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előfizetési föltételek.
Vidéken és Léván házhoz küldve : 

ggy évre ... 10 kor. — fül. 
gat hóra ... 5 kor. — fill.
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.
flótzetexi penzek pÓBtautalványnyal küldhetők.

Nzámok 20 fillérért kaphatók

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS

17. szám. LÉVA, 1906. április 29.

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

Belyegdij minden egyes beiktatásér to fillér* 
Hivatalos hirdetmények

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

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^^ezeköttetésben 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—

A hirdetéseket, előfizetéseket 8 a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Munkások szervezkedése.
Vasárnap lesz Léván a munkások

nak szervezkedése, a mely arra enged 
következtetni, hogy városunkban is 
megalakul a keresztény szocialista 
egyesület, mely — szövetségben az 
ország többi ilynemű egyleteivel — 
arra lóg törekedni, hogy a munkásosz- 
tály gazdasági helyzetét javítsa, őket 
jóerkölcsökben nevelje, értelmi fejlődé
süket előmozdítsa és részükre politikai 
jogokat biztosítson.

Mi, a kik sohasem voltunk hivei a 
felekezeti egyoldalúságnak, kik minden 
kisiparcsban, munkásban és napszámos
ban mindig egyedül a dolgos kezű 
embert s nem valamely felekezetnek 
tagját néztük, ez úttal is azon óha
junknak kell, hogy kifejezést adjunk, 
hogy a munkások szervezkedése, ha 
mint hiszszük, megtörténik, ne feleke
zeti alapon, hanem egyedül a munkás 
osztály helyzetének javítása céljából 
nemzeti alapon történjék.

Ismerjük a szocializmus valamennyi 
árnyalatának nemzetgazdasági elveit. 
Jól tudjuk, hogy hazaszeretet, a ma
gyarföldhöz való ragaszkodás szempont- 
ából sok gáncsolni valót is találunk, 
aszoczialisták egyik másik árnyalatában, 
mind a mellett a munkások szervez
ődését, ha őket nem politikai tenden
ciák, hanem saját létfeltételük meg- 
lönnyitésének célja vezérli, csak he- 
yeselni tudjuk. Mert általánosan ismere
tesek a nemzetközi szociáldemokraták
nak minden társadalmi rendet felforgató 
törekvései, melyek a szociá'demokratiz- 
musnak nagyarányú terjedése miatt 
leli, hogy komolyan foglalkoztassák az 
irányitó köröket. Ezeknek városunkban 
talajt nem lehet engedni.

Éppen azért örömmel látjuk váro
sunkban a munkásosztálynka folyamat
ban lévő szervezkedését, ez az újabb 
szocializmus az előbb említett áramlatot 

nagy mértékben feltartóztatja és a 
népet követeléseivel helyes útra tereli.

Nemzeti és társadalmi szempontból 
egyaránt örvendetes az a csak nem 
rég keletkezett mozgalom és ha a 
munkások, kiket nevezzünk bár szoci
alistáknak, számban megerősödve, kellő 
komolysággal ás előrelátással fogják 
munkálni a kitűzött célt és a cél elé
résére sok tapintattal és nem kevesebb 
bölcsességgel megválasztott eszközöket 
jól fogjak használni ; akkor, ha minden 
óhajuk nem is megy teljesedéibe, de 
állami és társadalmi szén pontból egya
ránt lesz a mozgalomnak üdvös 
hatása.

A szocializmus, a melyet ezen mun
kások hirdetnek, lényegileg teljesen 
külöubözik a nemzetközi szocialisták 
elveitől s inkább az idealizmus felé 
hajlik. Alkalmunk volt a programúju
kat részletesen átnézni s jól eső 
örömmel konstatálhatjuk, hogy ebben 
nyoma sincs a nemzetköziek által ha
zát és nemzetet felforgató tévesz
méknek.

Az állami lét érdekeit munkálják 
ők, mert — eltérően a szociáldemok
raták világpolgárias felfogásától — a 
társadalmi bajokat a mi speciális vi
szonyaink és nemzeti érdekeink tekin
tetbevételével és mindenkor a szuverén 
magyar nemzet sérelme nélkül, sőt 
annak javára akarják orvosolni.

És ha ily irányban sikerülni fog a 
társadalomnak napjainkban legelégedet
lenebb osztályát — a munkásosztályt 
— kielégiteni, akkor ezerévet átélt 
hazánk majd megerősödve áll az újabb 
évezred küszöbén és nem kell majd 
aggódva gondolnunk ama nagy igaz
ságra, hogy „csak az a nemzet lehet 
nagy, melynek népe megelégedett.u

Mind-zeknél azonban jótékonyabb 
hatással van a keresztény szocializmus 
a mai életviszonyok és a társadalmi 
r<.nd fentartására.

A szociáldemokraták főtörekvése, 
hogy a magántulajdont és ezzel kap
csolatban az örökölési jogot — mint a 
legnagyobb gazdasági bajnak, az arány
talan vagyoneloszlásnak — szerintök
— legfőbb — okait — megszüntessék, 
illetve a magántulajdont elközösitsék.

A keresztény szocialisták nem ki 
vánják a magántulajdont az emberiség, 
vagy egy nemzet köztulajdonává tenni, 
a tőkét sem akarják megsemmisíteni, 
csak visszaéléseit korlátozni ; mert 
nemzetet és társadalmat felforgató tö
rekvéseik nincsenek.

Ha pedig szociáldemokrata szabad 
szerelemre godolunk, megbotránkodás- 
sal kell konstatálnunk, hogy mármiga 
a tan is nagyfokú erkölcsi sülyedést 
mutat, ahoz való közeledés pedig már 
magában rejti a bajt, a teljes erkölcsi 
megromlást, mely elveti a házasság 
korlátáit és az emberi ösztönöket a 
vad népek módjára engedi kielégiteni.
— Ilyen életviszonyok közt családi 
életről szó sem lehet és még a gyer
mekek nevelése is közvetlen állami 
feladattá válik.

E fajta reformokat létesíteni a ke
resztény szocialisták nem hogy nem 
akarnak, sőt a munkabér méltányos 
emelését egyenesen azért kívánják, hogy 
a nő, férje nagyobb keresete mellett, 
ne legyen kénytelen a megélhetésért 
küzdeni, hanem adassék vissza a csa
ládnak, hol férjenek kedves otthont biz
tosítva, a társadalomnak és a hazának 
hasznos polgárokat neveljen.

Ezek volnának főbb vonásaiban az 
általuk hirdetett szociális törekvések, 
a melyet diadalra juttatni mír a kö
zéletre gyakorolt jótékony hátásainál- 
fogva is, minden tisztességes munkás
nak kötelessége, mert az emberi mél
tóság és a közszabadság nagyobb 
érvényesülését célozza.

Mindazáltal újból hangsúlyozzuk, 
nem szabad a szervezkedésnek feleke

zeti szempontból kiindulni, hanem in
kább hazafias nemzeti alapon kell a 
szervezkedést megépíteni. A munká
sokban az egyenlőség érzetét kell ápol
ni, ezt pedig felekezeti alapon tenni 
nem lehet. Nemzeti és hazafias eszmék
kel tel tsük meg az igazi szocializmus 
fogalmának tartamát, s annak keretén 
belül fogjuk látni, hogy a munkások 
szervezkedésének alapja sem lehet más, 
mint kölcsönös szeretet egymás iránt, az 
egyenlőség érzete és a magyar hazához 
való osztatlan ragaszkodás.

A szellemi fogyatékos gyermekeknek 
1 az épeszüekétöl eltérő lelki sajátságai.

Az ember testből és lélekből áll. A test 
az anyaggal, ahonnan vétetett, a lélek a 
testtel, ahová záratott, küzd. A lélek repülne, 
de a test földhöz köti, a test elpusztulna, 
de a lélok fenntartja. Ép testben ép lélek. 
A test és a lélek közös háztartást vezetnek, 
s az egyiknek hibáját, fogyatkozását meg
sínyli a másik is. Végig álmodják, vég’g 
küzdik az életet s az egyiknek gyarlósága, 
fogyatékossága, mint mérges pók végig má
szik kettőjük álmán, s az egyiknek ernyedt
sége, kisebb v.tgy nagyobb tökéletlen volta 
mankót ad a másik kezébe is. Mert nincs 
tökéletes alkotás a földön. Csupa képlet, 
csupa kombináció, csupa függelem minden, 
minden. A test és a lélek véd- és dacszö
vetségben is élnek egymással. Ha te beteg 

i v“gy> dolgoiotn helye'.ted is. Ha bajban 
’ vagy, megvédtek téged is. Azért látjuk sok- 
, szór, hogy a testileg fogyatékosok, nem min- 
| dig fogyatékosok szellemileg is. Sőt, hogy 

szellemük egyes megnyilatkozásaiban fe- 
' lül múlja azt a nívót is, melyen a hasonló 

körülmények közt élő épérzéküek vannak. 
És viszont. — De mindig áll az az igazság, 
hogy ahol a test szenved, ott szenved a 
lélek is, s Lo’ a lélek nem egészséges, ott 
a test is beteg. Mert a kettő egy egészet 
képez. S ha akár ezt, akár szt gyógyítani 
akarjuk, nem szabad megfeledkeznünk a 
másikról sem.
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Kedves fiam ravatalánál.
Ébredj, fiain ! fölkelt a nap ;
Munkára hi a tér I . . .
8 te nem beszélsz ? . . . Nem hallod-e ? 
Már semmi sem henyél 1 . . . 
Ébresszetek jó emberek 1 
Talán csak álmodom . • • 
Előttem már a ravatal
8 innen a fájdalom.

Meghalt tehát ? Elvitted öt, 
Kiért szivem dobog ? 
Vagy meghatottak téged is, 
Mit zengett, a dalok ?
Isten I ki vagy ? még nem tudom, 
Élvén, csak álmodom.
Hogy szived volna, nem hiszem 
Nem hat meg fájdalom 1

Örökké él, örök a szív, 
Parányi nem vesz el ; 
Mit ér nekem ? bár jól tnaom ! 
Ha keble nem lehel.
A Tér is szörnyű, végtelen, 
Határa nincs sehol ;
8 a Végtelen tán összehoz 
Hint parányt valahol.

az idő kis pereivel 
Halad lassan tovább, 
8 rombolva alkot életet, 
Mely víg vagy mostohább. — 
Hő, Tér és anyag, te vagy 
A bárom fő Erő, 
8 ezért van az, hogy nincs sehol 
Szünet vagy pihenő.

Hát jól van, úgy van, szent ig*Z, 
Hogy majd feltámadunk, 
Síiként ma él, még élni fog 
Sokfélén a porunk. —

Adja*ok — kérlek — kis vigaszt: 
Megrendült már hitem ;
Csak álom minden élet itt ? . . .
Tény és való a ho'ttetem ? . . .

(Homonna — Rokitó.)

Ruttkay Gyula.

A cilinder kalandjai.
A kávébázban as á öltöző művészetről 

beszélgettek. Nem arról, a mit Fregoliék 
müveinek rugóra járó színpadi kosztümeikkel 
és a kulisszák segítségével.

Ez a hitvány kóklerség.
A kávéházi Fregolikról folyt a beszéd. 

A kiváló gentlemanekről, a kik rövidujju, 
keehedt gummiköpenyekben térnek be a 
kávéházba és farkasprémes bőrbekecsben, 
vagy rókamállal bélelt városi bundában 
tűnnek el azután.

— Ezek a büntető törvény könyv B'.on- 
dinjai — mondotta a társaság egyik tagja. 
A kötél, a melyen oly szemfényvesztő 
Ügyességgel szaladgálnak, a kávéházak és a 
lopott kabátok elhelyezésére oly alkalmas 
zálogházak közt van kifeszitve. Ét ha fél
reléptek . . .

— Egy harmadik házba toppannak bele, 
a toloncházba.

Ezt egy javíthatatlan hazárd szójátékos 
mondotta, a kit a társaság közös erővel 
lehurrogott.

A téma azonban nem került le a napi
rendről. A társaságnak minden tagja tudott 
egy-egy érdekes esetet és az esetek ilyen
kor kitörnek és eget kérnek. Sorra kerül 
az elzüllött kamarás históriája, a ki egy ga
bonaügynök bekecsét akarta elemelni és az 

elfogott milliomos eae e, a ki tévedésből egy 
alanyi kökö psle'.ójába burkolózott, a miért 
elcsípték s végül a krakéleré, a ki pofon 
ütötte a lopott kabát gazdáját, a mikor az 
észre merte venni a csenést és másnap le
lőtte párbajban.

Végül a csöndesen üldögélő bohózat 
Íróra került a sor, a ki lassan, élvezettel 
szíva cigarettáját fogott hoztá történetéhez :

— A legsajátságosabb kávéházi tolvaj- 
his'ória az ér öreg barátommal esett meg, 
a kit a halálos közömbössége révén Stoa 
Móricnak neveztünk el.

As öreg bohém a mérsékelt égöv leg- 
viharvertebb cilinderének volt a tulajdonosa. 
Nincs az a zöld alanyi költőjelölt, a ki 
bolyhosabb üstököt lengessen a kávéházi 
vicinális olimpusokon, mint a minő borzas a 
jó öreg S'oa mester cilindere volt. Szeles 
áprilisi délu'ánok nyomai voltak ebbe a 
rozoga fejfedőbe bele vésve és esős napok
ban formálisan beázott öreg barátunk feje.

S hasztalan biztattuk, hogy vegyen uj 
kalapot, a mikor kékbabos zsebkendőjével 
törülgette tarkójáig csúszott homlokáról az 
esölevet.

Ilyenkor az ő olimpuszi nyugalmával 
felelte :

— Miért vegyek ? A kalap amúgy is 
csak előitélet. Nem vagyok én heraldikai 
madár. Amig egy fejem van, mit csináljak 
egy másodikkal.

Szóval az évek évek után viharzottak 
el az öreg cilinder fölött s mi még akkor 
sem tudtuk megnyerni előítéletünknek Stoa 
medert, a mikor az agg cilinder karimája 
félo'dalt elvált kürtőjétől, s mint egy félár-

bocra eresztett borzas dicskör lebegett a 
feje körül.

— Rizálka — (Es a Rozálka gazdasz- 
szonya vo't) — a R szálka majd felvarrja

1 jó házi fonállal. És Rozálka fel is varrta.
A durván öltött varrás fogainak fehér- 

, ségét jó alizarin tintával kendőate el Stoa 
[ mester, aminek után bejött a kávéházba, 

szép feke e patakocskák tarkázták végig 
az arcát.

Ez a rémes látvány több volt, mint a 
mennyit baráti szivünk elviselhetett s ami
kor Stoa mester beleásta magát a rendes 
sakkpartijába, elloptuk az öreg kalapot s 
közadakozásból újat véve oda akasztottuk a 
kabátja fölé. A régit a tüzilegényre bíztuk, 
hogy dobja ki a szemetes ládába.

Mikor azután Stoa mester visszatért a 
sakkháborubó', egy sikerült üdvözlő beszéd 
keretében átadtuk neki a nemzeti ajándékot.

Az öreg kissé kényelmetlenül érezte 
magát a vadonatúj cilinder alatt, de azért 

' elég Kegyesen tűrte merényletünket.
Másnap nem láttuk és harmadnap a 

régi cilinderben állott be újra közénk. Kér
dőjelekké görbülve meredtünk feléje.

— Csak nem vesztegetted meg a tüai- 
legényt, hogy visz .adja a régit.

— Hogyisne — felelte sértődötten — 
egy hitvány kalap nem érdemel annyi fá
radságot. A sors különben is elintézi sui 
cuumque.

Nagy faggatás után azután kiszedtük 
belőle a históriát, a mint itt következik :

— Egy hasonszőrű bohempajtása ran
devút adott neki a Tripple seo kávéházban, 
amelynek törzsvendégei inkognitóban pik*



Ezt az elvet vallották azok a nagy kereskedőtől, vagy iparostól a rendelőkönyv, 
emberbarátok is, kik a szellemi fogyatékosok ■ vagy * faktúra. Az olyan árut, melyről 

1 köztudomású, hogy Ausztriában készült, 
kíméletlenül utasítsuk vissza.

2. A liga intézzen nvilt fö.hívást a 
magyar kereskedőkhöz éa iparosokhoz, hogy 
minél Bzamosabban lépjenek be a ligába, 
mert ezáltal legalább némi biztosítékot 
nyerünk arra, hogy a belépett kereskedők 
es iparosok óvakodni fognak az osztrák 
iparcikkek elárusitásá.ól.

3. A hazafias liga lépjen érintkezésbe 
a magyarországi gyárakkal s nagyobb ipar
telepekkel és vállalatokkal s szólítsa föl 
azokat, hogy közöljék ama kereskedőknek 
és iparosoknak névsorát, a kik a magyar 
gyárakból szerzik be szükségle eiket. Lega
jánlatosabb volna, ha a magyar gyárosok 
és iparvállalkozók egyöntetű megá’lapodással 
készítenének egy címjegyzéket, a melyet 
a közönség rendelkezésére bocsátanának. A 
kereskedők és iparosok trrteák maguknál 
ezt a jegyzéket, hogy kívánatra mindenkor 
megtekinthető legyen.

4. A hazafias liga vessen különös súlyt 
arra, hogy a kisipar, különösen a magyar 
háziipar minél hathatósabb támogatásban 
részesüljön. E célból lépjen a liga érintke
zésbe a vidéken már eddig megalakult védő
egyesületekkel s hasson oda, hogy minél 
több ily védő-egyesület alakuljon.

5. Keresse meg a ligi ’.ete‘öleg szemé
lyes érintkezés utján az iskolákat egyesü
leteket, pénzintézeteket, hivatalokat stb. 
hogy irodai szerekül csakis magyar termé
keket használjanak.

6. Hasson oda a liga, hogy a Magyar 
Védő Egyesület által szerkesztett s rövid 
idő múlva megjelenő cimtár, a magyar cik
keket árusító kereskedők teljes névjegyzékét 
tartalmazza, minél szélesebb körben elterjed
jen, s kötelezzük a kereskedőket arra, hogy 
ez a címtár a vevők özönség által mindenkor 
megtekinthető legyen. Hívjuk föl tagjaink 
figyelmét a Magyar védő egyesülőt által min
den magyar árura alkalmazandó védjegyre 
s a honi ipart árusító kereskadök kiraka á- 
bán elhelyezett védötáb'ára.

7. Ha a liga valsme’yik tagja azt 
tapasztalja, hogy a kereskedő magyar cégér 
alatt osztrák ipart árusít, tartsa kötelessé
gének e körű ményt azonnal bejelenteni a 
Magyar Védő Egyesületnek, a mely az 
ilyen magáról megfeledsezett kereskedő 
ellen megteszi majd a megtorló lépéseket.

8. A menyire lehetséges, igyekezzünk 
a hazafias msgyar sajtót rábírni hogy lzpjai 
hasábjain minél ritkábban adjon heiyet az 
osztrák ipari termékek hirdetéseinek.

9. Intézzünk fölhívást a lapok utján a 
magyar kereskedőkhöz és iparosokhoz, tájé
koztassuk őket cé jainktól és szólítsuk fel 
őket a ligába való belépésre.

cikk keretén ráakarok mutatni a 
fogyatékosok azon lelki sajátságaira, 
indokolttá teszik azoknak az épérzé- 

kü ön való tanítását és azoknak

intézetekben

fölmerült az

ügyét magukévá tették s pártfogoijjaikat 
intézetekben helyezték el, nem is azért, hogy 
őket a családi kör melegétől megfosszák,hanem 
azért, hogy a fogyatékos szellemet életre 
keltegetve a testet is ápolják, s növendékeik 
szellemi és testi erejét összbangzatosan fej
lesszék.

E 
szellemi 
me'yek 
künktől 
speciális, az épérzéküekétöl eltérő nevelésé*. 
Melyek indokolttá teszik azt, hogy a szellemi 
fogyatékosok szüleik köréből kivétessetek 
és külön, e célból fenntartott 
neveltessenek.

Ezen eszmemenet kapcsán 
a kérdés, hogy kiket tartsunk szellemi fo
gyatékosoknak ’? Természetes, hogy ezen 
kérdés megoldása magával az individuummal 
szemben nagy körültekintést és szaktudást 
igényel, azonban általánossan erre a kér
désre felelve, kimondhatjuk, hogy szellemi 
fogyatékosok azok, kiknek szellemi fejlődése 
hiányokat, vagy pedig visszamaradottságot 
mutat. A szellemi fogyatékosok rendesen 
három kategáriába osztatnak, úgymint ; a 
hülyék, — a gyengeelméjüek és a gyenge- 
tehetségüek kategóriájába.

Rá akarván mutatni azon lelki sajátsá
gaikra, melyek által az épérzéküektöl nagy
ban eltérnek, vegyük külön őket.

(Foly. köv-)
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A hazsfias liga.
A magyar ifjak honfiúi felbuzdulásának 

egyik jelentős eredménye a „Hazafias liga", 
a melynek a magyar kereskedelmi és ipar 
pártolásának gyakorlati megvalósítása tár
gyában március hó 26-áu tartott értekezik 
tén hozott határozata nagy befolyással lehet 
iparunk fejlesztésére, ha ugyan a liga föl- 
buzdulása nem lesz szalmaláng, hanem ko
moly és maradandó jellegű törekvés.

A fontos értekezleten Kaas Albert báró 
elnökölt, a ki átadván Prónay György bá
rónak a szót, ez a következő határozati 
javaslatot nyújtotta be, melyet egyhangúlag 
el is fogadtak :

Határozati javaslat. Határozza el a 
tisztelt értekezlet, a magyar ipar és keres
kedelem érdekében és az osztrák iparter
mékek kiküszöbölése céljából a követke
zőket ;

1. A liga tagjai minden egye* rendelés 
vagy vásárlás alkalmával győződjenek meg, 
hogy az áru magyar ipartermék-e vagy 
legalább nem osztrák készítmény. E célból 
megvizsgálandó az árun látható védőjegy, 
vagy ha ezzel nincs ellátva, elkérendő a

kolózó hordárok, Te eki-téri ócskások és 
garasos uzsorások.

Uj cilinderében mint egy nafta király 
jelent meg az uj kávéházban, és mikor egy 
óra múlva távozui akart, nem ’aláita meg 
többé Quencer diadalát.

A kávés bizonyos gyakorlatot árulva el 
az effajta ügyekben, jó indulattal tanácsolta :

— Tessék megvárni tisztelt ur, mig 
vendég elmegy s akkor biztosan 

vissza egy kalap a tisztelt űré

I

Stoa mester várt... Meguzsonnázott 
. . . Este három tojást evett po- 
és várt . . . Éjfélkor teázott és

minden 
marad 
helyett.

Éa 
és várt 
h árban
várt , . . Hajnali négy órakor kibicelt egy 
kucséber és egy zsibárus tartlipartijához 
és várt.

Végre öt órakor reggel megjelent a 
gondviselés, a takarító asszony, a ki lelo
csolta a kártyaszoba vendégeinek a lábát 
és seperni kezdett.

KiBeperte a kártyásokat és Stoa mester 
egyedül maradt a kávéházban. Nagy haj
szát kezdett most meg a hátramaradt kalap 
után és a kályha mögött a szenesládában 
rá is akadt egyre. Es ez a kalap az ö régi 
cilindere volt, amely egy bonyodalmas cir- 
kulus viciózust futva le a tüzilegénynél, a 
szemetes ládában a Tripple Sec törzsven
dégeinél és a széntartóban 
visszakerült hozzá.

— Egy kicsit piszkos 
— tette hozzá Stoa mester 
zálka kimosta jó meleg lúggal és most min
den rendben van. Oh Rózáikénak áldott 
keze van.

Megdöbbenve hallgattuk az agg cilinder 
odisszeáját és szinte kővé dermedtünk, a 
mikor kalapjainkra tévedt a tekintetünk.

A rémes történettől máskor oly sima 
frizuráju cilindereinknek a haja égnek 
meredt.

stációt tartva

volt szegényke 
végül. De Ro-

FauiAati^y ;bC»ZQ«U.
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Különfélék.
— Barsvármegye régi, kipróbált 

tisztvise öi ismét helyükön vannak. Alighogy 
a fordulat megtörtént, a paraziták elhordták 
nyomorult irháikat, az uj kórmány e ső dol
ga volt, hogy a törvényhatóságok azon 
tisztviselőit, kiket a karhatalom űzött el az 
alkotmány védelem sáucaiból, diadallal vissza
helyezze. így foglalták el helyeiket újra 
SimonyiBéla alispán, Majláth István főjegyző, 
Bodó János aljegyző, kiknek neveit ércbe 
fogja vésni a történet, akik a régi Barsvár
megye hírnevét tették újra ragyogóvá. — 
A restitució a napokban teljessé lett. A 
hivatalos lap április 21-iki számában megje
lent Kazy János volt főispánunk uj kineve
zése Barsvármegye főispánjává. Az újból 
való kinevezésnek nagy jelentősége van. Az, 
hogy a nemzeti kormány bizalmával tüntette 
ki azt az egyént, aki a nemzetietlen kor
mány idejében is a törvényhatóság élén 
állott, és e tisztét úgy töltötte be, hogy 
magatartása folytán besorozták az uj alap
vető, becsületes korszak munkásai közé. 
Örömmel és megnyugvással fogadtuk a ki
nevezést, mert tudjuk, hogy a nagynevű 
barsi Kaziak ivadéka csak Barsvármegye : 
javán, felvirágoztatásán munkáikodhatik ; 
bízunk az ö igazságszeretetében, becsületes j 
magyar mivoltában, é* reméljük, hogy a 
múlt küzdelmeiben megerősödve, az immár I 
megszűnt veszedelmeken okulva fogja ve- ; 
zetüi Barsvármegyét a közös nagy és szent ' 
cél felé, mely nem egyéb, mint az anyagilag ■ 
éa politikailag független magyar nemzeti j 
állam megvalósítása.

— Jaross Ferenc ünneplése. F. hó i 
21-én este érdeméhez méltó ünneplésben ’ 
részesült Jaross Ferenc barátunk, aki egy
folytában 30 évig viselte páratlan lelkiisme
retességgel a Kaszinó jegyzői tisztét. Midőn a 
legutóbbi tisztujitáskor a jegyzöségröl lekö
szönt, a kaszinó elhatározta, hogy ezen leg
buzgóbb tisztviselője iránt érzett hálájának í 
külsöképan is kifejezést fog adni. A mondott i 
nap estéjén bankett volt a kaszinóban Jaross 
Ferenc tiszteletére, mely alkalommal Huberth ‘ 
Vilmos, a kaszinó igazgatója az elismerés ! 
meleg szavaival köszönte meg az ünnepelt i 
hü szolgálatait és átadta a kaszinó emlék- ; 
tárgyát, egy arany tollat. A jubiláns meghatva 
köszönte meg a kitüntetést, ismert szerény
ségével védekezve, sőt mindjárt viszonozta 
is az ajándékot, amennyiban a kaszinónak 
ajándékozott egy jegyzéket, melyben az 
eddigi volt és jelenlegi összes kaszi- j 
nótagok föl vannak jegyezve belépési ' 
idejök szerint. Igen megindító volt Báthy ' 
László prépost szép felkőszöntöjo ; elmondta. 
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hogy ö az ünnepeknek egykor tanítványa 
volt, később kartársa, most pedig hivatali 
főnöke, de mind a három helyzetben Jaross 
Ferencet mint a magyar kultúra buzgó, hu 
és fáradhatatlan munkását tanulta becsűim. 
Kriek Jenő üdvözölte még, mint a nevelési 
ügy terén páratlan lelkiismerettel és sikerrel 
működő kollegáját, Medvecky Sándor pedig 
mint volt iskolatársát köszöntötte fe’. — 
Jaross Ferenc 1875 jun. 6-án irta meg az 
első kaszinói jegyzőkönyvet, s azóta a legu
tóbbi tisztujitásig minden egyes jegyzőköny
vet ö maga irt. Ez azonban csak kis része 
annak a munkásságnak, melyet Jaross Fe
renc Léva társadalmi életében a múltban 
kifejtett, és reméljük, még soká ki is fog 
fejteni. Valóságos robotosa volt városunk 
kulturális életének. A tűzoltóság szervezése 
körül, a dalárdában, a műkedvelő előadá
soknál, szóval mindenütt előrántották, mert 
lelkiismeretes munkása volt minden nemes 
mozgalomnak, és mart ennek fejében nem kí
vánt semmi jutalmat. És ami bennünket első 
sorban érdekel, lapunkhoz, mint annak sok 
éven át derék munkatársát és szerkesztőjét 
szoros és szívélyes kötelékek fűzik Jaross h e- 
rencet, kit ezen alkalomból mi is őszinte 
baráti szívvel üdvöz ünk !

— Kézfogó. Dr. Kinoskó Béla f. hó 
23 án ejegyezte Honec Jo'án kisasszonyt.
— A szép frigyhez sirig tartó áldást és 
boldogságot kivánunk.

— Beiktató közgyűlés. Simonyi Béla, 
Barsvármegye alispánja f. évi május hó 4-ik 
napjának d. e. 11 órájára Aranyosmaróton 
a vármegye székházának nagytermében be
iktató (installáló) közgyűlés tűzött ki, mely
nek tárgya Kazy János, Barsvármegye főis
pánjának eskütétele.

— Gyászeset Pogány Virgil kir. jbi- 
rót súlyos csapás érte : édesanyja, özvegy 
csehi Pogány Pálné úrnő f. hó 23 án hosszú 
szenvedés utáni élete 83-ik évében Nagy- 
KereskéDyben elhunyt. A nagy kort ért 
matroná tipikus alakja volt a régi magyar 
világ úri asszonyainak ; eröslelkü, munkás 
és takarékos, nemes gondolkodású és ven
dégszerető. Ez a mostani pipeskedö, elpuhult 
korszak már nem az ö világa volt, faiusi 
magányában elvonulva élt emlékeinek, a 
régi magyar nemesi házak büszke világában. 
Gyermokei és unokái a következő gyászje
lentést adták ki : Özv. csebi Pogány Kornél 
és gyermekei, csehi Pogány Virgil ób neje 
csehi Pogány Anna valamint gyermekeik, 
csebi Pogány Matild és férje Hegyesy G-íza, 
csebi Pogány Vazul és neje Buda Irén 
valamint gyermekeik és a nagyszámú rokon- 
zág nevében fajdalomt.elt szívvel jelentik a 
.eggondosabb anyának s illetve anyósnak 
és nagyanyának, özv. csebi Pogány Pálné 
szül, mándi Mándi Renáta úrnőnek fárad
hatatlan és hasznos munkában eltöltött 83-ik 
évében, f. évi április hó 23-án d. u. 5 órakor 
történt gyászos elhunytét. A boldogulnak 
drága hamvai f. évi április hó 26-án d. u. 
3 órakor fognak az ág. evangélikus szer
tartás szerint a nagy-kereskényi ág. evang. 
temetőben fekvő családi sirkertben eltemet- 
tetni. Nagy-Kereskény, 1906. apr. 23-án. 
Áldás és béke lengjen drága porai felett 1
— A temetés Léva város ás a vidék nagy 
részvéte mellett folyt le 26-án d. u. 3 órakor 
Nagy-Kereskény ben.

— Fogadalmi ünnep. Május 3 án 
tarja meg Barsmegye hivatalos fogada'mi 
ünnepét Garamszentbe íedeken, melyet csak
nem másfélszázad óta minden évben nagy 
fénnyel szoktak megülni a megyei tisztikarral 
együtt a buzgó hívek. A körmenet végzé
sére Báthy László prépostot, a ezt. beszéd 
megtartás&ra pedig Turcsdnyi Béla nemcsé- 
nyi plébánost kérték fel.

— A F. M. K. E. Léva városi és 
járási választmánya folyó hó 26-án d. u. 6 
órakor Báthy László elnökletével gyűlést 
tartott, melyen tudomásul vették a múlt évi 
zárszámadásokat é* elfogadták a folyó évi 
költségvetést. Tanítók jutalmazására 1400 K. 
vétatett fel. Ezenkívül a választmány ellátja 
a járási tót falvak népességét magyar ima
könyvekkel és naptárokkal ; a magyar 
nyelvben kiváló tót iskolás gyermekek szá
mára járatja az „Én újságom" gyermeklapot 
gyermekszinpadokat létesít, dalosköröket 
Bzervez, ezeket anyagilag támogatja (most 
pl. az óbarsi daloskor kap egy fiszharmoni- 
umot), szóval a magyarosítás terén igen 
áldásos és eredményes működést fejt ki.

— Kaszinó estély. A lévai kaszinó 
május hó o-én saját helyiségeiben táncestélyt 
rendez. A vigalmi bizottság már szét i8 
küldte az értesítéseket. Tudomásunk szerint 
az estélynek érdekes műsora is lesz ; Kara- 
fiáth Márius dr. fog tartani ezúttal nem 
tudományos, de humoros felolvasást, Stosius 
Erna kisasszony Bzavalni fog, Mercáder 
Jenő pedig zongorajátékát mutatja be.

- Választási naptár. A képviselő 
választások megtartására megyénkben május 
hó 2-ika tűzetett ki. Az aranyosmáróti vá
lasztókerületben a választók száma 3806 
Választó elnök és az I. szavazatszedö-kül- 
döttség elnöke : Dr. Bottka Győző, a II 
szavazatazedő küldöttség elnöke • Pintér 
Károly, választási jegyző és az I. szavazat- 
szedö-küldöttség jegyzője : Bodó János a 
II. szavazatszedő-küidöttség jegyzője : Ra’ici 
Géza, helyettes elnökök : Raschmann Tamás 
és Toxner Béla, helyettes jegyzők ; Dr Ba- 
lásfy Géza és Bsnkovich Guidó. A lévai 
választókerületben, a választók száma 4625 
válasitási elnök és aa I. ssavazatszadő 
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kü'döttség elnöke : Báthy László, a II. 
szavazatszedő-küidöttség elnöke : B*lcsák 
László, a III. szavazatszedő-küidöttség 9l_ 
nöke : Bedros József, választási jegyző és 
az I. szavazatszedő-küidöttség jegyzője ; Dr. 
Weisz Zsigmond, a II. szavazatszedu-ku. 
döttség jegyzője : Dr. Kmoskó Bele, a III 
szavazatszedő-küidöttség jegyzője : Dr. Gya- 
pay Ede, helyettes elnökök : Medvecky 
Sándor, Mocsy Lajos, Bodrogközy Zoltán, 
helyettes jegyzők : Faragó Samu, Dr. Kér’ 
sék János es Komzsik Lvjos. C) Az Újbá
nyái kerületben a választók száma 3318, vá
lasztási elnök : és az I. szavazatszedő-küi. 
döttség elnöke : Vetzel István, a II. szava- 
zatszedö-küldöttség elnöke : Dr. Rischaüek 
Béla, választási jegyző és az I. szavazat
sz: dö-küldöttség jegyzője : Staudt Nándor 
a II. *zavazatszedö-kü döttség jegyzőj- • 
Koller János, helyettes elnökök ; Kiebel- 
mann Károly, Dr. Korváth József, helyet
tes jegyzők : Nizsnik Bála és Csernák Lász ó.

— Tennlszpálya megnyitás a 
lévai sport-egylet f. évi május hó l én d. u. 
4 órakor nyitja meg ünnepélyesen a homok
bányában készített uj tennisz-pályát. A kedves 
szói akozást cigányzene és sörcsapolás fog jak 
kiegészíteni.

— Körmöcbánya szab. kir. és főbá
nya város közönsége f. évi április hó 26-án 
tartott közgyűlésében Palkovics Emil polgár
mester indítványára a kormányt kinevez a. 
tetése alkalmából, az újonnan kinevezett 
főispánt Kazy János cs. és kir.kamarást, m nt 
a város közszeretetben álló jóakaró támoga- 
tóját, és végűi hazafias magatait’.suk műt 
a közel múltban elmozdított volt Simonyi 
Béla alispánt, Alajláth István főjegyzőt es 
Bodó János aljegyzőt hívata aikoa való visz- 
ezahelyeztetésük alkalmából közleikesedéssei 
feliratilag üdvözölni, s irántuk teljes bizal
mat kifejezni elhatározta.

— A függetlenségi elvek örvende
tes tért hódítanak vármegyénkben. Eddi->- 
csak a lévai kerület küzdött a 48-as elve’ 
kért, és a hires januári választáson oly 
fényes diadalra is vitte azokat, hogy a lévai 
kerületben ma már kizártnak tekinthető 
hugy itt más politika érvényesülhessen. Ifj,’ 
Madarász József egyhangú megválasztása, 
teljesen bizonyos. Újabban az újbányái 
kerület jobbik része is a függetlenség zász
laja alá sorakozott, és Levatich Gusztáv 
pártja napról napra erősödik. Az aranyos- 
maróti kerületben az a hir járt, hogy Kará
csonyi Sándor függetlenségi programmal fog 
föllépni, demost már Brányik Antal személye’- 
ben ott is van valóságos függetlenségi jelölt. 
Körmöcbányán az eddigi hírek bzerint bizo
nyosra veszik Vizi Ferenc függetlenségi 
jelölt diadalát. S igy megtörténhetik az az 
álomba való csoda, hogy Barsvármegye 
tiszta függetlenségi megyévé válik.

— A muszkavezetők. Sok szó esett 
a napokban arról, hogy mi történik azokkal 
a tisztviselőikéi, akik a törvényhatóság 
közakaratával ellentétben, hivatali eiküjöz 
ellenére közreműködtek a magyar nHmzat. 
eltiportatásának pokoli kísérletében. Mi 
történik azokkal, akik felkinálkoztak . . . 
A törvényhatóság legutóbbi közgyűlésében 
Simonyi Béla alispán ugyan azon óhajtását 
fejezte k;, hogy vessünk fátyolt a múltakra, 
de a jelesből hélve, Barsvármegye közön
sége nem osztozik a nagylelkű nézetben, és 
azt tartja, hogy magánosok elleni bűnöknél 
szemben lehetünk nagylelküek, de a közügy 
ellen vetkezők lakóijának. mert erre nincs 
bünbocsánat. „Példát kell statuálni a jö
vendőre !“
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— Gyászrovat. Kalocsai Alán, lévai 
származású cisztercita rendi áldozó pap 
volt oisz. képviselő, legutóbb nagyteveii 
plébános folyó hó 22-én 44 éves korában 
meghalt. — Családja a következő 
gyászjelentést adta ki; Kalocsay Endre és 
özv. Váray Lajosné szül. Kalocsay Julianna 
mint testvérei s Váray Mariska és Vilma 
mint unokahugai a maguk, valamint az ösz- 
szes rokonság nevébeu fájdalomtól megtört 
szívvel jelentik, hogy a szeretett és felejt
hetetlen testvér, illetve nagybácsi és rokon 
Kalocsay Alán ciszterci rendi szerzetespap 
(szül. Léván, 1862. febr. 28.) volt ország
gyűlési képviselő, tanár és nagyteveii lel
kész hosszas betegsége után, a Bünbánat, a 
ozentutravaló és az Utolsó kenet szentsé
geivel megerősítve, folyó évi április hó 22. 
délelőtt 11 órakor az örök hazába költöz
ködött. A temetés a farkasréti sirkert ha- 
lottasházából folyó hó 24 én délután 3 órakor 
lesz Az engesztelő szent miseáldozat a 
rendi templomokban és kápolnákban fog 
bemutattatni. Budapest, 1906. április hó 23. 
Aa örök világosság fényaskedjék neki 1

_ " Esküvő. Lates Sándor aranyosma- 
róti jár. szolgabiró f. hó 21-én vezette ol- 
wí0Z * vere?ÓlyÍ rÓm- kath- templomban 
Matray Erzsikét, Mátray Gyula primási 
uradalmi intéző és neje szül. Matuasovszky 
Lujza leányát. 3 3

— Esküdtszóki tagok. Folyó hó 
19 én kisoroltattak az aranyosmaróti kir. 
‘órvóny8íeknél ez év május hó Idén kez
dődő esküdtszéki ülésekhez az esküdtek. 
Rendes t; gok ; Benkovics János (vendéglős), 
pru"c !lkJmra> B,u<n Samu, Csepela Adolf, 
Csikkel János Dóra Miklós, Gáldy Kálmán, 
Dr. Gyikos Mihály, Hecht Barnát, Homá- 
ftV8Z.ly vrÓZ86,f' Kre8et» József, Levatich 
MUalt VD?* I'tDe ,Da‘‘t Jku°8' Má«ór B medek, 
Missák Pál, Palemk Gergely, Pető Albert, 
R»kovsaky János (osumadia), Rasohmauu 



T»xná9, Rubenstein Henrik, Szent-Iványi 
0 ekár, Steiner Samu, St ff-. János, Szikora 
József, Trinkel Rezső, Ürge József. Valach 
János, V alkovich József, Weinberger Mór, 
Wild Mór. Pótesküdtek ; Dr. Balásfy Géza, 
Illyés Béla, Kálmán József, Krajcaovics 
Rezső, Pintig József, Ruzsicka Rezső, Ruffy 
Lajos, Toóth Miklós, Weisz Ede, Wöifli 
Miklós.

— Eljegyzés Racka József pozsonyi 
vasúti raktárnok eljegyezte Rác Mariskát 
néhai Rác Sándor leányát.

— Felvétel a tanítóképző intézet 
be A lévai m. kir. áll. tanítóképző intézetbe 
a jövő 1906,7. tanévre az I—IV. osztályba 
összesen 125 növendék vétetik fel. Ezek 
közül 19 teljes dijat fizető. 3ö féldijat fizető, 
28 ingyenes bennlakó és 40 egyenként 120 
kor. évi ösztöndíjat élvező bejáró. Az I. 
osztályba felvehető növendékek száma 30. A 
kedvezmények a középiskola vagy a polgá
riakba IV. osztályát végzett kitűnő és jeles 
elömenetelü növendékeknek fognak adomá
nyoztatok A pályázati kérvények folyó évi 
május hó 31-ig az intézeti igazgatósághoz 
nyújtandók be.

— Felhívás. Fe’kérem azon iskola
társaimat, kikkel 1881-ben együtt tettünk 
érettségit az esztergomi főgymnasiumban, hogy 
25 eves találkozónk időpontjának és rész
leteinek megállapítása végett címeiket velem 
lehetőleg május 15 éig közölni szívesked
jenek. Dr. Dudich Endre t. járási és kör
orvos Nagysalióban.

— Jutalomjáték. Gulyás Menyhért 
M itt működő színtársulat jeles rendezőjének 
es krünő komikusának kedden lesz juta 
totójátéka, mely alkalomkor a „Huszárvér" 
zajos sikerű operetté kerül színre. Ismerve 
színházlátogató közönségünknek ezen művész 
iránti rokonszenvét, bizory ra meg is nyi
latkozik az ezen esté’yea.

— Uj VOUat. Parkány-Nina és Léva 
között mindkét irányban máj. 1-től egy-egy 
uj személyvojat he’yeztetík forgalomba. — 
E vonat lévárói d. u. 12 óra 45 perckor 
indul és Párkány-Nánán csatlakozást talál a 
személyi ouatho 4 Budapest, valamint a gyors
vonathoz Wien felé. Az ellenirányban az uj 
vonat csatiakozólag Párkány Nána és Buda
pest felöl jövő esti Zso nai gyorsvonathoz, 
Lévára éjjel 10 óra 47 perckor fog érkezni. 
Részletesebben olvasható a hirdetési o'da 
lünkön közölt uj monetrend.

— Lopás. Mazur Jánosné lévai lakos 
a rendőrségnél panaszolta, hosy a kakasa 
elveszett s azt a piacon Izsák Andrásné 
lévai lakos lesében felismerte, ki midőn 
kérdőre vonatott, hogy kitől vette, azt vá
laszolta, egy tót asszonytól. Izsák Andrásné 
azonban a rkapitányságnál kijelentette, hogy 
azon állítása nem való, mert a kakast özv. 
Gápel Kálmánná, lévai lakostól 2 kor. 40 
fillérért vásárolta, ki behivatván beismerte, 
hogy a kakast a Perec vizében fogta s mert 
nem tudta, hogy kié, tehát eladta. Eme 
védekezése dacára az ügy, nehogy a Perec 
vizében több kakast is kihalásszon, a lévai 
kir. jbiróeághoz áttétetett,

A legnagyobb felhőkarcoló New- 
Yorkban. A S nger Manufacturing Co. var
rógép r. t. nyújtott be terveket olyan épü
letre, a mely két-háromszáz lábbal lesz ma
gasabb, mint valamennyi eddigi fdhökarcoló 
es mintegy negjven lábbal magasabb, mint 
a Washington-emlek. Kapcsolatban ama 
telkek beépítésévé1, a melyeket a társaság 
jelenlegi épülete mellett a Boadway és Li- 
berty Street északnyugati sarkán rrá'- meg
szerzett, a megnagyobbított épület közép
része felé negyven emeletből álló tornyot 
emel, a mely 593 láb 10 és kétharmad 
magasságot er el. A torony harminchat 
emetoten keresztül hatvanöt láb széles lesz 
négyzetben s egy dóm fogja betetőzni, a 
mely még négy újabb emeletből áll és e 
fölött fog emelkedni a kupola s még azon 
túl a zászlórúd A torony elörészeinek dí
szítése agyag és mészkő és minden oldalán 
négysor ablaka lesz. Az egész épület több 
miut 150.000 négyzetláb területet foglal el 
és négy fölvonóval szerelik föl. A talajban,
* melyen a torony építendő, furattak és 
Begáilapitották, hogy nem fog nehézségekkel 
járni megfelelő erős sziklaalapot találni, mely 
4 rettenetes súlyt kibírja. Azt állítják, az 
epitészek minden feladatukat, a melyek a 
tervvel összefüggnek, kielégítően oldották 
°eg. Az építkezés összes költségei, beleértve
* tornyot is, a költségelőirányzat szerint 
',300.000 dollárra rúgnak. Az épülettömp 
északi részén, Broadway felé Cordtlandt és 
Ohurcb Sireeten kimenöleg május 1-én fog
ják a City Iuvesting Company palotája épi-

I tését megkezdeni. Minthogy ennek középső 
I epülete harminc emeletre van tervezve, azt 
I ’árták, hogy ez az épület egy még magasabb
I épület után való vágyat ébresat s a város 
l’úsodik részén az létesülni is fog, azonban 
lei»z épület csak törpe lesz aSinger-torony- 
íbiszemben. Az E ffsl-torony kivételével
II ^inger-épület a világ legnagyobb épülete 
L,í2' Hatvan lábbal magasabb, mint a Phila- 
l^lphia-vásárcsarnok és kétszáz lábbal ma- 
l£“»0bt mint parR Rovr épülete, vagy a 
I l.mes újságé és magasabb lesz, mint a 
l'^töob h rés torony-csúcs Európában.

Színház.
. Minden kezdet nehéz. Nehéz dolog 
‘Mnösen a lévai publikumot hamarosan 
’^Qóditaui, ét épen eeért elismeréssel kell 

adózounk Mezey Kálmán színtársulatának, 
“®m v®’ztette el kedvét és ime - a 

közönségnek jött meg a kedve. Ma már 
elismeri mindenki, hogy a társulatban igen 
)ó erők vannak, akik ambícióval dolgoznak 
a művészetért.

Vasárnap két előadás is volt j délután 
gyermekelőadás : János Vitéz , este Géczi 
népies vigjáteka : Ördög bibliája. A darabban 
Bzörnyü kiélezett helyzetek vannak, ami 
általában jellemzi Géczi darabjait ; maga a 
kiindulási pont, hogy Kispál kártyán eljátsz- 
sza a feleségét, a középkori romantikába 
való képtelenség. Mindazonáltal tartalom 
van benne. Szép szerepe volt Arnold An
talnak (Kispál Páter), szépen, komolyan is 
játszót a, es jól énekelt. Jónás Margit (Kató) 
ügyes és eleven volt. Kitűnő humoros ala
kítást mutatott be Gulyás (Nyúl Gerö), 
játéka minden kis részben átdolgozott, túl
zás nélkül.

Hétfőn Smólen Tóni Dr. Guthy Soma 
nagy hírű bohózata kacagtatta a közönsé
get, a mely már sokat remélt ezen darab 
karakterisztikájától is, mert teljesen megtelt 
a néző tér s valóságos telt ház előtt mutat
hatta be — a címszerepet játszó Gulyás 
Menyhért — igazi művészetét, kinek ezen 
alakítása oly sikerült volt, hogy bármely 
primadonna megirigyelhette volna ; sőt be
folyással is volt az egész társulat iránt 
eddig tapasztalt közöny megtörésére. Da 
nemcsak játéka, hanem az összes szerepek 
— minden részletükben — figyelmes alakí
tása fényes sikerű estélylyé tette. Ma meg 
ujrázzak e darabot sőt mini értesülünk e 
hét folyamán is még egyszer kerül színre.

Kedden ismét János Vitéz, szerdán Gül- 
Baba volt a színen.

Csütörtökön a Csöppség cimü érdekes 
vígjátékot adták. Szinte csodálkozunk, ha 
a mostani vásári darabok közt akad olyan, 
a me'yben van tartalom és amely nem 
frivolitátotban keresi a hatást. A Csöppség 
magyar légkörben, ideális motívumokból 
van felépítve. Ezt tudta a közönség is, mert 
szép számmal jelent meg. A címszerepben 
Jónás Margit aratott tapsokat és méltán, 
mert igen jól beleélte magát szerepébe, 
ügyes és kedves volt, alakítása változatos 
és hü. Gulyás (DeDgeleg ) itt bemutatta, hogy 
ért a komoly szerep alakításhoz is, a 3-ik 
felvonásban azonban ellapi'.otta a szerepet, 
ízen jó alakítást mutatott be Fáy Zoltán 
(Arnbró), kedvvel és szépen játszott, ügyesek 
voltak Hegyessy (Lenci) és Nagy Irénke 
(Márta).

Pénteken a Kukorica Jónásává volt 
alkalmunk botránkozni. Nemhiába hogy tizen 
csinálták, van is benne ízetlenség annyi, 
hogy sok. Nagy sikerrel lehetne előadni a 
Folies Caprices ben. Jobb darabhoz méltó 
ügyességgel mozgott, dalolt és táncolt Rát
honyi S:efi, az ö játéka, Gulyás (Jóuás) 
mókái és egy két sikerültebb kupléja adtak 
a darabnak némi értéket. Ügyesen mutat
kozott be Telekán Valér (Tubák trombitás) 
és kellemesen dalolt.

Tegnap nagy tetszéssel játszották a 
Heidelbergi diákélet-ót melyről részletesebben 
lapunk jövő számában lesz szó.

A társulat jövő heti műsora a követ
kező : Ma d. u. Kukorica Jónás este pedig 
„Smolen lóni" fog zajos tapsokat aratni. 
Holnap hétfőn „A Leányka" Fedák Sári 
híres újdonsága és kedden május hó 1-én 
„A tnádi Zsidó" kerül színre szerdán május 
hó 2-án „Tavasz" bájos zenéjü ope.ette 
csütörtökön pedig Gnlyás Menyhért juta
lomjátékául „A huszárvér" nagysikerű új
donságát adják elő. Pénteken zónaelöadás- 
ban ,Gül-Baba“ és szombaton valószinü'eg 
megint újdonság "A legvitézebb huszár" jön 
a hét repertoárjában.

i

Közgazdaság.
A barsmegyei Gazdasági egyesület bi
kavásárja április hó 22-én N. Kálnán.

Í Megyei gazdasági egyesületünk gyakor
lati irányban folytatja tevékenységét az 

i álattenyésztés terén is. Mig valamikor gróf 
'■ Keglevich elnöksége idejében állami nagy 

Bubvenciókkal drága teheneket hozott be, 
melyeket potom pénzen vettek meg falusi 
mészárosok, mert minden szükséglet nyilvá- 

’ nitás nélkül hozták be a szarvasmarhát. Ma 
r kis gazdáink hoznak be szép bonyhádi tehe

neket az egylet vezetése mellett. Ezen 
bonyhádi tehenek bikaivadékaik képezték 
kis gazdáink tenyészanyagát N. Kálnán, 
azonkívül a lévai uradalom kezd tenyészteni 
s tenyésztésével kirukkolt is ez alkalommal, 
s mások is hoztak bikákat.

Eelhozatott tenyészbikákat Dombay 
Vilmos a barsm. gazd. egylet elnöke, Oláh 
Dezső álattenyésztési felügyelő, Balogh Já
nos ny. főbiró Lakner László. Rázgba Ernő, 
br. P<ttel Gyula, Szájbély Zoltán stb. s a 
rendező egyleti titkár megszemlélvén, elnök 

' a vásárt megnyitja az állattenyésztés felhívja 
í a megjelent községi elöljárókat az állam 
' nyújtotta 10—15% árkedvezmény s 1 % évi 
' részlettörlesztés igénybe vételére a vásáron 
’ megvásárolandó bikáknál, a titkár a véte- 
j lekre buzdítván, ama kellemes tapasztalat 
* szereztetett, hogy a megjelent : Garam Lök, 
. Ovár, Gr. Ke ecsény, Msrosfalva, N. 8 dió 
' O Bars, F. Pél, N. L4th, K 0ived, Börzsöny, 
’ K Keszi, Leled, Gr.-K.-Salló, Szakállas

N. Kálna, stb. községek a vételekbe azonnal 
bele melegedtek, s 11 órakor már nem volt 
megfelelő tenyészbika, «a uradalom 6 biká

jából 5 cserélt gazdát 420—480 kor. ig 
drb. kint, Magyar János Ovár községnek 
500 kor. ért, adta el, N. Salló 3 bikát 
vett Szájbélitől 400 kor. ért, László István
tól N. Kálna 500 kor. ért, Lócsai Imrétől 
Tőre 480 kor. ért, Gr. Kelecsény Csontó 
István Tőre 500 kor. ért, Leléd Tóth Já
nos Tőre 530 kor. ért, Gr.-K.-S*lló Kemécs 
I. N. szecsei lakostól 540 kor. ért, stb.

Az eredménnyel a gazd. egylet és az 
érdeklődő gazdaközönség teljesen meglehet 
elégedve, mert községeink összehasonlíthatják 
a bikákat egy helyen, s igy könyebben 
választhatnak s nem kell sok utat tenniük 
bit avásárlásra.

Megszólandó tény, hogy kevés a te- 
nyészanyag, fő követelmény, hogy kis és 
nagy gazdáink neveljenek, és utóbiak lega
lább részben térjenek át a tenyésztésre.

N. Kálnán is nagy bikahiány volt, több 
község nem tudta kielégíteni szükségletét.

Szándéka a gazdasági egyesületnek 
Verebélyen is bikavásárt tartani május hó
ban, s évenkint és lehetőleg járásonkint ezt 
folytatni fogja, mert erre a köztenyésztés 
emelése céljából nagy szükség van.

Közönség köréből.

Köszönet nyilvánítás.
A „Barsmegyei Népbank" a lévai állami 

tanítóképző segélyegyesii etének jótékony
sági alapjából 25 koronát adományozott. — 
Midőn a kegyes adományt nyilvánosan nyug
tázni sietünk, az adományozó intézetnek 
hálás köszönetét nyilvánítja

A lévai allami tanítóképző segélyegylete.
Értesítés.

A József kir. herceg Szanatórium Egye
sület f. évi Május havának későbben még 
köztudomásra adandó napján tartja meg évi 
rendes közgyűlését Budapesten.

Fölkéretnek az egyesület mindazon t. 
tagjai, kik ezen közgyűlésen részt venni 
óhajtanak, miszerint ezen szándékukat leg
későbben f. évi május hó 2-ig az alulirt 
ügyvezető elnökségnél bejelenteni szívesked
jenek, hogy részükre kedvezményes áru 
vasúti jegy váltására szóló igazolvány iránt 
intézkedés történhessék.

Léva, 1906. április hó 27-én.
Dr Frommer Ignác 

ügyvezető elnök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi április hó 22-től április hó 29-ig.

Születés.

A szülőt neve
JÉ•
H ®
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A gyermek

neve

ifj. Horváth István Kocman M. fiú István

ifj. Szobi András Galambos R leány Margit Roz.

Házasság.

Vőlegény gs menyasszony neve Vallása

Glvacsek József Pólen Jolán róm. kath.

Horvát Henrik Quitt Erei izraelita

Halálozás

Az elhunyt neje Kora A halál oka

özv. Matliák Lajos 53 éves szervi szivbaj

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 14 kor. 60 fill. 14 
kor. 80 fi’l. — Kétszeres 13 kor. 60 fill. 13 
kor. 80 fill. — Rozs 12 kor. 20 fi i. 12 kor. 
40 fill. — Árpa 14 kor. 60 fill. 14 kor. 80 
fill. — Zab 16 kor, — fill, 16 kor. 40 fill.
— Kukorica 14 kor. — fill. 14 kor. 40 fill.
— Lencse 25 kor. 40 fill. 26 kor. 40 fill. —* 
Bab 23 kor. — fill. 24 kor. — fill. — Kö
les 9 kor. — fill. 10 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vöröshere 100—110 kor. — Lucerna 110 — 
120 kor. — Bükköny 18—20 kor. — Mu
har 18—20 kor. — Baltacím 30—32 kor.

i 
í

Nyilttér.
5118/905 tkvi szám, t

Árverési hirdetményi kivonat.
A lé ai kir. járásbiróság mint tkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy Brumlóvszki András és neje Sebő 
Juliánná tolmácsi lakosok végrehajtatóuak özv. Ho • 
lecska Jánosné szili. Mihálka Anna és mint kk. Ho
lecska Jozefa, Mihályt, t, gyámja és Holeoska Fran- 
Ollska tolmácsi lakosok végrehajtást szenvedők elleni 
2190 korona tökekö etelése és jár iránti végrehajtási 
ügyében a lévai kir. járásbiróság területén levő Tol
mács községben fekvő s a tolmácsi 46 szám tjkvben 
A I. 2. 3. 4 b—8 12-14 16 sor. 78. 77 94. 126/b. 
187/b. 194/b, 224/b 340/b. 393/b. 422/b. 494/b hrszám 
ingatlanára s az A I. 1 sorszám ingatlanra épült 33 
ö. i. az. házra 1550 korona, ugyanazoknak a tolmácsi 
196 számú tjkvben A 1. 1 sor 32 hrszámu ingatlanukra 
61 kor. továbbá végrehajtást szenvedő özv. Holecska 
Jánosné szül. Mihálka Anna és az 1881 évi LX. t. ez. 
156 §-a értelmébeu a társtulajdonos Abelóvszki István 
és neje Sebó Máriának a tolmácsi 67 satjkvben A •(

1 sor 326 hrszám ingatlanára 29 korona kikiáltási 
árban ezennel elrendeltetik s ennek megtartására ha
táridőül 1906 évi május hó 28 napjnnak d. 9 órája 
Tolmács község bírói házához kitüzetik azsal, hogy 
az ingatlanok a kikiáltási áron alul is elfognak adatni 
azon megjegyzéssel, hogy a tolmácsi 46 és 196 számú 
tjkvbeu C 17 és C 6. t. alati özv. Holecska Jánosné 
szül. Mihálka Anna javára bekebelezett özvegyi jog 
ezen árverés által nem erintendők, hanem továbra is 
épségben fenmarad*

Amenyib n pedig a tolmácsi 46 és 1906 számú 
tjkvben felvett ingatlanok 6213 korona árban el nem 
adatnának az árverés hatálytalanná válik és ezen in
gatlanok ezeu özvegyi jog fentartása nélkül a kitűzött 
hatátnapon elárvereztetnek.
a kikiáltási áron alul is el lógnak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42§-ában jelzett árfolyammal számitott és az 1881 
évi 3333 számú I. M. R. 8 §-ában kijelölt ovadékkápes 
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. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi márczius hó 5 napján.

kir. jbiró kelyett 
Dr. Elek 
kir. aljárásbiró

450/906 tlkvsőám.
Árverési hirdetmény.

Az újbányái kir. jbiróság,t mint tlkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Trosztler Ármin végrehajtatónak 
Szedliák János végrehajtást szenvedő elleni 41 kor. 
76 fillér tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében az újbányái kir. jbiróság területén lévő Zsar- 
nóca községben fekvő a zsarnócai 120 számú tjkvben 
A. I. 6-9—11 —15 sorszk alatt foglalt jószágtestböl 
Szedliák János nevén vit l/t részre 368 kor. — az 
n, o. 393 tjkvben A. I. 1 sorsz. alatt foglalt jószág
testből Szedliák János nevén irt ’/« részre 28 kor. — 
az n. o. 403 tjkvben A. I 1 sorsz. alatt foglalt jó
szágtestből Szedliák Jáuosk nevén irt */• részre 212 
kor. = az n. o 505 számn tjkvben A. I. 1—4 sorsz. 
alatt foglalt jószágtestböl Szedliák János nevén irt í/i 
részre 178 kor. ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1906 május 9 én d e. II órakor Zsír, 
nóca község házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át, vagyis 36 korona 80 fillér 
— 2 kor. 80 — 21 korona 20 fillér és 17 kor. 80 fii. 
készpénzben, vagy az 1881 LX. t. c. 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számitott és az 1881 évi november 1-én 
3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §.ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 LX t. c. 170 § a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályerü elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Újbányán a kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906. évi február hó 15-én.

Pátkay Gyula, 
kir. albiró.

Legelőbe 
felvétetik a hontnádasi uradalomba 56- 
60 drb. szarvasmarha és 250 300 drb. 
birka.

Érdeklődőknek bővebb felvilágo
sítást nyújt

Bresztyenszky Alajos.
urad, ellenőr 

Hontbessenyődön.

Csinos földszintes HÁZ

szabadkézből jutányosán eladó..
Bővebbet Józsefcsek Géza, hitelintézeti 

főkönyvelőnél.

Ezen

czimeren

ismeretesek

a raktárok

melyekben

Singer

gépek

áruitatnak.

Singer
LÉVA Kazinczi u. 2.

Co'varrógép r. t.

N e v e I ő n ő
- kitűnő bizonyítványokkal, állást keres 
'' úri családnál, hol mint családtag tekin

tetnék, Nem annyira fizetésre, inkább 
jő bánásmódra reflectál.

Cim a kiadóhivatalban.ij , .........

Gyöngyvirág- éié“X- 

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

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

Kiadó üzlet
Léván, egy jóforgalmu sza
tócs üzlet, berendezéssel

■ együtt kiadó.
Cim a kiadóhivatalban.



Bars- és Hont megyéket érdeklő vasúti uj menetrend 1906. mdps l-t51.

Partany-Nana Csata-Leva. Léva—&r.-Berzencze.
■X)-1 Gr.-Bcrzeueze iud. 5-u> 12 30 6O0 1

Budapest . . ind. ^15sz. 10-lOsz. 720gy.
Jálna . qo i 12 38 t?£ ' ■"

Sas kó-Váralja *600 124V 619 Bécs . ind. 9*o sz. 10őösz.|

G».-Szt.-Kereszt 607 I 06 641 Párkány-Nana ind.1 418 535 850
Geletnek-Szkleiiő 624 1'26 tűi Köbid-Gyarinath 435 QŐJ 907
Szénásfa’.u-Viclinye 630 134 4 L5 Kéméud . . 450 6 07 9 22
Zsaru >cza 649 0 05 f- Béuy .... 502 619 934
Zsaruét- z. 1 • Fdrészia. *6M ♦j 10 *7-4 Csata . . . érk. Ö 15 631 946
Garaiurév 700 217 7h9 Csata . . . ind. 538 1001
Ku.luó 710 0 22 b-u Oroszka 546 647 1009

Uj banya . 71« 240 s±! Garam-Daiuásd Ö 56 657 10’9
Bars Berzeiice o. öru. 724 2 854 Zselix ... 608 7 09 1032
Gr.-Szt.-Belied -K 745 3'3 *916 Nagy-Salhí 636 7 36 lio«
Kovácsi
Nagy-Kosz.mály

4 55
804

3-4
337

9”
943

Alsó Várad .
Nagy-Szt cse

Í)ó3
♦ 6-ía

7 53
♦ 7 á8

ll'7
* ll22

lérk. 8>9 354 10'0 Léva .... érk. 7io 8*0 11 34
Léva . . ..(iud. 930 408 500 1245 Léva .... iud. 725 8’2« 12‘f
Nagy-S«ecae ♦940 *419 J77 12 57 Nagy-Koszmály 749 838 ] 281
Als<>-Várad • 94S 4'25 533 1 03 Kovácsi . 7 ,9 846 12“
Nagy-Salló lOio 4 47 5^6 1 25 Gr.-Szt.-Benedek 8~ 904 !U2
Zeliz 1033 5 OS 6ud 1‘6 Bars-B rzeuce 6. őrh. *831 *9'4 *1 15
Garam-Daiuásd 1045 520 6'20 1 67 Ujbáuya 854 9'25 1 32
Orosz ka 1055 530 63‘ 2 07 Ruduó 9” 930 1 39
Csata . , . erk. 1102 537 638 2 14 Garaiurév . 917 941 151

n ... iud. IP3 Qoi 656 222 Zsaruőcza Fűrészül. 926 947* 1 59
Béuy . . . 11 3‘ 614 709 2 a 5 Zsarnőcza . 1 9ö4 1000 214
Kéméud 1142 6'29 720 2<G Széuásfalu-Vihnye 10” 10'3 233
Köhid-Gyarmatii 11 55 733 2;»9

Geletuek-Szklenó 1013 1019 2 40
Párkány-Nana érk. 1212 7’>ű 749 3'6 Garani Szt.-Kereszt 1122 IQ3’ 306

Budapest felé . iu<l. 12«7 gy 825 gy 82787- 339 ,z. Saskö V'áralja 1122 10‘4* 31a
344 sz.. 840 sz. Jálna ll-' ' 1053 326

n . . . érk. 1 40 gy 915gy 945zy- Gr.-Berzeoczr . 1 137 1100 33°
• " ■ 5-5Ő sz. 1 130 sz ]_0«»O sz. 003 ÍZ.

Becs felé . . í.id. 259 gy. 12o<dsz. 838*y- 
l_pu»z.

s ... érk. 70Ogy. 6 32«. 12°5gy. ?02gy.
545 sz

17, óZh-lű. 1 R

B.-Gyarmat—Parkany-Nana es rissza.
B.-Gyarmat 
Dejtár . . .
Ipoly Vecze • 
Drégely-Palánk 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Visk .... 
Szakái íos . .
Bel .... 
Ipoly-Pásztó 
Zaiaba .
Csata 
Csata . . .
Párkány-Náua

Vissza.
Pár káuy-Nana 
Csata . . .
Csata . . .
Zaiaba . .
Ipoly-Pásztó 
Bél ... .
Szakállos . .
Visk .... 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Drégely-Paláuk 
Ipoly-Vecze 
Bej tár . .
B.-Gyarmat

A fekete vonallal a 
gy = gyorsvonat ;
•jelzettek feltételes megállás.

érk. 
ind.

érk. 
ind.

ind. 
érk. 
ind.

érk. 
iud.

iud. I 3'0 8'29 227
p44 844 252
*400 *900 *309

416 915 323
430 9 33 342
4“ ^40 350
ői- 1001 412
j)32 1019 432

*542 1030 445
5-7 10<3 502
6” 1 100 519
627 ll'3 532
656 1118 557
7 49 1212 7 05

855 4 18 535
951 520 631

1008 543 650
1023 557 704
l0<7 6 lő 724
105S *6 24 *734
1118 64O 750

11 33 fjő5 8°8
12«5 716 830
12'1 720 851
1236 739 913
L2&i* *701 *925

1 15 809 943
1 45 833 10«7

iláhuzot száino k az
8 = személyvonat.

E 1’ É S E K.
tE?JŐE'e2S’ I -W--P r_ .-ul

= Gr£P£ > —
A tisztelt gazda közönség szives tudomására hozom, hogy 
a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok
■W" GANZ-féle MOTOROKAT 
minden nagyságban, melyek nálam állandóan üzemben 
láthatók.

Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe a

HOFFZE. és SCHR.ANTZ

A

LM

elismert elsőrendű, gépgyár összes gyártmányaikat, kü
lönösen gozcséplőkészletek, járgányos cséplőgépek 
VICTOitXA. IJmjÉLIL vetögépek 
ekék, 8zecskavágók stb. stb. 53 x

ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK

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

W4

:í?

’u!

J

ú KNAPP DÁVID
j’é gép-aktára Léva Mártonffy-utcza.

Érsekújvár . .
•Bánkesii 3 sz. 
N.-Sarány . .
Nagy-Surány 
Zsitva-Födémes 
Máuya . . .
*Szt. Mi bál) úr 
Vajk .... 
Verebély 
Zsitva-Újfalu . 
•Betekints 
Taszár . . .
Aranyos-Maróth 
Kis-Tapoiesány

Vissza.
Kis-Tapolcsány 
Aranyos-Maróth 
Taszár . . .
•Betekints őrh. 
Zsitva-Ujfaiu . 
Verebély
Vajk .... 
*Szt. Mihálx úr 
Máuya . . .
Zsitva Fődómea 
Nagy-Suráuy .

n n
*B inkeszi őrb. 
Érsekújvár

mutatják.

ind. <40 y3u 5 “5 8»o
őrb. 453 9*» 5>7 902
érk. 501 951 525 910
ind. 509 956 5 27 | 920

Ő22 101” 5 39 9 »2
5S8 1028 554 9~
547 1038 602 9ó4
057 1(J4S 611 10^3
6“ 1116 633 10'23
6 »ö H2S 6~ 10s.
6« 1138 6“ 1042
6&4 1151 7“ IO00
7 09 1212 713 1103

122< 723 llü

510 836 427 807
520 854 437 8'28
532 910 449 8<7
53» 913 455 9“
547 928 5 04 930
6°« 954 5 26 9^0
6 is 10»7 5 36 9“
627 1017 5n 10'27
635 103‘ 553 10“
6«9 1054 607 10®>

érk. 7 00 liou 6'8 1108
iud. 710 11>5 6'2 > 1113

7t« 1123 6'9 HÖ5
érk. 730 H35 ön 1136

esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt

19G6. április 29.
r

Arlejtési hirdetmény.
bars szklenói fürdőben létesítendő kincstári munkás kórház föld 

szintes épület felépítésére nézve.
Esen épületre előirányozna van : 

fö'dmunka, 
köf Jlebon’ás, 
kőműves munka.

456'35 n3
185'38 a3
656'03 ru3
1226 46 m2 mennyezet és falvako’at,
261.61 m2 fekvőtégla vakolat,
60 id. pöoz°csatorna,
187 m2. fedálszéklebontása,
1150.35 ra. fenyöfagereiida kötéssel,
137'12 m. tö’gyfsgereida,
264'94 m2 köldökgerenda födém,
23 n»2 feDyődeszka borítás
454'66 m. kétszeres zsindely fedés léczezéssel

azonkívül külö- féle aaztslo’, lakatos, üveges és mázoló munka.
, . . M-gíegyezte'ik azonban, hogy a kőműves és ácsmunkára nézve ctupán a mun
kabér a fe ugj elet és az áh ánjátalány bocsáttatik árlejtés a'á, — mig az épitö anva? 
szál itasát t. i. a terméskő, tégla, mész, czement, homok, kavics, betoncső? fenyőés 
tölgy szá fa, zsmdey, kettős és mennyezet léc, deszka, zsindelyéé léczszeg az éDÍtő 
noag/nak tar'ja fen. s

Az öj uiet legkésőbb 1 £06 évi október hó 1-ig tökéletesen elkészítendő és átadandó 
.. > Az »r6)tésbeD reszt yebe’rek mindazon hazai iparosok vagy vállalkozók kik 
üz etuk gyakorlására hatósági engedélylyel bírnak. ’

A vállalkorók egy ko-onás bélyeggel a vállalkozó czimével és Atánlnf n 
bars-szklenói fürdőben építendő munkás kórházra" el'átott ajánlataikat 1906 

25 én®ste 6 öráig a selmeczbányai bányatárspénztár Igazgató 
tanácsánál benyur niok «». ajánlati tárgyalás ugyanott folyó Óvi május hó 27 én 
reggel 9 órakor tartatik mjg. ' J' május no 27 én

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

New-Cuba-Kávéból 
me’ynek aromája kitűnő és természetes testetlen színű ========= 

Kilója 3 korona 20 fillér KK9F 
41/, kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. -

Kapható: ISkW TESTVÉREKNÉL Léván.
í,,?*1, h0gy a ká’é ne lesyeu tul barnára pörkülv^

zamatjai s kuzadja illő olaját. “ elveszti

I

Az ajánlathoz a felajánlott összegének 5°/0 
vagy biztosítékul elfogadható értékpapírokban.

A tervok és elöméretok megtekinthetik a 
főpénztárban nsponta reggeli 8 órától esti 5 óráig.

• -.r • A^n'ayevels az ajánlatokban határozottan kijelenteni tartóz 
építési hirdetményre vonatkozó általános és részletes feltételeket — 
semectbányai m. kir. bár.yakerü'eti főpénztárban a hiva’alos órák alatTm8'* t!2'??0--u 
és kívánatra ki is adhatók, - ismerik és azokat magukra rézve kötelezökneW^’^b0^

Az ajánlatban számokkal és betűkkel kiírandó a kü'ömbővH t ? 6 'egyégto „..„„„odS „ épitili h.,iridői , éi /. f«
... v«.w.k ““ “«!>•» v.s, utd.ii.Uuk ' t4,8y.|i. .I4

Az árlejtési tárgy.lés eredménye fö'ött a nagvtekintetii m k;. kz
Selmeczbányán szabadon dönt és fentartja magánakción 1-0^0^’ hÁ bányal.Ka®K*t6*AK 
közül a munka végrehajtásával azt a válta kozol bízza meg a’ió^h a’án'a,ttevök 
munka teljesítése iránt legtöbb biztositól-ot képes nvui'ani?’- etJl e8,he,^ese“ készített 
ajánlatok mindegyikét el is utasíthassa. 1 J esetleg, hogy a beérkezett

Selmeczbánya 1906 évi április hó 8-án.

KACHELMANN s. k.
a bányatárspénztár igazgató tanács elnöke.

a bánatpénzül csatolandó készpénzben 

ae'meczbányai m. kir. bányakei üieti 

tartoznak, hogy tz ezen 
- melyek szintén a

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

—. —. . vel üzemben.
DENES B. Budapestv- körut 15 a P1®wa E mérnök 

es Tarsa magyar vezerkőpvlselete 
Bővebb felvilágosítást szolgál Susitzky Jakab Léván.

hajtáÍ?1czéíSíagyártá8Í CZÍkk: malomberendezé8 é8 motor malom-

-A-xjeg-y-zélEet é> IcOltség-veté.t d.lji».eateeezi 3cü.ld.őü:

♦♦
♦
♦
♦♦
♦
♦
♦
| Képét árjegyzék számos elismerő levéllel ingyen is bérmenúve,

Nyooutott Nyitom to T4r»

I

„Horgonyt1

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Paln -Expellir pfitltka 

^,!^ónak.- hAziozer, mely
mfc WbS mmt 36 ív óta legjobb tájddoáó

WsonjrJt klonínynél, 
csuznal és meohbléseknét bodórzsólés- keppeo használva. rauurwvioo-
£BS® KSftgffi-S 

°?“ Olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
..norjony" védjegygyei ea a Richter ezéa- 
jegyzessel ellátott dobosba van csomagolva. 
Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40* f. ót 
* *«7’241tAb minden gyógy,
uertárban kapható. - Mrakftr: Tűrök 
Jósait gyógysserésiaa, rudaptstsL 

Richter gyógyírerUra
“ „Arany aroa«Unhos<*, Prágában.* 
XBMbMtatoMMleea, MhAnaaptuáuiUte.

Küküllőmenti
Első Saölaoltvá,n.ytslap 

(Tulajdonos: Caspari Frigyes 
Medgyes. 114 N.-Küküllőmegye.) 
volt az egyedüli az egész országban, mely olt
ványait óriási mennyiségit, naponta 5 millió 
iiternyl vizzei öntözte a ennek folytán az egye- 
dűli szollöte’ep, amely ez évben is valóban szép 
éa miaden tekintetben kifogástalan minőségű 
szőilöoltványokat szállít.

■I


