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előfizetési föltétei—<
Vidéken és Léván házhoz kjíldve: 

ggy évre ... 10 kor*'— fm.
Hat hóra • ■ 5 kor.*— fill.
Hárem hóra . . 2 kor...5O fill.

pénzek p.'.stautal-ánynyal' küldhetik.
ggyrw számok '-SO fillérért kaphatók

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS

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

Belyegdij minden e^yes heiktatáaér tü fillér-
Hivatalost hirtlefnicnyek

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

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

kedvezményben részesülnek.

társadalmi hetilap; egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.
A kéziratok a szerkesztőséghez : (Zö’dkert-utcza 33. sz.) küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.
‘ ELEI-ŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—*■ vasárnap reggel. s—*—

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.
-------------------- ---------------------------------------- -----------------——--!¥=—S——
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Meghívó !
Léva r. t. város kdpviselötes'ülete 1906 

évi i • <tóber hó 15 napján d. e. 10 órakor a 
váré székház nagytermében ré.szle’es tiszt- 
uji■( >ket és u'ána rendkívüli közgyűlést 
tar , — melyre a képviselötes'ülat összes 
tagi - * tisztelettel meghívom.

L va, 1906 évi október hó 10 én.
BócLcg-lx luajcs 

polgármester.
Tárgysorozat:

I. Barsvármegye Alispánjának 7598/*906 sz. ren
deleti. nielviyel a tisztuj’tószék határidejét kitűzte s 
azon való elnökléssel a Polgármestert megbízta. — Az 
üresedésben levő végrehajtói állásnak választás utjáni 
betörése. — A pályázók névsora ez :

Gy irke Dániel községi aljegyző Naszvnd, Fiizessy 
Gnila volt h lyettes jegyző Csiktapolcza, Weiner Ignác 
sege i jvzö Sima. Bo^ray E ek jegyzői okleveles drá- 
vafoki lakos, Kotschiid Sjlamon jegyzői oki. nagysom- 
kuti lakos, K sb. Beokö Ákos jegyzői oki félegyházi 
lakó”. Petiin János jegyzői oki. vernesi lakos, Szent- 
györgyi Rez>ő jegyzői oki. pathi lakos, Kugyelka 
József jegv’ői ok*, csikiaplnczai lakos, H-rezegh J,’. 
zsef jegyzői oki. polgári lakos, Kad es V-ndel érettségi 
bíz. temesvári lakos, Weiner Sám tel érettségi biz, 
naj’sili i lakos, Tolnay Is*ván Léva városi dijnok s 
hely, végrehajtó, Turczer Gyula ügyvédi Írnok léy>i 
lakos Pougrácz G*za zalabai lakos, Rónay György 
bu lap s’i lakos. Kocsár Ferencz szigotcsepi lakos, Kiss 
Gy gy ;> ladanyi lakos, Gombkö ö E‘en ér r-sztomorai 
lak' Caeh Bé a to*t s li lakó-*, Kömiv'S Antal budapesti 
lakos. S/.ekeres Győző temesdi lak1 s, Belíczay Ödön 
salgótarjáni lakos.

Ilik Rík< czy Ferencz f-j-'delem és bujdosó társai 
hamvainak hazahozatala alkalmával tartaudó nemzeti 
gyAS/ü mt-p megölés éröl intézkedés.

Ili. Tanácsi javaslat a városházán egy vendég
szoba tsrgy.ban.

I\. Kherndl Mária tkvi. tulajdonát képező földte
rület kis játit sa ügyében az 1886 évi XXII. r. c^. 
110 §-a értelnieb eljárás f »lyamaiba tétele és a 30 
napos kozg^ü'ési ha’áridő ki'*j-és?.

V. Az ,Orosz án fogadó* meevé'ele ügyében pol
gárin s»ri je-Hii:rS és javaslat a további teendők 
elrendelése iránt.

Kisvárosi társadalom.
Általános az a nézet, hogy a kul 

túrái haladás az országban á falában 
azért oly lassú, mert szellemi élet a 
vidéken vagy semmi nincs, vagy igen 
kevés van.

V an ebben a mondásban némi 
igazság.

Az irodalom, művészet és tudomány 
középpontja & főváros. Minden neveze

tesebb szellemi mozgalom Budapestről 
indul ki, s mig a fővárosi otthon, a 
tűzhelynél élvezi, a vidéki ember csak 
a lapokból értesül róla.

Színházak, könyvtárak, ezernyi látni 
és tapasztalni való, népszerű, tudomá
nyos felolvasások, az országgyűlési 
tárgyalások eleven, mozgalmas képe, 
ez mindmegannyi tényezőjét képezi a 
tóvárosban szellemi élvezetnek, ennek 
folytán a haladásnak.

Mi, vidékiek mindezt nélkülözzük, 
s csupán az újságokra vagyunk utalva.

A mi szellemi élvezetünk egy-egy 
hangverseny, vagy műkedvelői előadás
ban összpontosul, mely annál kevésbé 
elégíthet, ki teljesen, mert mostanában 
az is ritkaság és az ily élvezet iránti 
érzék nálunk bizony nem valami nagy 
mértékben nyilvánul meg. Rendes 
színházi élvezetben is ab’g van részünk. .

Murád még az egyleti élet, mely
ben alkalmunk vau egymással érint
kezni, s a nyilvános helyeken való 
összejövetel, hol vagy szórakoztató 
játékkal töltjük szabadidőnket, vagy 
újságokat olvasunk, vagy pedig — 
mikor annak éppen ideje és alkalma 
van — politikai eszmecserét folytatunk.

Elfogulatlanul Ítélve, bizony nagyon 
szegényes eredmény ez, de bár hát 
bármiut csűrjük, csavarjuk a dolgot, 
egyebet sem hozunk ki, s összes szel
lemi élvezetünk jóformán azokra a 
mulatságokra redukálódik, melyek a 
teli évadokon át az egyik, vagy másik 
egylet részéről, a jótékonyság érdeké
ben r ndeztetnek.

Es ez igy van hazánk legtöbb vidéki 
városában, ahol hiába iparkodnak utjít 
á In' annak a szellemi meddőségnek, 
me v teije-en lehetetlenné teszi, hogy 
a vidék n is életerős központok kelet
kezzenek.

Van-e városainkban társadalmi 
élet ? Az idősebb emberek azt állítják, 
hogy volt ; de abban öregek és ifjak 
egyaránt megegyeznek, hogy ez idő 
szerint nincs.

Vannak köreink, van kaszinónk, 
egyesületeink, de azokon kivétel nélkül 
valami ólomszerü fásultság észlelhető.

Fásultság, unalom, a társas élet és 
társadalmi érintkezés pangása jellemzi 
a kis városi életet nemcsak nálunk, 
hanem szerte az országban.

A régi viszonyok megváltoztak, a 
jövedelem eloszlás módosult, a minden 
napi életben igényeink emelkedtek s 
igy a költséges társadalmi érintkezést, 
már csak gazdasági szempontból sem 
lehetne fentartani.

A viszonyok ezen változása azon
ban nem igazolja s nem is oka a mos
tani állapotoknak.

Újabb időben egy sajátságos jel
lemvonása lép előtérbe a magyarnak, 
ez az elzárkózottság. E'zárkózik az 
egyes, a család, egyes társadalmi osz
tály. Ily fokú elzárkózottság mellett 
csak természetes, hogy a társas érint
kezés feszessé válik, elveszti jótékony 
hatását a kedélyre és megszűnik kelle
messé lenni.

Az egyesek és családok túlzásig 
vitt elzárkozottságának s nem a gaz
dasági viszonyok nyomasztó hatásának 
tudható be, hogy úgy nálunk, mint 
más, kisebb vidéki városoknak még 
nem is régen oly kedélyes és kellemes 
tár.-as élete végkép megszűnt.

Helyes beosztás és reális gondol
kodás mellett a társas összejövetelek 
költségei nagyon mérsékeltek; de ha 
jövedelmünk egy bizonyos hányadát 
föl is emésztik, az nem szükségtele i 
feles kiadás, mert a társas érintkezés 
ép oly életszükséglete az ember kedé
lyének, mint az étel vagy ruházat a 
testnek.

A társas érintkezés, a társadalmi 
élet kedélyesebbé tételének feladata, 
úgy az egyesekre, mint főleg azon 
egyesületekre hárul, melyek egyene
sen e célból alakultak, ezekben azon- 

i bán hiába keressük a társas szellem 
; kultiválását; mert ezek tagjaiban hiány

!

zik a törekvés, hogy az együttlét óráit 
vagy perceit másokra kellemessé tegyék.

Oly város mint Léva is mozgalmas 
szellemi életével gócpontját képezhetné 
egy nagyobb vidéknek s úgyszólván 
értelmi bélyegét süthetné.

így megmaradnak ezek a városok 
mind, a szó szorosabb értelmében vett 
provinciának, szűk látókörrel, kevés 
életrevalósággal, s kicsinyes felfogással, 
a hétköznapi gondok és bajok köze
pette. ■—

A törekvés csak akkor fog ered
ménynyel járni, ha nem lesz egyoldalú 
és az összes erre hivatott tényezők 
egyetértőleg működnek közre.

Azt nem akarjuk moudani, hogy a 
magasabb szellemi érdeklődés a vidéken 
hiányzik. Korántsem. Van elegendő 
mindenütt, de részint sporadikus jelen
ségek, s még nem hatotta át az egész 
társadalmat, részint pedig az a körül
mény gátolja az utóbbit, hogy kik e 
magasabb szellemi érdeklődéssel bírnak, 
ezt másokban is felkölteni vagy nem 
akarják, vagy nem tartják magukat 
reá hivatottaknak.

Nálunk minden tényező megvan 
arra, hogy egészséges társadalmi élet 
fejlődjék, mert társadalmunk intelligen
ciája minden kétségen felül áll, csak 
azt az apátiát, azt a közönyt kell ieküz- 
denünk, mely a lévai dalárdát elenyész- 
tette s mely ez idő szerint a szokásos 
kártyapartin felül alig akar valamit 
tenni.

Szét vagyunk tagolva, mint külön 
érdek csoportok dolgozunk egymás 
ellen, ezért nem tudunk lelket önteni 
abba, a mit alkotunk. Egyesíteni kel
lene az egész város és környéke értel
miségét s akkor lehetne egészséges 
társadalmi életet teremteni itt is, a 
vidéken.

Erre egyedül a kaszinó volna 
hivatva!

T A RC Z A
Emlékbeszed.

Bold-.gui- Kvassay b-t'/áu zsemlén esper.s, taDÍtó-egye- 
sü'eti elnök felett.*)

Melyen Tisztelt Közgyűlés!
Egyesületünk központi választmányának 

wegtiizasáből ma a gyászbirnök s-zetepére 
vállalkoztam. Érzem, hogy ennek betö tése 
netnesak szomorú, de igen nehéz is; mert 
a kérlelhetlen halál által kö ünkböl kiraga
dott í-.ét tagtáreunknak elhunytéval a mind- 
hyájunkat ért mé*y gyásznak a méltó kife- 
jözé megadni gyöngének találom magamat 
8 ha ezen szomorú kötelességemet szerény 
sora o,mal csak megközelítőleg is sikerült 
toij-s teni; thez az erőt a soha nem múló 
n*gy szeretet adja nekem, amely kedves 
haló1 óinkhoz köt.

Iult évi dec. hó 12 én vettük a lesújtó 
bírt, hogy főtisztelendő Kvassay latvár, 
asen. ri esperes-plébános, egyesültünknek 
elnöke, hosszas szenvedés és a halotti szent
ségek ájtatos felvétele után 67 éves korá
ban meghalt. Temetéséi), amely dec. 15-én 
délelőtt ment végbe, rokonaival, híveivel a 
kerii éti papság, a vidék tanítói, nagyszámú 
barátai és ismerősei a legmélyebb részvéttel 
kísérték ki a kedves ha ottat a nyugalom 
helyére. Egyesületünk külön gyászjelentésben 
tudatta szeretett elnökének elhunytét és 
koszorút helyezett ravatalára.

., A Léva Vidéki Bőm. Katb. Népnevelők Egye- 
•U'eteüek 19i.6 évi ok’, hő 10-én. Léván lefo yt koz- 
illésén tartottat Tautósa Ferene, társelnök,

Hős zu ideig betegeskedett. Már két 
év előtt kérve-kértem, fordu joa orvoshoz. 
TudtMD, hogy súlyos beteg. Láttam, hogy 
festi ereje fo yton gyengül. Későn vette 
igénybe az orvosi segélyt. S >kat szenvedett; 
de nagy lelki erejével leküzdötte fájdalmait. 
E'ős harczct vívott a láthatatlan el'enséggel; 
da a csatát elvesztette, — a halál erősebb 
volt ; legyőzte öt

P„pi állásában szerzett érdemeinek 
méltatására nem tartom msgamat illetékes
nek. Annyit azonban erre nézve is felemlít
hetek, hogy minden helyen, ahol mint az 
Urnák fe'szentelt papja működött, hívei 
szerették, más valláeu polgártársai pedig 
becsülték. Híveinek szeretető, polgártársa
inak tisztelete csak papi hivatalának lelki
ismeretes teljesítéséből és a felebaráti sze
retetnek általa gyakorolt önzetlen ápolásából 
fakadhatott.

Hontmegyei plébánoskodása idejében 
szoros baráti viszony fűzte őt boldogult 
apósomhoz, aki ág. ev. vallásu volt. Apósom 
mindig a legnagyobb tisz elettel emlegette 
Kvassay litvánt, mint híveink jó lelki pász
torát és a népnek bölcs tanácsadóját, aki 
igen gyakran megjelent a szo'gabirói hiva
talban, hogy polgártársainak ügyes-bajos 
dolgaiban — tekintet néikül arra, hogy 
azok hívei voltak-e vagy nem ? — segítsé
gére legyen.

Később, amikor Ziemlérre jött plébá- 
rOmak, a baráti érzelmet családomra is 
kiterjesztette. Évenkint többször megfsz’elt 
látogatásaivá1, amelyek mindegyike örömnsp 

volt bálimnál, mert vig kedélyével sok 
kellemes órát szerzett nekünk.

M.nt elnök 11 évig á lőtt egyesületünk 
élén. Szép és terhes hivatalát a legnagyobb 
ügyszeretettel éa lelkének rg’sz melegével 
igyekezett betölteni. Hogy az egyesület 
tagjait a kitűzött tételek kido’gozására s 
ezáltal az önmivelödésre is serken'so, több 
;Halommal jutalmat bocsátott a központi 
bizottság rendelkezésére.

Vallásossága mellett erős magyar érzés 
hot olt szivében. A hit- és erkö’c-tani müvek 
mellé különös előszeretettel gyűjtötte igen 
becses könyvtárába a fö'drajzi és történelmi 
müveket. A fö drajzban szerzett ismeretei 
olyan széles körűek voltak, hogy a legutóbb 
lezajlott angol-bur és orosz-japán háborúk 
alatt a messze fekvő országokban a legna- 

. gyobb pontossággal megtudta határozni az 
egyes csaták színhelyét és a hadak á'lását.

A történelmi müvek olvasásából szívta 
magába a kiapadhatatlan nagy hazaszeretetet, 
amely gyü’éseiDken tartott minden beszédét 
urlata. Ezen be izédéiben mindig a hit és 
a hazaszeretet ölelkeztek össze.

Mint pap a templom o'tárán a vérnél
küli áldozatot mutatta be az Istennek; — 
mint lelkes hazafi a haza oltárán — ha a 
viszonyok úgy alakultak vo'na, — kész 
volt mindenét, még életét is feláldozni.

Emlékezzünk vissza két év e'ött Nagy- 
Sal'óban tartott közgyűlésünkre, amelynek 
keretében kizarándokoltunk a dicsőséggel 
megvívott nagy-sallói csatát jelző szoborhoz, 

hogy szerény koszorúnkkal lerójuk a hősök 
iránt tartozó kegyeletünk adóját.

Lelki szemoimmo! most is látom Kvassay 
Istvánt a szobor tövénél. Btszél. Hívvel, 
lelke edéssol tárja elénk a ho nvédek diada
lainak hosszú sorát. Hangja érces. Betölti 
a nagy térséget. A' csi kipirul és szemeiben 
a hazaszeretet lángja lobog. — így beszél
hettek egykor a haza nagy szónokai, akik 
a nemzetet tesped lséből fölrázták és hősökké 
avatták annak fiait! — Áhítattal hallgatjuk. 
Érezzük, hogy szivünk erősebben dobog. 
Ereinkben a vér gyorsabban lüktet. — Ds 
mikor beszédének második részében a sza
badságharc letörését, a börtönt, a rabbilin
cseket és a bitófákat em'egette, — az ő 
hangja is megtörött; arca elhalaványu't és 
erőt vevén rajta a keserű bu és fájda’om 
— könnyek tolultak szemeibe. — És mi — 
büszkén megvallom — sirtunk. Könnyeink 
a hősök vérével áztatott földre hullottak és 
beszédének rendkívüli hatása alatt szivünk 
mélyében azon szent fogadást tettük, hogy 
a hazaszeretetben méltó utódai leszünk a 
porladó hősöknek és a reánk bizott ifjúsá
got arra fogjuk oktatni, hogy Istenben bízni 
és a hszz jövőjében remélni tanuljon.

Boldogult elnökünk jó szónok hírében 
állott. 45 évig tartó lelkipásztorkodása alatt 
sok szép beszéd rebbenhetett el ajkairól; 
de merem állítani, hogy a nagysallóínál reme- 
kebbet soha nem mondott.

Most egy éve e helyen szólott Utoljára 
hozzánk. Botegen jött közénk. Jóságos arcán 
meglátszott a szenvedés. A kötelésségérzet



Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülésé.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 9-én tartotta havi ülését, melyen 
Simonyi Béla alispán elnökölt. Az alispán 
jelentése szerint a közigazgatás menete az 
elmúlt hóban is a rendes volt. — Bejelen
tette, hogy Tóth Zsigmoud halála által a 
megüresedett elsőosr-tályu szolgabirói állásra 
a vármegye törvényhatóeági bizottsága mu't 
hó 27 én tartott közgyűlésében ifj. Ordódy 
Vilmos másodosztályú szoigabirót, és ennek 
helyébe Benkovich Guidó közigazgatási 
gyakornokot választotta meg. — A főispán 
Beakovioh Guidó szoigabirót tb. főszol
gabírónak kinevezte. A mértékhitelesítő 
hivatal vezetőjévé Schiller Károly vár
nagy lett megválasztva a szeptember 27-iki 
közgyűlésen. A m. kir. pénzügyi kórmány 
Cherebó Tódor oszlányi járási s»ámvevőt 
Verebélyre, — Turcsányi Sándor verebélyi 
járási számvevőt pedig Nagysurányba he
lyezte át.

A kir. pénzügyigazgató bejelentette, 
hogy folyó évi szeptember hónapban befolyt 
egyenes adóban 485.976 kor. 65 fill, 1905 
évi szeptember hóban 11 458 kor. 22 fill. 
a folvó évben több 474,518 k. 43 fillérrel. 
Az 1906 évi január 1-töl szeptember hó 
végéig befolyt 1 350.554 K. 82 fii. A múlt 
év hason időszakában 377.505 K. 32 fill. 
ez évben több 973.049 kor. 50 fi1. H.dmen- 
tességi díjban befő yt 5896 K. 65 fid. 1905 
év szeptember hóban 33 kor. ez évben több 
5863 kor. 65 fill. Az 1906 év január — 
szeptember hó végéig befolyt 12255 K 13 
fii). A múlt év hason idő**akában 2066 K. 
38 fill. E« évben több 10188 K. 75 fii .

A kir. tanfelügyolő bejelentette, hogy 
a közoktatási minister Kozák Endre É yi 
állami iskolai tanitót az ujounani szervezett 
nemeskosztolányi államiiskolához helyezte át, 
— helyébe pedig Renglovics A adár czetneki 
tanitót nevezte ki. — A nemes Kosztolányi 
ujonnal szervezett állami iskolának jelentő
sége nemcsak abban nyilvánul, hogy az 
állami népoktató intézetek száma eggyel 
szaporodott, hanem különösen abban, hogy 
Nemes Kosztolány községe — melyben 
iskola közel két évtized óta nem volt, — 
reud és a kor igényeinek megfelelő olcsó 
iskolát kapott, a melynek bebutorozási 
összes költségeit az ál'amkincstár viseli s 
mely az iskolai összes felszerelést az állam
tól kapta. — Jelenti továbbá, hogy a minis
ter Balog János kunosvázási áll. iskolai 
igazgatót a Kisterenyei, Korencsi Ferencz 
tanitót és Korencsi Ferenczné tanítónőt a 
boreódnádasdi állami iskolához helyezte át, 
helyökre pedig Borbély Lajos, Hizsa Károly 
oki. tanítókat és Kapeiler Mária oki. taní
tónőt nevezte ki.

Dr. Pollák Henrik által a magyar nyelv 
sikeres tanításáért való jutalmazás czéljából 
tett alapítvány 1906 évi kamataiból 50 —50 
korona jutalomdijban Zachar István Grm.- 
Saőilősi tanító és Csiszár Ida ényi tanítónő 
részesültek.

hozta ide. A törvény- és jogtipró hatalom 
idejében is az Istenben vetett bizalomra, a 
honszeretet ápolására és a törhetlen kitar
tásra buzdított bennünket. Ezen beszédét 
hagyta reánk örökségül. Hálás köszönettel 
elfogadjuk. Bevéssük a szivünk közepébe. i 
A legnagyobb gonddal fogjuk kezelni, hogy 
majdan az örök biró előtt számot adhas
sunk róla.

Megrongált egészsége miatt el akarta 
magától hárítani a közgyűlés ama bizalmát, 
hogy őt mandátuma lejártával újra megvá
lasszuk. Da mi ragaszkodtunk hozzá. Lelké
nek a fentebbi sorokban csak halványan 
vázolt szép és nemes tulajdonságaival nyerte 
meg mindnyájunk szeretetét. Egyhangúlag 
adtuk újra kezébe az elnöki állás vezetését; 
ezzel akarván némileg meghálálni az egye
sület ügykörében kifejtett buzgalmát. Meg
választása után fájdalmas hangon igy szólt 
hozzám: „E fogadom az elnökséget, mert 
úgy akarják ; de érzem, hogy ma elnököl
tem utoljára!" Elöérzete — sajnos — be 
is teljesedett.

Életrajzi adatait a következőkben közlöm : 
Kvassay István Budatinban Trencsén- 

vármegyében, született 1838. jul. 25-én. 
Atyja gazdatiszt voit. Iskoláit Trencsénben 
és Nagyszombatban végezte. Az érettségi 
vizsgálat után, amelyet kitüntetéssel tett le, 
Bécsbe, a Pazmáneumba küldetett; itt az 
egyetemen elvégezte teológiai tanulmányait, 
1861. jul. 28-án áldozárrá szenteltetvén, a 
barsmegyei Kisapátiba küldetett segédlel
késznek, ahol a nagytudomány u Losicky 
Lajos esperes-plébános mellett 5 évig káp- 
lánkodott. A zsinati vizsga letétele után 
1866-ban Hontnémetibe neveztetett ki plébá
nosnak. Hontmegyében tudományossága, 
vendégszeretete s egyéb jó tulajdonságai 
révén, amelyeket fentebb említettem, nagy 
népszerűségnek örvendett és a közügyek 
terén is olyau szerepkört töltött be, hogy 
minden fontosabb ügyben kikérték véle
ményét.

Elismeréssel tartozik Dr. Rudnyánszky 
Titusz járási föszolgabiró azon erélyes intéz
kedéseiért, a melyeket az iskolai igazolatlan 

' mulasztások magtudása közül hanyagul eljáró 
községi elöljárókkal szemben tesz.

A vármegyei tiszti főorvos jelentette, 
hogy a közegészségi állapot a vármegye 
egész területén kedvező volt. — Orvosren- 
döri szemle tartatott szeptember 6- n Bars- 
taszáron Ivanicska Mária 1 l/t éves leány 
hulláján, a ki dézsa vízbe eie't és b- efult. 
Szeptember 7-én Kis-Sáróban ifj. Z ibák 
István hulláján, a ki felakasztotta magát. — 
Szeptember 8-án Ar.-Maróthon Holi János 
megyeházi szolga hulláján, ki részegállapot
ban a megyeház padlásán felakasztotta magát.

Általános drágaság.
A legutóbbi évtizedekben az élet igé

nyei még az alacsonyabb uéprátegekben is 
oly magasra szállottak, hogy a mai szegény 
ember életsorát és jövedelmét már alig 
hasonlíthatjuk össze a régi idők szegény 

' emberével. Ezzel nem azt akarjuk mondani, 
hogy a mai szegény ember jobban él, mint 
az apja, hanem azt, hogy a mai szegénység 
drágább, mint a régi volt. — Többet keres 
a munkás, többet a hivatalnok és minden
féle alkalmazott, de ezzel szomben a hala
dókor annyi uj kiadást sóz az emberek 
nyakába, az életfeltételek oly drágák lettek, 
hogy e többlet kereset dacára sem mond
hatnék, hogy az élet ma jobb és könnyebb, 
mint annake'ötte volt. Mindazonáltal sok 
tekintetben gonosz, erőszakos behatásoknak 
tudható be, hogy az ember élete annyira 
megdrágult, — A nagy töke, amely a köz
szükségleti cikkeket előállítja és a közönség 
rendeikezesere bocsátja, kénye-kedve szerint 
szabja meg újabban az árakat, az egészsé
ges versenyt a maga jól felfogott érdekében 
kiirtja, kartelleket köt és a kartellek nagyobb 
adókkal sújtják a fogyasztó közönséget, mint 
akár az állam, akár a község. A legujal b*n 
tapasztalható drágaság, ame y miatt álta'áuos 
a felzudu ás Magyarországon, nagyobbrészt 
a kartellek visszaéléseinek tudható be.

A busdrágaeág elnevezés már nem ak
tuális. Inkább husmségröl lehetne beszélni, 
nemcsak a fővárosban, de a vidéken is. — 
Nagy dirr-durra indult meg Budapesten a 
mozgalom a huedrágaság ellen, anélkü azon
ban, hogy csak a legkisebb eredményre is 
vezetett volna. Aminek okát csakis abban 
kereshetjük, hogy e mozgalmat felsőbb hely
ről semmivel nem támogatják. Nem azért, 
mintha a m. kir. kormánynak kedve teinék 
abban, hogy husd ágasag, illetve husinség 
dúl, hanem azért, mert a monark iának és 
Szerbia között fenálló korfi ktueban szegény 
Magyarországnak nincsen beleszólása, a 
határ el van zárva most is a szerbiai ál at- 
behozatal előtt. Ennek ellenéi-eű most is 
fennáll a vásárpénztár és a husnarteb, ame
lyek viribusz unitis emelik a legiuatosabb 
élelmicikk árát.

Nem állja útját semmiféle dip om ciai 
konfliktus a kenyerdrágaság leküzdésének,

Rokonsága és összeköttet aei foyiáu 
igen közeli vizsonyban állott * haza böl
csével, Deák Ferenccel. 1883-Oan Müller 
Károly halála után a fokaptalan zsemtun 
plébánossá nevezte ki. Újra viaszaiért vár
megyénkbe, amely ben papi páiyá)á‘. kezdette, 
hogy azt itt be is fejezze. 1894-ben a lévai 
esperesi kerület tanfelügyelője leit s ugyan
azon évben egyesületünk is elnökévé válasz
totta. — 1898-ban a tanfelügyelői áiias ól 
felmentetvén, kerületi esperesse nevez
tetett ki.

Ambíció nem bántotta; szerénysége 
nem engedte, hogy emelkedese ügyeben a 
legcsekelyebb lépeseket is megtegye. Telje
sen meg volt elegedve szerény falucskájában 
és csak egy vágy sarkaita, hogy oaratamak 
és híveinek szeretetét és becsülesét kiér
demelje.

Ezt sikerült is elérnie ; elhunyta alkal
mával a legszélesebb körben nyilatkozott 
meg az őszinte részvét s ennek kifejezője 
a „Barsu is, amely a többi között követke
zőleg emlékezett meg boldogult elnökünk
ről: „A jó Kvassay bácsi meghalt! Minden 
hetivásárkor, tanuögyüiéskor itt sürgöti- 
forgott náiunk az örökvidám, aranyszívű 
Kvassay bácsi. Mindenki szerette; mert 
hiszen ö is szeretett mindenkit. Mintaképé 
volt a szó nemes érteimsben vett lelkipász
tornak, híveinek valóságos atyja és tanítója 
volt ; emellett tőzsgyökeres magyar ember. 
A képviselőválasztás után nagyon bü»zke 
volt arra, hogy az ö hívei szűz-fehér zászló 
alatt vonultak be a függetlenségi táborba. 
Most már odafön várja jutalmát becsületes 
sáfárkodasáért."

Nyugodjál békében 1 Kedves halottunk. 
Az általad elvetett mag jó földre talált 

sziveinkben. Hisszük, hogy abból — Isten 
segedelmével és a mi buzgó munkálkodá
sunkkal — az egyházra d.csöség, édes ha
zánkra pedig áldás fog kisarjadzani.

Úáy legyen I

de azért mégsem küzdik le. Semmiféle ma
gasabb diplomáciai, vagy politikai okot nem 
találunk, amely a kenyérdragaeágot rnego 
kolná. N-im találunk, annál is inkább mert 
már esztendők sora óTa nem volt olyau jó 
termés, mint az idén.

Van egy másik, felette fon»os közszük
ségleti cikk, amely különösen a városokbsn 
s a gyáriparban játszik főfontossági szerepet. 
E« a síén. Enrek íz ára íb oly magasra 
a ökött fel az utóbbi időben, hogy székárak 
tekintetében Magy»ro szág vezet ma Euró
pában, daczárv annak, hogy az u-óbúi évti
zedekben tzámoa uj bányát tártak fel és 
hogy gyáriparunk az uj köszéi bányák al 
arányban nem fejlődött. A szén drágaságát, 
éppen úgy mint a kenyérét és lisztét, nem 
okozza más, mint a kartell.

Kartellt kö»nek a malmok és tekintet 
n>-lkül a búzaárakra, ame!yek esidösztrint 
fe ette alacsonyak, Állapitját meg a liszt 
árát. Ugyan gv cselekszenek a szénbánya
vállalatok is. Csodájuk, hogy ezeket a kar
telleket tűri a kormány, amelynek elvégre 
hivatása lenne afele t őrködni, hogy köz
szükségleti cikkek emberséges áron kerül
jenek forgalomba. Abszurdum az, hogy egy 
búza termelő ál arnban, mint ami yen a mi 
hazánk, ilyen drága legyen a (tenyér és, 
hogy dacára tengedö gyáriparunknak, nagy
szabású szénierme ősünknek, ily-n méreg 
drágán fizessük meg a szeret.

De nemcsak ezekre a közszükségleti 
cikkekre áll a tétel, hanem a cukorra, a 
petróleumra, a vasra s a rézre nézve is. 
Hitalmi tuhengésben örjöngeuek nálunk a 
kartellek és megdrágítják meg a levegőt is, 
amelyet baszivunk, pedig a kartellek vissza
élései eden egy jó kői mány, egy jó törvény
hozás tud védekezni. Muezfj is védekezni 1 
E várjuk a nemzeti uralomtól, amely egy 

í korrupt rendszer bűneit vau hivatva jóvá- 
' tenni, hogy a kartelleket meg fogja rendsza- 
I balyozni. Mert az általános drágaságnak 
I főbenjáró okát csak a kartellekben talal- 
! hatjuk meg.

Különfólók.
— Rákóczi ünnep. II. Rákóczi Ferenc 

a magyaros. 1 eahs lelkű.etü, legendás fény
körrel övezeit f-jedeimének, dicső vezérének 
nagy Bsrcs nyi Miklósnak és a többi bujdo
sóknak szent hamvai közelednek az ország 
felé. E hó 26-an lépnek a szent haza föld
jére, mely őket egykor kitagadta, 28 án 
erkeznek az ország szivébe, Budára, és 29' 
én térnek örök nyugalomra Kassán a haza 
földjében, mely most, hosszú számkivetem 
után a kegyelet és hfctaérzet engeszte ő 
érzelmeivel fogadja be. Az egész magyar 
nemzet ha. áj a hozza, az égési nemz t kegye
lete kíséri, » az. »‘g g£ nemzet .-.zete ete 
fogadja. A magyar nemzet ünnepet ül. Nem 
temetésre, hanem fényes diadalmenetre gyü
lekezik a nemzet. R gi dicsőségünk lép ki 
az éji homály tó es kíséri a drága hamva at 
messze idegenből az edes magyar hazába, 
becstelen i-znmüzetesből a legszebb páni he- 
ónba ; a nemzet szivébe. Méltán, mert nem- 
zeiünk verrei es dic-őseggel tehte t múltja
n.-k leg.eg 'tidassbo sorszáma a Rákóczi kor, 
a nsmíeti poezist óv annyira mcgtcrm>-ka- 
ny. ö kuruczvilág. E ,hősi koniKsS d-i i-s 
kj-diim- v Fagy Rákóczi, a prmceps 
poetarum, legouzeueneob, leguomzoi.bu u,a- 
gy»r fejedelem. — Barsvármegye törvény
hatósága hoiuap határozza el, mik> pen v«<z 
reszt a nemzet ünnepében. Birmn ha aroz 
is — bizonyara a törvényha ósa hoz méltó 
módon — uesünk nem szabad azzal mege- 
legednün . Varosuuk szehemi t-r.je, min
denkor táplait erős magyar érzésé megkó 
vetelt, hogy Léván is ünnep legyen e 
napokban, Léva város közönsége is ünnepel
jen, az a közönség, a me y a haz-fis,g 
es»menyeiért m ndig lelkesedett. Hogyan, 
miiy alakban fejezzük ki kegyeletünket, az 
masodra’ gu kérdés, ennek tervet elveszít fc 
azok, akik arra híva ottak, fő az, hogy 
mindnyájunk szive olt legyen. L va termé
szetesen — hivatásához képest — kiter
jesztheti a sajut üenepét az ő vidékere, 
aminthogy Léva és vidéké mindig együtt 
volta': a nemzeti szellem megnyilatkozása
iban, városunk táplálta, segítette a vidéti 
nemes irányú mozgalmakat, viszont a lévai 
hazafias ünnepek a vidék részvéte által 
erősbödtek ; így lett Léva a magyarság 
erős végvára, mely nemzeti erejűt jótéko
nyan terjeszti ki a nemzetiségi vidékekre 
is. Tehát: emlékezzünk régiekről, magyaroknak 
eleikről ...

— Rendkívüli közgyűlés. Barsvár
megye törveuyhatósági ouuttsaga a főispán
nak rendelkezése folytán foyó évi október 
hó 15-en délelőtt 10 órakor Aranyosmaróton 
a székház nagytermében rendkivüi közgyü 
lést tart, a melynek tárgyai: 1. a II. Rakóczy 
Ferenc hamvainak hazaszállítása alkalmából 
rendezendő ünnepségen való részvétéi iráuti 
rendelkezés. 2. az esküdtszéki tárgyalások
hoz kisorsolandó esküdtek névjegyzékeuek 
összeállításához 12 bizaimi férfiúnak nevezese.

— Mercader Camill. Fiumebői je
lentik : Mercader Camiluak a Fi.adeifiaban 
meghalt magyar mérnöknek holtteste októ
ber 2 án érkezett a „Pannónia" nevű gőz
hajón Fiúméba, A kikötőben Minach révbiz
tos és Blazevics doctor vette át a holttestet. 
A koporsót átvitték a vasúti állomásra, a 
hol a halott testvére Mercader Antal vet.e 
át. A délelőtti vonattal elvittek Nyitrára a 
holttestet, * hova ö-én délután érkezett meg.

Ott a városi főorvos és rendőri főkapitány 
jelenlétében a dupla boritéku koporsót fel. 
nyitották és agnoakáíván a holttest azonos- 
ságát, átadták a családnak ; ki azt négy 
fogatú diszhintón az összes templomok 
harangzúgása mellett a temető halottas 
kápolnájába vitette. Itt temették el e hó 
7-én délután óriási közö ség részvétével. A 
gyász a városban o«y nagy volt, hogy * 
közönség péntektől vasárnapig ezerszámra 

1 özönlött a temetőbe, hogy a halot a’ !á h
A u-metést Mihalik József nyitrai kano > . 
végese uagy papi segédlettel. Koizorut 

! küldőitek a sok családi és rokoni koszorú- 
rukon kívül: Shwab Károly és neje, a Pitts- 
burgi tecknischer Véréin és több ameru-ai 
barátja P.ttBburgból és Newyorkból. A csa
ládhoz több egylet és testű et részvétiral t 
küldött Pittsburgbói. Úgyszintén Otesdából 
és M:twe dábói. A temetésen képviselve ve i 
a budapesti mérnök egylet és résztvett a 
R ma-murányi vasutgyár egy főmérnöke is. 
A kr-áló férfiú halálát — a tudomány és 
nagyközönség vesztesége mellett — gyászo - 
a szerető család ; a testvérek fájdaunát 
enyhítse azon tudat, hogy fájdalmukban 
művelt világ, az elhunytnak és családnak 
széleskörű tisztelői, barátai őszintén osztoz
nak ! — A család gyászjelentése igy szói; 
A'ulirottak úgy a maguk mint az összes 
rokonok nevében nagy fájdalommal tudatjáR, 
hogy forrón szeretett öc’ceüt illetve nagy
bátyjuk, rokonuk és BÓgoruk Mercader Ca 
miliő ur Cernegie aczélgyár főmérnöke, az 
amerikai Germán C ub of Pittsburgh elnöke, 
és a londoni írón steel C ub rendes tagja 
s’.b. folyó évi szeptember hó 7 én éjjé 
Phiiadelfiában életének 45-k évében az 
Urban jobblétre szenderült. A kedves és 
feledhetetlen megboldogult áldott porai 
október hó 7-én délután 4 órakor fognak 
a róm. kath. egyház szertartása szerint 
beszenteltetni és a nyitrai sirkertbeo levő 
családi sírboltba örök nyugalomra tétéin. 
Drága halottunk lelki üdvéért az engesztelő 
sz. mise á'dozat október hó 8 án reggel 9 
órakor Nyitrán a plébánia templomban fog 
a Mindenhatónak bemutattatok Áldás és 
béke lengjen drága hamvai felett! Mercader 
Ede, Mercader Alajos, Mercader Antal 
fivérei. Özv. Czirok Jánosné sz. Mercader 
J inka, özv. Smiecsko Józsefné sz. Mercader 
V ctoria, özv. Adsmovich Vilmosáé sz. 
Mercader Emília, Morell Józsefné sz. Mer
cader. Anna, nővérei.

— Iskola-avatás. F. hó 8-áu avatták 
fel ünnepélyesen a lévai ág, ev. egyház 
újonnan épitett iskola-épületét va’amint 
tanítói lakását. Az esperesség részéről kikül
dötte* voltak Kosztolányi István és Liptai 
Endre fakóvezekenyi lelkész. A hivatalos 
aktu- után a résztvevők Leidenfrost Tódor 
vendégszerető házánál költötték el a fényes 
„áldomást.*

— Tanítók közgyűlése. A Léva 
vidéki róm. kath. népnevelők egyesülete ez 
évi rendes közgyűlését f. hó 10-én tartotta 
meg Léván. A közgyűlés előtt Báthy Gyula, 
esperes-tanfelügye ö, szent misét mondott. 
A városház nagytermében lefolyt gyűlésen 
a főianfe ügye öt Báthy László, prépost kép- 
v e e. A- egyesület t-gjain kívül — mint 
sziveden latolt vendége* — ott voltak váro- 
-U' többi felekeze einek tanítói és a tani- 
ók p o-i zetn.'k leryedéves növendékei 

. is, akidet Kriek J mö helyettes igazgató ve
zetett oda. A gjüésen Jaross Ferencz társ- 

i elnök eh ököl', aki örömmel üdvözölvén a 
' rendkívül nagy számban megjelent tagokat, 

a gyűlés megnyitása és az elnöki jelentés 
’ le árnyalása U’án a közgyűlést felfüggesz

tene, mert a jelenvo tak a zárdába mentek 
b ott nagy élvezettel halgatták meg az I. 
B osziályt tanító nővérnek ügyes és kedves 
phonomim cai tenuasát, amellyel valóban 

t ritka szép eredményt mutatott be. — A 
. zárd- kiválóbb helyiségeinek megtekintése 
> után a gyűlést fo ytatólag Jaross Ferencz 

boldogul:. Kvassay István e-peres, egyesületi 
. ot elnök es Farkas Á<os e hunyt lévai 
. tanító felett emiek eszedet tartott. A nagy 
’ gonddal megszerkesztett két. beszédet lapunk 

is rözií. — Koztetszéssel találkozott Svarba 
Endrmek, a Ki az egyesületet a róm. Kath. 
anitok III nagygyűlésen képviselte, a gyű

lés lefoly-teáról tett kimerítő és szakavatott 
jelen ése, — A közgyűlés a napirend esen 
tárgyainak letárgyaiása után elnökké egy
hangúlag és nagy lelkesedéssel Báthy László 
prépostot választotta meg, aki ezen válasz
tást — tekintettel a bizalomnak ily szép 
mérvű nyilvánulására, — elfogadván, köszönő 
beszede kapósán tett indítványára a köz
gyűlés táviratilag üdvözölte a hercegprímást, 
Apponyi A'bertet, Schiffer Ferencz fötznfel- 
ügye öt és az Érsekújvár vidéki testvéregye- 
sületet, amely e napon ünnepelte meg 25 
éves jubileumát. — Az, egyesület jövö évre 
is Léván tartja meg rendes közgyűlését. — 
A meg felmerült kisebb indítványok ietár- 
gyalása és a Szózat eléneklése után a tani* 
lóság a papsággal együtt nemzeti zász1ó 
alatt kivonult a temetőbe a honvédek sír
jához, amelynél Tokody István, lévai káutor* 
tanitó lelkes beszedőén és hazafias hévvel 
méltatta a hős honvedek dicső diadalait, 
A gyönyörű beszéd végén koszorút tettek 
a sírra. A remek koszorú széles nemzeti
színű szailagján ezen felirás van : „A Léva 
vidéki róm. kath. népnevelők szabadság
harciunk névtelen hőseinek." A himnusz 
elane*lése utáu a honvedszobortól a tanító* 
■ág Farkas Ácos sírjához ment s erre is 
koszorút tett. Km a úrnál Ferenci 



jípere’ •“át Fesze/y Ferenci tanító rövid, 
je szép ég megható begaédet mondott. Á 
kö»eyülé8t •• Örostlán-vendéglöben tartott 
ieen kedélyes társasebéd követtejeaen mintegy 
gO-sn vettek régat. Az első felköszöntö’ 
páthy László elnök mondotta a pápára és 
.királyra. Jaross Ferenc aa uj elnökre emelte 
pohara' ; ez pedig a tanítóságot é tette, 
fel; öszöntőket mondottak még : Kántor Iit 
Tj0 J.ros- F^rencre, Pokorny Jó-sef a taní
tónőkre, Veszély Ferencz az egyeoüiet uj 
t*gj*>ra stb. — A közgyűlésből kü'dött 
jjvöz é táviratokra a következő válaszok 
érkeztek az elnökséghez ; „A tanító egye 
piilet szives üdvözletét őszinte köszönettel 
vettem. 1 aszary Koios bibornok-érsek." — 
Szive-* üdvözlésüket köszönöm és eredmé

nyei munkát kívánok. Hazafias üdvözlettel 
,Apponyi."

Gyászrovat. At esztergomi Buzá- 
rovits-téie országszerte ismeretes és jó nevű 
könyvkereskedés és könyvnyomdának nagy 
pyésza van. A cég vezetője ég lelke özv. 
fiuzá ds Gusztávné halt meg Nagyváradon 
leányánál, ahol súlyos idegbajában üdülést 
keres.' t. A derék, munkás uriasszony fiata
lon, » ÍR 26 éves korában jutott özvegységre, 
je oly értias erővel és ritka szakértelemmel 
vezette tovább férje üzletét, hogy az arány
ig kicsi vállalatot magas színvonalra emelte, 
pgy, hogy az üzlet verekedett a fővárosi 
élők* • cégekkel. Amellett még példás mó
don tett eleget családanyai kötelességeinek, 
je s város társadalmában, a jótékonyság 
gyakorlásában is előkelő szerepet vitt. A 
női erőt meghaladó munka azonban kúrán 
megörülte szervezetét, súlyos idegbajba esett 
■ aránylag korán agyszélhüdés ölte meg. F. 
hó 7-én temették el Eiztergom közönségé
nek a'alános részvéte mellett.

— Uj kir. járásbiró. A király Alberti 
Ernő srentlörmci járás bírósági albirót a 
támu ukolai kir. járásbírósághoz járásbiróvá 
nevezte ki.

— vörösek és fehérek. A vörösek, 
vagyis a ezocziáldemokraták tüzzel-vassal 
akarják elveiket terieszteni ; a napokban 
az esz ergomi vörösek egy korcsmában bele
kötöttek a fehérekbe, vagyis az uj szocializ
mus hveibe, s egy szegény családapát, 
Simon Miklós építő munkást hasba szúrták, 
aki hosszú kin ódás után bei is halt sebébe. 
Szerencse, hogy mi még nem vagyunk úgy 
benne a haladásban, nálunk még nincs 
ennyire kifejlődve az egyleti élet.

— Tenyészszarrasmarha díjazá
sok. A barsmegyei gazdasági egyesület a 
következő napokon és helyeken tartja szar
vasmarha díjazásait: I G.ramszentkereszti 
járásban 1906. év október 16 án kedden d. 
e. 9 órakor Garamszentkereszten. II. Vere
bély i járásban 1900. év október 20 án csü
törtökön d. e. 9 órakor Nsgy-Manyán. III. 
Oszlányi járásban 1906. év október 22-én 
hétfőn d. e. 9 órakor Os’lányban. IV. 
Aranyosmaró'hi járásban 1906. év október 
2Ó-éD csütörtökön d. e. 9 órakor A-.-ma 
róthon. V. Lsvai járásban 190 >. év ontóber 
29-en hétfőn d. e. 9 órakor Nagy-Kálnán, 
a va-artereken, illetve N -Máuyan és Nagy 
Kálnán az erre kijelöl Köztereken. K áliit- 
hátnak barsmegyei tenyésztők, ugyancsak 
B-ratnegyében tenyésztett saját nevelésű 
vegyes, verestaraa v. zsemlyeszinü marhákat 
következő csoportban: 1 éven fe ü í biká<, 
2. egy even felü i üszők. 3. tenyesz-ehenek 
8 éves korukig borjúval vagy anélkül. A'ta- 
lános határozatok. 1. Kiállítani szándékozók 
kötelesek szándékukat az illetékes főbírói 
hivataloknál, Szentkereszten a vásár napján 
reggeli 8 óráig szóbelileg, Verebélyen okt. 
18 áig, Oszlánybau okt. 20-áig, Ar.-maróthon 
okt. 23-aig ; a lévai járásbeliek célszerűségi 
szempontból Nagy-Kámán f. hó 27-é:g Leva
tich Lísz ó r. bizottsági titkárnál egy leve
lező lapon bejelenteni. 2 A latok csak a 
helyszínen díjmentesen eszközé t állatorvosi 
Vizsgálat után fognak a vásártérre bocsáj- 
U*ni. 3. Kitüntetett és dijai ott állaton 
eiöfognaK vezettetni és csak azu’án vihetők 
haza. Dj»k és kitüntetések : A nagyméhó- 
*águ iö dmivelésügyi m kir. m.nister ur 
1200 Koronát, Barsvármegye t. törvénvha- 
tósága 600 koronát ajándékoztak az 5 járás 
dijaira, Vepy Vogronics Ödön nagybirtokos 
•z Oszianyi díjazásra 200 kort, adományozott j 
ogy díjazásra 400 korona jut. Két csoport
ban I. díj 60 kor. II. dij 40 kor. III. dij 
23 kor. IV. dij 10 kor. Egy csoportban 3 ik I 
dij 24 korona. A díjazásra, illetve bemuta
tásra küldött állatok kitüntetésekre is ver- 
•snyezhetnek, de versenyen kivül is vezet
hetők elő. Kiosztásra fognak kerülni a díjazás 
után 2 bet múlva nagyobb tenyészetek 
részére díszoklevelek. Kisgazdák körében 
pénzdíjak osztatnak ki.

- Az építő-ipari téli tanfolyamra 
• budapesti m. kir. állami felső epitö-ipar- 
^kolában (Budapest VII. kér. Csömöri ut 
G sz. a beiratások október 20-tól 29-ig 
lesznek a köznapokon este 6 órától 7-ig, 
’a’áruap déle Ött 10 órától 12-ig. A tanfo-

négy téli félévre terjed, a tanítás éven
ként november 3-tól márczius végéig tart. 
“ tantolyanot végzett tanulók — ez idő 
•termi — abban as esetben, ha as illető 
‘P*rág terén legalább öt évi gyakorlatot 
űidnak felmutatni, a kőmives, a kőfaragó 
^ogy az ácsmesterséget önállóan gyakorolhat
juk- Tanulókul felvétetnek a lő évet betöltött, 
®rős egeszseges testi szervesetü kőmives, 
őfaragó és ácstauonczok és segédek, a kik 

,0'yekonyan éa helyesen írni; olvasni és 
“ápolni tudnak • a neveseit iparágakban

gyakorlatilag foglalkoztak legalább egy épít
kezési időszak alatt. A jelentkezésnél szüksé
ges iratok : 1. Keresztlevél vagy születési 

izonyitvány. 2. Az elvégzett összes iskolák
ról szóló bizonyítványok. — 3. Az elsőfokú 
iparhatóság által hitelesített b zonyitvány a 
gyakorlati működésről, — 4. Ujraoltási bizo- 
HV'tvány, — 5. E-kö'csi bizonyítvány. Lefi
zetendő dijak-, beiratási dij 4 kor. tand-j 20 

or. szertári biztosíték 4 korona. A másod,- 
harmad és negyedik évfolyamra jelentkező 
tanulók levélben is iratkozhatnak a bizonyít 
ványok és dijak beküldése melett. Az igazga
tóság késsséggeí ad bővebb felvilávo

Léva város országos vásárai
nak jegyzéke az 1907 ik évre. V.zke- 
reszti vásár, Január 7-én barom vásár, 8 án 
börvásár, 9-én kirakóvásár. Fekete vásár 
Márczius 18 án baromvásár, 19 én börvásár, 
20 án kirakóvásár Urnapi vásár Május 27- 
én baromvásár, 28-án börvásár. 29-én kira
kóvásár. Jakabnapi vásár Julius 22-én barom- 
váiár, 23 án börvásár, 24-én kirakóvásár. 
Mihályi vásár Szeptember 30-án baromvásár, 
Október 1-én bőrvásár, 2-án kirakóvásár. 
Katalini vásár November 25-én baromvásár, 
26 án börvásár, 27-én kirakóvásár.

—- A borazkllitmányok megdézs- 
málása. Rigi a panasz, hogy a vasúton 
a borszállitmányokat megdézsmálják. Meg
fúrják a hordókat és szalmaszálon, nádon át 
kiszívják annak nemes tartalmát. És még jó, 
ha csak kiszívják, de sokszor azt is megte
szik, hogy a kivett bor helyett vizet töltenek 
be. A pécsi kereskedelmi kamara a hozzá 
intézett számos panaszból azt látván, hogy a 
vasúti borküldemények megdézsmálása újabban 
ismét nagyobb mértékben kapott lábra, elha
tározta, hogy a panaszokat a Máv. igazga
tóságával közli, egyúttal pedig az ellenőrzési 
és felügyeleti rendszabályoknak szigorú 
alkalmazásainak kérelmezése mellett a vasúti 
detektív intézmény életbeléptetését javasolja, — 
A Máv. hitele sürgősen megköveteli, hogy a 
szállító közönség as oly jogtalan megxáro- 
sitásoktól raegbiméltesssék. Nocsak a fiskális 
érdeke iránt legyen értéke a vasútnak, hanem 
a szállítmányok épségben való eszközlésére is.

— A tüdövéiz és a lakásviszonyok. 
A belügyi köl'ségvetés tárgyalása során 
ismét szóba került az az emberirtó, pusztító 
veszedelem, melyet a tüdövész terjedése okoz 
Magyarországon. A tudósok a nedves és 
piszkos lakásokban látják a betegség terje
désének egyi* föokát. A lakásviszonyok javí
tására kellene törekednie tehát többek között 
az egészségügyi kormánynak. Ha a népnek 
brosürákkal, fölolvasásokkal va'ó fölvilágo- 
sitása nem vezetne célhoz, törvénnyel kellene 
a népet egészséges lakások építésére köte
lezni. A fa'usi nép lakóházainak fölépítése, 
beosztása ha'ósági ellenőrzés alatt álljon, 
hogy az épített lakás legalább némikép 
megfeleljen a higiéné követelményeinek. 
Szüksóg»s volna továbbá a lakások tiszta
ságának a lehetőség határán belül leendő 
gyakori ellenőrzése, s a mulasztást elkövetők 
mogfenyitése. Különösen olyan vidékeken 
ke lene éle belép etni a legszigorúbb egész- 
ségszahályokat, ho! az áldatlan betegség 
már erősebben pusztit.

Galambposta. Vidéki megbízások 
te jesítésére Dehány-utc’a 16 sr. alatt válla 
latot alapított Galamb János előnyösen iarrert 
fővárosi kereskedő. — A vállalatnak „Ga
lambposta" a n->ve s ez a legigényte ei.ebb 
é« a legnagyobb fényütési tárgyak között 
levő minden kigonüo ható holmit és pedig 
első sorban magyar gyártmányt, ez-réz be 
megbízóinak. — Jutaléka csupán azoa pénz
tári engedmény, amelyet az eladótól von 
le m«gáoafc. — E képzelhető, mily etőnyö- 
nyöket nyújthat megrendelőinek, amkor 
mindent csak Kereskedő által elérhető árban 
számit fel. — E valóban hézagpótló és 
életrevaló solid vállalatot ajánljuk olvasóink 
szives ügye mébe. — Prospektust a „Ga- 
iambpostau kívánatra küld.

Kossuth rumnak nincsen párja, m gyár 
issza, magyar gyártja. Eredeti egy literes 

ós */* literes palackokban kizárólag kap 
ható : Engel József urnái Léván,

Közönség köréből.
Gőzfertötelenitö.

Bizonyára kevesen vannak polgártársa
ink között, kik tudják, hogy a lévai kórház 
mellett létesült elkülönítő osztály költségei 
fedezéséhez városi pótadójukkal ők is 
járultak hozzá, s hogy ezen osztályban egy 
nagy gőzfertötelenitö is van, melyet nekik 
is lehet sőt kellene, szükség esetén igénybe 
venniök.

1904 évi november havában vette át 
a vármegye a teljesen felszerelt uj osztályt 
a kő-házi egyesülettől, a miről annak idején 
a városi hatóságot is értesítették.

Azóta elmúlt két egész esztendő és váro
sunk hatósága beérte az egyszerű ténynyel, 
hogy a ragályosztály felépült,hogy a 2000 ko
ronás stabil gözfertőtlenitö itt van ; beérte 
azz.l, hogy most már jelentheti „miszerint 
eleget tett as erre vonatkozó kormány ren
deleteknek."

Azt azonban már nem tartotta szüzéé- 
gesnek, hogy a közönséggel, mely nem egy
szer csüggedten és remegve aggódik talán 
egyetlen még megmaradt gyermeke életéért, 
tudassa t Íme nyújthatok neked fegyvert as 
iitósatos ragály ellen, igénybe veheted a 
gösfertötelenitöt,

Mi azonban, mint legközelebröl érde
keltek ezzel be nem érhetjük.

Gyermekeink és a magunk egészsége, 
de még életünk érdekében is a hatóságtól 
többet várunk és követelünk.

Mi azt követeljük, hogy tisztázza már 
egyszer azt a kérdést, hogy mily napszakban 
m’ly körülmények, mily díjtétel mellett stb. 
v-hetjük igénybe szükség esetén a gözfer- 
tötlenitőt.

A belügvmini8íteá rend ietek értelmé
ben oly betegségeknél, mint pl. a vörheny, 
zoncsolótoi okiob stb. a hatóságnak hivatal
ból kell a ferrötlenitést foganatosítania. Mig 
gözfertöileuitö nem állott hatóság rendel
kezésére, nem tehette ezt, de tudtommal 
nem járt el e kötelességben az utóbbi két 
esztendőben sem, a melyben a gözfertőtele- 
niiőt már igénybe vehette volna.

Di hát ez sok és több volna, mit a 
hatóságtól várhatunk és igy az legalább 
tegye meg azt, a mit már 1904 év havában 
kellett volna megtennie, tudniillik : lépjen 
közvetlenü1, vagy a köiegészségügyi bizott
ság u'ján érintkezésbe a kórház tulajdono
sával avagy annak képviselőjével, a kórházi 
orvossal. zPlapitsák meg a gözfertőtlenitö 
igénybe vehetésének feltételeit, e megállapo
dást pedig tegye közhírré a hatóság és 
tegye jóvá azt a mulasztást, melylyel eddig 
is érzékenyen sértette legfontosabb érde
keinket.*)

Dr. Karafiáth,

Nem tudna e szerző ur felvilágosítást adni, hogy 
ragályos betegeket miért utasítanak vissza ha, felvé 
telre jelentkeznek ? Szerk.

Köszönet-nyilvánítás.
Dr. Rtdnyánszky Titusz aranyosmaróti 

főszolgabíró úrtól hat tételben 180 korona, 
a nagysárói körjegyzőségtől 38 korona 14 
fillér, Rsitmann Ignác uriól tanuzási ügyért 
3 kor. Balogh János Hölvény község birá- 
jától, beszedett bírságért 3 kor., készpénzt; 
Pethö Albert úrtól egy szép nagy kályhá*, 
ifjú Lakner Lászlóné úrasszony Őaagysá- 
gátói pedig gyümölcsöt kaptunk Stefánia 
árvaházunk céljaira.

Amidőn fenti kegyes adományok kézhez 
vetelet nyilvánosan is elismerjük, fogadjak 
úgy dr. Rudnyánszky Titusz és Ordódy 
Endre főszolgabíró urak szives közreműkö
désükért, valamint a kegyes adakozók ado
mányaikért leghálásabb köszönetünket.

Léva, 1906. október 1.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuel 

nöegyl. elnök nöegyl. titkár

Köszönetnyilvánítás-
Reitman Ignácz urnák egyletünknek 

juttatott adományáért ezúton is báiás kö- 
szöaetünket nyilvánítjuk,

az izr. nőegylet nevében
Léva, 1906 okt. hó 7-én.

Fenyvesi Káruly Weisz Hómé
titkár. elnök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi október hó 7-tól október hó 14-ig.

Születés.

A szülői neve
•c ® 
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A gyermek

neve

Bállá Audrás Faragó Ju’ianna 

Varga Istváu Frtnsz Rozália 

Boldis János No/otni Julianna

Házasság.

leány

hány

fiú

Juliauna

Mária

Ferenc

íöleueny es menyasszony neve Vallása

Kamenicki András Kist Anna

Jeszeuszki Audrás Vaszaráb J: 

Bállá József Slehér Mária 

Vökön Lijos Címer Irén

Halálozás

róm. kath. 

róm. kath,

ev. ref. róm. kath.

róm. kath.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrkapitány.

Búza m.-máa iánként 13 kor. 20 fill. 13 
kor. 40 fi'l. — Kétszeres 12 kor. 40 fill. 12 
kor. 60 till. — R>zs 12 kor. 10 fi t. 12 kor. 
40 fid. — A-pa 12 kor. 20 fill. 13 kor. 40 
fill. — Zab 13 kor, 201111. 13 kor. 60 fiú.
— Kukorica 8 kor. 80 fill. 10 kor. 40 till.
— Lencse 18 kor 80 fiit. 20 *or. 80 till. — 
Bab 18 kor. 40 fi'l. 18 kor. 80 fill. — Kö
les 9 kor. 40 fill. 10 kor. 40 fid.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lóhere 105—120 Kor. — Lucerna 110 — 
122 sor. —Mustármag 38—40 Kor. — Mu
har —— —■ kor. Biborhermtg 30 -32 kor.

Nyilttér.
3713—1903 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat !
A lévai kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság 

kózhirr é teszi, hogy Tóbiás Róza végrehajtatnak Ondrej 
István végrehajtást szenvedő elleni 136 kor, 48 fillér 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási Ügyében a 
lévai kir. járásbiróság területén levő Ágó községben 
fekvő az ágói 79 sz. tlkvben A I. 1 sor. 41 htszámú 
ház, udvar, és keitbeni % rész illetményére 320 kor. 
kikiáltási árban — továbbá a végr. hajtást szenvedőnek 
magának az ágói 82-ik számú tjk ben A 1. 1—4. 
7—13 sorszám alatt felvett (külsőbirtok) ingatlanaira 
1795 korona kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fenebb megjelölt ingatlan az 1906 évi novem 
bér hó 2-ik napján d e. 10 órakor Ago község ha 
zahoz megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alul is el fog adatni.

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 kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 
170 §.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént elöleges elhelyezéséről k állított szabályszerű 
elismervenyt átszolgáltatni.

Kelt Léváu a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságuál 1906 évi szeptember hó 4 napján.

Pogány Virgil 
kir. járásbiró.

168—1906 végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhirré 

teszi, hogy a lévai kir. járásbiróság 1995 évi V. 704/i 
sz. végzése fo'ylán Lluber h Vilmos ügyvéd által kép
viselt a barsmegyei népbank felperes részére Szenesi 
János Hrasko es t. a peresek ellen 30 J kor. követelés 
s jár. erejeig elroudelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperesektől lefoglalt és 1G80 koronára becsült ingósá
gokra a kir. járásbiróság 1906 V. 452/i számú végzé
sével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 

1 fel ül foglal tatók követelése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogot nyertek volna, Garam Kesziben leendő 
megtartása határidőül 1906 Október, hó 16 es követ
kező napiá ’ délután 2 órája kitüzetik, a mikor a 
lefoglalt lovak, marhák, és egy szekér s egyéb ingó
ságok a legtöbbet ígérőnek készpéuztizetés mellett, 
sziiktég esetén becsáron alul is el fognak adatni'

I
Felüivatuak mindazok, kik az elárverezendő ingó* 
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a 
foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre

hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés megkezdéséig aiulirt kiküldöttnél 
írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvéuyes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól számit- 

' tátik.
Kelt Léván. 1906 évi augusztus hó 30 ik napján.

Karácsonyi Pál 
kir. bir. végrehajtó.

Gyöngyvirág-
' jobb, teljesen ártalmatlan szer.

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

Henneberg-selyem 
csak közvetlenül I — Fekete fehér és színes méterje 
60 krtól 11 foriut 35 krig. blúzokra és ruhára Bér* 
mentve és már elvámolva házhoz szállítva, Gazdag 

mintaválaszték postafordultával.

melyekben

Singerczimeren

isne-eteaek gépek

áruitatnak.a raktárok

Singer Co varrógép r. t.
LÉVA Kazinczi u. 2.

MT Sok pénzt 
kereshetnek intelligens urak vagy 

hölgyek egy előkelő s régi családi 
képes folyóirat terjesztésével. 
Ajánlatok csak levélben HUSZÁR 

BÉLA címére, Budapest, VI.. Egye
tem-utca 4. szám küldendők.

Kakaó és csokoládé kedvelők figyelmébe: 
p flott János-féle

Kandói-Kakaó 
a lerosekélyebb isirtartalmu, asért Igen könnyen 
•méssthető, soha sem okoz székrekedést, mlnd- 
as&ltal ritka finom ize mellett kiválóan olosö.

Valódi osakis 
Hoff János q

névvel és az oroisiik* 
védjegygyei.

Csomagok i Vt kgr. 90 fillér 
» » */• » 60 > 
Mindenütt kapható*



Bars- és Hont megyéket érdeklő vasúti uj menetrend. 1906. október l-t61
A

G-Berzeucze—Léva. Ldia—Csata—Parkany-Nana-
Gr.-Bcrxeucze ind. 
Jálna • • • 
Saskő-Váralja 
Gr.-Szt.-Kvreszt 
Geletnck-Szkleuó 
Széuásfalu-Vichnye 
Zsarnócza
Zsaru ócza-Fiiréi-zm. 
Garaiurév
Rúd 11 ó
Újbánya .
Bars Burzeuce 6. őrh. 
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi , .
N agy-Koszmály 
Léva • • -}rúd.’ 

Nagy-Szecse 
Alsó* Várad . 
Nagy-Salló . 
Zeliz . . . 
Garam-Damásd 
Oroszka . , 
Csata érk. 

ind.
Béuy . . .
Kéménd . 
Kőhid-Gyarmath 
Párkány Nana

Budapest felé
w
n
n

Bées felé . .

a

41. szám

1
a

érk.

. ind.

érk.

1

545
551

1230
12 38

600
6Ős Budapest . . iud. 2*5sz.

*600 1249 619 Becs . iud. 940 sz.
607 1 06 641 Párkány-Naua iud. 4 18
6-’4 126 € Kőhid-Gyarmath 435
630 134 7 15 Kéménd . . 4 50
649 205 747 Béuy . . . 5 02

54 *2io *7” Csata . . . érk. 515
7vo 217 7*9 Csata . . . iud. S38
710 222 820 Oroszka . . 5 46
7 18 240 8“ Garam-Damásd
72‘ 252 8” Zseliz . . ■ 608
745 313 *916 Nagy-Salló 636
7 55 324 927 Alsó Várad . . 6Ö3
804 337 943 Nagy-Szvcse . * ö”
819 354 ÍO"0 Léva .... érk. 7io
930 4 08 5Ő5 1245 Léva .... iud. 7”

♦9*o *419 5*7 1257 Nagv-Koszm«ály 749
948 4 25 523 1 03 Kovácsi . . . 7ö9

1010 447 540 1 25 Gr.-.Szt.-Benedek 8”
10 33 5 08 608 146

Bars-B rzeuce 6. Őrh. *8”
1045 520 620 1 “7 Újbánya . . 854
1055 530 63> 2 07 Rudnó . . . 9Ő5
1102 537 638 214 Garamrév . 917
1118 557 656 222

Zsarnócza-Fürészm. 9^6
1131 614 70» 233 Zsarnócza . ! 9ő4
1142 629 720 240 Szénásfalu-Vihnye 10”
1155 646 733 259

Geletnek-Szklenó 10.13
1212 705 749 3’0 Garam-Szt.-Kereszt 1108

1237gy 82ögy 827?y- 339SZ. Saskő-Váralja 11‘8
344 sz. 840 9Z. Jálna . . . 112«
l‘Ogy 915gy 945gy. Gr.-Berzencze . 1137

5ő5 sz. 1130 sz 1000 sz. 5553Z.

259 gy 12^9sz. 838gy.
1140sz.

70Ogy. 6 32s3. 1206gy. 7o2gy.
q4ősz

Vermorel és Attila-féiő legjobb!

72ogy.

I

siker kétségtelen.
A szőlővesszö (venyige) leveleinek betegségei ellen, 

valamint a fák és kom lukacsoknak rovarok, levelesek, 
pondrók és méhharmat stb.-tői való megtisztítására.

Vermorel-fele 10 frt, Attila 12 frt.

(V

Attila Phyloxera-fecskendő 23 frt. Kénporfuíók 2 frt- ÖO h
Kapiiató:

Kern Testvéreknél Léván.

1055 sz.
535
5öz
ti”

619 
ti 31'
639 
ti 47
657
709
736
7 53

♦ 759

8io
820
838
846
904 

*914
9 25
930
941
947*

1000
1013 
10‘9 
1037 
10*4* 
1053 
1100

*

850
907
<J22
934
0 40

1O«*
1009
10>9
1032
11 00
ll17 
1122 
H34 
12lf 
1 2 81 
12«

102
»1 15

]32
1 39
151
1 59

2U
283
240

3 06
315
325
333

1> E

*3 b

í

3
91

■£

w
.•

-s
i Q?

(t
5

B.-Gyarmat 
Dijtár . . .
Ipoly Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság . .
Ipolyság ( 
Visk .... 
Szakállos 
Bel .... 
Ipoly-Pásztó 
Zaiaba . . . 
Csata , .
Csata . . .
Párkány-Náua 

Vissza.
Párkány-Nána 
Csata . . .
Csata . . .
Zaiaba . • 
Ipoly-Pásztó . 
Bél .... 
Szakállos . .
Visk .... 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Ürégely-Palánk 
Ipoly-Vecze . 
Dejtár . .
B.-Gyarmat

ind. 
érk. 
iud.

érk. 
iud.

érk. 
iud.

ind. 82J | 2-’7
341 052

*400 *900 *309
416 915 1 323
43Ü 933 3*2

4 7 940 350
5” 10«i 412

Ö '2 1018 432
*542 10 30 445

5 7 ÍO43 j ö«2

ti 14 1100 519
627 11 48 1 532
656 1118 1 507
7 49 12i« 705

855 4 18 535
951 520 1 63‘

10"8 543 1 650
1023 557 704
1047 ti lő 724
1059 *6Íf *734
1118 6Ü 750
1138 öü g08
1205 712 830
1211 72U 851
12»6 7.39 913
1251* *7Ú1 *925

1 1’ 943
1*5 ,S33 10"7

i

Érsekújvár . . ind.
•Bánkeszi 3 íz. örb. 
N.-Sarány . .
Nagy-Surány 
Z.dtva-Födéines 
Máuya . • .
•Sz.t Mibál) úr 
Vajk .... 
Verebéiy 
Zsitva-Újfalu . 
'Betekints .
Taszár . . .
Arany os-Maróth 
Kis-Tapolesány

. érk. 
ind.

ÍSSZíS,.

Kis-Tapolcsány 
Aranyos-Maró th 
Taszár . . .
'Bitek ms őíh. 
Zsi tv a-Újfalu . 
Verebéiy
Vajk .... 
Mát. Mi naiv úr 
d.uiya . . .
Zo/tva Fődémes 
vagy-Surány .

n fl

'Bink-’Szi őrh. 
Érsekújvár • . érk.

érk. 
iud.

440 930 0UÚ

453 943 517
i 501 951 525

Ö"9 956 5 27
ö” 10>« 538
538 1028 534
547 11J38 ti1'2

i 5*>7 1049 öli
ti” ll16 0”
6 35 ll28 ti44
ti 44 1138 ti '3
ti 54 ll51 7<.O
709 1212 713
7 20 1224 72ö

510 836 4 27
520 8B* 437

910 449

53’ 918 4 55
1 3^7 928 5 0‘

6~ 954 520
618 1007 a38
ti27 1017 ö44
ti35 1(J34 ő53

I Ö49 1U34 ti”7

7 00 1109 Ö18
. 7 40 ll13 621

718 ll23 6z9
730 1135 ti”

1

aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják.A fekete vonallal
gy ----  gyorsvonat; 8 ---- - személyvonat,
•jelzettek feltételes megállás.

Vó.lj.: „Horgony!1

1 i'.LIIIilUUl U Ui UUIIip»j

a takony-Pain-Expeller
pótleka

egy régiónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint :;7 óv óta legjobb fá jdalomcsillapító szernek 
bizonyult kiiszve ynél, csúznál ce meghülesek- 
........ néi. bedöt zselésképpen használva. ..... .
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevá>á:i isi-or óvatosak legyünk és csak olyan 
üveg, t f.. ;;'d|unk el, mely a „Horgony" véd
jegye el < s u Richterczégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K—.80, 
K 1.40 es K 2.— es úgyszólván minden gyógy
szertár m kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél. Budapest.
IkRichter oyóflyszertára az „Arany oroszlánhoz",
‘""■“j Prágában.
r Aj Elisabethstrasse 5 neu. 
Meil Mindennapi szétküldés.
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Első Alföldi Cognacgvar Reszvenytarsa^ag
Szas'fi lomirógyár Kecsksmjten. Ajanija
arack-palinka 
arack cogn c 
arack-créme 
Tuiipin likőr 
Jéglikőr 

Port-ArlbDr-kes. 
Port i Rjyl ru <•. 
Kecském vid.

B Kecskeméti keserű 
ecskeméti gyomorkes 
ecskeméti gyogyketeru 

Tulipán cognac 
48 as likőr 

Influenza elleni likőr 
C .ke Walk© likőr 
ÁZalakuff és Mégador

Könyvek, folyóiratok és díszmunkák

Nyitrai és Társánál Léván
be köttetnek

íű

Nyomatott Nyitrai é. Társa könyvnyomdájában Léván.

0
0
5
0

RUHAGYÁR GEPEK
H A tisztelt gazda közönség szives tudomására hozom, hogy 

a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok
GANZ-féle MOTOROKAT

iHj nagyságban, melyek nálam állandóan üzemben láthatók.
Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe a

HŐITEK és SCHRAETZ

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszora-, 

fa- és 
érczknporsó 

raktára.

-A- gfocLsllol 
Borászati

Egyesület 
mint részi, társaság 

p ai ac z k-b o ra i n a k 
elárusító raktára

AZ ARANY KASZÁHOZ.

F olyékony 
arany és e/.üst 

festéken

HWAKA

elismert elsőrendű gépgyár összes gyártmányaikat, kü
lönösen gőzcséplőkészletek, járgányos cséplőgépek 
VICTOltlA DJttLLL vetögépek 
ekék, szecskavágók stb, stb. °

W ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK

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

KNAPP DÁVID
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.

0 
0 0 0 $ 0 
0 0

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt-, festék-; kefekötő áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró - 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és gépreszek. 
Szerszám: asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipesz, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekereszek, valódi Fischer-féle reszelök 
és ráspolyok, lóször-,afrik Afripuoés tengeri fü, épület- és bú
tor vasalások, finom kávé, ezukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, valódi Meid inger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárukat

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljeaittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

GIP c>
<(00

J
000

I


