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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:
Egy évre ... 10 kor. — fin.
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.
[l.'Uzeté.i pémek póat.ut.lrinyByal küldhetők.

Hámok 20 fillérért kaphatók

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS

hirdetések
NégyhasÁbos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér t() fillér 
Hivatalon hirdetmények

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

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

kedvezményben részesülnek.

TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer 

—vasárnap reggel. -t—s—
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Az uj vasútvonal.

A magyar északnyugati vasúttársa
ság a Léva—Nyílra között vezetendő 
vasútvonalra nyert előmunkálati enge
délyét a belügyminiszter újra meg
hosszabbította. Nem térhetünk egysze
rűen napi rendre ezen körülmény felett, 
miután ezen uj vasútvonal létesítése 
közgazdasági és kulturális előrehaladá
sunk szempontjából Barsvármegye vi
tális érdekét képezi. És bár e vasút
vonal létesitétése elé a saját fiaink 
egynémelyike megbocsáthatatlan előre 
nem látásból több akadály görditett, 
hisz szűk, hogy a saját jól felfogott ér- | 
dekütikben mindent elfogunk követni, ' 
hogy ez a vasútvonal mielőbb kiépít- 1 
tessék, 8 mint az emberi erek hálóza
tában az ütér, közvetítse a forgalmat 
vármegyénk szive felé.

Elmondottuk már érveinket a vasút 
létesítése érdekében lapunk hasábjain 
több Ízben, ezúttal sem ismétlésekbe, 
sem rekriminációkba bocsátkozni nem 
akarunk, de miután a tervezők a kér- 1 
dést az által, hogy engedélyük meg
hosszabbítását kérték és nyerték, újból 
aktuálissá tették, vitá!is érdekeink 
szempontjából ismét foglalkoznunk kell 
vele, már csak azért is, nehogy e vonal 
kiépítésének terve valamiképen abba 
maradjon és az érdekeltek esetleg anyagi 
s erkölcsi támogatásukat egy más, oly 
vonalkiépitésére fordítsák, amely azután 
ezen vonal kiépítését beláthatatlan időre 
elodázná.

Jól tudjuk mindnyájan, mily mohón 
törekedik minden város, minden község, 
hogy egy jövendő vasútvonal közelébe 
jusson. Ennélfogva valahány vasutterv 
a felszínre kerül, mily nagy anyagi 
áldozatokkal iparkodnak egyes közsé
gek az uj vonal irányát maguk elé te
relni. És talán oknélkül ? Bizonyára 
nem. A közlekedési eszközök sokasága 
a kereskedelem legbiztosabb fokmérője, 

Nem nézheti tehát közömbös szemmel 
egy vidék po’gársága sem, hogy az uj 
vasútvonal létesítése által az ő környé
kének kereskedelmi forgalmát hová s 
mely vidékhez kapcso'ják.

Ez a kérdés az, mely bennünket 
felszólításra késztet. Nyitra vármegye 
és az érdeke’t községek közönsége hat
hatós támogatással törekedik e vasútvo
nal mielőbbi kiépítését lehetővé tenni. 
Ezt a törekvést nekünk sem lehet kö
zönyös mellőzéssel honorálni akkor, a 
midőn vármegyénk legtekintélyesebb, 
legnagyobb részének, a G*ram és Zsit- 
vavölgye legszebb részéuek hova kap
csolásáról van szó, mert minden érde
künk azt kivánja, hogy a felvidék két 
legnagyobb gazdasági piaca Léva és 
Nyi'ra minél közvetlenebb összekötte
tésbe legyen egymással.

Résen kell lennünk, hogy többé 
ezen uj vasútvonal k- rdése mindaddig 
ne kerüljöu le Dapi rendről, a mig tel
jesen kiépítve és a forgalomnak átadva 
nem lesz.

Nem szabad, nem lehet többé sen
kinek azzal érvelni, hogy ez az uj 
vasútvonal privát érdekek szolgálatában 
fog állaDi, mivel nem tudunk elképzelni 
oly vasútvonalat, mely kizárólag magán 
érdekek szolgálatára épült. A vasútvo
nal nagyságánál és rendeltetésénél fogva 
azon vidékek kereskedelmi forgalmának 
lebonyolítására van hivatva, melyen 
keresztül vezet. S ha e vidékek egyes 
nagyobb birtokosainak nagyobb érdeke 
fűződik a vasúthoz, az igen természetes 
valami, de az még nem indok arra, 
hogy csak azért, hegy ennek az egynek 
kellemetlenséget okozunk, az egész 
vidék forgalmának előmo ditására al
kalmas tervet lefújjuk.

Következeteseknek kell maradnunk 
önmagunkhoz. Szem előtt kell tartanunk 
a jövendő nagyobb érdekeit. Főleg pe
dig saját, kicsinyes dolgunkból eredő 
nézeteltéréseinket mindig alá kell ren 

delni a nagy közérdeknek. Rossz gon
dolkozás az, mely azt az elvet követi, 

. hogy ha neki nem lehet, másnak se 
legyen.

Éppen azért tehát, ha ennek az uj 
vasútvonalnak kiépitése ismét szóba 
kerül, minden alkalmat meg kell ragad
nunk, hogy a terv ténynyé váljék, mert 

; bizony erre a vasútra nem csak egye
seknek, de úgy szólván az egész me
gyének szüksége van, miután ez a vonal 
a vármegyét derékon fogja kelettől 
nyugatig átszelni s olyan vidékek kö
zött fog összeköttetést létesítem’, melyek 
eddig csak a drága és lassú tengelyen 
vihették terményeiket a nagyobb 
piacokra.

Nem szabad elodáznunk a terv 
megvalósi’ását, mert úgy lehet, a sok 
huzavonának eredménye az lesz, hogy 
az illetékes tervezők azt megunva 
végleg lemondanak róla.

Hazai ipari tárgyak értékesítése.
I A Délvidéki Földmivelök Gazdasági 

Egyesülete oly üdvös mozgalomnak lett a 
kezdeményezője, mely következményeiben 
gazdasági és kulturhistóriai szempontból 
fortos országunkra nézve.

A- egyosület tagjai házi ipari készít
ményeit összevásárolja, azokat értékesíti. Az 
értékesítésről nem tudunk bizonyosat, de 
valószínű, hogy ez visszamegy az egyesület 
p’-nztárába; a honnan nagyobb tökéből fog
ják a házi ipari dolgokat kereskedői utón 
érvényesíteni. A házi ipar mostoha gyermeke 
a csa’ádban elkészített kü öuféle érvényesít
hető apróbb nélk ü özhetet e í cikkeknek:

Minden csilád apróbb háziszükségleteit 
beszerezhetné abból a forrásból, a hol még 
most is a gyáripar óriási és hatalmas kiter- 
jed'sége után va'ódi és hamisi.ha’ian anyag
ból készítik a konyhacikkeket és azo’rat a 
szükséges segédeszközöket, melyek nem hiá
nyozhatnak egye len háztartásból sem. Tel
jesen szükségtelen és fölösleges törékeny és 
rövid életű gyártmányokat vennünk idegen

bő', a mikor itt nálunk országunk népének 
utján juthatunk sokkal külömb, sokkal Ízlé
sesebb és a mi a fő : sokkal olcsóbb házi 

' tárgyak birtokába.
A Temesmegyei Gizgasági Egyesület 

nagyszabású házi ipari értékesíthető központ 
felállítását is tervezi és ennek a törekvésnek 
az indító okait értjük és kellőleg méltányolni 
tudjuk.

Igen sok fel nem használt és kiakná
zásra váró kincs van a mi szép hazánkban. 
És hogy fokozatosan ju'ottunk vo'na ahhoz 
a kultúrához, a hol jelenleg vagyunk és ha 
nem idegenből szedtünk volna minden euró- 
paiasságo’, akkor bezzeg mi magunk is 
megtudtuk volna becsü'ni azokat az érté- 

, keket, melyek egyrészt népünk etnikai tar
talmában, másrészt magában az anyaföldben 

i rejtőznek.
A mit még nem használtunk fel és a 

miből sok tzáz vagy ezer ember megélhetését 
í tudnánk megjósolni, az parlagon hever. Par- 

■ lagon hever pedig azért, mert mi magunk 
nem vagyunk vállalkozó nép. Pénzintézeteink 
is csak olyan nagyobb vállalkozásokba 
bocsátkoznak, mslyek csak az anyagi haszonra 
nyújtanak kilátást és fáznak az olyan alapí
tásoktól, melyek a biztos temzeti haszon 
mellett az anyagira csak valószínű kilátással 
néznek. A pénzbátalmak nem látnak tovább, 
csak a menuyit a pénzügyietek céljai meg
körvonalaznak.

Ha pedig a pénzcentrumok nem akarják 
kezükbe ragadni azt az eminens elsőrangú 

j országos tényezőt, akkor igán helyes és okos 
dolog, de mindenekfalett hazafias cselekedet 
volt a fent említett két gazd-sági egyesület
től, hogy odahatnak, miképen a magyar házi 
ipar keliő és méltó helyet foglaljon el küö- 
nösen a családban, a magyar családban és 
egészben az ország gazdasági lendületének 
helyén.

Tudjak nagyon jól és fájdalmasan ta
pasztaljuk a mindennapi életben, hogy árok 
a gyári cikkek, melyekért az ország óriási 
összegeket ad a külföldnek, olyan gyatra 
alkotásuak, o'yan semmit sem érő tárgyak,

T A B OZ A.
Mikor én elmentem

Mikor én elmentem
Sirt az egész utca, 
Apróka gyermekek 
Csókot hiutegettek 
Távozó utamba . . .

Mikor én elmentem 
Falevele hullott, 
Tán sosem felejtem 
Azt az integető, 
Hullongó falombot . . .

Mikor én elmentem 
Fehér leányszobám 
Minőén szép emléke 
Mintha stemreliányón 
Nézett volna reám . . .

Mikor én elmentem . . •
— De minek beszéljek ? 
Te vittél magaddal 
8 mosolyogva köszöntött 
Egy kicsike fészek , . .

Ölelő karodban 
Mindent elfelednék .* 
Fájó könyet, árnyat, 
Csak ne láttam volna 
Keservesen sirni 
Az édesanyámat . . . 

Dr. Radványi Butkay Emma-

Mikor a mázoló szerelmes.
Pacsmag Jeromos egy személyien má- 

«o!ó volt és nagyzoló. ö ugyanis meg volt 
8J őzöd ve arról, hogy ö született festő, ellen- 

gazdája mindig azt vetette a szemére, 
ho«y mi az ördögnek is született egyálta- 

•»»». Szüleié"’’ életrajzi adatai annyira 

belevesztek a múlt ködébe, hogy a Magyar 
Történelmi társulat haszta'an tűz ki a Serosey 
alapítványból rengeteg pályadjakat, nem 
akadt még olyan tudós, aki e rejtelmesség 
méhébon leledző darázsfészekbe be'e mert 
volna nyúlni. Slap'nciák Mátyás, a Bölöm
bika-utca 79. számú házának házfelügj e'öi j 
cim és jeléggel felruházott mestere tudott 
csak egyet s mást P»csmag barátunk előé
letéből. As apját, az öreg, részeges Pacsma- 
got leütötte — nem a hajókötél, mert az 
öreg alkoholista Óvakodott a viztöl és min
dentől, ami a vizzel szoros kapciolatban 
van, — hanem a hajó utcai korcsmában 
egy köteles. Végre is Pacimig az ütés kö
vetkeztében köteles volt meghalni. A fiatal í 
Pacsmag ekkor töltötte be tizenhatodik ; 
évét. A legszebb kor a világon. Ha leány , 
lett volna, biztosan bemutatták volna a 
Kereskedelmi bá'on s abban a kitüntetésben 
részesült volna, hogy táncolhatott volna az 
udvar előtt, igy azonban csak az élet rang
létráján részesült egy kis elő'éptetésben : 
ifjabb Pacsmag helyett csak közönségesen , 
Pacsmsgnak szólították, apja halála után ő . 
lévén a legöregebb Pacsmag a világon. 
Bizony nem is lehetett kedve a bálterem- , 
ben az udvar előtt táncolni, mert ö kelme 
egész nap egy káposztás hordóban táncolt 
az udvaron.

Úgy volt azonban a sors kettős köny
vében megírva, hogy a Pacsmag szív ne 
nyerjen nyugtot s röviddel a gyászeset után 
anyját is elveszítse . . . Pacsmagné asszony
ság ugyanis, ha az utcán megjelent, folyto
nosan jobbra-balra tekingetett ■ a fejeken- 

döjét igazgatta, miből az a p'etyka keletke
zett a Bő ömbika-utca tájékán, hogy sz 
érdemes tisztogatónő, tisztes kora dacára 
kac .ingat a férfiakra! Pedig dehogy: csak 
nagyot hallott szegény s azért igyekezett 
fülét a kendő alól szabaddá tenni, hogy 
valam't is halljon. Es a fogyatkozás okozta 
azután vesztét. Egy ködös téli estén nem 
hallotta a csengetést és egy robogó villamos
— önök azt hiszik, hogy elgázolta, dehogy
— valósággal elmázolta ! Ekkor fogamzott 
mag P«C3tuag Jeromos leikében az a nagy 
gondolat, hagy ha eddig mint káposzta 
taposó-gázoló segéd voP, nem engedi magát 
egy roogy villamos kocsi által lefözni s 
otthagyva kádat és káposz’á’, udvari foglal
kozását felcserélte utcai és szobai foglalko
zással, röviden, gázoló segédből mázoló 
segédnek csapott fel.

Nem volt rossz dolga, mert tehetsége 
határozottan kiváló helyet biztosított neki a 
másolók köztársaságában ; akkoriban bőven 
épültek a házak, sok szobát, padlót, aj'ót 
és ablakot, félfát kellett mázolnia, hát 
még a sok uj cégtábla 1 Ép abban az időben 
varrni hazafias bacilus dühöngött az idegen 
hangzású kereskedő- és iparos cégtáblák 
között, Őket is magával ragadta a milennáris 
láz s azóta láthatók a legtősgyökeresebb 
magyarnevü cégtáblák.

De minden farsangnak van böjtje is ! 
Az aranju zi szép napok elmúltak s követ
kezett a hét szűk ejztendö, amit röviden 
igy szoktak említeni : az építési ipar pangása.

Pacsmag Jeromos egy szép májusi 
napon munka nélkül maradt. A fuvárosban 

nem volt mit mázolni s ha volt, mások már 
elmázolták előle. Mit tehet ilyenkor egy 
ambiciós mázoló ? Vissza nem térhet régebbi 
foglalkozásához, először mert szégyen, má
sodszor mert abban az eszendöben termett 
emberemlékezet óta a legkevesebb káposzta, 
tehát nem vo't mit taposni. Pacsmag Jeromos 
elhatározta, hogy egyelőre az utcát fogja 
taposni . . . Uj foglalkozása közben kiért a 
Városligetbe, a foglalkozás nélküliek eldo
rádójába : össze-vissza bebarangolta a ligetet, 
végre megállapodott egy különbejáratu pad 
előtt s ott talált m igának tanyát s egy 
dongónak a fejére ütött. Egyedül maradt 
az elszédült dongóval és kábult gondolata
ival, de nem sokáig, mert pár perc múlva 
zörrent a bokor s előtte állott egy angyal.

Szőke és kékszemü, piroaarcu fiatal 
leány csinos perkál ruhában s amint félénken 
és bátortalanul megállott P.csmag Jeromos 
előtt, egy pillanat nem sok, de a mázoló 
szive legőrültebb dobogásba kezdett.

Alig tudott szóhoz jutni, de végre is a 
tünemény már eltűnni készült s igy neki
bátorodva megkérdezte :

— Kisasszony, talán le akar ülni ?
Egy alig hallható ig*n volt a fele'et : s 

pár pillanat múlva kéz a kézben ültek egy
más mellett a különbejáratu pádon.-A szabad 
természet ölén megnyíltak a szivek, mind a 
ketten föltárták egymásnak bensőjük leg
rejtettebb titkait is. Pacsmag elmondta, hogy 
ő kicsoda micsoda, a kis leány viszont elsu
sogta, hogy ö egy Józsefvárosi hentesnek a 
leánya, aa apjának szép üzlete van a saját 
házában, nagyon szigorúan tartja, nem aa



olyan igazi szemfényvesztő cikkecskék, hogy 
bármelyik kezdetleges ipari termék bátran 
felvehetné velük a versenyt.

A sokfele csalódás azonban már amony- 
nyire annyira kijózanított bennünket, az 
utolsó évek immár meghozták azt a tapasz
talatot, hogy mindenütt jó, de legjobb ottbon.

Sok mondani valónk volna erről a ta
pasztalatról, mert a magyar nemcsak kizá
rólag a hazai ipart hanyagolta el, de sok 
égj bet is ; csakhogy mostanában mádról kell 
beszélnünk.

Neküak erkölcsi, de főleg zsnbbeli kö- 
teleBségünk a magyar házi ipart istápolni. 
Eí í- ölcsi kötelességünk, mert általa sok száz, 
vagy sok ezer munkáskéz mentödik meg a 
teli hónapok számára. A munkás ember, ki 
jó-rossz nyári keresetét kénytelen elkölteni 
a télen, amikor a semmittevés rendesen a 
korcsma veszedelmes légkörébe hajtja őt és 
ott eltompitja igen gyakran a komoly és 
önérzetes munka iránti hajlandóságát. Gon
doljuk csak meg azt, micsoda káros éa 
veszedelmes állapot az egész gazdasági életre 
nézve, ha munka híjában a nép, amelynek 
produktív erejére föltétien és égető szüksége 
van az országnak, ha es a nép elsatnyul, 
eliszákoskodik, elzüilik.

Ámde nincs a pietizmua és hazafiságra 
való apeliálásra szükségünk, amidőn ráutalunk 
a magyar házicikkek kötelező vásárlására. 
Mindenki tapasztalhatja, hogy csak az egy
szerű, de igen ízléses, magyaros házi apróságok 
tokkal külömbeb, célszerűbbek, miit azok, 
amelyeket az idegen sóz a nyarunkba.

Valóságos átváltozást okozhatna népünk
nek az, h. a házi berendezésünk magyar 
termékből áilana. Józanságát, komolyságát, 
művelődésre va ó törekvését a népnek tud
nánk visszahódítani, amit az alkohol tőlünk 
részben vagy egészben elrabolt.

Kivánatos volna, hogy nemcsak nagyobb, 
de szórványos csoportok vegyék kezükbe 
ezt a jelentőségteljes akciót, hanem a maga 
kebelébeu minden vármegye, minden város, 
de leginkább minden magyar család ; áldás 
volna ez a magyar népre, áldás a magyar 
kuiturára, kivátképen áldás a magyar iparra.

Különfélék,
— Kazy János személyével foglal

kozik a Pesti Hírlap április 17-iki szama. 
A közleményt — mint a lap is írja — Ara
nyos Maróiról küldték be, de uem azért, 
hogy az igazságnak, a közügynek tegyenek 
szolgálatot, — az említett cikkben egy ér
dekcsoport iparkodott Kazy János személyét 
rossz színben feitüutetm, mert ezen csoport 
erdekeivei ellenkezik az, hogy Kazy János 
Barsvármegye főispánjává neveztessek ki.

üzletét, hanem ötét, ma is csak úgy szök
hetett a ligetbe, mert az apja az ipartestüket 
békéltető bizottságában van elfoglalva. Kü
lönben Juliskának hivják.

Mit nem tesz egy májusi délután, mikor 
köröskörül virágok nyílnak s a levegő telítve 
van mámoritó illattal. Örök hűséget esküdve 
egymásnak, tértek haza a fiatalok s másnapra 
uj találkozót adtak künn a ligetben, a 
külön bejáratú pádon.

Pacsmag boldog volt, csak az aggasz
totta, hogy mit fog szólni a hentes papa, 
ha megtudja, hogy ő ugyan mázoló, de 
nincs mit mázolnia ? ! Sokáig nem tudott 
elaludni, végre Juliska nevével ajkain, el- 
szeuderült. Kora reggel elment a volt mes
teréhez, hátha akadna valami, s ime,4nagy 
örömmel hallja, hogy két megrendelés is van 
a számára.

Egy füszerkereskedö cégtáblájára kell 
egy elefántot pingálni szép hosszú ormánnyal, 
a háton legyen egy torony, abból lógjanak i 
ki oldalt rizakása, kávé, cukor, gyertya és 
egyéb déligyümölcsök ; a második táblát 
egy hölgy rendelte meg, azon legyen egy 
okosképü, hosszucsőrü, diplomás, pápaszemes : 
gólya, amint egy kis babát emel ki a vízből, ' 
alatta a név stb. stb. stb.

Pacsmag boldogan elrohant, mint egy 
őrült, ki letépte láncát s szaladt imádottjához 
elujságolni neki a jó hirt. Juliska könyek 
között borult a vállaira s igy szólt kézen 
fogva Jeromost :

— Jer ó most a papához 1 De bizony 
Pacsmag oly megrázóan ecsetelte mázolói 
kötelességtudasát, hogy Juliska azzal az 
Ígérettel bocsátotta útnak; hogy amint 
készen lesz a két tábla, siessen hozzá s 
kérje meg a kezét, hogy aztán hamarosan 
az anyakönyves feketetáblájára kerüljenek. 
Mellesleg mondva nemcsak ezzel az ígérettel 
távozott Pacsmag, hanem egy rőfnyi sült

Az a bizonyos cikk ildomtalan, sértő és 
mindenek felett hazug. Ildomtalan, sőt go
nosz, mert személyeket állít egymással 
szembe, akik j.eJig a. közügy szolgálatában 
egyetér öleg müKödtek, e így a viszály és 
gyülöiKödós magvát akarja elhinteni; sértő, 
mert az alispánnak mindenki által elismert 
hazahas magatartását jutalmaztatni Kívánja, 
s igy annak erkö.cai értékét rontja le, 
mintha az ellenállás a nehéz napokban nem 
a közügyért, hanem a jutalom reményében 
történt volna. És végül mindenek felett 

-. hazug, midőn a két személyt egymás mellett 
i jellemzi, az egyiknek elmondja ugyan ér

demeit, de a másikét elhallgatja, sőt Kazy 
Jánost úgy tünteti fel, mintha a törvénye
ién kómanynak vak eszközli lett volna. Azt 
miért nem említette fel a cikkíró, hogy Kazy 
a nagyobb erőszak kezdete előtt mondott 
le; hogy a közgyűlésnek legradikálisabb 
határozatait ellenmoudás nélkül, egyhangú ha
tározatoknak deklarálta, és hogy amikor 
elbúcsúzott, a közgyűlés egyhangú lelkese
déssel iktatta jegyzőkönyvbe Kazy János 
hazahas érdemeit, elhatároz'a, hogy arcké
pét megfesteti a közgyűlési toréin számára, 
es a közgyűlés után impozáns banketten 
ünnepeltek Kazy Jánost, aki nem akart a 
törvénytelen kórmány eszköze lenni, A cikkíró 
az összehasonlításnál igazsagta an módon 
ügyeimen kivül hagyja azt, hogy a két 
személy közül az egyik a: autonóm várme
gye függe ion tisztviselője, a másik pedig 
hivatalánál fogva a kórmany képviselője. A 
főhazugság mégis az, hogy az egész vármegye 
el lenne keseredve K*aj János kinevezése 

; miatt, az igazság pedig az, hogy a törvény- 
hatóság két harmadrésze megnyugvással 

I fogadja a kinevezést; sőt Ar. Maró1 on sokat 
j sóhajtoztak akkoriban, mikor Sényi ur ült 
’ a nya&ukoo, hogy nem kellett volna Kazynak 
; mindaddig lemondania, mig az erőszakos adó- 
; szedést őb ujoncozast el nem rendelik. 
' A igba igaza nii.es a „Magyarországában 
I megjelent köz emenyneK, hogy t. i. az faj 

a Cikkírónak, hogy Kazy János nem fojtotta 
i el a marón választók saaoad akaratát.

— Választási mozgalmak. Mug f. 
í hó 8-án a Levatich Gusztáv pártelnök veae- 
I lesével megtartott szüsetio értekezleten íij. 

Madarász Józsefet jelöltek a kerület függet- 
I iensegi aepvise.ojének, egyben 4 tagú bízott 
• ság kü deiett ki, hogy husvét héttőre jelölő 

nepgyüleet hívjon össze Lévára, melyen a 
- vidéki választók is nyilváníthassák akara- 
: tukat, valamint hogy a koalícióhoz tartozó 
| egyeb pártok is csatlakozhatlak a független- 
\ ségiek je öleséhez. — Azóta több lévai 

választó polgár Levatich Gusztávot kezd e 
emlegetni jelölt gyanánt, mint a kinek a 
kerümt függetlenségi partjának fenntartásá
ban eiévü.hétién érdemei vannak, a a véle- 

I mény a városban el is terjedt, úgy hogy 
, Belcsák László husvét vasarnaprz, d. u.

4 orara a varosháza dísztermébe újabb je- 
! lőlő értekez etet hívott össze, a lévai összes 
! választó polgárok részvételevei. A mondott 

időben es helyen meg is jelent vagy 400 
választó polgár. Balosak László hivatkozva 
Lsvatich Gusztáv érdemeire, őt ajánlotta a 
kerület jelöltjéül. Aa erre következet: lelkes 

i kolbásszal is, mint a szerelmes Juliska gyö- 
i möazölt zsebébe.

Forgószél módjára dőlt be a festék- 
( kereskedésbe s ott megvásárolva a szüksé

ges anyagokat, ment a műhelybe. Ott neki- 
gyürközve megcsinálta a vázlatot s vigan 
füyörészve, dudorászva dolgozott. Persze 
minden gondolata Juliskánál járt, képze ötben 
ölelő karjai közt tartotta az édes gyermeket 
s a távolságra való tekintettel az elefántnak 
és gólyának integetett cuppanó puszikat.

Másnap készen volt a két remekmű s 
a mester elvitte őket egy-egy lepellel leta
karva a megrendelőkhöz. Pacímag Jeromos 
pedig várta az elismerés pálmaágát és a 
honoráriumot. Juliska is ott várta szivsza- 
kadva, mikor jön egy hírnök és pihegve 
szól :

— A gazdám azt üzente, hogy ha az 
ur bolond, menjen a Lipótmezöre, de ne 
pingáijon cégtáblákat 1 Tessék visszavitetni, 
mert a mit küldött, azt nem fogadja el! _
szólt és elment.

Jött azonban helyette egy másik, a 
hölgytől, az szintén visszautasítja azt az 
őrült képestáblát.

Kiderül végre a titok, de attól nem 
lettek a datálok boldogok ; visszahozták a 
két táblát s leleplezték . . .

Pacsmag elájult, a mester ordított, Ju
liska vésatjóslóan kacagott.

Az egyik képen egy gólya volt látható, 
hátán egy toronnyal s abból rizskása, kávé, 
cukor, gyertya es egyéb déligyümöicsök 
lógtak ki, a másikon pedig egy hosszúlábú 
elefánt pápaszemmel az orrán, amint ormá
nyával egy pólyába burkolt kis babát emel 
ki a viaből.

Ez az eredmény, mikor a mázoló sze
relmes,

Hódy Lajos dr. 

1

í

é’jenzés daczára is látszott, hegy az érte- j 
kézijén a Madarász párt van túlnyomó . 
többségben, melv erejének tudatában híg- : 
gsdtan viselkedett, és amikor Levatich , 
érdemeiről volt szó, meg is éljenezte. A ■ 
zaj csi'lapultával Kmoskó Béla emelkedett 
szólásra. Nem tagadia, — úgymond — sőt 
tisztelettel ismeri el Levatich Gusztáv érde- 
meit, de ez idő szerint becsület és tisztes
ség dolga, hogy ifj. Madarász Józsefet 
mandátumába visszahelyezzük. Szavait több
ször félbe kellett szakítania, mert az ellen
pártról nagy zajt támasztottak, végre is az 
értekezlot megegyezés nélkül, némileg har- 
czias hangulatban oszlott szét. — Az esti 
7 órai vonattal érkezett meg ifj- Madarász 
József, és a városba való bevonulás igazat 
adott Kmoskó Béla álláspontjának. Váro
sunk népe osztatlanul Madarász pártjára 
állott és a Láng-szállóbeli szállására óriási 
néptömeg kísérte el lelkes éljenzéssel ; 
hívei maguk adták ki a jelszót, hogy az 
ellenpárt jelöltjét abcngolni nem szabad. A 
szálló előtt összegyűlt hatalmas tömeg látni 
és hallani kivánta jelöltjét, ki az ablakban 
megjelenvén, nehány lelkes szóval köszönte 
meg az ovációt. — Sokat nyomott a lat
ban az is, hogy Madarász magával hozta 
Kossuth Ferenc aján'ó levelét, s igy ö 
lett a lévai függetlenségi pártnak hivatalos 
jelöltje. — Másnap, husvét hétfő
ién, már reggsl kezdtek bevonulni, a közeli 
falvak választói kocsikon, Madarász-zászlók 
alatt. A délnőtt folytán elterjed a hir, 
hogy Levatich Gusztáv lemond a jelöltség
ről. A hir valónak bizonyult, a béke létre
jött, mielőtt az elvi harcz áldatlan személyi 
versengéssé fajulhatott volna. — Közben a 
kuruez tótok is bevonullak zá’z'ókkal, han
gos rezes bandával, wgy fogadták a vasút
ról érkező Garam-menti magyarságot. E 
mellett kocsikon is szép bevonulás történt, 
a rátarti gazdát, akik nem érnek rá vasúton 
utazni, gyönyörű tánezos lovaikkal, a ko
csik tele ezüst csatlós, selyembe, bársonyba 
pompázó friss menyecskékkel. Déli tizen
két órakor remek képet öltött a nagy 
Kossuth-tér, 4—5 ezer kékbeli ember zson
gott az emelvény körű', mig a czifra sze
kerek, mint valami szekérvár vették körül 
a tábort. Dr. Kmosko Béla nyitotta meg a 
in pg'. ülést, gyújtó szavai nyomán orkán- 
ezerüleg -ingott fal a lelkesedés : éljen a 48! 
Ezután Szemerédy Lajos az alkotmányos 
restitucióra hivatkozva ifj. Madarász Józsefet 
ajánlotta jelöltnek, amit a tömeg viharos 
lelkesedéssel fogadott. Majd Dr. Kersék 
János felolvasta Levatich Gusztávnak nyilat
kozatát, hogy a lévai függetlenségi párt 
épségben maradása czéijából visszalép a 
jelöltségtől, egyben a tények és körülmé
nyek ismertetésével megfelel arra a hangoz
tatott kérdésre, hogy a tavalyi választáskor 
miért nem fogadta el a jelöltséget. — A 
nyilatkozat felolvasása után szivböl éljenez
ték a párté nököt, aki az egyetértés érde
kében idején vonult vissza, s igy sok áldat
lan harcznak, és kellemetlen félreértésnek 
vette elejét. — Ez után egy négy tagú 
küldöttség ment a jelö tért, aki a tömeg 
lelkes éljenzése közt megjelenvén, elmondta 
programmbeszédjét. Szavai felemelték, meg
nyugtatták és a jövőre nézve reménnyel 
töltötték el a hallgatóság szivét, hogy im- 

utra tértünk, csak & nemzet 
továbbra is teljes erejével azo- 
képviseletével megbízott. Még 

Ferencz, a Léva környéki tótok 
ecsetelte jó kuruc-tót nyelven

í

I

1

“7 - íz sor eraeii ;
Kazy János volt főispán pompás négyes fo
gata, a nép j-11-- - ... ..
zeneszóval indul meg X hata.mas tömeg á 
hsnved-ein ék felé, Afes.öi képben az élénk 
színeket a tulipán virágos úri hölgyek, és a 
kepviseiöjelöit diszm*gyarja szolgá tatj’a. A 
emíékosz opnál főicaandűt a tanilónövend 
kék ajkairól a szózat, melynek végeztével 
a sál ói bö.gyek megkoszorúzzák a hősö 
emíékosz opát. E-.utáu Cserei József tanító 
növendékek szavalta Kagy Vince alkalmi 
költeményét, majd ifj. Madarász József le 
pest az emelvényre, és beszélt a szabadság 
Uösen öl, a nagy-aaLói hős honvédekről, azei- 
sírjairól melyekből ránk áldás és szabadó 
iaKad. A erőteljes, szép beszéd végezte 
az énekkar a Kossuvh-indulót énekelte, ma; 1 
öomlyat Ká maa tamtónövendék szavalta 
Koroda Pul gyönyörű költeményét a na( 
sallói dudáról. Ezután ogész a községha 
zátg folytak a dallosok ajkáról a hazafi s 
enekek. — 7,2-órakor a Fendt-fále 
deglöben 80 tentékü közös ebed vo t • 
maszetesen szebbnél-szebb és lo,k’ 
telköszöotök hangzottak el, melyekről 
bán terszüke r- - “___ -u-uuiuaiuus

, ‘ órakor faklyásmenettel vouult I
a közönség újra a honvédem ékhez, hol D 
HcseÁ: Ferenc mondott nagy hatású, gyújtó 
beszedet. A menet azután hazafias éneke 
mellett jarta be a kivilágított, fényben us.u 
községét. Az egész napon át öröm és leik - 
sedes urautodott Ntg.-SUó terein, s az 
ünnepi hangú atot legkevesbbé sem zavarta 
meg az öt óra tájb n megeredt hatalm s 
zaporcso, meri hiszen ez kell nekünk ; szít 
badság es jó meleg tavasz esői................. !
Nigy-Sailó közönsége meg lehet eíégedv. 
ünnepeve! ; messze környék hazafias lelkese 
dését táplálj* a nagy-saiiói emlék, mo 
megmutattam, hogy méltók hozzá.

~ ^■U®8’yzés. Bresztyenei Bren- 
tyenszky Alajos hout-bessenyödi uradalmi 
ellenőr eljegyezte Sziklai József háti posta 
mester kedves leányát Miczikét.

~ Népgyülés. A lévai Keresztéig 
Munkásegyesület í. hó 29-én délelőtt 11 
órakor a Kossuth Lajos-té’en népgyülést tart 
c, aTu r17*8- A körmöcibányai állami 
főreá iskola f. évi okt. hó 4-én üli 50 éves 
fennállásának emlékünnepét. A rendező
bizottság felkért mindazokat, akik ennek 
az iskolának - bárcsak egy évig is - 
tanítványa! voltak, hogy szíveskedjenek 
jelenleg! tartózkodási helyöket és állásukat 
UdatnihÓ 10 Ö*S aZ intózet igatóságával

— Gyáazrovat Kristel József ara- 
nyosmaroti kántoriam tó, aki Dégy évtizeden 
keresztül szolgálta híven és becsülettel a 
V 7!Ó*UkSyOt’ emalte * templomban a 
hívők áhttatát, f hó 19-én 76 éves korában 

lábasért mindig a szomszédba “kéneden . követkLő^g^Mjel^  ̂ “
•uladom. M. igen rom ga.dM..oDyok vol- I Írottak ^dalomtól megtört saivveí jÓlottik,
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már igaz 
támogassa 
kát, kiket 
Dr. Vlcsek 
„apostola" 
az állapotot, az aznapi evangéliumból vevén 
a pompásan illő hasonlatot, s amikor imára 
szólította őket, a mi jó tótjaink nem tekin
tették ezt stilisztikának, hanem igaz áhí
tattal vették le kalapjukat ... A Kossuth 
nóta hangjai mellett oszlott szét a több 
ezernyi tömeg, az arc zokon öröm és meg
nyugvás ragyogott, mert az csak Léván 
törtét t 
jelöltje

hogy a függetlenségi pártnak két 
volt és mindakettő — győzött. 
Tulipán A magyarság egyik szim- 
virága a tulipán-ládákon, házorom- 
keszkenőn, öreg buudáo ott ékes-

bolikun 
zaton, uiejj uuunao ovi ékes
kedik a tulipán. Sok helyen nyilott már a 
tulipán eddig is, de annyi helyen még se, 
mint a napokban. A magyarság szimbolikus 
virága odakerült a nemzeti szellem nagy 
viráK08í kertjébe s a tulipános ládákról, 
szűrökről átplántálódoft a selyem ruhákra 
is. Míg tovább ; a lélekbe. A magyar ipar
ért. Ezzel a szál virággal száliunk síkra I 
Milyen szelíd kard ez I Dí hatalmas. A 
magyarság őserejü poezisét virágéneknek 
nevezi irodalmunk s ezek a virágénekek 
ad ak szárnyalást a Balassa líráján keresztül 
élve, hatva, munkálkodva három századon 
át, a Petőfi hatalmas lelkének. Evek a 
virágénekek teremtették magyarrá ősi köl
tészetünket, legyőzve a külföldi hatást. Mi- 
ért ne hódíthatná meg hát a magyar lelke- 
két a magyar iparnak ? Virággal kedves
kedik a szerelmei is szerelmesének s ezzel 
hódit. Miért ne hódíthatna hát a tulipán is 
erős, tántorithatlan híveket a magyar ipar
nak ? A mi virágunk, a tulipán, ima erős 
kard lesz a kezünkben, mely elöl a cseh, 
osztrák ho!mi futva fog menekülni. Diadalt 

1 a magyar iparos, s a tulipán meg fogja 
h°gy «gy ártatlan kis virág elég 

volt ahhoz, hogy ami nem volt, legyen : 
magyar ipar, magyar gyári Akkor lesz 
magyar pénz, gazdagság is. Mert nem jó 
gazdasszony az, aki sóért, fözökanálért,

jünk, hogy itt a tulipán ! Hogy végre 
cselekedni r*-—-1-, =
műnk.
ha már

jelöltje 
E’en a

tünk eddig. No de itt a tulipán I És örül. 

. i akarunk, hogy felnyílt a sz . 
Lássunk és ne hunyjuk ba több-.t, 
egyszer felnyitotta a tulipáil!
Ifj. Madarász József, kerüiub s 
f. hó 19-én kezdte meg körútja'. 

_____  napon u. i. este 6 órakor tartót 4 
meg programbeszédét Nagy-Salióban, ho-.-á 
a közeli kösségek is meghivaitak. 20 áu B. 
Endréd, Bajka, Nagy Kálna, Kb Ka 
Ujbars, Marosfalva, Kis Koszmály 21-én j> . 
dig V. Ladáay, Ó^ár, G-. szt. György, Zs u. 
lér, Nagyod, gyalog Tőre, N. Szecje, E, 
Várad, A. Várad, fogadták a képvisel . 
23-án kerülnek sorra; Csata, Oroszku, <■ . 
Damáed, Lekér, Vezekeny, Zseiiz, M.xu ,, 
Szódó, K. Sáró, N. Sáró, Ves.e e, 24 , 
Cseke, Fajkürt, Baracska, A. Bei, F. T , 
Gr. Lök, 25-én Bese, Tóhö., Ttíd, Coiri 
F. Győröd, A. Győröd, Gyékényes K. S 
cse, 26 án D. Berekalja, G. Újfalu, Apa . 
Sólymos, Szt. Kereszt, Gr. Keszi, Csejl 
Szőlős, Tolmács, N. Koszuá’y, Oo..rs, G 
Kelecsény, 2-án Mohi, Vörösvar, Nemesé. 
Uj Petend, Kovácsi. Edd gi köiuijáb. 
mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták ; 
programoe3zédívei még az eddig hitet, 
nekbe és tévelygőkbe is bizalmat öntött az 
iránt, hogy most már jó u oa vagyunk , 
egyenesen járunk.

— NagySallo ünnepe April s 19 
a nagy-saiio, nouved-diada evfu.dalóját r. - 
gén, talán még soha nem ünaepeiték o . 
lelkesen, oly örömmel, mintáz idec. Hogyn- 
hiszen a nagy-sallói hősö.c véréből mar f... 
kadoznak a szabadság édes virágai. A drág, 
houfivér patakozást nem vol. hiábavaló 
megtennék eryiti a magyar fő det, és áldott 
termését hatás szívvel arathatják az ivad 
kok — ha m ltók lesznek reá. A közeik 
ünnepi díszt öltött. Lengő lobogók a üázako: 
az emberek arcán a lelkesedés pírja, illatos 
élő tulipán a kebleken. A tulipán I Milyen 
kedves virággá lett. És hód t m ndenüt'. 
Nagy Sallóban a fö.dmives emberek is tu - 
pán jel zényeket viselnek, és a nagy veridejö 
kertjében egy nagy kerék gyönyörű tuiipau 
kacagó szineivei hirdeti a nemzeti szedem 
erős lüktetését Az egész nap mozga-mas. 
D. e. 10 órakor a. lévai voaat hozza a ve 
dégeket, az énekes ifjakat, akiket vetélkedő 
szivességgel kapkodnak el a nagy-sal.ói 
gazdák és röpítik gyors szekereken a közse 
felé. 11 órakor, a főváros tetői megérkezik 
az ünnepi szónok, zászló erdő, lelkes éljeu- 
zes fogadja, a községben ugyancsak ropogta-, 
a kovácsuk “"“-1-----
háza eö.t

üllöágyui. — Á mineta község 
gyülekezik, % 12 kor érkezik 

lelke ,on megéljenzi. Nemsokára

in sszetesen szebbnél-szebb és

a Fendt-íi\o vei
; ter- 

ieíkeseb 

banjerszüke miatt nem számolhatunk b 



hogy « leg)obb “P», pőldáe nagyapa, illetve 
apó Krístel József ur életének 76-ik évé
ben, fobó évi április hó 19-ik napjáu reg
gel, 8 órakor hosszas szenvedés s a halotti 
Mentségek ájtatos felvétele után csendesen 
elSz nderült. A kedves ha'ott drága földi 
ffl»radványai folyó hó 20-án délután 4 óra
kor fognak a róm. kath. egyház szertartása 
ixeri’-t besrenteltetni s az aranyosmaróti 
jjrktfitben örök nyugalomra helyeztetni. Az 
scg,l•*ztelő szentmise áldozat folyó évi ápri
lis h 21-én reggel 8 órakor fog a Minden
ét,, ,k bemutattatni. Aranyosmaróton, 1906 
éi áp dis hó 10 én. Imádott angyalunk 
em|é d szivünkben él! Béke drága pora’ 
jr# | Kálmán József, özv. Gyarmathy I nréné 
|2ül. Kristel H rrnin, gyermekei. Kálmán 
Józs é síül. C ementig Erzsébet menye. 
Irér László, Imre, Lajos, Irén, Mariska, 
unó-

Tísztujitás. Verebély községben 
ga járósági tagok választása folyó hó 
].ér ctett meg, mely alkalommal a volt 
e'öj égi tagok újból Jöttek megválasztva. 
A va táson Nodeczky Vince járási főazol- 
gabir elnökölt. A választást megelőző kép- 
v9e; lü'e'i gyűlésen kijelöltettek bírónak 
Varga luora, törvénybirónak Nagy Ferenc, 
pénzt;. oknak Matuska András, közgyám
nak B ovszky János, esküdteknek: Sima
tana 1 t r, Varga János és. Tóth István, a 
kik m jváiasztatásuk után nyomban a sza- 
bályszo'U esküt letették. Az eskü letétele 
után a főszolgabíró beszédet intézett a köz- 
ségi e öijáróság tagjaihoz s őket teendőik 
buzgó es erélyes tejesítésére serkentette.

-— Lopás. Deuttch E eonóra udvarából 
időköz i.ként több női ruha elveszett — s \ 
bár a ettes kézrekeritése iránt a legszéle- 
sebb körű puhato’ás indíttatott, eredményhez 
^em vezetett. Husvét ünnepén azonban a 
ruha elárulta a tolvajt Kiss Matild k pásti
ról ismert lévai lakos személyében, ö ugyan < 
azt a i ta, bogy Esztergomban szolgálatadó 
asszonyától kapta. Tagadását a rendőrség 
nem vette figyelembe s sz ellene felhozott 
bizonyh ékok su'ya alatt végre beismerte, 
ho-y két esetben lopott a károsult ruhá
ba: udvarából s azokat idegen cigányasz- 
izoryoknak elad'a. — Ugyancsak Husvét 
ünnepén derítette ki a rendőrség Csilc Má
tyás lévai akos kocsis kárára elkövetett 
lopás tettesét Szitka János személyében, ki ■ 
azonban a lopott órát a zálogba tette s a 
cédn t ujuól értékesítette, — ez okozta ! 
resztét

Fogynak az 1848 49 es hon- ' 
védek. Abból az alkalomból, hogy f. hó j 
19 én °sz 30 éve annak, hogy Nagyeal'ón 
s honréd szobrot leleplez'ék, valaki rovatos 
hioíUtstást szerzett be azon igazolt honvé
dekről, kik a barsmegyei 4 adóhivatalnál 
veszik fel nyugdijukat. Ezekből a kimuta- 

páeokból kitűnik, hogy az összes honvédek 
száma 25 Ezek közül egy őrnagy, egy í 
pzazados, egy főhadnagy, két őrmester és 
1 többi közvitéz. Ezekhez tartozik egy tő * 
is, ki egy már rég elhunyt alezredesnek az 
özvegye.

Színház.
Mezey Kálmán színtársulata f. hó 15 én 

husvét vasárnapján kezdette meg előadásait 
kígyói szép biztatással, már első este i 
szűkül i bizonyult a fogadó „nagy* terme, | 

Ihoio t a sz nre sérült „János vi'étt*, melyet j 
h társ at bemutatónak választott, már oly | 
boksz adták elő városunkban is, hogy j 
Miig l 'ieteit a nézők között valaki, a ki * 
pár n m látta volna.
I E in bemutató előadás, melyben csak- ’ 
Item --z összes szereplők ezúttal először 
lizokta iák önmagukat egymáshoz, elég gör- 
|düléke,;y volt s hogy a főbb szereplők is 
|®“g csak a halványan tetsző ryilatkoza- 
Itokka lettek buzdítva annak tulajdonitjuk, < 
l«ogy , zt, csaknem az összes jelenesek tul- 
Iwjos :inezése okozta, mivel közönségünk 
Intnt aulában tapasztaljuk, a sz'npadi tul- 
ftuzgoiagokat nem nagyon kedveli. Ráthonyi 
leteti a társulat primadonnája, élénk játéka 
|‘* érvényesülni tudó bangja reményt nyuj- * 
jüDatt. hogy zajosabb tapsokat is aratni ! 
■°g. A’. Zoltán Ilonka, franczia királyleány * 1 
julait jól színezi. Győry Matild Iluska sze- ' 
■epét érzéssel alakította. G. Székely liáné í 
fég gonosz mostoha volt, bárha még ö is ; 
ff Ciösfzsl Pápay L. oknélkül „kedveske- 

Gulyás Menyhért franciák királya
Bitünó komikusra következtet, de ezt a , 
ftrepét valószínűleg nem kedvel1. Arnold 
fotai Bagó trombitás szép románczát teljes 
fttéssei dalolta.
I F. hó 16-án azaz husvét hétfőjén dél- 
ff!an iéihelyárakkal „Piros bugyellánsu este 
fdig „a Bajusz* Verő György jóhirü ope- 
■!ltéje > erűit színre, melyben Zoltán Ilonka 
l-yámleány) élánkebb tapsokat aratott. G.

Rmé mint S olzenberg grófnő sike- 
fsen „mígrameskedett", Győry Matild I ona 
■S6'Jtja:enves szerepe és Jónás M, Rnsetta 
fuiorna figyelmesen alakítottak. Kitűnő > 
■?,*' Gulyás M. János huszárja, úgyszintén ' 

Ejhán Kozáry Gáborja és Telekán 
|“er Piscbw.ts O tója is.1 Kidden f. hó 16-án valódi Vigszinházi 
■•rabot ,az Őrangyalt* mutatott be a tár- f l*t igaj lelkesedéssel és jól betanult elö- 
f*»ban. Cnouqiette szerepe igaz eleme 
ff’^hhtyi Stefinek, úgy hogy György Matild 
ff Aljasén beleélte magát figyelmet igénylő 
f*repében, Jónás Margit mint Jagueline és 
|UW Irén ke Augusstin siobaleány szép 

haladásuknak adták jelét. Jiql|eg Chardin 
ominózus szerepét Gulyás Menyhért és Sigis- 
mondot Fáy Zoltán jó kedvvel játszották, 

izonyitva azt, hogy bármily szerepben is 
legjobbat nyújtani törekszenek.

Szerdán f. hó 18 án Gárdonyi „Fehér 
Ama* betyár történetnek el nevezett nép
drámáját kitűnő összjátékkal adták elő 
bizonyítva, hogy drámai erőkben is már 
kevés kívánni valót hsgy a társulat, s a 
melyben küiötösen Győry Mati'd, Anna 
nehéz szerepét kiváó figye'emmel alakí
totta. Jónás Margit, Matczi kis szerepét 
színes élénkséggel játszotta meg, Fáy Zol
tán ezúttal is az ellene euves szolgabiró 
szerepét teljesen érvényre emelte. Gulyás 
Menyhért mint Salamon orgazda és Pécskay 
Vilmos (czigány) kitűnő alakításaikkal szép 
reményekre jogosítanak. Maga a darab me- 
s je oly borongós, bogy minden szereplőnek 
nagyon figyelmes játékát igényli s egyen
ként mind megérdemelte volra a zajos 
tapsokat.

Csütörtökön f. hó 19-én „Aranyvirág* 
Huszka Jenő bájos zenéjű opsrettéjo került 
színre, melyben az összjáték fokozatos javu
lása bizonyult be. Rátlionyi Stefi a czim- 
szerepben excellált, Arnold Antal (Boppo) 
erős hangú és kitűnő partnerével, Zoltán 
Ilonka mint E en Scone, valamint Gauld 
Harry szerepében Gulyás Menyhárt is élén
ken ügyeskedtek, sőt hogy a többi szerep
lők is mar otthonosabbak, az egész előadás 
sikerét emelték.

Pénteken f. hó 20 án Martos—Huszka 
„Gül-Baba“, a Király színház zajos sikerű 
operettéjét szerény színpadunkhoz mért gon
dos előadásban, mérsé! e fen fe'em lt hely- 
árakk ), adták elő. Gibor d'ák hálás sze
repét Ráthonyi S efi emelte érvényre s nem 
csak tapsokat, de rózsákat is aratott. Zoltán 
I onka (L°i!a) kü ö< ösen a második felvo
nás duettjében yaióbsn „madárka* volt. 
Gulyás Menyhért (Mujao czigány) derült és 
kede'yes alakításai rokoaszenvessé tették s 
coupiéit erősen tapsolták is.

Tegnap szombaton 21-én újra adták 
(másodszor) a Gül-Bsbát előbbihez hasonló 
sikerrel, s igy hihető, hogy az eddigi — a 
társulat jóságára vonatkozó, tévesen elterjedt 
hir — javu óvá változik, ami kívánatos is, 
úgy a társulatra, m nt a színházat szerető 
közönségünkre is.

1
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A rendezést illetőleg tapasztalhatta az 
igazgató is, hogy mily nagy befolyással van 
az első előadás. A hét fö yamán szerzett 
tapasztalatok azonban bizonyítják az elő
adások iránti érdeklődést.

Jövő heti műsora pedig, mely ctaknem 
mind újdonságokat Ígér, a sikert remélhe- 1 
tövé is teszi. Mi dé u án gyermek és nép
előadásul fclhelyárakkal „János vitéz", este 
pedig Géczi „Ördög bibliája" uj népszínműve 
kerül első bemutatásra. Holnap hétfőn 
„Smólen Tóni" a zajos hazafias tüntetésekre 
a kalmat adó karakter sztikus újdonság. 
Kedden uj betanu’ással — mát most hogy I 
a társulat összjátékánsk bizonyitékát adták 1 
— közkívánatra „János vitézt" adják e ő. : 
Szerdán ujó ag a vonzó erejű „Gül Baba", 
és f. hó 26-án csütör.ökön a „Csöppség", 
fővárosunk ezen tartós újdonsága kerül . 
színre. Pen e .en 27-én a János vitéz mul.t- 
tató p iródiája Kukoricza Jónás szintén 
újdonság lesz. Szombaton f. hó 28-án 
„Heidelbergi diákélet" érdekes premiérje lesz.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi április hó 15-től április hó 22-ig.

Születés.

A szőlők neve
w

< É E 
OJ <1, ►. & tM

A gyermek

neve

Szelecki János Korbe'-a Zs. leány Etel Ziuzsan.

özv. Hrala J.-né Kovács M. fiú János

Gimessy M hálj Sírba Etel leány Jolán Teréz

Házasság.

Fölegény gs menyasszony neve Vallása

Gregóry József Janov.’cs Erzsébet róm. katth.

Hilálozás

Az elhunyt nere Kora A halál oka

Bartos Mihály 49 tüdővérzés

özv. Ilohberger Jakabné 93 aggkori végkim.

Scherk Dazső 6 hó tüdőgyulladás

Erén ti ni Lajos 33 tüdőgümőkór

Kovács István 21 ( azivbiU. elégt.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkap tány.

Búza m.-mázsánként 14 kor. 8 J fii - 15 
kor. 40 fi i. — Kétszeres 13 kor. 60 fid. 13 
kor. 80 fill. — Rizs 12 kor. 20 fi I. 12 kor. 
80 fill. — A^pa 14 kor. — fi i- 14 kor. 60 
fill. — Ztb 15 kor, 60 fill. 16 kor. — ftü.

— Kukorica 13 kor. 60 fill. 14 kor. 40 fii).
— Lencse 26 kor. 40 fill. 27 kor. 60 fill. — 
Bab 24 kor. — fi i. 25 kor. — fill. — Kö
les 9 kor. — fill. 10 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vöröehsre 100—110 kor. — Lucerna 110 — 
120 kor. — Bikköny 18 — 20 kor. — Mu
har 18-20 kor. — Baltacím 30—32 kor.

Nyílttér.
3I2/190G. tlkviszám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az újbányái kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság 

közhírré tesd, hogy Singer Mária végrehajtatónak Burl 
(Bocnmann) János végrehajtást, szenvedő ellleni 140 
kor. tőkekövetelés és járulékai irán" i végrehajtási ügyé
ben az ar maróti kir. törvényszék, az újbányái kir. 
jbiróság területén levő, Újbánya városban fekvő az 
újbányái 1733 sz. tlkvben A. f l-sor, 2455/b. 2456/b. 
(2463-2466) hrszám 33/b. házszám alatt a végrehajtást 
szenvedett nevén irt egész ingatlanokra az érverést G98 
korona ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte, és hogv a feunebb megje’ö'-t ingatlanok az 1909 
évi május ho 4 én d. e 10 órakor a telekköny i ha
tóság hivatalos helyiségeken megtartandó nyilvános 
árvevésen a megállapított kikiáltási áron alul is ela
datni rfognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át, vagyis 69 korona 80 fillért kész
pénzben, vagy az 1881 LX. t. c. 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881 évi november 1-én 
3333 sz. a. kelt ígazságügyminiszteri rendelet 8 §.ában, 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 LX t. c. 170 § a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál eloleges elhelyezéséről 
kiállított szabályerü elismervényt átszolgáltatui.

Kelt Újbányán a kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906. évi február hó 13-án.

Pátkay Gyula.
kir. albiró.

4896/1905. tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Csóka L«»jos gr. damásdi lakos végre’iaj- 
tatónak gondnokolt Pólya János végrehajtást szenvedő 
elleni 38 kor. 36 fill. tőkekövetelés és jár iránti vég
rehajtási ügyében a lévai kir. jbiróság területén levő 
Agó községben fekvő s az ágói Íz9 számú tjkvben 
A. 1 1. 2. sor 269 285 brszámu ingatlanbani */« resz 
illetményére-629 kor. ugyanannak az ágói 114. számú 
tlkvben A. I. 1—14 sorszám alatt foglalt közös lege- 
löbeni B 50 tétel alatt jegyzett 60/9720-ad rész illet
ményére 21 korona kikiáltási árban az árverést elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1906 
évi május hó 4 ik napján d. e. II órakor Ágó község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alul is el fognak adatDi.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10% át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. 
R, 8 § ában kij lölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 
170 §.a értelmében a bánatpénznek a biróságuál tör
tént előleges elhelyezéséről k állított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1908 évi február hó 17 napján.

kir. jbiró helyett

Dr. Elek
kir, aljárásbiró.

49/19C6 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság közhírré 
teszi, hogy özv. Tóth Mihál, né végrehajt utónak Tóth 
Pál és János végrehajtást szenvedők elleni 244 kor. 
20 fill. és 160 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a lévai kir. jbiróság területéu fekvő 
Nemesoroszi községben fekvő s a nemesoroszi 5 sz.tjkvben 
A, f 1 sor 6/a hrsz, báz és beltelkébeni B 12 és 15 
és 17 tét alatti % rész talajtulajdoni és %0 talaj
használati és felülepitményi illetményükre 236 kor. 
továbbá ugyanezeknek a nemesoroszi lő7 szemű tjkvben 
A. 1. 1 sorszámú ingatlanbani B 237 és 240 tétel alatt 
1511/137-436 részére 369 kor Tóth Pálnak a nemes
oroszi 246 számú tjkvbeu A. I. 1—4 sorszám alatti 
ingatlanai *a 470 kor- és végül Tóth Jánosnak a 
nemesoroszi 217 számú tjk ben A. I. 1—4 sorszám 
alatti ingatlanaira 478 kor. kikiáltási árban az árve
rést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
Az 1908 évi május hó 14 Ik napján d. u 2 órakor 
N mesoroszi község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alul is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°o-át készpénzben vagy az 1831 évi LX 
t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számitott és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. 
R. 8 § ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezébe? letenni, avagy az 1881 évi LX. t. ez. 
170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént elő'eges elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatDi.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi február hó 23 napján.

kir, jbiró helyett

Dr. Elek
kir. aljárásbiró. 

52; 1906. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság mint tikvi hatóság közhírré 

teszi, hogy l)r. Kersék János ügyvéd által képviselt 
Amttetter Antal végrehajtatőuak Sebó János (lítvánóv) 
végrehajtást szenvedő elleni 203 koroia tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. jbiróság 
tevü'etén levő Dobóberekalja községben fekvő s a 
dobóberekalj li 48 tjkvben A. I. 11 sor 550 hrszám 
ingatlanára a C 38 tét. alatt Sebő Márk javára beke
belezett haszonélvezetijog fenntartásával 93 kor. a 212 
sztjkvbrn f 1 sor 10.6 hrsz. ingatlanbani 4,12 rész 
iletményére C 9 tét ét Titoru.z Jíao iné szül. F.-tusz 
Mária jár. bek. haszonél'.’ezetijog, továbbá a C 33 tét. 
a Sebó Márk (Istvánóv) és neje Htrmidi Anna javára 
bekebelezett haszonélvezetijog fentartásával 212 kor. 
az ottani 262 sz. tjkvbeu A. I. 2 sor 1 922 hrszám 
egész ingatlanra 420 kor. a 378 sz. tjkvben A. 1. 1—2
1 és 14f hrzs. ingatlanok és ehhez tartozó ‘/t telki 
közös legelő illetőségben! '/, részére a C 27 28 tét. a 
Sebé Márk (Istvánóv) és neje Htrmidi Anna javára 
bekebelezett lakási szolga! ni jogfentartásavai 93j kor. 
és a gr. ujfalusi 144 sz tlkvben f l soraz. égést 
ingatlaura 90 kor. kikiáltási árban az érvéréit elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1906 
évi május hó 10 ik napján d u. 2 órakor Dobóberak 
alja kötség házánál megtartandó nyilvános árverésru 
a kikjáltási árou alul is ©l fognak adatai.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
beesárának 10%-át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 §-ában jelzett árfo'yammal számitott ős az 1881 
évi 3333 zzámul. M. R. 8 J ábzn kijelölt ovadékképes

értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1881 évi LX t. ez. 170 §*a értelmében a bánat pénz
nek a bíróságnál történt eloleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1900 évi február hó 24 napján

kir. jbiró kelyett
Dr. Elek
kir. aljárásbiró

480? 1905. tlkvi szám.
Árverési h rdetményi kivonat.

A lévai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Molnár Lajos vámosladányi lakos végre
hajtatnak Bondéz Lajos vámosladányi lakos végrehaj
tást szenvedő elleni 85 kor. 7ó fill. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. jbiróság 
területéu levő Vamosladáuy községben fek\ö s a vá
mosladányi 64 tjkvben I. 14 6 sor 745 930 brszámu 
ingatlanbani s tartozékában'! * t re'sz illetményére 227 
kor. u. azon tjkvben A. f 1 sor 1452 hrszám ingat
lanbani % illetményére 78 kor u. azon tjkvben A. f 
2 sor 1672 hrszámu ingatlanbani ’ 6 rész illetményére 
112 kor. a vladányi fő tjkvben A. f 1 sor 1348 a 
hrszámu ingatlanbani % rész illetményére, 38 kor. u. 
azon tjkvben A. I. 1 — 5 sor 302 a 822,a 1046 a 1062 a 
1235,a hrszámu iugatlanbani */s rész il'etményére 957 
kor. az ottani 715 sz. tjkvben A. I 1—3 sor 821 1047 
1236 hrszámu ingatlanbani 1 u rész illetményére 1070 
kor. az ottani 904 sz. tjkvben A. I. 1 sor 416 hrsz. 
ingatlan s azon épült 27 b ö. i. sz. házbani ’g rész 
illetményére 400 kor. kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és bogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1906 évi május hó 7 ik napján d e 9 órakor Vámos 
Ladány község házánál megtartandó nyilvános árve
résen a kikiáltási áron alul ’’s elfognak adatni azon meg
jegyzéssel, hogy az 1734 904 számú végzéssel Taliga 
Samu János és neje Leeki Julianna javára bekebelezett 
holtigtartó haszonélvezeti jog ezen árverés által nem 
érintetik, hanem továbbra is épségben fenn marad 
illa azonban ezen ingatlanok ezen haszon élvezeti jog 
áentartásával 5450 kor. árban nem adatnának el, a. 
árverés hatálytalanná válik, s ezen ingatlanok a ház 
zonélvezeti jog fentartása nélkül a kitűzött hatámapon- 
ujabban fognak elárvereztetni.

Árverezni szándékozók tartuzuak az ingatlanok 
beesárának 10% át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t* ez. 42 §-ábau jelzett árfolyammal számitott és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. 
R. 8-§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 170 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer 
vényt átszolgáltatai.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi február hó 17 napján.

kir. jbiró helyett

Dr. Elek
kir. aljárásbiró.

Csinos földszintes HÁZ

szabadkézből jutányosán eladó..
Bővebbet Józsefcsek Géza, hitelintézeti 

fököny ve'őnél.

Gyöngyvirág-
jobb, teljesen ártalmatlan szer.

créme és szappan 
arezra kézre leg

1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill- ,
BOLEMAN gyógyszertárban Léván,

Kiadó üzlet
Léván, egy jóforgalmu sza
tócs üzlet, berendezéssel 
együtt kiadó.

Cirn a kiadóhivatalban.

FOULARD-SELYEM
blúzokra és ruhákia méteren kint 65 kr.-tól 3 frt. 70 
kr.-ig. Bérmentve és már elvámolva, házhoz szállítva. 
Gazdag mintaválaszték postafordultával.

Henneberg selyem-gyár Zürich.

melyekben

Singerczimoren

gépekism e etesek

áruitatnak.a raktárok

Singer Co varrógép r. t.
LÉVA Kazinczi u. 2.
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------ Küküllőmenti ..."

Első Ssölöoltvinytelep 
(Tulajdonos: Caspari Frigyes 

Medgyes. 114 N.-Küküllőmegye.) 
volt az egyedüli az egész országban, mely olt
ványait óriási mennyiségű, naponta 5 millió 
iiternyi vízzel öntözte s ennek folytán az egye
düli szőllőtelep, amely ez évben is valóban szép 
és minden tekintetben kifogástalan minőségű 
szöilőoltványokat szállít.

10,000 
motor a leg
teljesebb meg 

I elégi désre 
szállítva.___ IiTmi rs ii TI 

Drezdai motorgyár r t.
(Azalött Hille) fióktelep'.’

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

Telefon
Benzinmotórok, léKSzeszinotórok, nyers, 
olojniotórok. HZCHZ- (spiritusz) motórok- 
acetylen-m.it őrök, Uenzin-lokomobllok 

aséplésre

MAGYAR GEPEK
A tisztelt gazda közönség szives A

GANZ-féle MOTOROKAT
minden nagyságban, melyek nálam állandóan üzemben 
láthatók. , <k„Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe

HŐITEK és SCHKANTZ

sókoldalüérdeklödésnek megfelelve_raktóromon tartok MJl
&

••••••

1
„Horgony!',a Védjegy:

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

egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 36 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsólés- 
képpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk oh a mely a 
(.Horgony*1 védjegygyei es a Richter ezég- 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. ét 
2 korona éa úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Tö rtf k 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
r as „Irány oroMlánhoz**, Prágában.* 

EMMbeth»trtM4 6 ftto. Mindennapi atfekSídéi.
I

Szivógáz (generátorom) motorok a legmo' 
deruebb és legt kéletesebb, beigazohan a legol' 
CSÓbb üzemet nyújtó erőgépek.

A drezdai motor t&WXXf 
Kipróbált tökéletes szerkezet. Válogató t legjobb 
anyagból a legf-zoiidabbaD és legpontosabban 
készítve.
TnpfÁnl Sok évi használat után sün szorul 
1 dl lub i r peraturákra. Et ilé.lenü üzembiztos. 
Keze’ése rendki. ii egyszerű Az üz< mköltségek 
a legelőnyösebbek.

Drezdai motorok számtalan ip: rvá’ alatban 
és uradalmak gazdasági üztmiinél : m ilmokban 
téglagyárakban, farmgmunkálá«nál, faapritás- 
rál. vizfmc’ö (szivattyúi telepeken, gazdasági 
takarma ny-kamarákban.tejgazdaságokban.csép 
lésnél stb s’b*

Teljes üzembe endezések (malmok, gazda
sági üzemek, közlömü szerkezetek stb.) szak
szerű szállítás^.
Felvilágosítások s költségtervezetek készséggel adatnak. 

Legmesszebb menő jótállás I Kedvező fizetési fettételek I

elismert elsőrendű, gépgyár összes gyártmányaikat, kü
lönösen gőzcséplökészletek, járgányos cséplőgépek
VICTOKIA DRILL vetögépek
ekék, szecskavágók stb. stb.

ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK

...== Mc. Cormick •  —~~~=
világhírű arató és fűkaszáló gépekből a legjobb gyártmányú 
varrógépek ; legelőnyösebb bevásárlási forrása.

KNAPP DÁVID
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.

*4

kH
K

Minden gazda K 
mielőtt Ctépl3ké.eletet vásárol, A 
nézze meg a Plewa féle ben- 
zin vagy nyersolaj motoros 
locomobilt, megfelelő cséplő- 

vei üzemben.

t- i ih ni m k mii m V. Lipót körút 15 a Plewa E mérnök MUJsilj J0. JíllCL&pOSL és Társa magyar vezérképviselete

Bővebb felvilágosítást szolgál Susitzky Jakab Léván. K 
Különleges gyártási czikk ; malomberendezés és motor malom- ’Al 

hajtási czélokra. M
—"— -A-rjegyzélcet és kéltség-vetést d-ijmentesea Jcü-lcLöJc. ----------

Évenkint

3
húzás!

300.000
600.000
300.000

koronás főnyeremények.

Évenkint

3
húzás!

w DÉNES E. Budapest Biztos tőkebefektetés és
legolcsóbb sorsjegyek

Minden háziasszony 
kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importált első minőségű 

New-Cnba-Kávéból 
melynek aromája kitűnő és természetes festetlen színű - ■ =------------=

WH Kilója 3 korona 20 fillér il?
41/, kilogr. póstacsomag ára 13 kor. 50 fillér. =======================

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület 
— - uj nyereménykötvényei. =—

A nyereménykötvényeket eladjuk:
a) készpénzfizetésre a mindenkori napi árfolyamon,
b) letétjegyre 20 korona foglaló lefizetése ellen ugyancsak a napi 

árfolyamon. A hátralékot a legolcsóbb kamatláb mellett hitelezzük.
c) részletivekre.

18 havi 10 K., 24 havi 8 K., 30 havi 6.50 K. részletre. 
Már az első resietnek vagy a foglalónak postautalványon való beküldése 

után megküldjük a sorsjegyek soro atát és szám t tartalmazó törvényesen ki
állított részletivet, illetve a letétjegyét, melynek alapján a vevő azonnal meg
szerzi a kizárólagos játékjogot.

LÉVAI KERESKEDELMI BANK R.' T.

3"eg-yzet: föd r g, hogy a kávé ne legyen túl barnára pörkölve, mi álta elveszti 
zamatját • kiizadja illő olaját.

Az elismert legjóbb és legkitűnőbb
Aczélekék 1,2,3 és 4 Másnak 
Bet, moha, tagazot es diago nál Boronák

Gyűrűs és sima acél lemez, földi hengerek
-A-g-zicola, -vetőg-épelz

I

Cséplőgépek
szab, uj Kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány 
ét 

gőzhaj tásra

Megrendelési jegy.
a) készpénzfizetésre vagy letétjegyre.
Lévai kereskedelmi Bank Részvénytársaság Léva. 
Szíveskedjenek részemre a napi árfolyamon 
számítva készpénzfizetés letétjegy ellen darab 
1 esti Hazai első Takarékpénztár egyesületi nye
reménykötvényt küldeni Mai postával küldök 
Önöknek foglalóul darabonként 20 koronát azaz 
összesen koronát mig a hátralékos
összeget szíveskedjenek — — _ __
utánvéttel beszedni.
folyószámlán hitelezni.

A megrendelő neve :

Pontos lakásczime.-

b) RÉSZLETIVRE.
Lévai kereskedelmi bank részvénytársaság Léva 
Megrendelek Önöknél............ darab Pesti Hazai
Első Takarékpénztár Egyesületi nyeremény 
kötvényt. .1 vételárat darabonként ko
ronás havi részletekben fogom törleszteni. 
Az első részletet összesen koronát ma
postautalványon küldtem czimükre

Kelt

(olvasható aláírás)

ABATO-GÉPEK
fűnek herének.

Szénagyüjtök és aratógereblyék. Szénafordltók.
Szabad, aszalíckeszület gyümölcs es főzeléknek, 

Bor- és gyfimöcs sajtók, 
Gl-y&zxiölcs és sz61Ő zuzók 

és bogyómorzsolók, 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

„S T P H O K ’ 
Tormános és vértetü pusztítására, 

Szá Ultlxa.tó ta.Jca.rt tözlielyeJu:.

legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak
--------  MAYFARTH PH. és Társa

es. ésk. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámorművak 
_Aiap. 1872. Béos, III. Taborstrasse 71. iooo munkás.

tCitüntetva több, mint 450 arany, ezüst és bronz éremmel az összes nagyobb kiállításokon 
Rtezletss árj«gy«k és számos elösmerő levél Ingyen. - Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek.0" 

Kaphatók: KNAPP DÁVID lirzxAl -LévéJÍ.

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

Kern Testvéreknél
Déván.

Árjegyzékek kívánatra Ingyen és 
bermentve küldetnek.

Járgányok
1—6 vonóállat befogására 
Legújabb gabona-tisztitó-rosták, 

TRIUREK és KUKORICA MORZSOLÓK, 
Szecska vágók, darálók, répavágók, 

Széna és szalmaprések ZHíntttték 
’alamint minden más fajta gazdasági gépek

h

■V

Sackrendszerü egyetemes 
es mélyítő aczel ekék,

Nyomatott Nyitrai fe Tina könyvnyomdájában Láván.


