csak '.van ü -- •; lói: 1: a mely a
..Horgony*’ v* cvyt 1 ••• a Richter ezég- 
jegy/« >>el ellátót: dől ■ ba v ;n csomagolva. 
Ára üvegekben 8t> fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és ú h in mii ! n gyógy« 
szertárban kapható. — Fórakfur: Tűrök 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
az ,.Arany oroszlánhoz**, Prágában. 
F-liaabethstrauc 6 neu. Mindennapi azótkűldéa.

74 
kitüntetés, 

6 
állami érem !

Drezdai motorgyár r t.
(Azelőtt Hille) fióktelepe.*

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

Telefon 1*-9I.
Benzinmotorok, legmaeNzmotórok, nyer*, 
•lajmotórak, nxcnk- (Mpiritnav) motórok- 

acety len-motor ok, Bénái n-ioko ni obi lók 
caéplésre

Első Saölöoltvinytelep 

(Tulajdonos: Caspari Frigyes 
Medgyes. 114 N.-Küküllőmegyej 
volt az egyedüli az egész országban, mely olt
ványait óriási mennyiségű, naponta 5 millió 
liternyi víziéi öntözte s ennek folytán az egye
düli szöllö’e’ep, amely oz évben is valóban szép 
és mi den tekintetben kifogástalan minőségű 
s7Öilöoltványokat szállít.

4 Képes árjegyzék számos elismerő levéllel ingyen és bérmenove.

Kávé. -
1 klg. frt. kr.

New-Cuba kávé .... ... 1.60
Jamaikai legfinomabb . . . ... 2.20
Kuba legfinomabb .... ... 2.20
Ceylon legfinomabb . . . . . . 2.10
Ceylon finom......................... ... 2.-
Portorico finom, és Cuba . 1.60 2.-
Gyöngy legfinomabb . . . . 2.— 2.20
Mocca legfinomabb . . . . . . . 2.20
Arany Jáva legfinomabb . . . . . 2.20
Brazíliai legfinomabb . . . . . . 1.60
Brazíliai 11. rendű . . . . . . . 1.30
Cuba pörkölt......................... . 2.— 2.40
Hungária kávé.................... . . . 1.20
Örötl kávé ......................... ... 1.-

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.

Sackrenöszerű egyetemes 
es mélyítő aczel étét.

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.

Bars- és Hontmegyerészére
érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első cs kir osztr. magyar-, nemet tranczia-, olasz- es orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából-

— A MÁLNÁSI = 

,,SICULIA“ 
(SZÉKELY) 

ARTÉZI SAVANYU gyógyforás 
bikarbónátokban és konyhasóban a 
vi'ág logdnsabh — természete? 
alkalikus sós savanyuvizét 
Korányi, Kétly. Rigler, Vá 

mossy, Hirshler, Generslch, 
Tauszk. Irsal, Odoni. Folatsek 
stb. hírneves egyetemi tanárok és 
specialisták a Gége, Torok. L ‘acső. 

Tüdő, G-otnor, B-I, Vese. Máj és 
fi “ .....
fi 
fi 

fi 

© 

fi 
fi 

fi 
fi
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Szivogaz (generátoros-) motorok a legmo- 
derjebb és legtökéletesebb, beigazoltan a legol
csóbb üzemet nyújtó erőgépek. 

A drezdai motor legkitűnőbb gyártmány. 
Kipróbált tökéletes szerkezet. Vá ogato t legjobb 
anyagból a JegAZolidabban és iegpontos tbban 
készítve.
TíirtnQ I használat után setn szorul
lílllvua repe»*aturákra. Feltédenü'üzembiztos 
Kezelése rendkívül egyszerű Az üzemköltségek 
a legelőnyösebbek.
Drezdai motorok námtalan iparvállalatban 

éa uradalmak gazdaaáai üzemeinél : malmokban, 
téglagyárakban, famegmunkálásnál, faaprítás 
nál, vizemelő (szivattyú) telepeken, gazdasági 
takarmány-kamarákban.tejgazdaságokban,csáp lésnél stb. stb*

Toljes üzembevendezések malmok, gazda
sági üzemek, közlőmü szerkezetek stb.) szak
szerű szállítása.

Felvilágosítások s költségtervezetek készséggel adatnak. 
LegmesszebD menü jitíllú! Kedvezd fizetési feltételek!

Hővaglblntainaak tiá'.kii öcöaen ezek
nek heveny vagy idült hurutoe 
megbetegedéseinél minden eddig is
mert ásványvíznél jóval hatásosabb
nak minősítet r k.
P>ratlan nyálk»o'dóés étvágyger-
jA-rMÖ.

ICezelő t-o.la.jd.ozxos : 

nSlCULIA“ RTÁRS MÁLNASFÜRDÖ 
(Háromszék vármegye.) 

Kapható Léván : ENGEL Jó
zsef ü«l«téoea. Körinöczbányán 
GAZDIK János gyógyszertá 
rában és Selmecbányán Erust 
Zsigmond üzletében

Főraktár Budapesten Brázay 
Kálmán tiagykeresk. József-körut. 
! I Kérjü'- a „Siculia“ névre figyelni !

0 Varrógépek és Műhímzés 
0 valódi első magyar szab. Adria*, Diirtopp- és Gasse-féle oj Singer gépek 
2^ igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

korona
36-től 
78-től 
78-től

. . 76 tői

. . 86-től

. . 96-től 100-ig

. . 100-től 120-ig

. . 130-től 150-ig
• • 120 koroua
• • 150 korona
• . 44 korona
korona. "W

S o o
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Ezen szabadaim. 
érez koporsók Eu

rópában majd 
minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

légmentessegük miatt, mi által a.-. légártalmas szesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzák a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 frtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Az elismert legjobb és legkitűnőbb
Aczél ekék 1,2,3 és 4 barazdasiiak 
Rét, moha, tagozot es diagonal Boronák

Gyűrűs és sima acél lemez földi hengerek
-A.g’xicola. -vetőg-épsls:

Cséplőgépek
szab, uj Kenőgyürüvel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány
es

gőzhajtásra000
8
8
80 0

Léván

7«-ig
80-ig
88-ig
80-ig
96-ig

Árak részletfizetésre:
Elsőmagyar monopol-, Dürkopp és Oasaer uj Sijger -varrőgép 

i •Uj Singer médium iparosgép állványnyal 
Titania uj nagy Singer 4-es iparos varrógép » 
Nagy Howe iparos varrógép • . ,
Vaódi szabadni m. Adria családi varrógép

• • * láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff) gép .

n iparos (Ringschiff) gép . . .
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi

» * »» • iparos
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra .

Mfihímzési készülék ára 4

ARATÓ-GÉPEK 
fűnek herének. 

Szenayyüjtők és aratógereblyék. Szénafordltók. 
Szabad, aszalójkeszaiek gyümölcs es főzeléknek, 

Bor- és gyümöcs sajtók, 
G-yiAznSlcs és sz6i6 ztizélt 

és bogyómorzsolók, 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő „S TT FHO NI 

5* *értelil pawtlttaára, Sz állltlxató ta.lca.rt tözKalyelt,

1-6 vonóállat befogására 
Legújabb gabona-tisztitó-rostak, 

TR1UREK és KUKORICA MORZSOLÓK.
Szecska vágók, darálók, répavagók,

Széna és saalmaprések 
’alnmint mtndeü gúi faj-» g a z d a , a g | . , . , k

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptűk, részek és osónak olosón

léhább saerkezetben késsenek és ssá.htln/k ' ',P'
x —:------ MAYFARTH PH. és Társa  _____

cs. és k. kiz. 3zab. gazdasági géDítvárak vnaiSnt-Kri a, a ~~~~Ai.p. 1872. Béos J vaaont°dék és vashámorművek
itun * * x.uu*-------------  ■“ ° ' T»»orstrasse 71. IOOO munkás.

Nyomatott Nyitrai é* Társ, könyvnyomdájában Léván. ...... ' . .............


