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Vidéken és Léván házhoz küldve :
Egy évre ... 10 kor. — fül. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
flőlxetéii pénzek póstautalványnyal küldhetők. 
KO'4** Asámok 580 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

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

Bélyegdij minden egyes beiktatásér tO fillér-
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. €0 fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

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

kedvezményben részesülnék.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

—► vasárnap reggel,

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ós TÁRSA.

Kivonat.
Léva város igazoló választmányának 

1907 évi január hó 5-én tartott ülése jegy
zőkönyvéből.

Nyiredy Géza és társai lévai lakosoknak 
panasza a Léván 1906 évi deczember hó 
17-én a II. választó kerületben megejtett 
választási eljárás ellen.

Véghatározat :
Léva város igazoló választmánya — a 

Léván 1906 évi deczember hó 17-en megej
tett általános képviselőtestületi tagok válasz
tása alkalmával a II választó kerületben 
lefolyt választási eljárás ellen Nyiredi Géza 
és kilencz társa lévai községi választóknak 
kellő időben benyújtott panaszát a válasz
tásra vonatkozó adatok átvizsgálásával elbí
ráltatván — nem taiált törvényes alapot a 
kérdéses választási eljárásnak a panaszttevök 
áitai kért megsemmisítésre — s ebből folyó- 
lag u] választás megtartásának az elrende
lésére ; mert megál apittatott, hogy a szavazás 
a re? des tagosra és póttagokra elkülönítve 
történt, s így a rendes tagokra adott szava- 
zaiok^megküiömi-özteíbetős a póttagok ré
szere szamba vehető szavazatoktól.

Az igazoló va>aszimány ennek csatolása 
után a szavazatoknak ujabbi összeszámítá
sával élért eredményhez képest a megtáma
dott választási e jara-. al megválasztott : Dr. 
Koioskó Béla, G messy J.uOi, Pig er I.tván, 
Toáody István, Prexztoiauszay B-.la, Báudy 
Endre, — rendít képviselőtestületi tagok 
megválasztását igazoja, valamint a pótta
gokra a rendes tagodtól elkülönite.ten 
beadott szavazatuk figyelembevételével első 
helyen 58 szavazatta. Knapik Miklósnak, 
második helyen nem Guba Jánosnak, hanem 
33 szavazattal Rep.cay Jánosnak, illetve 
miután utóbbi a képViseiőtestűieinek már 
tagja, s régi alapon kívánja jogát gyakorolni 
26 szavazattal Fiasch Józsefnek, mint leg
több szavazatot nyert póttagnak^ a megva- 
lasz.ásat igazolja.

A panaszttevök áital szintén kifogásolt 
megh.iuimazásokat szabályszerűen kiáliitot- 
taknak találta az igazoló választmány, mi
nélfogva tekintettel arra is, hogy a megha- 
U mazatok s a meghatalmazottak állítása 
körű: á.iitólag előfordult szabálytalanságok 
avagy visszaélések a panasziratban eseten
ként fe.sorolva s igazolva nincsenek — az 

í

igazoló választmány a panasz ezen részének 
érdemleges elbírálásába nem folyhatott be.

Miről;
1. Ezen határozat kihirdetése végett a 

polgármester, — 2. Nyiredy Géza és társai 
panaszosok értesittetnek.
Szila.asi Sáizid.ox
városi főjegyző igazoló 
választmányi jegyző.
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a-ilátli.
ax igazoló választmány h. 
eljöke Barsm. főjegyzője.

A vármegye tisztikara.
Első számunkban kifejtettük, hogy 

a vármegye a vármegye közönségéé, en
nélfogva a vármegye tiszti kara elsősorban 
a vármegye közönségének érdekeit kell 
hogy képviselje.S mivel maga a vármegye 
is csak az egész hazának egy része, a 
résznek érdeke pedig sohasem lehet 
ellentétes az egész érdekével, arra a 
következésre jutunk, a mely következ
tetés különösen szépen kristályosodott 
ki a nemzeti ellenállás idején tapasztalt 
tényekből, hogy a vármegye tisztika
rának mindenkor első sorban hazafias
nak, kellő szakértelemmel birónak, 
becsületesnek és részrehajlatlannak kell 
lenni, ha feladatának igazán meg akar 
felelni.

Láttuk a közelmúltban, hogy a pol
gárságnak egyedüli alkotmányjogi biz
tosítéka ma már csaknem kizárólag a 
vármegyék szervezetében van letéve. 
A vármegyei intézmény az, a melyet 
mi polgárok, egyedül és kizárólag ma
gunkénak, a magunk alkotmányos erős
ségének mondhatunk. Láttuk is azt a 
törekvést a bukottak részéről 1867 óta. 
hogy miként iparkodtak a vármegye 
szárnyait megnyirbálni. A főispáni állás 
kreálása, az egyes bizottsági tagoknak 
kinevezéstől való függő volta, legutóbb 
a megyei pénztárak államosítása mind 
mind a vármegye ősi erejének megtö
résére irányuló kísérletek voltak. A 
szabadelvű párt, mely bukásának okát 
már létezési céljában hordta, a hatalom 
birtokában egyedül a vármegyei önkór- 
mányzat letörésére irányuló kisérletek-
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kel örökítette meg nevét. Es látjuk is, 
hogy egyedül a vármegyék hazafias 
ellenállása volt az, mely a régi rendnek 
elvtagadó, zsebet és magánérdeket szol
gáló, korrupciót terjesztő szolgahadát 
elsöpörte, az ország levegőjét megtisz
tította, a nemzet hazafias elemeit a 
küzdő sorok élére állította.

Érthető tehát, miért követelünk mi 
elsősorban szilárd és rendithetlen haza
fiasságot. Mert a vármegye akaratának 
a tisztikar a végrehajtója. Ennek a 
szervnek nem lehet különakarata, mint 
a törvényhatóságnak. Az alkotmányos 
rend őreiül állította őket a vármegye 
közönsége előretolt pozíciójukba s itt 
nem lehet más törekvésük, egyedül az 
alkotmányosság védelme, cselekvésük
nek nem lehet más rugója, mint a 
hazaszeretet. A hol ez nem volt, mint 
a letűnt sötét kor bizonyította, ott a 
tisztikar eladta magát előléptetésért, 
jutalomért elárulta a megye közönségét, 
megtagadta a közönséget azokkal, a 
kiknek bizalmából állásaikat bírták.

A nagy átalakulás ideje elkövetke
zett. A vármegye közönségének köte
lessége szigorú kritika tárgyává tenni, 
hogy ki állotta ki a tüzpróbát ? Kinek 
a hazafisága került ki épen a nagy 
harcból, ki volt szívben és színben egy a 
vármegye zömével? Ki képviselte iga
zán és minden utógondolat nélkül a 
vármegye többségének akaratát ?

Tudjuk azt jól mindnyájan, hogy 
a háttérben ma is ott settenkednek 
azok a tizenhárom próbás gonosztevők, 
kik mindenre kaphatók, ha gondolják, 
hogy újra felszinre vergődhetnek. Épen 
azért, mikor oly nagy a magukat fel- ' 
kinálgató kétes exisztencia és gyülevész 
had, a vármegye közönségének köte
lessége, hogy olyan kipróbált hazafi- 
asságu tisztviselőket állítson a várme
gyei közigazgatás élére, a kik jó és 
balsorsban szigorúan az alkotmányosság 
őrei lesznek, a kik eddigi viselkedésük
kel rászolgáltak arra a bizalomra, hogy
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elveiket soha szegre nem akasztva egye
dül a magyar haza állami önnállóságát, 
a vármegye érdekét és a törvényhatóság 
többségének akaratát fogják tetteik 
irányadójául tekinteni.

Hangsúlyozzuk a hazafiság mellett 
a kellő szakértelmet, mert a közigaz
gatás gépezete ma már szövevényes 
voltánál fogva nem nevezhető többé 
nobile ofticiumnak, a melynek ellátá
sára nem kell egyéb egykis jóakaratnál 
és szerepelni vágyásnál. Ma a közigaz
gatási pálya talán még nagyobb szakér
telmet kivan, mint más, mert sok
oldalú, a tudományok és foglalkozások 
csak nem valamennyi ágát érinti.

De legfőképen legyen a vármegye 
tisztikara részrehajlatlan és becsületes. 
A bihari baksisok ügye megmutatta, 
hogy mennyire képes lealacsonyodni 
a részrehajlással vádolt tisztviselő, ha 
maga a törvényhatóság jutalomnak 
minősiti a hivatalos szolgálatokért ka
pott ajándékokat. A lelkiismeret szár
nyait mivel sem lehet jobban megkötni, 
mint holmi szivességekkel. Szerencse, 
hogy a régi, ilyen elveket kihirdető 
férfiak letűntek a szereplés teréről, mert 
nem kellett volna csak még vagy har
minc esztendő, az ősi vármegyék alól 
kihúzták volna a gyékényt.

A vármegye közönsége ismerni fogja 
kötelességét. Elfogja takarítani a romo
kat, s helyébe az igazság és becsüle
tesség templomát fogja fölépíteni. De 
megköveteljük a vármegye tisztviselőitől, 
hogy a vármegye közönségének érde
keit becsületesen, részrehajlás nélkül 
szolgálják. Sem egyeseknek, sem pár
toknak, sem klikkeknek uszályhordo
zóiává ne szegődjék, lelkiismeretén, 
hazafiu kötelességén kívül tetteinek más 
rugója ne legyen. Részrehajlatlanság és 
a becsületessége pedig képezzen garan
ciát arra nézve, hogy a törvényhatóság 
többségének szabályszerűen nyilvánított 
akaratát ha kell még saját meggyőző
dése ellenére is végrehajtja.
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T A R C Z A.
Nöegyleti bál.

1907. Január 12.
Kedves Margitkám 1

A tavalyi tudósításomhoz híven, az idén 
is körű'ményesen akarlak értesíteni a szom
baton lezajlott nöegyleti mulatságról, és a 
vele járó elmaradhatlan érdekes részletekről.
— Moet hogy kipihentem már azt az egy 
két tour könnyű fáradalmait, mely véletlenül 
nekem is kijutott, részrehajlatlanul fogom 
neked kis Barátnőm képességem szerint 
lelki szemeid elé vinni a műkedvelői elő
adás minden szereplőjét, annál is inkább 
érdekelni fog, mert mindannyit jól ösmered.

De minekelőtte ebbe bele fognék, beve
zetlek a ruhatárba, hol zsúfolva találtam az 
egymásra várakozó hölgyikéket, kik össze 
súgva tanácskoztak egy-egy ismeretlen arcz 
kilétén. Egyszerre nyílik szélesen az ajlö és 
te épnek a „nagyságok**,  kik a náluknál 
íuiaisbbaknak köszönését annyira elnézik, 
hogy egy kis jóakarattal akár a véletlennek 
tudhatná be az ember ezt a könyed félre 
nézést kellő piPsnatban, azt a magasban 
járó fejet egy kissé meghajtani is illene!
— Est csak melesleg jegyeztem meg, mert 
Te tudod legjobban Margitkám, mennyire 
mulattatnak engem az ily csekélységek jó 
kedvemben 1 Ugy-e tűielmetlen vagy a hősi- 
•zas nevezetes miatt, de ez csak csupa szá
mítás tőlem ; hogy a kevésbbé érdekes elő
adásomhoz egy kis kíváncsiságot keltsek 
Benned. —• A darabot mint pesti asszony 
ösmered, tehát csak a személyekről fogok

szólni. A program a „Végrehajtó**  című egy 
felvonásos darabbal kezdődött, és képzeld 
csak édesem, mielőtt a műsort tovább foly
tathatták volna, befejezték egy Balesettel, 
de erről majd később. A darab kezdeten a 
színen látjuk a bánatos özvegyet özv. Major- 
nét Stosius Erna közös barátnőnket, kinek 
páratlan tehetségéről már tavaly is Írtam. 
Ugylátszik minden szerepében megtalálja 
a hangot a tetszéshez! Most a többet siró 
mint nevető özvegy komolyságával közvet
lenül megkapó kedves jelenség volt, kitü
nően játszva a darab nehézségeinek minden 
részét. — Fogadott leánya B ri — Szakmáry 
Margit — kit ösmerve előre lehetett sejteni, 
hogy a színpad második otthonává fog válni; 
— fehér ruhácskájában hízelgő kis czicza 
módjára duruzsolt a mama körül, majd ki
mutatta, hogy tud piczi lábaival erélyesen 
dobbantani is mikor anyja ellenségét Fehér- 
váryt — Bellán Sándor — kiutasítja a házból; 
dicséretére vált volna annak is, ki már csak 
prakszisból tanulta J 1 — Bellán — kivel
Te gyermekkorodban játszottál a homokban 
__ olyan jól, olyan kitünően adta egy modern 
gavallér gazemberségét, hogy szinte érezhette 
a publikum megvetését arcátlan gentri mivol
tában.

A darab főszereplője — Ciapy Gáspár 
_  Fenyvesy, kiről tudod Margitkám hogy 
a nemzetinél volt annak idején, hogy mond
hasson ilyen tehetségről kritikát egy laikus ?

A kegyetlenség színlelése, az ellágyulás 
palástolása, meglepetés, bánat, öröm, megve
tés változatos érzéseinek nyilvánulását vele 
együtt élte át a közönség. — A segédvég-
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rehajtó Kötlek anyira szótlan szerepében, 
hogy kénytelen unalmát a januári legyek 
vadászatával elütni. A nyelves szakácsnő 
— Náni — személyesitöje Pólya Giziké 
barátnőd kivette részét a sikerült pattogós 
játékával, azért rójuk fel érdemül, mert nem 
lehet prakszisa benne I A ki pedig a szo
morú darabban sikerült hülye alakításával 
Staday Lajos bölcsész szerepében fénysu
garat hozott a színpadra, az Ordódy Vilkó 
volt. Minden szava az általános hahotába 
fűit bele, már csak a kaizer csücskét láttuk 
a színfalak között, még mindég csattogtak 
a keztyüs kezek, oly jól esett kacagni rajta 1 

Ezzel befejeztem volna Margitkám a 
leirt darabban a végrehajtást, kegyetlenül 
felírva minden szereplőt.

Meg kell még jegyeznem, hogy a pá
ratlan körültekintő fáradhatatlan titkár Faragó 
Samu ur figyelme folytán a hölgyszerepiők 
remek szép csokrokkal lepettek meg. A 
mulatság anyagi és erkölcsi sikerét főleg az 
6 előnyére Írhatjuk fel 1

De most kövezett a baleseti És tudod 
mi volt ez kis barátnőm: egy dialóg. Ugye 
becsaptalak Téged, da nem csak én, hanem 
a helyes kis párbeszédben mint menyasszony 
és vőlegény játszottak ismét Erna mint 
„Margit**  Jánost pedig mint „Gyula*  és 
mit gondolsz, melyik csapódott be a kettő 
közül ? Nagyon természetes a vőlegény ur. 
Különben Te ösmered ezt a kis darabot, 
együttt olvastuk el egyszer egy téli estén. 
Mindketten sikerültén szerették egymást,
Erna ügyesen beleélte magát abba a szerep- nősült, már úgy vágyódott évek óta a házas 

| körbe, moly rá a közel jövőben vár I élet tiszta csendes boldogságára, mint aa

Előadás Után a sablonos oszlás következett, 
mindenki igyekezett a legkedvesebb moso
lyával szolgálni j a hangzavar után jött a 
pohárcsörgés, mely a szupé alatt, mi rög
tön az előadás után rendeztetett, gyakran 
volt hallható. így elbarátkoztak a lányok 
lányokkal, fiatalok fiatalokkal 12 óráig, 
akkor indult meg a táncz, mely csendesen 
kezdődött, fokozódott a jókedvben és tartott 
5 óráig.

Hogy az előadás után azonnal a szupé 
következett, ez szokatlan, és talán vissza
tetsző is volt, egyrészt, mert a fiatalság már 
nehezen várta a táncot, másrészt egy jókedvű 
férfi-társaság a színpadon téríttetett magának, 
s nem hagyta abba a táncz alatt sem a vig 
mulatozást és kurjongatást, ami a külömben 
elegáns mulatságnak némi csárdái színezetet 
adott.

Egy vig társaság megvárta a nap fel
keltét, hogy „világos jó reggelt* 1* kívánhasson 
egymásnak I

A legjobb akarattal többet nem tudok 
Írni Margitkám, végre kimerítettem a thémát, -
vagy ha még tovább is folytatnám, Te nem 
győznéd az olvasást.

Isten veled, ölel csókol igaz barátnőd
Craolin.

Az asszony elment.
Tulajdonképen teljesen érthetetlen dolog, 

hogy miképen veszett össze Tobor István a 
feleségével az első esztendő vége felé. Nagy 
boldogságban éltek s Tobor a mikor meg



Ezeket követeljük * vármegyei 
tisztviselőktől. Ilyeneknek akarjuk őket 
látni, mert csak akkor lesznek a vár
megyék az alkotmányosság igazi védő 
bástyái.

Kórjelensegeic
Sokszor hallottuk a lévai Kaszinóra 

vonatkozó panasat, hogy benne az élet kong 
az ürességtől stb. stb. és hogy mindennek 
oka a vezetésben keresendő és meglelhető.

Igazuk van, a vezetés az oka mindennek, 
de nem a Kaszinó vezetősége. Ebben téved
nek a panaszlók.

Nem akarok a vezetőség védelmére 
kelni, csak az illető , polgártársaim vélemé
nyének téves voltát feltüntetve oda akarom 
e helyt figyelmüket irányítani, a hol az igaz 
okot megtalálhatják.

Hiszen városunk társadalmának „fölét", 
melynek gyülekezőhelyét a Kaszinónak kel
lene képeznie, hogy is lehetne ebben vagy 
abban az irányban vezetni ? Tisztult világ
nézet, megcsontosodott jogi tudás, orvosi 
csalhatatlanság, tanügyi tökély, mercantilis 
zsenialitás, kiforrott politikai rátermettség 
stb. stb., az embert a közepesek tömegéből 
kiemelő tulajdonságok hogy is engednék 
meg, hogy az ember az engedékeny birka
nyájba beálljon, mely odakullog, a hová 
terelik 1

Az okot, a hibát ott kell keresni és ott 
fogjuk megtalálni, a társadalom mindjobban 
elharapódzó rákfenéjében.

Egy nálunk ismeretlen francia iró remek 
müvében, mely valóságos tárháza volt a 
tökéletes életfilozófiának, azt olvastam, hogy 
„a mai kor gyermeke .... képmutató, 
zsugori és végtelenül önző. ... A mai kor 
fiát az önhittség követelővé, a hiúság felfu- 
valkodottá teszi ... A mai kor fiának be
tegsége, hogy mindenáron meg akarja magát 
ktilömböztetni a néptől. Az apa kék paraszt 
mándliban járt, a fiú prémes posztókabátban. 
Nincs áldozat, melyet a mai kor sokallana 
ha kielégitheti ama kóros vágyát, hogy valami 
kiválóhoz hasonlítson . . . Ha tisztességes 
embernek nézik, nagy embernek tartja 
magát."

Mintha csak most és nem a múlt század 
első felében szerzett tapsszUlatakAt halíaaáak.

Az igények aránytalan mértékben való 
szaporodása, feltűnni és kitűnni vágyás, as 
a valami, amit még a szinmagyar is stré- 
berségnek nevez — mert arra nincs saját 
szava — az ember legáltalánosabb gyöngé
jének, a hiúságnak folyománya és egyúttal 
hizlalja is.

Ezen hiúság módfölött érzékennyé teszi 
az embereket s így természetes, hogy a tár
sadalomban, mely különtéle elemekből áll, 
nem egyszer találkozik ezen emberi gyön- 
geség mások részéről kíméletlenséggel.

Akár célzatosságból, akár tiszta vélet

lenből vagy hiányos tapintatból a rosszindu
lat kizártával eredt légyen is e aimilotlen- 
ség, fáj az a hiú embernek.

Már pedig, akinek némi élettapasztalata 
van és ki egy kis lélektani ismeretre tett 
szert, tudja, hogy embertársai túlnyomó 
nagyobb része legérzékenyebben hiúságában 
sérthető meg, s hogy est a sértést nehezen, 
sokan talán sohasem felejtik el vagy bocsát
ják meg.

A megnembocsátásban annál makkosab
bak, annál szilárdabbak, mennél gyöngébbek, 
mennél engedékenyebbek voltak a magát 
bennük befészkelő hiúság terpeszkedésével 
szemben.

Ez a kiuság képezi Léva társadalmának 
is a rákfenéjét. Ha valamiben, hát ebben 
található meg a Kaszinói kongásnak is az oka.

Több, kisebb, nagyobb csoportképzödest 
tapasztalunk a lévai kaszinóban. Est kosos 
anyagi érdek hozza össze, azt czimboraság 
tartja főn, de ritka as, melyet ösziute köl
csönös tisstelés és szeretet alkotott meg. 
De még a classicus Egyyptom, kasztjai 
sem voltak törvény és szentesített szokás 
által hozzáférbetetlenebbül elkülönítve egy-
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mástól, mint e csoportosulások.
íme, például a „kitűnőségek" csoport- j 

jából emanáló aristokrata légkört még nem 
hatotta át senki. Az ezen légkörön kívül 
állók egy része nem szokta meg a tömjén- > 
zést, de nem is akar tömjénezui, másik 
része nem mer a tömjénezésbe belefogni, 
igy tehát pár exc illence es a légkör áthai- 
lan marad.

|
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E légkörből töbször hallata ott ki a 
panasz, hogy a vezetőség nem kepes a ka
szinói életnek irányt szabni, tebetetien. Es 
ime maguk a panaszosak soha nem tettek 
és tesznek semmit az álta.uk vadolt rósz 
szellem ekstorczizálására, pedig elsősorban 
ők tehetnének valamit e téren.

Ha megjelennek a kaszinóban, kiki 
egyenesen a megszokott aztalhoz siet a ha 
elkésett a partitól, hát ott bíbiceinek.

Más csoportbelieket, kiket ta áu a kuiral 
szemben nyilvánuló szerénység visszatart a 
spontán közeledéstől, nem örveudjziz n>k 
meg társalgásukkal. Miért ? Talán azért-e, 
mert ama szerényebbek szellemi téren míg 
nem nőttek fel arra a magaslatra, a 
állva egy kis eszmecserére érdemvsituetoü 
volnának ? Hát talán azért is, de főleg azért 
mert ott Isist és Osirist nem öemerik.

Ezen nevetséges és egyU'tál szomoiu 
jelenséghez még as is járul ho^za, hogy a 
sértett hiúság a maga képzelt jogait a Ka
szinó életében is igyekszik érvényesítem.

Egymással szemben egymást cdesdeden 
keresztnevükön ssóllitják itt; egymás háta mö
gött pedig kezdődik a „pajtikám" m> gazolása.

I yesmi nem felel mag mindenki isié- 
í sének és vannak kaszinó tagok, kikre undo- 

ritóiag hatnak s kik szívesebben elkel ülik 

í

a Kaszinót, nehogy akaratuk ellenére valami 
nagv appiehmzíó részeseivé váljanak.

Az a sértett hiúság még a politikai 
torzsalkodás mérgét is ceöppentette a Kaszi
nónak eddig legalább ettől ment beléletébe.

Hát kérem, igentisztelt panaszos tag
társ uraim, ez ránk többiekre nézve nem 
kellemes és a b-aszinói életre kihatólag nem 
kedvező perspektíva. Erén nem változtathat 
a vezetőség még akkor sem, ha maga vál
tozik. A mindenütt feiburjánzó ászatot a 
gazda maga nem ir>hatj» ki. I.t mindenkinek 
kell napszamba állama, első sorban pedig 
önöknek, p.naszos tagtársaim keli elhagyniok 
bűvkörrel vedelt állásukat es jóakaratulag 
közreműködni.

Le kell tenni az előkelőség mázát 
s helyébe a régi jó öreg urak jovialitását 
felölteni. Eszel magukhoz fogják, vonni a 
„középszerűé ige.,“ a „fiatalságot" és többet 
fognak elérni i.y módón, mint a panaszok 
csipkedésével es irányt tévesztett vádakkal.

Mert csak ott viragozhatik fel valóban 
Kedélyes és nemesebb irányú társadalmi 
elet, ahol bizonyos bajos fesztelenség és 
szeretette méltó egyszerűség, kölcsönös biza
lommal és méltánylással párosul az emberek 
egymáshoz való Közelítése céjaboi.*)

x Cajus.

*) ▲ lévai Kaszinó ügye tagi altatott már minden 
irányban. A bxjrktöitöseg cxittkaoronatokban foglalko
zott a fcaaziuo kiválásává , a múltban betöltött fényes 
szerepével; elmondottuk, bogy volt idő, amikor kevés 
taggal, küzdelemmel tartotta fenn magát, de sivarabb 
korszaka a jetenuél — talau — soha sem volt, Orü- 
iiiuk, bogy ö közlemény írója is a komoly, maggyönö- 
dés érveivel szói e keideshnz, nem az irónia fegyverét 
hasznai ja; mert így alkuimat ad tálán a tagok sorából 
másnak is felvenui a v*ta  fonalat, hogy ez által a 
ueaetek tisziuaabbaaaá vaijauak, s a mai tarthatatlan 
helyzetből a kiboutuaozás utjai kö.csonös jóakarattal 
kouyebbeu megiaia.juu. — Mi ezúttal, e közlemény 
kapcaan röviden, csak annak adunk kifejezést, bogy 
mindeu kultúrintézménynek tisztán erkölcsi alapén 
lehet virulnia ; a ^askiuo aultur-intézmeny, ha ezt 
Bcztmuurusagw aormáuyoz.za, ha egyik tag a másik 
egyen ö jogertekét magauaa lefoglalja, vagy csak lefog
lalni m.-gkiseieii is, megoomuk az egyensúly ; érdek*  
csoporioa keletkeznek, küzdelem fejlődik s a küzdő 
tér urai rendezői int Uciii azok maradnak, akik a kul- 
turintévminy életrekelteoéuek, topább fejlesztésének 
muiiaajADan az uös^nb felet aepvi&enk. — A lévai 
Kasaiuo, nogy uéuái.y tagja szamara étkezőt teremtsen, 
kitolta a társáig>kat: az anyagilag meg mindig nem 
virágzó intézete., a tagok Ueuyeszö k.cs.ny részének 
kedvéért „czimboraaag*  révén alapszabalyszerúleg 
koszuiao inteamcLyuyé avatta. A vezetés gyengesége, 
hogy ez megtörténne.ett, uogy a Csoportok küzdelme 
eletre kelt. Az eiaöicsi alap iránt való érzéaet- 
iensegre utal a vezetőség azon eljárása is, bogy a tago
kat a*  építkezés remeuyeben hosszú, terues szerződésre 
késztette, s a vezetőség mint szerződőst szegő fe ‘ meg 
iuayt tfköá&t Svíu fcnuwikroiü, nogy be vauja
gyeu>es.gct, az epnkezes aorüh erotiens- get s a fele
ket fruo>dja kötelezettségeik alól.

Eusmcijü^ azouban azt is a közlemény írójának, 
hogy a „sziuamiazas*  helyett czélszerübb lenne váll
vetve incgtiozutaui a küzdő-eret, eitaaariiani a feibal 
mozdít törmeléket éo uj alapozással látni a kibontakozás 
muukrtjahoz. Azonbau uy irányú, közakaratul párosult 
tevekouység csak akaor várná tó, ha belátjuk vala
mennyien hogy „minden kultúrintézmény csak erkölcsi 
alapon virulhat fel, — 3zerk.

KtuonidióK.
— Tudoiaanyos felolvasás. A lapunk 

műi. s^aaiau -u ]»-.o»t —- müveit kösöuscg- 
ue. *-áu  • — mcuuiáojíui felolvasások sora 
i. hó 16-aa tette kszds at, a-as.kor Leudvay 
J.uua togimu. tanár Uriutt egy rendkívül 

érdekes, a legújabb tudományos kutatások 
színvonalán álló eiöadáet az egyéni tulaj
donságok érvényesüléséről. Az előadást — 
értekéhez mérve — aránylag kevesen hall
gatták, de ez — azt hisszük — az úttörő
nél rendesen igy szokott lenni; de bizonyéi, 
hogy a kővetkező előadást, mely f. hó 23 án 
szerdán este 6 órakor tartaná, már nagyoeo- 
számú közönség fogja meghallgatni. Lendvai 
János tanár fogja folytatni megkezdett érde
kes thémáját; ezúttal a szellemi tulajdonságok 
kifejlődését fogja magyarázni.

— A F. M. K. E. gyűlése. A F.
M. K. E. evnegyedes gyűlésé, ineiy a Csor
batói közgyűlés óta először gyűjtötte össze 
as igazgató-választmány tagját, nagy érdek
lődés mellett tartatott meg. A gyűlésén meg
jelent Markhot Gyula főispán is es videóról 
Boldis Ignác felső keresi, iskolai igazgató, 
a Frnke túróéi választmányának ügyvezető 
alelnöke Turócszentmártonból. A gyü.es 
főtárgya az elnökség időszaki jelentése vo<c, 
melyből megtudjuk, hogy az e.muit negyed 
évben 13 egyesületi tag halt meg s 21 be
lépett (köztük Edeisheim-Gyuiai Lipót gróf 
elnök 1000 korona alapítvánnyal). Az egye
sületnek vagyona 5441'29 korona készpénz 
es 114,800 kor. értékpapír, melyeket a kir. 
postatakarékpénztár kezei. Ssr.y Saudur 
mohácsi járási orvos 2400 koronát hagyo
mányozott as egyesületnek. Néhai Kuráiszky- 
Marton csermendi plébános 6000 koronás 
hagyományát perrel támadták meg. Behajt
hatatlan tagdíjak címen 386 korouat ked 
leírni. Az árvái és liptói vai .sztmáayok 
anyagi ügyeit a központi iroda teljesen ren
dezte s az ideiglenesen szünetelt királyleho- 
tai óvoda 1907. januar 15-en újra megnyílik. 
Az egyesület einössege a vallás- es közok
tatásügyi miniszternél feljelentette a buda
pesti Ssiklai S. cégét, mert a cég osztrák 
gyártású és nemet telirasos játékszeremet 
szállított. Az egyesület az 5000 korona nép
könyvtári államsegély bői 8 uj népkönyvtárát 
szervez: Mocsouoaou, Léván, K.rátyiehotán, 
Apátfalván, Magasmajtnenyban, Nagyszalat- 
nán, Svedleren és Alsóhámoron s azonkívül 
1200 koronát fordít a fenáiló népkönyvtárait 
anyagának szaporítására. Az egyesület által 
kezdeményezett honvediegenysegi nepköoyv- 
tárak’esím jé i immár a Múzeumok es Könyv
tárak Országos Tanácsa is magáévá tette.
— Az egyesület muukaprogramjaba fölvette 
a tóiajku iparos tauoucosnak magyar vidé
kekre való telepítését a huss tanoncot mar 
el is helyezett. Az igazgató-választmány az 
elnökségi jelentés tudomasulveteie után elha
tározta, hogy az egyesület nagy üijá , a 
200 koronás Thuróczy Vilmos jutalomuijat, 
a melynek kiadása enen a csorbától közgyű
lésen némi aggályok merü^e. fai, mégis 
kiadja a jutalmazásra ajánJOM Veszély l&rs 
ruttxai tanítónak, hogy a nyura-, oars-, 
hont-, nógrádmegyei magyar-tót nyelvháta- 
ron 200 etemi isaoia aet-ket tót anyauye.vü, 
de a magyar nyelv megtanu.asáoau elisme
résre méitő haladást tanusnoti tanuló szamara 
jutámul megrendeli az „ÉiUjngom" c.iaű 
ifjúsági lapot. Majd a beerkezeit kérvénye
ket intézte el a gyűlés es a bes-tercsoáuyai 
Hazafias O.vasmanyokat Terjesztő Egyesü
letnek 200 kor., a Tr.zteuai Magyar Műked
velői Körnek 100 kor. Bege.yi, a tot-peisuci 
és nagylibei Csel evang. egy nazkOuaéges hive- 

: luek pedig, a magyar isteni tiszteletek beho 
; sata-a Céljából, magyar enoa.es us ima kény 

veket eugedeiyezeit. Végül az egyesüket 
; elhuiyt peuztarnoaa, Jleicauer Ede neiyere

üldözött vad a forrás mellett egy ital üdítő 
vízre s a biztos, zavartalan pihenőre.

Tobor nagyon különös ember volt. Vi
haros fiatalság után vonult vissza a birtokára, 
mint mondá pihenni. Sokszor kóborolt ott * 
Tisza partján, puskával a vállán, a nádas 
mellett. Legtöbbnyire el sem sütötte a fegy
vert, hanem letelepedett a szomorú füzek 
alatt s ott elgondolkozott. Mellette zúgott a 
nádas s a gondolatokba beleszóltak a Tisza 
csacsogó hullámai. Mindez csak arra volt 
azonban jó, bogy mindinkább kiérezzék a 
nagy csöndesség a mely itt tanyázik a nagy 
síkon. A szél is olyan révedezve jár itt. Hol 
a vizet fodrozza majd meg belekalandoaik a 
pusztaságba végig fut a síkon s tovább erőre 
kapva felkavarja a homokot. A messziségben 
ilyenkor tovalebbent egy-egy szürke homok
felhő, kélt, szállt, emelkedett, végtére eltűnt, 
semmivé lett. Tobor ahogy nézte est a puszta 
csöndjében, mind csak arra gondolt, hogy 
igy suhan, múlik el minden, az ember élete 
is, az is csak felhő, kié rózsás, kié szürke 
és sötét, de mind eltűnik egykor, semmivé 
less. A gyakori merengés mindegyre elégi- 
kusabbá tette Tobort, olyan elhagyatottnak 
érezte magát. Ebben a lelkiállapotban gondolt 
a házasságra s minél többet gondolt, annál 
jobban vágyott rá.

Nem keresett soká asszonyt. A szomszéd 
birtokosnak volt egy leánya, mindennel meg
áldotta as Isten, hogy jó feleség lehessen 
belőle. Csupa szív volt, ritka, nemes ssiv, 
egyszerű és igénytelen, a kinek sem lelkét, 
eem kedélyét nem rontotta meg a nagyváros 
faffineriája. Es a leány titokban régóta sze

rette Tobort, a ki egészen más volt, mint 
a többi falusi gavallérok. Három havi mat- 
kázás után megesküdtek. Es a Tobor házas
ságának története-

Boldogan éltek egész as ösisevessesig. 
Hogy ez miként esett, mint mondám, szinte 
érthetetlen, ám azért mégis meg van a maga 
története. Tobort ismerte meg lehet tálán 
magyarázni. A Tobornak a szive sohasem 
mozdult meg egész életében, ciak ott a Tisza 
mellett a csöndoen. A leendő feleségét pedig 
nem ösmerte ki teljesen, nem is mérlegelte 
magában, hogy tulajdonképeu milyen kincset 
kap benne. Az első hónapban csupa boldog
ság volt, csupa boldogság es Tobor azt hitte, 
hogy ez nem is lehet másképén. Azt látta, 
hogy a felesége nagyon szereti, hogy menyor
szág as otthona. Án Valijuk meg ősaintén, 
Tobor abból a menyországból néha ki-kiván
dorolt egy kissé a pokolba. Értvén potoi 
alatt mindazokat a helyeket, ahoi legény so
rában vélte föltalálni a menyországot.

Egy este a felesége hiába várta vacso
rára. Elmaradt bejelentés nélkül s csak 
reggelfelé vetődött hasa magával hosva a jó 
pajtásokkal átélt tivornya mámorénak egy 
részét. A szegény asszony egész •jjai nem 
tudott hová lenni az agodalomtói s haj na ben 
aztán a nyakába ugrott aa urának, de később 
szemrehányásokat is tett neki. Tobor egy- 
sserre dühbe jött, úgy érezte, hogy az ö 
egyéni szabadságában korlátozzák. Durván 
fölpattant. így vezetek össze. Az asszonyka 
pedig, a kiben volt önéraet, nem .űrié a 
sértegetést, hanem összepakolt s utazott hasa 
tüstént a sitiiéihez. Tobor még a vasútra

sem aiscrte s-i, sőt uucsuzás Lely itt utána 
kiáltott, bőgj mi^düii jó. vau így, csak men
jen, ö-ü t, bogy vegre szabad lett.

Tobor o p.i.auatoau aat hí.te, hogy 
meggyuiölie ess az asszonyt s hogy most 
megszabadult tö.e, attól aa óriási, szinte 
majomszereiettői, mert terhére volt. Ám csak
hamar másképén keadecc gondolkozni.

Hogy magara maradt, fői s alá járt a 
szobákban s Jassankint minden oly üresnek, 
kietienuek tüat fül ueai. Két u<p>g élt ma
gányosan s o y retteueteseo kellemetlenül 
erezte maga . M uden egdsz más. A harmadik 
napon, mikor cjje. hsa.faié készük, borzadva 
goudo.t laaasara, a hol most nagy magányos 
csőndrsseg il.ötb tanyát. Faradt volt, de a 
helyett, hogy vágyott voma lepihenni, úgy 
gondon hideg ágyara, mint Valami Koporsóra. 
Legjoboan gyötörve a csöud, a nagy sivár, 
kiet>ou CJŐud. Mag aztán olyan pusztának 
érésié a haj.Okát, pedig az asssony csak 
egykét apróságot vitt magával, de épen es 
a nenany aprozag tudta oly kedvessé 

J tenni a hajlékot. í
j Toboruak megfájdult a szive. Kérdez- \ 
; getai kezdte magától, hogy tulajdonképen 
í miért is történi m-ndez ? Rájött, hogy úgy
■ még senkue szerette, rn-nt ez az asszony, 
! És fogja-e meg vaiaha valaki igy szeretni ? 
‘ Vádo.ni kesute magat, hogy elüldözte a
■ feleseget. Vájjon mit osinái most ö? Bizo- 
t nyára kőnyeziá a a goubolatai ép úgy feléje

Í
asáiinaa mos;, miat az övei ö hozzá.

tik Tobor, a büszke Tooor másnap már 
í sietett utána a feieségenek, hogy vissza 
• hívja, A mikor megérkezett kastélyába,

ledobta m. gárói az úti ruhát s kocsira ü t, 
hogy álhaj .ásson a szomszedoa. AzutaT.sza 
men.cn vitt el s Tobor a nádas me.iett leszab'- 
s újra odatelepedett a szomorú füzek aia, 
hogy egy kissé gondolkozzék. Mit is fog 
mondani a felessgenek ? Mivel fog beaö- 
szöu.eni ?

Nem tudott semmi okosat kisütni.
Hátha elfordult tőle végképp az asszony

Úgy erezte, hogy ezt nem tudná túlélni. 
Töprengve bámult a pusztaságba s vegre is 
aiaouyatiájoan eszméit fői. E.kor eszéoc 
jutott ismét as, hogy kietlen m.gáuy, a m< 
reá var, a lelki szemei elölt peüig megjoient 
a feleségének mosolygó arca, majd mintha 
könnyes szemeit látta vo.na felragyogni. 
Tobor kikapta a kocsisa kezéből a gyepiot, 
a lovak közé vágott és Őrült vagiatásssi 
hajtott be a szomszédos poriara.

O.t a veradán várta a felesege. Tooor 
látta rajta, hogy ö is mennyit szenvedhetett 
s e pillanatban megérezte, hogy aki ennyire 
szenved, az nagyon szeret. Férj és feleség 
e8y pillanatig némán állottak szemben ügy*  
mással.

Azután Tobor odalépett az asszonyhoz 
: s csöndesen mondá: boosasson meg 1

Az asszony neai felelt semmit, de mikor 
. aztán Tobor kézenfogva vezette a kocsijához, 

némán, engede mesen követte,
Tobor boldogan hozta haza a feleséget, 

a kiről éreate, hogy az egyetlen teremtés, a 
í ki megérti őt, a ki tudja, hogy • három napi 

boldogtalanságáért sehol sem találhat kár
pótlást egyikük sem, csak egymás szivében,

3tT«na.«s^céxá JCia*  Tóaaef,

%25c3%25a1lta.uk
enoa.es


»z igazgató-választmány Ocskay László városi 
pénztárost helyettesítette, aki tekintettel 
arra, hogy az egyesület egész vagyonát a 
kir. postatakarékpénztár kezeli s igy a pénz 
árosnak legfö ebb csak a számviteli ellen
érzés képezheti feladatát, minden tisztelet
díjra való igény nélkül vállalta el ezt a 
tisztséget.

— Kinevezés. A pozsonyi kir. ítélő 
táb!» elnökivé Dr. Rhorer Miklós győri 
lábai tanácselnök neveztetett ki. Az uj 
elnök hosszú ideig üeyvédeekedeti Szombat
be yen s mint ilyen 1891-ik évben neveztetett 
ki a győri táblához bíróvá, 1903-ik évben 
pedig tanácselnökké. Jelenleg 58 éves

Tisztújító közgyűlések. A lévai 
Jcatholikus kör m*  déiutau 2 órakor tani*  
évi rendes tisztújító közgyűlését. A lévai 
kaszinó t'sztujitó közgyűlésé f. hó 27-én, 
ugyancsak vasárnap, d. u. 2 órakor tar
tatig meg.

- Megbízatás. A Rakovszky Ferenc, 
ar. maróti kir. közjegyző halaiéval meg
üresedett kir. közjegyzöség teendőinek ide
iglenes ellátásával a pozsonyi közjegyzői 
kamara ismét Dr. Gyapay Edét bízta meg, 
asi már egy ízben a beteg közjegyzőt huza
mosabb időn át helyettesítette.

— Farsangi naptár. Az ócska és 
páratiau uiszielensé^ü vein Oroszlán vigan 
éli utolsó napjait. Kopott, de szennyes falait 
szépséges drapériákkal vonják be, eltakar
ván a szépség fíastromokkal testének ékte- 
lenségeit. A hangaszok vig zeneje mel ett 
nap-nap után vig mulatozás zaja veri fel a 
viharverte falak csöndjét, s igy kicicomázva 
kifestve még oiykor az elnyűtt Oroszlán is’ 
— uram bocsa' — az örömök fényes csar
nokai affektáija, csak a bűze, orrfacsaró 
biize marad mindig a régi, ezt el nem 
drap riáaza száz vaggen pézsmaiiiat. — 
Sióval haldoklásában gyasran fogadja kebe
lére a muiatozó, táncoló parokai. Ma este a 
kereskedő ifjak igen erdetes és sikerültnek 
igérze .o esteije .esz, febr. 2-án a katho’ikus 
kör n-gy látogaiot.ságnak örvendő bája, 
9 én a tanítóképző ifjúságnak tánccal egyoe- 
kötött hangversenye, melyre már sósán 
várnak, b ame ynek programmja ezúttal igen 
szépnea ígérkezik. Többe1*, közt ezen esiely 
alkalmival fog a nagyköz2 .ség előtt bemu
tatkozni a tanitónövendekek újonnan szer
véten 36 tagból álló zenekara. — Fel is 
ke.l tmeznáini az időt, mert az id n Carneval 
heiceg igen rövidre szabta a faisango*.

- Az árvák javára. A nöegy.eti ; 
mu.atsagou szerepelt mii-, ed velők . hó 26-an : 
meg lógjak ismételni előadásukat az árvák 
javara, sőt meg is toldjak két uj dialóggal. 
At egyik : Férj és feleség, előadják Stosius ; 
hrua es Dr. Ordódy Viímos, a másik : Leveses ! 
tál, eiőaüjak Szakmáry Margit es Bellán ! 
Suidor. Hír szerint ezen tyukverön a tánc . 
rendezés aörül elkövetett hibák és elmaradt 
túrok is helyre foguak hozatni illetőleg 
pótoltatni.

— A Lévai Kath. Legényegyesület 
vasárnap sikerűit Eitelyv tariuti. Csinos 
müoor es kedeiyes táncz tette vidámmá a 
tiaiasagjt. iSziuie került a B >rcz>k A-p»d 
egy le.vonásod vígjaiéba, a nBaikiráiynuu. 
A darab igen alka.mas nevelő eszköz a 
aonuyedseguek, a finomságnak, a műveltség 
kü.oo zumaucauaa az es.jatitásara, A sze
rep.ok meglepően kielégítettek a varaaoza- 
sun&ai. Csuvara G.zike úgy játszotta Natá
liát, u. nt egy taien.umos műkedvelő. Macsek 
Bicéiké, aai Jozefint, N.taiia leányát ad.a, 
nem volt egcszen az anyja leauya. Több 
elevenséget es nagyobb termeszetességet I 
A térti szereplők között megdicsérjük 
Vidinszky Gézát, Sellinger Jánost és Bella 
Lászlót. M.ud a hármán kitűnően alakitotiak, 
könnyodeu mozogtak és jói alakították az 
eletet. Jakál Gyuiau, Kratyina Józsefen és 
Bizsik Jozoeteu, a három jogászon, meglát- 
szo,í, uogy meg gólyák. A többszöri fellé
pés mindent meguoz. Lesz Jánosnak is lesz 
sika.Uia nagyobb szerepben megm1'*  
ügyességet, a vígjátékot megelő- 
va.at, Vidinszky Gésa rab •" 
iában bilincsekkel, mtr 
kirozv*  reudaivi*
-ilucaa' "

haj un, ruhájuk tele volt konfettivel, mindenki 
■Osg.smerbetie okét. Örü tek, mulattak, vígak 
^ön<í a vendegek, mégis panaszaod-ak. 
aKicsi ez a laaas a .egenyegyleinek lu Nem 
***gy biz az, de majd megnő,

— -Politikai lap Zólyomban. A Nádosy 
Ferenc azerkesatezeuen Zólyomban megjelenő 
^óyciuvaimegyei Hírlap, me'yet a nagynevű 
(irunuald Bsiaval egyetemben néhai Nádosy 

alapított, január havában politikai 
uppa tett. A Znyomvármegyej Hírlap iegré 
jpoo iap a megyében. Most lepett 2r ik 
tvíuly amkba. A kőt évtized alat. nagy szol- 
8*.:oaat  tett a Felvidéken a m-gyár nem- 

ügynek,
— Aa Állami tanítóképző febr. 9 iái 

üangversenyeie a meghívók a napokban 
kihue.uek szel. Az értékes műsor a követ
ető : 1. Megnyitó zene, F.etoW S.radeila 
61 operájából. Zenekar. 2. Cseili búcsú, 
ül ludrama. Bauvege : Eodrödy bsndortól, 
*»neje ; Köveskuti Jenőtől. Szavalja : Bató 

111. e. növ. Zongorán kiséri ; Bostler 
hioor IV. e. növ. Harmoniumon 1 Arnold 
“Jű‘a IV. é. nőv. 3, Nepda.csoport, Lányi 
Miül, fiuekiik ; Bem Antal IV. líaufmann 

Béla IV.., Kanszky Lajos IV., és Vizváry 
Vilmos IV. éves növendékek. 4. Pázmány 
*?T®g. Arany Jánostól. Szavalja: Práger 
KA mán IV. é. növ. 5. Bihari kesergője. 
Hatvágás verbungos. Kamara zenekarok. G. 
Grand Cáfféban, férfinégyea Láiyi Ernőtől.
7. Takarodó. Erkel Ferenc Névtelen hősök 
c. operájából. Ének- és zenekar.

~ A Lévai Kath Kör. farsangi 
mulatságai február 2-an tartja. A táncot 
ügyesen összeállított műsor fogja bevezetni. 
Az előkészületek lázasan folynak. A rende
zőség miudent elkövet, hogy a Kath. Kör. 
mulatságán, ez alkalommal 1is mindenki jól 
érezze magát. Jövő számunkban a műsort 
is közöljük, meg egyéb irányban is kimerítően 
tájékozta juk a közönséget.

— Színi előadás. A Lívai Krth. Legény- 
egyesü.et ma eate 8 órakor a saját helyisé
geben közkívánatra megismétli Bérezik 
A*-pád  vígjátékát a nBaikirálynőt.“ Balepti 
jegy : az első két sor 1 korona, ülőhely 50 
ticier, állóhely 30 fillér. Vendegeket ezúton 
hiv meg az egyesület.

— Á léval iparos olvasókör ma 
egy hete, januar 13-áu tartotta évi reudes 
közgyűlését Kovácsik Samu elnöklete ulatt, 
meiyen elintézték a műit évi számadásokat 
és az idei köitsegvetést. — Majd a tisztuji- 
tast ejtették meg s azután megválasztottak 
a vá asztmáuy tagjait. Ernőkké egyhangúlag 
Kovácsik Samu eddigi elnök választatott meg. 
Aieinök lett Csernák Izidor. Jegyző; Frasch 
József, penztárnok : Tatár litván, gondnok : 
Presztolánszky Bda, aöiiyvtárnok : Bakos 
Lajos. A választmány tagjaivá megválasz
tanak ; Guba János, Laufer Béla, Ssalay 
V.imos, Bay I'nac, Korpás István, Eírdögh 
Lajos, 0 idrejkovits L.joa, KrizBányi Karoly, 
Szabó Sándor, Kovács Sándor, A<ardy Sán
dor, Cziouika R zsö, Boldts József, S.ugel 
József, Szeyier Győző, Kuceera József.

— A iéláru vasúti jegyek általá
nosítása. Aunaa a mozgaJomuuk, mely mar 
na^y idő óla Célul tűzte ki, hogy a nem 
áii-mi tanárok és tanítók is feiaru vasún 
jegyet kapjanak, úgy látszik, mégis meglesz 
a aivání. eredménye. M,nt ériesű.ünk, a 
ku tuszmmiszter jól megokolt átiratban meg
kérte a kereskedelemügyi minisztert, hogy 
a nem adatni tanárok es tanitók részére is 
engedélyezzen feiáru vasúti jegy váltására 
szö gűié igazolványokat. A kereskedelemügyi 
miniszter szakvéleményt kér a Mav. igazga
tóságától, a mely megadhatónak Ítélte a kérést.

— Nyolczszázezer elveszett mun
kanap. A keies^edetomugyi mimszier most 
tette közzé, az 1905. evben előfordult ipári 
sztrájkokról és munkakizarásról szóló kimu
tatást. A kimutatás szerint az 1905. évben 
Magyarországou 335 sztrájk voit; e sztráj
kok 2154 üzemei érintettek és 139.742 mun
kás vett bennük reszt; a sztrájk által mun
kájukban megállított munkások száma még 
további 4002 fővel szaporodik. A sztrájkó
lók csaknem 800.000 munkanapot és közel 
3 millió korona munkabért vesztettek el.

— Zseliz és vidéke ipartarsulat 
1907. fs »ruar no 2-au sajal hazalap (avara 
a z.>elizi uagyvendegiő nagytermében zárt
körű táuczvigaimat rendez. Kezdete este 7 
órakor. Bsiepti-dij ; S lemélyenkent 1 kor., 
csaiadjegy 2 kor.

— Pokróoz tolvajok. Szepessy István 
borfia, Szepessy Gyuia foglalkozás nélküli 
szabó tauouc es Simon Pjter foglalkozás 
nei&űli csizmadia seged a fo>yó hó 18-án 
esti 6 óra tájt József esek Karoly kocsijába 
fogott lóról a poaroczot elemelték s rögtön 
a zálogba vittek, midőn az arra kapott 1 
koroua 60 filléren az utcán aranyosan osz
tozni szándékozták, a rendőrség áital elfo
gatván bekiserteitek.

— Az orvvadászok ellen. Az orv va
dászi nenez tetten érni, meg nehezebb el*  
csipui. És serrel a közökben el
is f' ” lehetett rájuk

t. A ;zal véde- 
k ágában sem 
Most azonban 

kibúvó beszéd 
ést a hatóság 
/minister ugya- 
ilyólag kimon- 
aszte.ületre lep 

,-uználhatná. tetten 
„ vadat nem is ejtett zsák

mányul — az aa engedély nélkü 1 vadaszás 
által elkövetett cselekmény véghezvi
telét nemcsak megkezdette, hanem be is 
fejezte. A vadorzók tehát nem védekezhet
ne*  azza , hogy nem lőttek semmit.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Hidasoknak, zik boldogult kis leányunk 
elhunyta alkalmával tett részvéteikkel faj
dalmunkat egyhiteni szívesek voltak, hálás 
kös-öneiuuket ezúton fejezzük ki.

Liva, 1907 Január hó 16 án, 
törökanizsai Schulpe Alfonz és neje.

Köszönet-nyilvánítás.
A nlirottak, mindazon rokonoknak és 

jó embereknek kik néhai Dnbniczky István 
a szeretett férj és édes atyánk végtisztelet 
adásában részt vettek és utolsó útjára elkí
sértek) ezúton mond köszönetét.

özv. Oubniozky Istvánné 
és flyérmékéi.

Köszönetnyilvánítás.
A lévai nőegylet által fentartott „Ste

fánia árvaház0 részére a múlt év őszigyüj- 
tésének eredménye :

(Folytatás.)
Svarcz Gyö-gy 6 kor., N. N. 1 kor., 

N. N. 60 fii., Bodrogközy Zjltán 2 kor., 
S^ecsányi Juszta 1 kor., Kucsera Janka 1 
xor., özv. Stvór Józsefné 2 kor., Koncz 
Sándor 40 fii., Szilassy Ctesárné 2 kor., 
Kiss Gyula 1 kor., Boldis Mariska 10 fill., 
Dr. Dómján Lajosné 2 kor., Dr. Karafiáthné 
6 kor., Dr. Szilardné 4 kor., Gutmann 1 k., 
Hiaváci 1 kor., Stemer Sándor 1 kor., 
Nyitrai Nándor 1 kor,, Bobb László 1 kor., 
Mordmyi 1 kor., Dukeszné 1 kor., Sehük 
Gyula 1 kor., Weisz Jenő 2 kor., Kiéin 
Sándor 2 kor., Nyitrai és Tarsa 2 kor. N. 
N. 50 f.. Dubenné 1 kor., N. N. 40 f., N. 
N. 50 fii., N N. 10 fii., N. N. 20 fii., So
mogyi Gyula 60 fii., Stnger Jakab 3 kgr. 
rizs. Knapp Ignác feitucat szappan, Szepessy 
és Bires 20 fii,, Weisz Ignácz rizs, N. N. 
40 üli., Kern Testvérek 5 kgr. rizs, 5 kgr. 
aszalt szilva, 5 kgr. dió; Rózsás János 
krumpli, bab; Tó.h Nándor 1 kor., lien- 
gertnar 20 fii., Borcsányi Gy. 1 kor., Nyi- 
redi 10 f., özv. Kápolnayné 1 kor., özv. 
Pirosaa Eadréné 1 kor , Botlik 20 fii., N. 
N. 30 fii., Zttykóné 2ü fii., Prepellik István 
30 ti ., Czapalay Gyözöné 20 ül., Gsrgely 
J. 20 f., Katona József 40 fii., Uneiik L. 
10 fii., özv. S tilassy B liáné 2 kor., özv. Tóth 
Józsefné 1 kor., C .ontó István bab, Rigi 
Sándorné krumpli, Dóka Istvánné krumpli, 
Tóth Zsiga bab, Tóth Sándor krumpli, Bíró 
Jozsefué ", liter ludasir és krumpli, Vecsei 
Jánosné 1 puttony krumpli, Akossy 1 put
tony krumpli, Bartvay Kálmánná 40 ül., 
Gaimessy Jánosné 1 kor., N. N. 5 ül., Lsi- 
denfrost 5 kor., Potoczky L 40 fd., Lshotzky 
Viimosné 1 kor., RisenzwjigöO fii., B.hsry 
Lujza I kor., Bányik Júlia 50 fd., Taruyik
L. 20 fd., S.ern Sándor 1 kor., N. N. 2 
kor., Chren 20 fii., Dják Ado.luö 1 kor., 
Mertlné 34 fd., Ciákányi Sándor 2 1. bab, 
GíUmbos Jónás 3 I. bab, B űogh Gyuláne 
1 zsáa kremli, özv. K as Jánosné 2 zsák 
krumpli, 2 lite. bao és hagyma, Vörös 
L íjosne bab.

(Folyt, köv.)

Szerkesztői üzenetek.
Anonymus Köszönjük a szives értesítést; kár, hogy 

előbb nem j >tt; akkor már kaptunk egy levelet a 
mulatságról, mely meg is jelent mii szamuuk tárca- 
rovatáb iu. Dj azért a jövö számban még visszatérünk 
erre, addig a „stari orgauista*  hadd nyugodjék babéraiu.

Irodalom és művészet.
Magyar Lányok. O.t, a hol ismerik már 

a Magyar Lányokat, azt mondjak róla, hogy 
minden sorával a fiatal leánypublikumnak 
keséül, s rajta kivül nincs újság, amely ezt 
a célt így tudná szolgálni. Valóságos kol
léga, rövidruhás pajtás a fehír leanyszobá- 
bau. Iiyeuné az teszi ezt a képes hetilapot, 
hogy csupa o.y regényt, novel'át, verset hoz, 
amelyek amellett, hogy a való életben ta
taija*  gyökerüket, vidámak, üdék és kacag
tatok, mint a magyar ég tavasszal a rónák 
fö.ött. Szépirodalmi része elmésen szórakoz
tat, ismeretterjesztő c.kkei pedig otthon 
folytatja*  az iskoia nevelő szerepet. A ker
teszet, a kézi munka, a házi ismeretek kö- 
reoö. vett közleményeivel alapos tanács
adója a jövendő kis gazdasszonykáknak. 
A Magyar Lányokat Tutsek Aona szerkeszti. 
J .nuar hó elsejével uj évnegyed kezdődött. 
Előfizetési ára negyedévre 3 korona, meg- 
rende h-jtő Fyitrai és Társa könyvkereskedé
sében Léván.

fa anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi január hó 13-től 1907 évi január lio 20-ie.

Születés.

A szőlők nerc
9S ° <4 E g
►» s(m.

A gyermek
neve

1‘eczka Istváu Kiuka Teréz leány J 111 ián u a

Kósa Istváu Kouta Eszter leány Gizella

Halálozás.

Az elhunyt neye Kora A halál oka

Antal István 76 éves agyguta

Stern Valéria 6 éves Vórheuy

Dabniczky Is vau 67 éves Tüdögömőkór

Z.lai Jájos 74 éves ag végkimertilés

Halasi O.ilia 26 éves húgyvérüség

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jóaset rendőrkapitány.

B iza m.-mássánként 13 kor. 20 fill. 13 
kor. 60 fid. — Kétszeres 12 kor. 40 fill. 12 
kor. 60 fill. — Rozs 11 kor. 60 fid. 12 sor. 
20 fill. — Árpa 11 kor. 20 fill. 13 kor. 40 
fii. — Z .b 13 kor. 60 fii. 14 kor. 40 fill.
— Kukorica 9 kor. 80 fill. 10 kor. 40 fill.
— L ncse 27 kor. — fi i. 29-or. — fill. — 
Bsb 15 kor. 20 fi11. 16 kor. 40 fill. — Kö
les 9 kor. 80 fill. 10 kor. 80 fid.

. Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten
Lóhere 116-124, Lucerna 116 132, Biborhere 
30-32, Fehérhere 80 110, Nyúlszapuka 110- 
120, Baitacin 26-28, Muharmag 14-15, Bük
köny 18- 20.

Nyilttér.
135*5 /J 906 végrh. szám.

Árverési hirdetményi kivenat.
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir. járásbiróa íguak 1906 évi V. 
737/i végzése folytán Mocsy Lajos ügyvéd által képvi
selt SehrankJSalamou felperes részire Deutsch Márk es 
neje alpereiek eileu 4359 kor. 66 üli. követelés s jár. 
erejéig elreudelt biztosítási végrehajtás folytán alpere
sektől lefoglalt és 2971 kor. 10 fillérre becsült ingósá
gokra a lévai kir. jbirósig 1906 V. 737/ü számú vég
zésével az árverés elreudehetvén, aunak korábbi vagy 
felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna Garam Ve-tekényben 
leendő megtartása határidőül 1907 évi januar ho 22 
és következő napján délelőtt II oraja ki tűzetik, a mikor 
a bíróilag lefoglalt bútorok, ágyuemüek, italuk, ruhák, 
egy ló, szarvasmarhák, takarmány s egyéb ingóságuk 
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittötéshez 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 törvényes határidő a hirdetméuyuek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól számit- 
tatik.

Kelt Léván. 1907 évi január hó 10-ik napján.

Karácsonyi Pál 
kir'. bir. végrehajtó.

890/1906 végrh. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 
t-.tzi. hogy a kir. jbság 19J6 évi V. 335/i sz. végzése 
folytán Dr. Kmoskó Béla ügyvéd által képviselt Dobó- 
berekalja község felperes részére Sebó János istvanov 
alperes ellen 112 kor. követelés s jár. erejéig elreudelt 
kielégítési végrehajtás foiytáu alperestől lefoglalt és 
620 koránára becsűit iugós igokra a lévai kir. jbíróság 
2906 V. 335/2 számú végzésével az árverés elrendel
tetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók kő zetelése 
erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna, Dobóberekaljan leendő megtartása határidőül 
1907 éri január ho 26 es következő napjan délután 
3 órája kitüzetik, a mikor a biróilag lefoglalt két Jó 
és két szekér s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsárou alul 
is el fognak adatni.

Fe hivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését inegelőz.0 
kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a 
foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki uem tüuik, elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés megkezdésig alulirt kiküldöttnél 
írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztésé, követő naptól számit- 
tatik.

Kelt Léván, 1907. évi január hó 10-ik napján.

Karácsonyi Pál 
kir. bír. végrehajtó.

1320/1906 végrh. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kikii dött végrehajtó ezeuuel közhírré teszi, 
hogy a lévai kir járásbíróság 1907 évi V. 590/i sz. 
végzésé folytan Dr. W.nter Géza bécsi ügyvéd által 
képviselt Mayfarth Pn. st. ezég felperes részére Sebő 
Mihály és Sebő János istvanjv alperesek ellen 442 
kor- követelés s jár. erejéig elreudelt kielégítési végre
hajtás foiytáu alperesektől lefoglalt és 1048 koronára 
becsült ingóságokra a lévai kir. járásbíróság 19o6 V. 
833 i számú végzésével az árverés elrendeltetvén, aunak 
a korábbi vagy a felü. foglal tatók követelése erejéig is, 
amennyiben azok törvényes zálogjogo. nyertek volna, 
Berekalján leendő megtartása határidőül 19 >7 évi ja
nuár ho 31 es következő napjan délelőtt 2 oraja kitű
zetik, a mikor a biróilag icfoglall lovak, szekerek, 
borjú, gépek s egyéb iugós ígok a legtöbbet igéröuek 
készpéuitizetés mellett, szükség ecetén becsáron alul 
is el foguak adatui.

Feihivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelésé: megelőző 
kié.ógittetésuez jogot tartauak, amennyiben részükre a 
foglalás korábbau eszközöltetett volna és ez a végre- 
oajtási jegyzököny/bői ki nem tűnik, elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés m.gkezdeesig alulirt kiküldöttnél 
i áéban vagy pedig szózat bejelenteni el neamulásszák.

A tö.vóuyes batáridő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján törieut kifüggesztését követő uaptól számit- 
tatik.

Keit Léváu 190. évi jauuár hő 16 napján,

Karácsouyi Pál 
kir, bir. végrehajtó.

868 és 869/1906 végrh, ez.
Árverési hirdeímeny.

Aiuiirt kiküldött bir. végrehajtó ezenael közhitre 
teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság 19Jó évi V. 423/1 
sz. végzése folytáé Dr. Weisz Lipót ügyvéd által kép
viselt Weisz Salamou és Eisier Lipót felperesek részére 
Ozwald János és nele alperesek ellen 80 kor. és 3(1 
kor. követelés s jár. erejéig elreüdelt kielégítési vég
rehajtás foiytáu alperesektől lefoglalt és 1000 korújára 
becsült ingóságokra a lévai kir, járásbíróság 1906 V; 
423/5 és 485). szám < végzésével az árverés elrendel
tetvén, aunak korábbi vagy felülfoglaltatók követelése 
erejéig is auieuuyrbeu ayoa törvényes zálogjogot nyer
tek volna Nemes Orotziban leendő megtartása hatar 
időül 1907 évi januar hó 21 es követke. ő napján 
délután 2 Órája kitüzetik, a mikor a biróilag lefoglalt 
négy lö és egy szekér s egyéb ingóságok a legtöbbet 
igerötiek készpéuzlizetés mellett, szükség esetén becsá
ron alul is elfognak adatni.

Feihivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez jogot tartauak, amennyiben részükre a 
foglalás korábbau eszközóketett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél 
irásbau vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kitüggesziését követő uaptól számit- 
tatik.

Kelt Léváu, 190". évi január hó 10 ik napján.
Karácsonyi Pál 

kir. bir. végrehajtó.

Birtok kerestetik 
megvótelrö. üöái'vetitők: 
Jcizáirv®.- Cím a kiadóhivatalbau.
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Mérleg számla 1906 évi december hő 31-én^

I K
IKözgyűlési meghívó.

„A LÉVAI KERESKEDELMI BANK R T.“ részvényesei 
IS07, évi február hó 7-én d e. 10 órakor 

Léván, az intézet helyiségében tartsndó 

II. évi rendes közgyűlésére 
tisztelettel meghivatnak.

Tárg'vsorcK’at :
1 Közgyűlési elnök választása és a közgyűlési jígyzö- 

kö-iyv hitelesítésére vonatkozó intézkedés.
2 Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése, javas

latának elintézése és a felmentvény megadása.
3. A tiszta nyereség feletti rendelkezés.
4. Az igazgatóság megválasztása az alapszabályok 35 

és 36 § a értelmében.
5 Az igazgató megválasztása fizetésének és tisztelet

dijának megállapitasa az alapszabályok 36 és 52 §-a értelmében.
6. A felügyelő bizottság megválasztása az alapszabályok 

55 § a értelmében.
7. A részvénytökének 300,000 koronára való felemelése 

iránti határozat és ennek folytán az alapszabályok 5 §-ának 
módosítása.

Kelt Léván 1907. január 15-én.
Az Igazgatóság.

Kivonat az alapszabályokból : 19. §. Szavazat képes részvényesnek 
csak azon részvényei tekintetik, kinek nevére az illető részvény legalább 
K0 nappal a közgyűlés előtt alapszabályszerűen átíratott és ki részvényét 
a szelvény ívvel együtt a közgyűlést megelőző napon az intézetnél ve- 
vénv mellett letette.

Tartozik.

Fk. i. Vagyon

Pénztár számlán .
5‘ Váltó számlán
6 Jelzálog számlán
7 Fol'ó szúrnia adósok számla

29 ; Értékpapír előleg számlán
15! Ingóságok számlán . . •
30 óvási kíiitsóg szaudán . .

8 | Értékpapír számlán . . •
33; óvi dék elé! számlán . •
36 Előre fiz kam..t és lakbér szán 
43; Részietüzlet számlán . • 
34, Szervezési köiijég számlán

ll Levonva a 2 évi leírás

1907. január hó 20.

Követei,

Kf. fTeherFk. 1.

3s

30

63

200000
196411

2 I
4
7'
9|i 

32;
35

488103 41
65555 24

1151215 66
I

1:5'215

Fodor Adolf
főkönyvelő.

Weisz
igazgató.

Léva, 1907. január hó 1-én.

Fromn.-ar Imro 
pé. . .írnok.

Ezen mérleg szárma a keress. »í

36445 65 
856812ilő 
194838'81 

|! 22301'55 
13796
1939|84 

56 59
7910 
8430 
2874 
5046

Részvénytöke számlán . 
Tartalékalap számlán . 
Betétek számlán . - •
Betétek folyó számlán . 
Viszleszámitolási számlán 
Óvadék számlán . . •
Átmeneti kamat számlán 
Osztalék számlán . •
Tiszta nyereség . • •

Bonő

553658
360009

8430
11145

320
15687

„...w-L. törvény 195. §-a értőimében a fő- és segédkönyvekkel össze egyeztetvén valamint a kimu
tatott értékek íeltároztatvan, azokat helyesnek és megeggyezönek találtuk.

rn A Liniment Capsici comp 
a Horgony-Paiu-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvér.ynél, csúzná! és megbulesek- 
........ nél, bedörzsölő*  képpen használva. .......
Figyelmeztetés.•Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 véd
jegygyei é« a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K—.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
ŐrRichtergyógyszertára az „Arany oroszlánhoz 

Prágában. 
Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.

&
I
I

II

Védjegy: „Horgonyt

QIMC I? P V arrógépek
Jív J 1 >I\. <ü öntete czéloKra.

neccsupán ipari célodra, hraetn 
a c aiádban előforduló öiases 
cerróm unkákra egyedül 
általunk szerezhetők be.

Vigyázó,
•“•il, ho rV

• » e

I
I

CakeWalke Hwi1 
Malakoff 63 m <>dor

IciHön-l* g-» *a« g-«lt.

Kapható ;
Kertész Lajosnál Lév«jx

_jf\. f®l"ü.íary®lő ‘bizottsó.g:
Braun Gyula Lauier Henrik Weisz Izidor

elnök

Kávé

0

nyi fiókja

ink erről a 

védjegyről 

áicrhetők 

f i.----------

Singer Cd varrógép r. t. 
•k-SVA Kazinczi u. 2

Hagy. kir. 
dohány, szivar, 

Ifipor AS kártya
árulás.

Első 
gazdasági és w 

logÁp-. 
kosa OZXL-, 

fa*  és 
árojcopcr-só 

raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.

Első Alföldi Cugíia. gvar ReszvudytarM^ =s 
Szas'flnomitogyár Keesiumtiien. -s-mia : 

Barack*palinka  
.rackcognac 
arack-creme 
Tulip-r. likőr
Jég likőr

Port-Arlliur-Ies. {Influenza «uaui liuőr 
Portn-Rjyl rum 
Kecském vidít

| TTec; kemsil kuse>ú 
M dCbkemetí gyomorul.

| 1\ ’CöÁeine i gyugyte erű 
luiip:.i eugnae 
48-teS ú«.ör

ra<a.5ii4i 
Borásza i '*] 

Egyesület 
alot rtin. tíisisij 

p il icz k-o o fi i n i k 
el jusitó raktári

Folyékony 
a any és ezüst 

fe3tokek

Ajánlják dósán berendezett vt s-, fűt .er-. csemege- 
.szt-, festék-, ke'okötö aruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
adaszati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró

gépé- öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám: aszta.os, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
tér. ugyártó, ács esztergályos, czipé’z, házi és gazdasa: 
tvrzére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischcr-féle reszelő. 
SS rásuotyos, lós .őr-,afrik Aíripuoés '•■ngeri fű, épület-és bu- 
• rr vasalások, fisom kávé, sz-iko.-, te- rum, 1 Körok, eogna., 
irtiér és vörös -or, vaiödi Mcid in>e>féle és öntött vas 
kályhákká1 felsír relt raktárukat.

Vui-r: n« grendelések iegnag robb faelemmel éj 
sau lei jeti bitnek, uj >.épo» ájjej yzések kívánatra bé- 
;y- kOmetnii-

i

New-Cuba kávé . . . 
Jamaikai legfinomabb . . 
Kuba legfinomabb . . .
Ceylon legfinomabb . . 
Ceylon finom......................
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb . . 
Mocca legfinomabb . . . 
Arany Jáva legfinomabb . 
Brazíliai legfinomabb . .
Brazíliai II. rendű . . . 
Cuba pörkölt.......................
Hungária kávé . . .
Örötl kávé ......................

1 kig. frt. itt.
. . . 1.60

. 2.2G
. . . 2.20

. 2.1C 
. . . 2>— 
. 1.60 2. -

1.60 2.20
. 2 2C 

. . 2.20 

. . 1.60 

. . 1.8C 
2.- 240 
. . 1.20
. . 1-

i
I
I

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.
Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák

♦o*  legdíszesebb kivitelben
készítettnek

Nyitrai és Társánál Léván

:3 
$á

Megje és még mindég kapható fc

^1 clZ 19O7-ik évre szóUö | 
A B A R SI nagy képes naptár § F Barsvármegye címtárával ára 80 fillér.

T Garamvölgyi Protest. naptár ?
ára 50 fillér. ‘

B A R Sí kis képes naptár ? 
éra 30 fillér. * A

’O

Nyomatott Nyitni 4a Tfru kteyoByomdájttan Uvfa.


